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Instalace: 

1. Vyvrtejte do zdi ve výšce 1,4 m nad zemí dva otvory o průměru 8 mm ve vzdálenosti dané roztečí otvorů v 
podložce a další dva 8mm otvory v úrovni o 60 cm výše. Do vyvrtaných otvorů vsaďte hmoždinky.  

2. Šrouby připevněte ke zdi dvě podložky a na ně poté nasaďte sprchovou tyč. Utažením fixačního šroubu 
(červíku) pak tyč finálně připevníte.  

3. Proveďte připojení hadice s ruční sprchou (ta strana hadice s konickým zakončením, které slouží k zasazení 
do posuvného jezdce) a následně se zdrojem vody, obvykle vodovodní baterií (ta strana hadice zakončená 

maticí). 

Pozn.: Pro montážní servis kontaktujte odborného instalatéra. 
Údržba: Abyste Vaši sprchu udrželi co nejdéle zářivou, řiďte se následujícími doporučeními: 

1. Čistěte ji čistou vodou a otírejte ji měkkou bavlněnou látkou. 
2. K vyčištění těžko odstranitelných nečistot použijte slabý roztok čistícího prostředku nebo tekutý čistič skla. 

3. Nikdy nepoužívejte hrubé čistící prostředky, látky nebo papírové ubrousky. 
4. Vyhýbejte se čistícím prostředkům s obsahem kyseliny, hrubým materiálům či mýdlu apod. 

 
EN 

Installation: 

1. Drill two Ø 8 mm holes into the wall in the places 1,4 m from the ground and another two Ø 8 mm holes 
600 mm above. Plug expanders. 

2. Fix two seats on the wall with screws. Then fix the rod onto the seats with locking screws. 
3. Connect the hose with a hand shower and then with a water source. 

Please contact the licensed plumber for installation service. 
Maintenance: 

To keep your shower bright as long, please do as the following steps: 
1. Clean it with clear water and wipe it with a soft cotton cloth. 

2. Use mild detergent solution or clear liquid glass cleansers to clean the dirt which hard to remove. 

3. Never use any abrasive cleansers, cloth or paper cloth 
4. Avoid any acid detergent, cleansers, rough materials or soap and so on. 

 


