Installation Procedure SL280
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Flat Wall Installation:
1.Drill 7 holes
2.A.Insert wall anchors
inside the holes.
B.Tie the PTFE tape up the joints
,and screw the joints
to the water inlet.
C.Fix the fixed base
with the long screw
onto the wall.
D.Fix the upper mounting bracket
with the long screw
onto the wall.
3.A.Screw the faucet
to the joints
placing the mesh gaskets
in the water inlet.
B.Insert the fauet
to the fixed base ,and fix them with small screws
.
C.Insert the little pellet
to the faucet
for fixing.
D.Insert the main body
to the faucet
through the ring
E.Fix the main body
into the upper mounting bracket
, fixed it by small screw
,Push the adoring covers
onto the
upper mounting bracket
.
F.Connect the shower head
to the main body
.
G.Connect the hand shower
and faucet
to the shower hose
placing the gaskets
in the fastening nuts

Note:
1.Do not forget to use the mesh gasket
to prevent leakage on the connection.
2.If find that water pressure or water volume is unsual,please clean the mesh gasket

regular

Návod na instalaci sprchového sloupu SL280
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Návod

Postup
Wall7Installation:
1. Flat
Vyvrtejte
děr
2.	A.
děr vložte hmoždinky (1)
1.Drilldo7 vyvrtaných
holes
2.A.Insert
wall
anchors
inside the
holes.
B. omotejte spojky (13) páskou
PTFE
a zašroubujte spojky (13) do vodovodního připojení
B.Tie the PTFE tape up the joints
,and screw the joints
to the water inlet.
C.
připevněte
do
zdi
upevňovací
základnu
pomocí
dlouhých vrutů (2)
C.Fix the fixed base
with the long screw (3)
onto
the wall.
D. připevněte
zdi horní
upevňovací
(14)screw
pomocí onto
dlouhých
vrutů (2)
D.Fix
the upper do
mounting
bracket
withdržáky
the long
the wall.
3.A.Screw the faucet

to the joints

placing the mesh gaskets

in the water inlet.

3.	A.
připravte
baterii (9)
do spojek
(13), umístěte
filtr nečistot
(16)screws
mezi baterii
B.Insert
the fauet
to the
fixed base
,and fix them
with small
. a vodovodní připojení
C.Insert
little pellet
to the faucet
for (3)
fixing.
B. vložtethe
baterii
(9) do upevňovací
základny
a přišroubujte malými vruty (4)
D.Insert the main body
to the faucet
through the ring
C. vložte
malébody
nýtky (12)
dothe
baterie
pro připevnění
E.Fix
the main
into
upper(9)
mounting
bracket
, fixed it by small screw
,Push the adoring covers
mounting
bracket sloupu
.
D.upper
vložte
tělo sprchového
(10) do baterie (9) přes kroužek (15)
F.Connect the shower head
to the main body
.
E. připevněte tělo sloupu (10) do
horních upevňovacích
držáků (14) pomocí malých vrutů (8)
G.Connect the hand shower
and faucet
to the shower hose
placing the gaskets
in the fastening nuts
Kryty (17) použijte na zakrytá horního upevňovacího držáku (14)
F. napojte hlavovou sprchu (11) k tělu sloupu (10)
Note:
G. Napojte ruční sprchu (6) na baterii (9) pomocí sprchové hadice (5) použijte těsnění (7) pod matku
1.Do not forget to use the mesh gasket
to prevent leakage on the connection.
Poznámka:
2.If find that water pressure or water volume is unsual,please clean the mesh gasket
regular
Nezapomeňte použít gumové těsnění, aby spoj neprosakoval.
Pokud zaznamenáte kolísání tlaku vody, vyčistěte filtr nečistot (16).
Ujistěte se, že žádná z hadic není po instalaci překroucena a že všechny spoje těsní a neprosakují.

onto the

