Sprchový sloup SL760 návod na instalaci
Vyberte správnou polohu pro umístění vašeho sprchového sloupu. Můžete ho instalovat na stěnu
nebo do rohu sprchového koutu. Výšku instalace zvolte podle nejvyšší osoby, která bude výrobek
používat.
Instalace na zeď:
1. Připevněte hlavovou sprchu (8) ke sprchovému sloupu (11) a pevně upevněte šrouby (20).
2. Vyberte správnou polohu pro instalaci vašeho sprchového sloupu, označte a vyvrtejte čtyři
otvory o průměru 7 mm (1). Vyvrtejte 2x7mm otvory 30mm od sebe a další 2 otvory 390mm
pod nimi. Vložte hmoždinky (2) do vyvrtaných děr.
3. Zajistěte pevně držáky (3) ke zdi pomocí dlouhých šroubů a nerezového těsnění (7).
4. Zdvihněte sprchový sloup (11) a zasuňte horní úchyty (9) na sloupu do držáků ve zdi a
zajistěte pomocí malých šroubů (4).
5. Připojte ruční sprchu (13) ke sprchové hadici (14) s těsněním (13) na konec s kónusovou
matkou. Zasuňte ruční sprchu (12) do držáku (21). Druhý konec hadice připojte do pravé
spodní části sprchového sloupu s těsněním (15).
6. Připojte krátkou flexibilní hadici (17) do levé spodní části sprchového sloupu, do spoje vložte
těsnění (16). Druhý konec hadice připojte k vodovodní baterii (19), mezi spoj vložte těsnění
(18).

UPOZORNĚNÍ

1. Nezapomeňte použít na všechny spoje vodovodního propojení gumová těsnění, aby se
předešlo úniku vody (13) (15) (16).

Shower Panel SL760 Installation Guide
Refer to the technical diagram to choose the proper location for your shower panel, you can adjust
the column’s vertical position based on the person’s height.

Flat wall Installation

1. Insert the top shower head (8) to the shower column (11), and fix the two parts tightly with
screws (20).
2. Choose the proper location for the shower column and mark and drill four holes in Ø7mm (1),
Two adjacent holes are 30mm in horizontal distance and two groups are 390mm in vertical
distance up and down. Then insert the wall anchors (2) into the holes.
3. Secure the mounting brackets (3) on the wall by the long screws (7) and stainless steel gaskets
(6).
4. Hold up the shower column (11), and insert the upper supports (9) in the column to the mounting
brackets (3) on the wall, and fix them with small screws (4).
5. Connect the hand shower (12) to the long shower hose (14) with a gasket (13) in the side of the
fastening nuts. Attach the hand shower (12) to the shower holder (21). Connect the other end of
the long shower hose to the right bottom of the shower column with a gasket (15) in the nut.
6. Connect one end of the short shower hose (17) to the left bottom of the shower column with a
gasket (16) in the nut. Connect the other end to the faucet (19) with a mesh gasket (18).

NOTE: ①Do not forget to use the rubber gasket (13) (15) (16) and (18) to prevent leakage on
the connection.

