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Biztonság

A dokumentumról
Ez a dokumentum a következő termékek szakszerű karbantartásáról szól:
• Geberit Preda, Selva és Tamina vizelde beépített vezérléssel, hálózati üzemmel
• Geberit Preda, Selva és Tamina vizelde beépített vezérléssel, elemes működtetéssel
• Geberit Preda, Selva és Tamina vizelde beépített vezérléssel, önálló elektromos energia

ellátással

Rendeltetésszerű használat
A vizeldék álló helyzetben történő vizelésre szolgálnak. A vizelde öblítéssel való 
üzemeltetésre szolgál. Minden ettől eltérő alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak
minősül.

Biztonsági előírások
• Javításokat, átépítéseket és kiegészítő szerelési munkálatokat csak a szaniter ágazat

képzett szakemberei végezhetnek.
• Az áram alatt lévő alkatrészek cseréjét csak képzett villamossági szakember végezheti.
• Csak Geberit pótalkatrészeket szabad használni.
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Termékleírás

Felépítés

Geberit Selva, Preda és Tamina vizelde beépített vezérléssel

1 Zuhanyfej
2 Vizeldekerámia
3 Vizelde leszívószifon
4 Nyomáscsökkentő szelep
5 Szűrőkosaras mágnesszelep
6 Generátor (csak önálló elektromos energia ellátás esetén)
7 Vizelde vezérlés vezérlőelektronikával, tápegységgel, elemmel vagy önálló elektromos energia ellátással
8 Infravörös érzékelő
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Műszaki adatok
Hálózati üzem Elemes működte-

tés1)
Generátoros mű-
ködtetés

Névleges feszültség 110–240 V AC – –
Hálózati frekvencia 50–60 Hz – –

Hálózati csatlakozás Közvetlen csatlakozás rend-
szerdugón keresztül – –

Üzemi feszültség 4,5 V DC 3 V DC 6,6 V DC
Az elem típusa – Alkáli (1,5 V AA) –
Teljesítményfelvétel < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti
állapotban < 0,1 W < 0,1 W < 0,1 W

Víznyomás tartomány
100–800 kPa 100–800 kPa 100–800 kPa
1–8 bar 1–8 bar 1–8 bar

Környezeti hőmérséklet 5–40 °C 5–40 °C 5–40 °C
Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C -20 – +70 °C -20 – +70 °C
Térfogatáram mennyisége
1 bar esetén, térfogatáram sza-
bályozó használatával

0,18 l/s 0,18 l/s 0,18 l/s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s 7 s 7 s
Öblítési idő beállítási tartomá-
nya 1–15 s 1–15 s 1–15 s

1) Az elem élettartama: kb. 2 év

Átfolyási jelleggörbe
A mágnesszelepbe gyárilag térfogatáram szabályozó van beépítve, amely 14l/min mennyiségre szabályozza
a térfogatáramot. A térfogatáram szabályozó (cikksz. 243.579.00.1) cseréjével a térfogatáram 9 l/min meny-
nyiségre csökkenthető.

Víznyomás [bar]

Té
rfo

ga
tá

ra
m

 [l
/m

in
]

térfogatáram szabályozó nélkül

Térfogatáram szabályozó 14 l/min (gyári beállítás)

Térfogatáram szabályozó 9 l/min

Átfolyási jelleggörbe
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Üzemzavarok elhárítása
Az üzemzavarok elhárítása érdekében az üzemeltető az alábbi intézkedéseket hajthatja végre. → Lásd
966.933.00.0. sz. (hálózati üzem) és 966.934.00.0. sz. (elemes működtetés és önálló elektromos energia 
ellátás) üzemeltetési útmutató.
• A vizelde vezérlés újraindítása
• Az öblítési idő beállítása
• Az érzékelési távolság optimalizálása
• Szűrőkosár tisztítása
• Az elemek cseréje
• Az önálló elektromos energia ellátás akkumulátorának feltöltése

Üzemzavar Ok Megoldás

Öblítési hiba (túl korán, túl későn, véletle-
nül)

Az érzékelési távolság
rosszul van beállítva

▶ Optimalizálja az érzékelési távol-
ságot. → Lásd az üzemeltetési út-
mutatót.

Az infravörös érzékelő
ablak szennyeződött vagy
nedves

▶ Tisztítsa meg vagy szárítsa meg
az infravörös érzékelő ablakot.

Az infravörös érzékelő
ablak karcos ▶ Cserélje ki a vezérlőelektronikát.

A vizeldekerámiában folyamatosan folyik
a víz.

Szoftverhiba ▶ Indítsa újra a vizelde vezérlést. →
Lásd az üzemeltetési útmutatót.

Műszaki hiba ▶ Cserélje ki a vezérlőelektronikát
vagy a mágnesszelepet.

A vizeldekerámia kiöblítése elégtelen. Az öblítési idő helytelenül
van beállítva

▶ Állítsa be az öblítési időt. → Lásd
az üzemeltetési útmutatót.

Az öblítővíz-mennyiség elégtelen.

A mágnesszelep szűrőko-
sara eltömődött

▶ Tisztítsa meg a szűrőkosarat. →
Lásd az üzemeltetési útmutatót.

A nyomáscsökkentő sze-
lep eltömődött

▶ Cserélje ki a nyomáscsökkentő
szelepet.

Nincs öblítőtartály működtetés Áramkimaradás ▶ Ellenőrizze az elektromos energia
ellátást.

Töltöttségfigyelmeztetés, 1. fokozat
(4 rövid hangjelzés az érzékelési tarto-
mányba való belépéskor)

Az elemek lemerültek
Az akkumulátor lemerült

▶ Cserélje ki az elemeket.
▶ Töltse fel az önálló elektromos

energia ellátás akkumulátorát.

Töltöttségfigyelmeztetés, 2. fokozat
(nincs öblítőtartály működtetés, 2 rövid
hangjelzés 30 másodpercenként)
Töltöttségfigyelmeztetés, 3. fokozat
(nincs öblítőtartály működtetés, nincs
hangjelzés)

18014401623386763 © 01-2019
967.147.00.0 (03)

7



Karbantartás

Üzemeltetői karbantartás
Az alábbi szerviz munkálatokat az üzemeltető is végrehajthatja. → Lásd 966.933.00.0. sz. (hálózati üzem)
és 966.934.00.0. sz. (elemes működtetés és önálló elektromos energia ellátás) üzemeltetési útmutató.
• Tisztítási mód aktiválása
• Vizeldekerámia tisztítása
• A zuhanyfej tisztítása és cseréje
• A vizelde leszívószifon cseréje
• Az öblítési idő beállítása
• Az érzékelési távolság optimalizálása
• Szűrőkosár tisztítása
• Az elemek cseréje
• Az önálló elektromos energia ellátás akkumulátorának feltöltése

Szakember által végzett karbantartás
A következő fejezetben ismertetett szerviz munkálatokat csak szakemberek végezhetik el.
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A vezérlőelektronika cseréje

1 Reteszelje ki a védőajtót.

2 Nyissa ki a védőajtót.

3 Szerelje le a vizelde vezérlést.

4 Nyissa fel a vizelde vezérlés burkolatát.

5 Húzza ki az elektromos energia ellátás 
kábelét.
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6 Húzza ki a mágnesszelep kábelét.

7 Vegye ki a meghibásodott 
vezérlőelektronikát.

8 Helyezze be az új vezérlőelektronikát.

9 Csatlakoztassa a mágnesszelep kábelét.

10 Csatlakoztassa az elektromos energia 
ellátás kábelét.
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11 Zárja le a vizelde vezérlés burkolatát.

12 Szerelje fel a vizelde vezérlést.

13 Zárja be a védőajtót.

Eredmény
✓ A vizelde üzemkész.

18014401623386763 © 01-2019
967.147.00.0 (03)

11



A mágnesszelep cseréje

1 Reteszelje ki a védőajtót.

2 Nyissa ki a védőajtót.

3 Szerelje le a vizelde vezérlést.

4 Nyissa fel a vizelde vezérlés burkolatát.

5 Húzza ki a mágnesszelep kábelét.
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6 Lazítsa meg a mágnesszelepegységet.

7 Szerelje le a biztosítókengyelt.

8 Szerelje le a kapcsolóelemet.

9 Szerelje le a mágnesszelepet.

10 Készítsen elő új mágnesszelepet.

11 Szereljen be új mágnesszelepet.
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12 Szerelje fel a kapcsolóelemet.

13 Szerelje fel a biztosítókengyelt.

14 Pattintsa be a másgnesszelepegységet.

15 Csatlakoztassa a mágnesszelep kábelét.

16 Zárja le a vizelde vezérlés burkolatát.

17 Szerelje fel a vizelde vezérlést.
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18 Zárja be a védőajtót.

Eredmény
✓ A vizelde üzemkész.

A nyomáscsökkentő szelep 
cseréje

Ne nyissa ki a nyomáscsökkentő szelepet.
A beállított nyomás kinyitáskor elállítódhat.

Eltömődés esetén cserélje ki a 
nyomáscsökkentő szelepet.

1 Lazítsa meg a vizeldekerámia rögzítését.
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2 Vegye le a vizeldekerámiát.

3 Zárja el a sarokszelepet.

4 Vegye ki a nyomáscsökkentő szelepet és 
ártalmatlanítsa.

5 Szerelje fel az új nyomáscsökkentő 
szelepet.
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6 Nyissa ki a sarokszelepet.

7 Szerelje fel a vizeldekerámiát.

8 Rögzítse a vizeldekerámiát.
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Beállítások elvégzése a Geberit Service Handy (személyzeti távirányító)
segítségével
A „Tisztítási mód aktiválása” és az „Öblítési idő beállítása” kézi beállításokat az üzemeltető is elvégezheti. →
Lásd 966.933.00.0. sz. (hálózati üzem) és 966.934.00.0. sz. (elemes működtetés és önálló elektromos 
energia ellátás) üzemeltetési útmutató.

A Geberit Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével kiegészítő karbantartási funkciók is elvégez-
hetők, valamint egyedi beállítások is eszközölhetők. A „Menüpont” oszlopban található számok és fogalmak
megegyeznek a Geberit Service Handy (személyzeti távirányítón) láthatóakkal. További információkért →
lásd Geberit Service-Handy (személyzeti távirányító) kezelési útmutató.

Utasítások
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Alkalmazás Érték Gyári beállítás

20
[Flush]
[Spülung]

Öblítés.

• Mágnesszelep 
ellenőrzése.

• Vizeldekerámia öblítése
(pl. az öblítési idő 
beállításakor).

Start = <OK> –

21
[RangeTest]
[TestErfas]

Az érzékelési tartomány elle-
nőrzése.
Ha egy tárgy található az érzé-
kelési tartományban, másod-
percenként 1 rövid hangjelzés
hallható. Nem indul öblítés.
10 perc elteltével a funkció au-
tomatikusan kikapcsol.

A felhasználó érzékelő el-
lenőrzése.

Be = <OK>
Ki = <OK> –

22
[BlocFlush]
[Blockiere]

Öblítés leállítása.
Nem indul öblítés. Minden
percben felhangzik két rövid
hangjelzés. 10 óra elteltével a
funkció automatikusan kikap-
csol.

Karbantartási munkálatok
elvégzése.

Be = <OK>
Ki = <OK> –

23
[EmptyPipe]
[RohrLeer]

Hálózat leürítése.
A csővezeték leürítése érdeké-
ben a mágnesszelep megnyí-
lik. Minden percben felhangzik
két rövid hangjelzés. 30 perc el-
teltével a funkció automatiku-
san kikapcsol.

• Karbantartási 
munkálatok elvégzése.

• A téli leürítés 
elvégzése.

Be = <OK>
Ki = <OK> –

24
[FactrySet]
[Werkseinst]

Visszaállítás a gyári beállítá-
sokra.
A szerelvény valamennyi funk-
ciója a gyári beállításokra áll
vissza. Három rövid hangjelzés
hangzik fel. A vizelde vezérlés
újraindul.

A működési zavarok elhá-
rítása. Start = <OK> –
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Utasítások
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Alkalmazás Érték Gyári beállítás

25
[CleanMode]
[Reinigung]

Tisztítási mód aktiválása.
4 másodpercenként felhangzik
egy rövid hangjelzés. Az öblítő-
tartály működtetése a
[CleanTime] [ReiniZeit] (45.
menüpont) idejére leáll. A vizel-
de az időtartam lejárta után öb-
lítést indít el.

A vizeldekerámia meg-
tisztítása. Start = <OK> –

Programok
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Alkalmazás Érték Gyári beállítás

30
[IntFlush]
[IntervSp]

Közbenső öblítés aktiválása.1)

• Vizelde leszívószifon
utántöltése kis haszná-
lati gyakoriság esetén.

• Álló víz kiöblítése (pan-
gás megakadályozása
érdekében).

Be = [ON]
Ki = [OFF] Be = [ON]

31
[PowOnFlsh]
[NetzEinSp]

A „hálózat be öblítés” funkció
aktiválása.
A hálózati feszültség bekap-
csolását követően öblít.

• Központi öblítés.
• Bekapcsolás funkció

aktiválása.

Be = [ON]
Ki = [OFF] Be = [ON]

32
[DynFlush]
[DynamSpül]

A dinamikus öblítés üzemmód
aktiválása.
Az öblítési idő magas haszná-
lati gyakoriság esetén lerövidül.

Vízfelhasználás csökken-
tése magas használati
gyakoriság esetén
(pl. sportstadionban).

Be = [ON]
Ki = [OFF] Be = [ON]

33
[PreFlush]
[Vorspülng]

Előöblítés aktiválása.
Az érzékelési tartományba lé-
péskor 3 másodpercig öblít,
amennyiben a vizelde az utób-
bi 10 percben nem volt haszná-
latban.

A vizeldekerámia bened-
vesítése használat előtt a
lerakódások elkerülése
érdekében.

Be = [ON]
Ki = [OFF] Ki = [OFF]

34
[FollwFlsh]
[FolgeSpül]

Utóöblítés aktiválása.
Az utolsó használat után a
[DelFollwF] [FolgVerzö] késlel-
tetés leteltével egyszer öblít
(42. menüpont).

• Vizeldekerámia öblíté-
se.

• Vizelde leszívószifon
feltöltése.

Be = [ON]
Ki = [OFF] Ki = [OFF]

35
[PostFlush]
[NachSpül]

Utánöblítés aktiválása.
A főöblítés után 3 másodperc-
cel 2 másodpercig öblít.

Vizelde leszívószifon fel-
töltése.

Be = [ON]
Ki = [OFF] Ki = [OFF]

36
[AttndFlsh]
[BeglSpül]

Kísérő öblítés aktiválása.
Az öblítés a felhasználó érzé-
kelésének időtartamáig tart
(max. 60 másodpercig).

• Vizeldekerámia alapos
öblítése.

• Háttérzaj, aktiválás
(nagy vízszükséglet).

Be = [ON]
Ki = [OFF] Ki = [OFF]

37
[HybridMod]
[HybridMod]

Hibrid üzemmód aktiválása.1)
Vízmentes üzem idősza-
kos öblítéssel (lehető leg-
kisebb vízfogyasztás).

Ki = [0]
Használat = [1]
Idő = [2]

Ki = [0]
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Programok
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Alkalmazás Érték Gyári beállítás

38
[PurgFlsh]
[PurgFlsh]

Zuhatagöblítés aktiválása.1)

A vízelvezető rendszer-
ben található lerakódások
kiöblítése (ezek rövid öb-
lítési idők vagy hibrid
üzemmód esetén fordul-
hatnak elő).

Be = [ON]
Ki = [OFF] Ki = [OFF]

1)  → Lásd „Öblítési üzemmód kiválasztása”, 23. oldal, az öblítési üzemmód részletes leírásához.
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Paraméterek
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Alkalmazás Beállítási tarto-
mány

Gyári beállítás

40
[FlshTime]
[Spülzeit]

Állítsa be az öblítési időt.
A használat utáni öblítési idő-
tartam.

A vizeldekerámia kiöblíté-
sének optimalizálása, víz-
fogyasztás figyelembevé-
tele.

1–15 s [...] 7 s [7]

41
[DetectT]
[VerweilZ]

Tartózkodási idő beállítása.
Minimális érzékelési idő a sze-
mélyek felhasználóként való
felismeréséhez az érzékelési
tartományban.

Öblítések megakadályo-
zása az érzékelési tarto-
mányba való véletlen be-
lépés esetén.

3–15 s [...] 7 s [7]

42
[DelFollwF]
[FolgVerzö]

Utóöblítés késleltetésének be-
állítása.
Akkor van bekapcsolva, ha a
34. menüpont „Utóöblítés
aktiválása” [ON] [EIN] állapot-
ban van.

– 1–24 h [...] 2 h [2]

43
[IntFlushT]
[IntervSpZ]

A közbenső öblítés öblítési idő
beállítása.
Akkor van bekapcsolva, ha a
30. menüpont „Közbenső öblí-
tés aktiválása” [ON] [EIN] álla-
potban van.

– 3–180 s [...] 5 s [5]

44
[IntervalT]
[IntervalZ]

A közbenső öblítés öblítési in-
tervallum beállítása.
Akkor van bekapcsolva, ha a
30. menüpont „Közbenső öblí-
tés aktiválása” [ON] [EIN] álla-
potban van.

– 1–168 h [...] 24 h [24]

45
[CleanTime]
[ReiniZeit]

Tisztítási idő beállítása.
Meghatározza azt az
időtartamot, amíg az öblítés
leáll, ha elindul a 25. menüpont
[CleanMode] [Reinigung].

– 1–16 min [...] 10 min [10]

46
[DetectRng]
[Erfassdis]

Érzékelési távolság beállítása. Felhasználó érzékelő op-
timalizálása. 0–4 [...] [2]

47
[HybFlshT]
[HybFlshT]

Öblítési idő beállítása hibrid
üzemmódhoz.
Akkor van bekapcsolva, ha a
37. menüpont „Hibrid üzem-
mód aktiválása” [1] vagy [2] ál-
lapotban van.

– 1–15 s [...] 7 s [7]

48
[HybTimOut]
[HybTimOut]

Timeout beállítása hibrid üzem-
módhoz.
Akkor van bekapcsolva, ha a
37. menüpont „Hibrid üzem-
mód aktiválása” [1] állapotban
van.

– 5–720 min [...] 60 min [60]
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Paraméterek
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Alkalmazás Beállítási tarto-
mány

Gyári beállítás

49
[HybIntT]
[HybIntT]

Időintervallum beállítása hibrid
üzemmódhoz.
Akkor van bekapcsolva, ha a
37. menüpont „Hibrid üzem-
mód aktiválása” [2] állapotban
van.

– 10–1440 min
[...]

1440 min
[1440]

50
[PurgFlshT]
[PurgFlshT]

Zuhatagöblítés öblítési idejé-
nek beállítása.
Akkor van bekapcsolva, ha a
38. menüpont „Zuhatagöblítés
aktiválása” [ON] [EIN] állapot-
ban van.

– 3–30 s [...] 12 s [12]

51
[PurgIntT]
[PurgIntT]

Zuhatagöblítés időintervallumá-
nak beállítása.
Akkor van bekapcsolva, ha a
38. menüpont „Zuhatagöblítés
aktiválása” [ON] [EIN] állapot-
ban van.

– 1–168 h [...] 6 h [6]

Mérőórák
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Mértékegység

60
[Days?]
[SumBetrT?]

Üzemnapok száma összesen.
Kijelzi az üzembe helyezés óta eltelt üzemnapok számát. [... ] üzemnap

61
[Uses?]
[SumBenut?]

Összes használat száma.
Kijelzi az üzembe helyezés utáni használatok számát. [... ] használat

62
[Flushes?]
[SumSpül?]

Öblítések száma összesen.
Kijelzi az üzembe helyezés óta végrehajtott öblítések számát. [... ] öblítés

63
[  Days]
[  SumBetrT]

Üzemnapok száma bekapcsolt állapotban.
Kijelzi az utolsó bekapcsolás óta eltelt üzemnapok számát. [... ] üzemnap

64
[  Uses]
[  SumBenut]

Használatok száma bekapcsolt állapotban.
Kijelzi az utolsó bekapcsolás utáni használatok számát. [... ] használat

65
[  Flushes]
[  SumSpül]

Öblítések száma bekapcsolt állapotban.
Kijelzi az utolsó bekapcsolás óta végrehajtott öblítések számát. [... ] öblítés
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Készülék adatok
Menüpont
[EN]
[DE]

Leírás Mértékegység

70
[TypeNo]
[Modell-Nr]

Cikkszám.
Kijelzi a vezérlőelektronika cikkszámát (vezérlőelektronika cseréje esetén
érvénytelen adatot jelenít meg).

[...]

71
[SWVersion]
[SWVersion]

Szoftververzió.
Kijelzi a vezérlőelektronika szoftververzióját (pl. [0312] = 3.12. verzió). [...] XXZZ

72
[SerialNo]
[Serien-Nr]

Gyártási szám.
Kijelzi az aktuális vezérlőelektronika modul gyártási számát. [...]

73
[ManufDate]
[ProdDatum]

Gyártási idő.
Kijelzi a vezérlőelektronika gyártási idejét. A vezérlőelektronika cseréje
esetén nem érvényes (pl. [1015] = 10. naptári hét, 2015).

[...] WWYY

74
[TypePower]
[Netz/Batt]

Táplálási mód.
Kijelzi, hogy hálózatról vezérelt (AC) vagy elemmel működtetett (DC), illet-
ve generátorral működtetett (DC) vizelde vezérlésről van-e szó.

DC = [0]
AC = [1]

75
[Battery%]
[Batterie%]

Elem kapacitás.
Kijelzi az elem kapacitását %-ban. 10 %-nál cserélje ki az elemeket vagy
töltse fel az akkumulátort.

[...] %

Öblítési üzemmód kiválasztása

Közbenső öblítés aktiválása
Az [IntFlush] [IntervSp] közbenső öblítés a 30. menüponttal aktiválódik. Az utolsó használat után az
[IntervalT] [IntervalZ] időintervallum leteltével öblít (44. menüpont). Az intervallum mérése minden használat
esetén újraindul. Az öblítési időt az [IntFlushT] [IntervSpZ] menüpontban (43. menüpont) kell megadni.
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Hibrid üzemmód aktiválása
A [HybridMod] hibrid üzemmód a 37. menüponttal aktiválható. Használatkor nem indul el az öblítés
(vízmentes üzem). A timeout vagy az időintervallum leteltével azonban időszakosan egy öblítés elindul. Az
öblítési időt a [HybFlshT] (47. menüpont) határozza meg.
• Használat üzemmód [1]: A [HybTimOut] timeout leteltével öblít (48. menüpont). Éppen futó timeout esetén

nem öblít. A timeout indítása:
– az első használatnál
– a következő használatnál a megelőző timeout leteltével

• Idő üzemmód [2]: A [HybIntT] időintervallum leteltével öblít (49. menüpont). Éppen futó időintervallum 
esetén nem öblít. Az időintervallum kezdete:
– aktiválás után
– a megelőző időintervallum leteltével, a használattól függetlenül

Zuhatagöblítés aktiválása
A [PurgFlsh] zuhatagöblítés a 38. menüponttal aktiválható. Az utolsó használat után a [PurgIntT]
időintervallum leteltével (51. menüpont) öblít. Az öblítési időt a [PurgFlshT] (50. menüpont) határozza meg.

Az időintervallum kezdete:
• az első használatnál
• a megelőző időintervallum leteltével, a használattól függetlenül

A zuhatagöblítés alkalmazható a közbenső öblítéssel vagy a hibrid üzemmóddal együtt.
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Ártalmatlanítás

Anyagösszetétel
Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU (RoHS) irányelv követelményeinek.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatla-
nítása

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU (WEEE - Waste Electrical and
Electronic Equipment) értelmében az elektromos berendezések gyártói kötelesek a hulladék berendezéseket
visszavinni és gondoskodni környezetkímélő ártalmatlanításukról. A jelzés arra utal, hogy a terméket nem
szabad a közönséges hulladékkal együtt tárolni. A régi berendezéseket szakszerű ártalmatlanítás céljából
közvetlenül a Geberit vállalathoz kell visszajuttatni. Az átvételi helyek címei a Geberit illetékes 
nagykereskedőjétől tudhatók meg.
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