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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili tento výrobek. 

Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve

které není zahrnutá částka na složení a montáž. Přejeme si, aby Vám výrobek dobře a účinně

sloužil. 



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před zahájením instalace koutu si pečlivě přečtěte tento návod. Obrázky obsažené v návodu mají

jen  orientační charakter. Rozdíly mezi obrázky a skutečným vzhledem koutu nejsou základem k

reklamaci.

UPOZORNĚNÍ! 

V případě, že jste se rozhodli pro samostatnou instalaci, informujeme Vás, že hydraulický systém,

a také případná elektrická připojení musí být provedeny oprávněnými osobami. Připojení musí být

provedena v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy. Instalaci by měly provádět

nejméně 2 osoby.

Část prostoru, která bude uzavřena instalací sprchového koutu, nesmí obsahovat žádná elektrická,

plynová  či  jiná  zařízení,  která  nejsou  odolná  vůči  tekoucí  vodě  (např.  elektrické  zásuvky  či

spínače).

Veškerá  elektrická  nebo  plynová  zařízení  nacházející  se  v  místnosti,  kde  budete  instalovat

sprchový kout, se musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od vnější konstrukce sprchového koutu.

Možný  proud  vody,  který  by  se  mohl  dostat  ven,  např.  nedovřenými  dveřmi  koutu,  by  neměl

způsobit mj. zhasnutí plamene v peci nebo zkrat v elektrických zařízeních.

Podloží, na kterém bude umístěn kout, by mělo zajistit jeho stabilitu a pevnou vodorovnou polohu.

Stěny by měly být svislé, aby byla zajištena přiléhavost podpěrných konstrukcí stěn.

Údržba, používání a čištění

Návod k instalaci

Kompletní údržba všech prvku koutu musí být prováděna často. Přísně dodržujte pokyny obsažené

v návodu, aby se zabránilo poškození lesku akrylových a kovových prvku.

Konstrukční  prvky koutu,  jako sklo,  lakované,  akrylové a plastové části  čistěte pouze měkkým

hadříkem a jemnými čistícími prostředky určené pro čištění sprchových koutů. – POZOR na čistící

kapaliny s obsahem abrazivních látek.

Nepoužívejte  abrazivní  pasty,  rozpouštedla,  aceton,  čistící  a  dezinfekční  prostředky obsahující

chlor apod.

Nepoužívejte hadříky, které obsahují umělá vlákna, ostré houby, drátěné kartáče, čistící prášky a

kapaliny  obsahující  abrazivní  látky  nebo  amoniak,  alkohol,  v  domácnosti  používané  kyseliny,

aceton  nebo  jiná  rozpouštědla,  protože  poškozují  povrch.  Nepoužívejte  žádné  žíravé  čistící

prostředky.  Tyto  látky  mohou  být  zdraví  škodlivé  a  mohou  způsobit  poškození  výrobku  –

nepoužívejte  je  k  čištení  sprchových  koutu:  látky  obsahující  kyseliny,  zásady,  kyselinu

chlorovodíkovou, leštící prostředky, nylonové kartáče, smirkový papír a veškeré jiné prostredky a

materiály, které mají negativní vliv na zdraví a mohou poškodit sprchový kout. Vápenaté usazeniny



lze odstranit kyselinou citronovou nebo octem zředěným vodou pomocí měkkého hadříku.

Doporučujeme nainstalovat změkčovač vody, aby se zabránilo vápenatým usazeninám.

Pro čištění skla a zrcadel doporučujeme používat výrobky určené pro mytí okenních skel (nesmí

obsahovat amoniak).

Pokud se na povrchu koutu objeví drobné oděrky, můžete použít jemný smirkový papír (1200#) pro

leštění těchto míst. Pak můžete ješte použít zubní pastu nebo leštící pastu a znovu vyleštit  tato

místa měkkým hadříkem – tímto způsobem získáte nový, čistý a lesklý povrch.

Kování čistěte pravidelně, alespoň 3krát měsíčně nebo častěji v závislosti na potřebách.

Pozlacené nebo chromované prvky nevyžadují  časté  leštění.  Nepoužívejte  tupé nástroje  nebo

nože na škrábání povrchu koutu. Vodu odstraňujte ihned po koupání, potom vyčistěte sprchový

kout.  Výrobce  nenese  odpovědnost  za  škody  způsobené  nesprávným  použitím,  instalací  či

údržbou výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v konstrukci výrobku. Dejte zvláštní

pozor na kolejnice, po nichž se pohybují kolečka držící dveře, aby byly vždy čisté. Nenechávejte ve

sprchovém koutě bez dozoru děti a postižené osoby. Neopírejte o sprchový kout předměty, které

by mohly oslabit (podrápat) nebo poškodit sklo koutu. Ve sprchovém koutě může být maximálně

jedná osoba. Netlačte, nebouchejte a žádným jiným způsobem nepůsobte na sklo a profily koutu.

Správnost baterie a celého systému zásobování vodou do značné míry závisí na kvalitě vody, její

tvrdosti,  obsahu  vápníku  a  obsahu  znečištujících  látek  jako:  písek,  vápenaté  usazeniny  apod.

Kvalita  vody  ovlivňuje  četnost  údržby  baterie  a  celého  systému  uživatelem.  Doporučujeme

instalovat síťové filtry na vodovodu (např. na ventilech ve vodovodu).

REMOVING NA OBAL MATERIÁLU A INŽENÝRSTVÍ.

Likvidace obalu a konstrukčních materiálu Materiály vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalšímu

zpracování.

Lepící pásku a PE ochrannou folií recyklujte. Části obalu nevhodné k recyklaci po jejich použití

likvidujte bezpečně v souladu s platnými předpisy o odpadech. Po ukončení životnosti výrobku

recyklovací prvky (např. hliníkové profily, sklo) recyklujte.

BEZPECNOSTNÍ PRAVIDLA

Výrobce nenese odpovědnost v těchto případech:

– nedodržování ustanovení obsažených v normách pro bytové elektroinstalace,

– nedodržování pokynu na instalaci a údržbu obsažených v tomto návodu,

– používání nebo instalace sprchového koutu s hydromasáží v rozporu s normami PN-EN 15200 a

PN-EN 14428.



OPATŘENÍ

Pečlivě přečtěte celý návod před zahájením provozu zařízení. Uchovávejte tento návod za účelem

jeho použití v budoucnu nebo předáním dalšímu uživateli.

Tento  návod  je  připraven  pro  různé  modely  a  verze,  proto  se  vzhled  výrobku  může  lišit  od

uvedeného na schematech a obrázcích. Ačkoli se návod nemění. Spolecnost si vyhrazuje právo

provést jakékoliv změny, které považuje za vhodné, bez povinnosti předchozího  oznámení nebo

výměny. Tento výrobek je určen pro použití pouze v souladu se zamýšleným použitím. Výrobce

nenese odpovednost za možná poškození způsobená nesprávným použitím výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Během skladování se tento výrobek nesmí převrátit či na něm umísťovat jiné obaly. Výrobek by

neměl být skladován s organickými rozpouštědly, jako např. formalín. Během přepravy balení s

koutem zvedejte a spouštějte opatrně, vyhněte se tlaku, nárazům, mechanickým otřesům apod.

Když nebude sprchový kout delší dobu používán, vysušte ho a zajistěte vhodné větrání, přičemž

vzduch by neměl obsahovat korozivní látky.

Doplňující informace

1. Teplá voda by neměla mít teplotu vyšší než 70°C, protože při vyšší teplotě může voda kout

poškodit.  .

2. K utěsnění spojů sprchového koutu použijte sanitární silikon odolný plísním.

3. Doporučený hydraulický tlak: 1,5 - 4 bar

4. Doporučená teplota teplé vody: 55 - 65°C

5. Doporučená teplota studené vody: 10 - 20°C

6. Doporučená tvrdost vody: <15°n

7. Okolní teplota: 15 – 30°C

Pozor na prudké změny teplot. Po sprchování, kdy je kout ohřátý nepouštějte do místnosti

příliš studený vzduch (větrání)















Po zasilikonování nechejte koutu 24 hodin „odpočinout“



Důležitá upozornění !!!
1. V boxu se nesmí používat elektrické přístroje jež nejsou součástí výbavy tohoto sprchového 

koutu. Taková zařízení musí být uložena mimo dosah lidí právě používajících sprchový kout

2. Nepokládejte a nenechávejte v boxu kovové věci, mohou silně zkorodovat a poškodit 

sprchový kout

3. Nesmíte nechávat ve sprchovém boxu děti nebo mentálně postižené osoby bez dozoru. 

4. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.

5. Kout je určena výhradně pro nekomerční, domácí používání.

6. Dveře koutu otevírejte pomalu. Pokud se Vám zdá, že to jde těžko, překontrolujte si pojezdová 

kolečky (viz. údržba)

7. Osoby pod vlivem alkoholu a drog by neměli kout používat.

8. Kout nesmí přijít do styku s vodou teplejší než 70°C, otevřeným ohněm a sálavými 

zdroji energie

9. Přípustné zatížení vaničky je 80 kg / 0,5 m2, ale ne víc jak 105kg na celý sprchový kout. Kout 

může být používán jen jednou osobou.

10. I při spráném zapojení a instalaci může po použití kabiny zůstat na určitých mistech sedadla a 

dna trochu vody, je to důsledek povrchového statického napětí.

11. Tolerance rozměrů: tloušťka - ± 0,3 mm; boule - ± 1 mm, výška / šířka - ± 3 mm.

12. Tolerance jiných rozměrů : ≤ 1000 mm - ±5 mm; > 1000 mm - ± 10 mm.

Likvidace obal  ů   a konstrukcí

Materiály obalů vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalšímu zpracování (recyklaci). Lepící pásku a

PE jistící fólii recyklujte. Nevhodné  části obalů  k recyklaci by se po jejich využití měli bezpečně

zlikvidovat  schodně  se zákonem o odpadech.  Po skončení  životnosti  výrobku,  části  vhodné k

dalšímu využití (např.: ocelové profily, sklo) by se měli dát k recyklaci.

Tento spotřebič je označený, v souladu s evropskou Směrnici 2002/96/ES a českým zákonem o odpadních

elektrických a elektronických spotřebičích, symbolem přeškrtnutého odpadního kontejneru.

Tento symbol informuje spotřebitele, že označený spotřebič po uplynutí doby jeho používání

nelze likvidovat odstraněním společně z běžným domácím odpadem.

Spotřebitel je povinen odevzdat spotřebič  do vhodné sběrny elektrického a elektronického

odpadu. Do tvoření systému sběru takových odpadů jsou zapojeny obchody s elektrickým a

elektronickým zbožím, místní sběrny takovéhoto zboží i obecní úřady.

Řádná  likvidace  použitých  elektrospotřebičů  pomáhá  zamezit  případným  škodlivým  dopadům na  lidské

zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomnosti škodlivých složek a nesprávným

skladováním a likvidaci takového odpadu.

Ve spotřebiči byl omezen výskyt látek, které by mohly negativně  působit  na životní prostředí jak v době

používání spotřebiče, tak po této době.




