
Pozor prosím!  

 

1. Toto je podrobný návod k instalaci sprchové pokoje podrobně si přečtěte návod  

 

2. Požadovaný elektrický proud je 220 V ± 10% 50 Hz s příznivým uzemněním zemního  

    řidiče - drátová sekce by měla být větší než 2mm2  

 

3. Hydraulický tlak by měl být 0.1 - 0.4 MPa, teplota vody by měla být v rámci 65 °, přepínač  

    pro zásobování vodou by měl být montován nezávisle na ostatních  

 

4. Parní sprchový kout by měl být instalován profesionálně a jak je v návodu na instalaci,  

    elektřina by měla být připojena profesionálním elektrikářem, uzemňovací drát by měl  

    dotýkat země pěkně neodpovídáme za nehody, které se stanou neodbornou instalací  

    našich zařízení  

 

5. Buďte opatrní při manipulaci se sprchou  

 

6. Vyhýbejte se manipulaci s cigaretami při a uvnitř sprchového zařízení mohl by  

    vzniknout požár  

 

7. Třeba kontrolovat elektřinu po použití sprchy  

 

8. Predúdržba byla provedena provedena profesionálně, musíte potvrdit, že elektřina je  

    udělaná bezchybně  

 

9. Prosím dejte zkontrolovat profesionálnímu elektrikáři elektrické obvody pravidelně (jednou  

    za půl roku), aby se ujistil, že povrchová ochrana a vypínač jsou v pořádku  

 

Balící list:  

 

 
intem model kusy  intem model kusy 

1 M6*30 12 8 pohyblivý kútik 1 

2 M6 nerez. skrutkovací uzáver 12 9 spr. rúrky k pripojeniu 1 

3 ST4*20 10 10 zakrivené prip. 2 

4 ST4*12 10 11 biela sieť potrubí 2 

5 rukojeť  2 12 sprchové potrubí 1 

6 zrcadlo 1 13 věšák na ručník 1 

7 skrutka pre zrkadlo 2 14 police 1 

 
 

  



 

Funkce tlačítek na hlavním ovládacím panelu: 

 



Instalace předních skleněných dveří : 

 

 

 



 

 

 



Instalace vrchní části : 

 

 



 

Dejte vaničku do koupelny a ujistěte se, že povrch je rovný a jsou správně nastaveny šrouby pod 

sprchovou vaničkou. Nimi se docílí i správné nastavení rovnovážné polohy vaničky. 

 

 

Instalace skleněných tabulí 

 



Elektrické parametry :  - součástí boxu je transformátor !! 

 

Napätie Frekvencia 
hodnotenia 

Celkový 
výkon 

Hlavná svetelná 
sila 

220 V 50/60 Hz 45 W 20 W 

Zadné napájanie ( 
odber) 

Napájanie ventilátora 
(odber) 

Maximálny 
výkon rádia 

Rozsah rádiových 
frekvencii 

5 W 3. 6 W 15 W  88 - 108 MHz 

 

Návod na montáž vody a elektřiny : 

 

 


