
       CZ

Technické údaje:
Provozní tlak: max. 0,6 MPa
Doporučený provozní tlak: 
0,1 – 0,4 MPa
(1MPa = 10 barů = 147 PSI)
Teplota horké vody: max. 60 °C

       SK

Technické údaje
Prevádzkový tlak: 0,6 MPa
Doporúčený prevádzkový tlak:
0,1 – 0,4 MPa
(1MPa = 10 barov = 147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 60 °C

       EN

Technical data
Operating pressure: max. 0,6 MPa
Recommended operating pressure:
0,1 – 0,4 MPa
(1MPa = 10 bars = 147 PSI)
Hot water temperature: max. 60 °C

Informace pro spotřebitele
Informácie pre spotrebiteľa
Consumer information
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Montáž / Assembling
       CZ

Při montáži produktu kvalifikovaným 
odborným personálem je třeba dbát 
na to, aby upevňovací plochy byly v 
celém rozsahu upevnění rovné (žád-
né vyčnívající spáry nebo navzájem 
přesazené obklady), aby konstrukce 
stěny byla pro montáž produktu vhod-
ná a zvláště aby v ní nebyla žádná 
slabá místa. Přiložené vruty a hmož-
dinky jsou vhodné pouze pro beton. 
Při jiných konstrukčních materiálech 
stěny je třeba se řídit údaji výrobce 
hmoždinek.

       SK

Pri montazi produktu kvalifikovaným 
odborným personálom je nutné dbať 
na to, aby upevňovacie plochy boli 
v celom rozsahu upevnenia rovné 
(žiadne vyčnievajúce škáry alebo 
navzájom predsadené obklady), aby 
konštrukcia steny bola pre montáž 
produktu vhodná a zvlášť aby v nej 
neboli žiadne slabé miesta. Priložené 
vruty a hmoždinky sú vhodné len pre 
betón. Při iných konštrukčných materi-
áloch steny je nutné riadiť sa údajmi 
výrobcu hmoždiniek.

       EN

When installing the product quali-
fied professional staff must be sure 
that the mounting surfaces are in 
full mounting straight (no protruding 
gap or offset each other tiles), must 
be sure to design a wall for mounting 
the product particularly suitable and 
that there were no weak points. The 
included screws and wall plugs are 
only suitable for concrete. Other wall 
construction materials must be follo-
wed by the manufacturer‘s wall plugs 
manual.

Čištění / Cleaning
       CZ

Vodní kámen můžete z nopků snadno 
odstranit otřením.

       SK

Vodný kamň se dá zo štetín celkom 
ľahko odstraniť.

       
       EN

Simply rub over the spray nozzles to 
remove lime scale.

Silikon (bez kyseliny octové)
Silikon (bez kyseliny octovej)
Silicon (neutral)

ø 6 mm
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