
Návod k instalaci
Jednopáková sprchová/vanová sm šovací baterie

íslo artiklu: 78 2366C

Kontrola p íslušenství
Seznam standardních komponent :
Prosíme, zkontrolujte dvakrát dále uvedený seznam komponent  a v p ípad  jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte
naši spole nost nebo našeho distributora.
 Poznámky:
1.  Výrobce m že zm nit komponenty bez dalšího oznámení, jestliže se tím nezm ní vlastnosti ani výkon

produktu.
2.  Výkresy slouží pouze pro informaci. Velikost a tvar produktu viz aktuální baterie.

Seznam komponent kusy

1. Hlavní t leso 1

2. T ícestný ventil sprchy 1
3. Koncovka potrubí sprchy (dole) 1
4. Trubka sprchy 1
5. Dekorativní kryt 1
6. Sestava montážního úchytu 1
7. Deš ová sprcha 1
8. Montážní hák 1
9. Pružná hadice 1
10. Há ek pro sprchu 1
11. Manuální sprcha 1
12. Šroub 2
13. Hmoždinka 2

Návod k instalaci
 Hlavní t leso nerozebírejte, nebo  již bylo ádn  a p esn  smontováno a zprovozn no

ed opušt ním výrobního závodu
 Aby bylo zabrán no ucpání kohoutku, vodní potrubí p ed instalací propláchn te.
 Po instalaci zajist te spolehlivé ut sn ní všech spoj  a eliminujte všechny net snosti.
Jmenovitý tlak vody iní 0,05 – 1,0 MPa (platí pro tlak studené i teplé vody), vhodné pro
teplotu vody od 4°C do 90°C.
Zajist te ádné napojení na p ívodní potrubí teplé / studené vody tak, aby se p i pohledu
zp edu nacházel p ívod teplé vody vlevo a studené vody vpravo.
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Vzdálenost od podlahy

Nerozebírat   Propláchnout potrubí
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Návod k instalaci:

Oh íva
vody ívod studené vody

ívod teplé vody snicí a lepicí páska

3. Utáhn te matici, p ipevn te hlavní t leso
ke st , p išroubujte dekorativní krytku na
matici a poté ji utáhn te tak, aby se
dekorativní krytka t sn  dotýkala st ny.

2. P imontujte S spojku a kryt
k potrubí!

1. Prosíme, podle instala ních rozm  uvedených na
výkrese výše zapus te p edem do zdi p ívodní potrubí pro
teplou a studenou vodu a ponechejte vp edu volné dva
instala ní otvory ve vhodné výšce. Závity na trubkách a
st edová rozte  musí odpovídat produkt m a ob  potrubí
musí být vedena horizontáln . Poté ovi te závit na „S“
spojkách t snicí páskou z PTFE. Nyní m žete
našroubovat „S“ spojky do potrubí.

Šroub

Šroub

4. Podle obrázku výše
vyšroubujte uchycovací šroub
z montážního úchytu. Poté
uvoln te šroub u trubky.

6. Zašroubujte uchycovací šroub a ukotv te tak
montážní úchyt (8), nasu te nejprve zleva
trubku sprchy do montážního úchytu (6) a poté
její spodní koncovku (3) do horního otvoru
v hlavním t lese (1).

5. Zasu te trubku sprchy (4) do horní ásti
spodní koncovky sprchového potrubí (3). Po
se ízení šroub utáhn te.

Upev ovací šroub
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Dekorativní
krytFixovací bod

Polohovací
bod

Šroub

7. Podle aktuální situace si vyzna te
výšku mezi montážním úchytem
sprchového potrubí (6) a st edem
hlavního t lesa baterie.

8. Komponenty op t vyjm te dle obrázku výše.
Vyvrtejte t i otvory dle pozice "A" a poté do
každého otvoru zasu te plastovou hmoždinku.
Poté p ipevn te montážní úchyt ke st  pomocí
vrut .

9. Po p ipevn ní úchytu
navlékn te zleva na úchyt
dekorativní kryt (8).
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11. Vpravo naho e nad baterií vyvrtejte dva otvory o  6 mm a
zasu te do nich plastové hmoždinky. Poté p ipevn te montážní
úchyt pro há ek manuální sprchy (7) pomocí vrut . Na záv r
propojte manuální sprchu a baterii pomocí pružné hadice a
manuální sprchu zav ste do odkládacího há ku. Poté otestujte

snost celého systému a všech jeho spoj .

10. Zasu te spodní koncovku potrubí sprchy shora
(3) do hlavního t lesa baterie a poté nasu te horní
úchyt potrubí (8) ze strany do montážního úchytu
(6). Zašroubujte fixovací šroub a nasa te
dekorativní kryt.

vpravovlevo

Použití baterie
Jak používat ovládací páku:
A) V tší úhel otev ení páky vede k v tšímu proudu vody.
Maximální úhel otev ení páky iní 25°.
B) Je-li páka otev ena, vede její pohyb doleva ke zvýšení
teploty vody, ve st edové poloze se teplá a studená voda
mísí rovnom rn  a p i pohybu dále doprava teplota vody
klesá.

otev eno

zav eno
studená vodateplá voda

Zatla eno, Vytaženo

Ovládání p epína e sprchy:
A) Oto íte-li p epína  do krajní polohy ve sm ru hodinových
ru ek, pote e voda z kohoutku. Oto íte-li p epína  do krajní
polohy proti sm ru hodinových ru ek, pote e voda ze sprchy.
B) Je-li na baterii pušt na voda, zatla te p epína  sprchy, aby
voda tekla místo z deš ové sprchy do kohoutku. Když p epína
vytáhnete, pote e voda do manuální sprchy.

ve sm ru hodinových ru ek proti sm ru hodinových ru ek

išt ní a údržba

Chcete-li výrobek udržet istý a lesklý, postupujte následovn :

1. Opláchn te baterii istou vodou a osušte ji pouze jemným had íkem.

2. P ípadné ne istoty odstra te neagresivním nebo transparentním isticím prost edkem ur eným pro

sklo.

3. Nepoužívejte prost edky pro drhnutí, leštidla, brusné tkaniny, papírové ubrousky ani škrabky.

4. Nepoužívejte kyselé isticí prost edky, nerozpustné zrnité isticí prost edky ani mýdlo

epína epína


