Montážní návod
Sprchovy panel
ORSP-YMSC
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Vážený zákazníku!
Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich produktů.
Naše sprchové panely se odlišují principiálně od jiných běžných produktů na trhu. Zakládají
se na jedinečném sladění funkce a tvaru, které jim zabezpečuje charakteristický a
sympatický vzhled a kterým se výrazně odlišují od konkurenčních produktů. Neobvyklý je
rovněž speciální používaný materiál: vysoce kvalitní eloxovaný hliník.
Naše sprchové panely jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a zkušeností. Při výběru
materiálu jsme dávali pozor na jeho nejvyšší a trvalou kvalitu, abychom zajistili perfektní
obsluhu a abychom Vám nabídli produkt, který umocní Váš každodenní dobrý zdravotní stav.
Aby se zaručila dlouhodobá funkčnost Vašeho nového produktu, dodržujte prosím přiložený
montážní návod.
Děkujeme Vám ještě jednou za zakoupení našeho produktu s dlouhou životností a jsme Vám
kdykoli při všech dotazech ohledně Vašeho sprchovacího panelu nebo závěsné sprchy k
dispozici.

MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽ NA STĚNU (viz obr. 2)
1)
Zvolte ideální výšku (viz obr. 3) pro umístění upevňovacího materiálu; vyznačte otvory
fixem, vyvrtejte 8 mm vrtákem a zasuňte hmoždinky do otvoru a našroubujte
upevňovací materiál.
Vzdálenost mezi díly upevňovacího materiálu je závislá na modelu.
2)
Připojte sloup nebo panel k přívodu vody a dbejte na to, aby byla nerezová, červeně
označená pružná hadice správně připojena na potrubí teplé vody (normálně na levé
straně) a modře označená vodovodní hadice správně na potrubí studené vody.
3)
Zavěste sprchový panel na stěnu a dbejte na to, aby pružné hadice nebyly skřípnuté
nebo příliš ohnuté, aby to nebránilo volnému přívodu vody.
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OBSAH:
A)
B)
C)
D)

Sprchovy panel
2 ks upevnovaci material
4 ks sroubu M5x20 se zápustnou hlavici
4 ks hmozdinky prumer 8 mm
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K montáži potřebujete:
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Montáž na stěnu
Obr. 2
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HORKÁ VODA

PŘÍKLADY NA MONTÁŽ PODLE VÝŠKY UŽIVATELE
V montážním návodu se vychází z průměrné výšky uživatele 170 cm. Při nutné změně
průměrné výšky se tato musí příslušným způsobem zohlednit při celkové výšce (celková
výška = HT)
Příklad: Výška uživatele 178 cm (= 8 cm nad průměrnou výškou). Nová celková výška podle
obrázku = 201 cm + 8 cm = 209 cm.
Příklad 2: Výška uživatele 165 cm (5 cm pod průměrnou výškou). Nová celková výška podle
obrázku = 201 cm - 5 cm = 196 cm.
Obr. 3

165 cm

20 cm
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Příklady montáže v nové koupelně

100 - 120 cm

100 - 120 cm

Vzdálenost (rozteč) mezi oběma potrubními přípojkami
7-15 cm
v závislosti na modelu

Montáž na stěnu
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Příklady montáže v renovovaných koupelnách
Příklad nové montáže panelu

Příklad nové montáže nad vanu
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