NÁVOD K INSTALACI

SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU PÁKOU

※ KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ
SEZNAM STANDARDNÍCH DÍLŮ:
Pečlivě zkontrolujte, zda nechybí žádný díl uvedený v seznamu. Nebude-li dodávka kmpletní, kontaktujte výrobce nebo prodejce.
Poznámky:
1. Při zachování stejné funkčnosti může být vzhled příslušenství kdykoliv změněn.
2. Obrázky mají pouze orientační charakter. Rozměry a design se ve skutečnosti mohou lišit.

Seznam příslušenství
1.

Hlavní těleso

2.

Směrovací jednotka
(divertor)**

3.

Sestava sprchové trubky

4.

Sprchová trubka

5.

Ohebná hadice

6.

Šroub

7.

Závěs sprchy**

8.

Hmoždinka**

9.

Držák sprchy

10. Sestava uchycení**
11. Sestava držáku
12. Sprchová růžice**

Výška nad zemí

※ Návod k instalaci
☆ Hlavní těleso nerozebírejte, před expedicí z výrobního závodu bylo přesně
sestaveno.
☆ Aby se baterie neucpala, před instalací propláchněte vodní trubky**.
☆ Po instalaci zkontrolujte těsnost všech spojek.
☆ Pracovní podmínky: Tlak vody 0,05-1,0 MPa (studená i horká voda), teplota:
4°C - 90°C.
☆ Přívody studené a horké vody připojte správně - při pohledu zepředu musí
být přípojka horké vody vlevo, studené vody vpravo,
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Trubku
propláchněte

Nerozebírat

MNOŽSTVÍ
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

※ Postup instalace:

ohřívač
vody

TRUBKA
STUDENÉ
VODY

TRUBKA
HORKÉ
VODY

1.

Nepropustná
lepicí páska

Dodržujte rozměry na horním obrázku. Instalujte rozvod horké
a studené vody a vyvrtejte dva instalační otvory v odpovídající
výšce. Závit trubky a středová vzdálenost musí odpovídat
rozměrům produktů** a dvě trubky musí probíhat vodorovně. Na
závit S-spojek nalepte těsnicí pásku. S-spojky nyní našroubujte do
trubek.

2.

Nasaďte dohromady kryt, trubku
a S-spojku!

3.

Utažením matice připevněte
hlavní těleso ke stěně.

Ukotvovací šroub
(Knighthead**) A

Šroub B

4. Ukotvení oddělte ze sestavy držáku
a povolte šroub.

5. Trubku sprchy (4) nasaďte nahoru na
sestavu trubky sprchy, po upravení
polohy utáhněte
šroub B.
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6. Ukotvení našroubujte do sestavy držáku,
levou stranu připojte k instalačnímu
úchytu (10) a dolní část sestavy trubky
sprchy (3) připojte do horní části
hlavního tělesa (1).

Sestava
instalačního
úchytu

Bod polohy*

Dekorativní kryt

Šroub B

7.

Podle aktuální polohy zajistěte výšku instalace
mezi sestavou instalačního úchytu (6)
a středem hlavního tělesa baterie.

8. Vytáhněte příslušenství podle postupu
výše, tak jako** sestavu sprchové trubky.
Vyvrtejte tři otvory podle obrázku „A“
a do každého z nich zatlačte pryžový díl.
Lůžko pak zajistěte ve zdi čepem.

9.

Po připojení sestavy instalačního úchytu
nasaďte do levé strany sestavy držáku (11)
dekorativní kryt.

10. Zvlášť zasuňte dolní stranu sestavy trubky sprchy (3) do
hlavního tělesa (1) a levou stranu sestavy držáku (11) do
pravé strany sestavy uchycení (10). Zašroubujte šroub B
a upravte dekorativní kryt.
9. Nahoře a pravé straně baterie vyvrtejte v odpovídající
výšce dva otvory Ø6 a zatlačte zde pryžové díly. Závěs
sprchy přišroubujte a instalujte horní sprchovou růžici
(2). Nakonec, po připojení ohebné hadice do směrovací
jednotky a držadla sprchy nasaďte držadlo do závěsu
sprchy. Po skončení instalace zkontrolujte funkci a těsnost
všech dílů a spojů.
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※ Používání
☆ Použití páky:
A) Většímu úhlu páky odpovídá větší průtok; max. úhel je 25°.
B) Po otevření páky bude vytékat horká voda (je-li páka vlevo), studená voda (je-li páka vpravo), resp. směs studené a horké vody (je-li páka
uprostřed).

Doleva

Doprava

Otevřeno
Zavřeno

Horká
voda

Studená
voda

※ Volba směru proudění:
Po otevření přívodu bude po zatlačení ovladače dolů voda proudit z růžice, po vytažení
ovladače nahoru bude voda vytékat z ruční sprchy.

zatlačit
dolů

vytáhnout
nahoru

※ Čištění a ošetřování
☆

Pro zachování čistoty a lesklého povrchu postupujte takto:
1. Proplachujte pouze čistou vodou, k osušení používejte suchý hadřík;
2. Nečistoty odstraňujte neagresivními prostředky, například bezbarvým čističem na sklo,
3. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, leštidla, brusný papír, škrabky atd.
4. Nepoužívejte prostředky obsahující kyselinu, brusné čisticí prostředky aní mýdlo.
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