Sprchový panel SL230 návod na instalaci

Na základě technického nákresu vyberte vhodné umístění pro váš sprchový sloup. Výšku instalace
sprchového sloupu můžete zvolit podle výšky konkrétního uživatele.

Instalace na zeď
1. Vyberte vhodnou pozici pro instalaci sprchového sloupu a vyznačte body pro vrtání Ø 7mm (1).
Horní otvory vyvrtejte ve vzdálenosti 17 mm a 20 mm od sebe (viz nákres), ve vzdálenosti 550 mm
pod nimi pak dolní otvory.
2. Do vyvrtaných děr (1) vložte hmoždinky (2).
3. Pomocí šroubů (5) namontujte držáky (3) a nerezové těsnění (4) do zdi. Hlavice šroubu ponechte
nedotažené 5 mm od zdi.
4. Obalte instalatérskou izolační pásku okolo mosazného spoje (18). Oba spoje přišroubujte k
odpovídajícím ventilům ve zdi pro horkou a studenou vodu.
5. Přišroubujte krátké konce mosazného spoje (18) k maticím hadic spolu se sítkovým těsněním (17).
6. Našroubujte rameno sprchy (7) do držáku (14) za použití gumového těsnění (6), spojte hlavici
sprchy (8) s ramenem sprchy (7) rovněž za použití gumového těsnění.
7. Zavěste montážní držáky (16) na držáky ukotvené ke stěně (3).
8. Ruční sprchu (9) připojte k hadici (11), gumové těsnění (10) umístěte do matice. Ruční sprchu (9)
vložte do držáku (12).
9. Volně pohyblivou sprchovou hadici (11) připojte ke konektoru (15), do matice opět vložte gumové
těsnění (10).

UPOZORNĚNÍ: ① Nezapomeňte používat gumové těsnění, aby bylo zabráněno prosakování
ve spojích.
② Pokud bude zjištěn neobvyklý tlak vody, čistěte prosím pravidelně sítkové
těsnění (17).

Shower Panel SL230 Installation Guide
Refer to the technical diagram to choose the proper location for your shower column, you can adjust
the column’s vertical position based on the person’s height.

Flat wall Installation
1. Choose the proper location for your column and mark the drill holesØ7mm (1). Drill the
holes on the distance 17mm and 20mm from each other. Drill the holes on the distance 550
mm from upper holes to lower holes.
2. Insert wall anchors (2) inside the holes (1).
3. Install the wall brackets (3) by the screws (5) to the wall with stainless steel washers (4).
Leave the screw heads 5mm from the wall.
4. Wrap the thread seal tape on the brass connectors (18).Screw two connectors to the hot/cold
inlet in the wall.
5. Screw the short nipple of the brass connectors (18) to the nuts of the hoses with mesh gaskets
(17).
6. Screw the shower arm (7) into the support (14) by rubber washer (6), connect the shower
head (8) to the shower arm (7) by rubber washer.
7. Hang the Mounting brackets (16) on the wall brackets (3) secured on the wall.
8. Connect the hand shower (9) to the hose (11) placing the rubber washer (10) in the fastening
nut. Set the hand shower (9) on to the bracket (12).
9. Attach the flexible shower hose (11) to the connector (15) placing rubber washers (10) in nut.

NOTE: ①Do not forget to use the rubber washers to prevent leakage on the connection.
②If you find that pressure or water volume is unusual, please clean the mesh gaskets
(17) regular.

