
NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO BOXU 

MARTY
s nízkou vaničkou

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 náš výrobek dobře a účinně sloužil. 



Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Naší snahou je, aby jsme Vám zajistili nejlepší

servis. Před instalací si prosím přečtěte návod.

Predinstalační pokyny:

1. Před samotnou montáží  ještě jednou důkladně zkontrolujte  veškeré díly a součásti.  Po

namontování nebude na jakékoli mechanické poškození brán zřetel!

2. Po stavební stránce je nutno dodržet pravý úhel v rohu, kde bude výrobek instalován. Dále

je nutné, aby podlaha byla ve vodováze. Pokud by nebyla, muže dojít ke křížení dveří a

nesprávné funkci výrobku.

3. Sprchovou vaničku vždy instalujte jako první, umístěte ji na místo a pomocí stavitelných

nožiček ji nastavte tak, aby v ní nezůstávalo velké množství vody. Do vaničky nalijte vodu a

vyzkoušejte odtok. Na reklamace po zabudování nebude brán zřetel!

4. Veškeré spoje musí být utěsněny silikonovým tmelem se zvýšenou odolností proti plísni a

to i skla upevněné do rámu (gumové lišty slouží pouze jako dilatační pásky)

Údržba:

1. Pro pravidelné čištění používejte neutrální neabrasivní čistící prostředky a měkký hadřík.

2. V případě, že na povrchu vaničky naleznete škrábanec, mužete se jej pokusit vyhladit jemným

(leštícím) smirkovým papírem a pak přeleštit zubní pastou a měkkým hadříkem.

3.Pojezdová kolečka (pokud má zástěna tento systém otevírání) promažte silikonovým olejem 1-2

× měsíčně popř. seřiďte volný pohyb dveří.

Sprchový box musí zůstat volně vyjímatelný (bez destrukčních prací)!

Ná  ř  adí nezbytné pro montáž boxu:

· vrtačka

· šroubováky

· sanitární silikon s pistolí

· placatý klíč a/nebo násadkový klíč

· metr, vodováha, tužka

· závitový nůž nebo šroub, který je sám závitořezný

Sou  č  ástky boxu

Pozor! Přiložené nákresy a vybavení se mohou lišit od skutečného vzhledu boxu.





Vybalte všechny komponenty z kartonu a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.







Zadní šedá skla nasaďte na vaničku. Pomocí zámku je uzamčete do předního rámu a vruty sešroubujte. K

zadním sklům přišroubujte panel.



Zadní šedá skla osaďte příslušenstvím. Na posuvnou tyč přichytněte ruční sprchu a propojte chromovou

hadici s přívodem vody.



Horní a spodní oblouk spojte se svislými bočními lištami. Montáž provádejte mimo vaničku. Na jednu stranu

bočního pevného skla nasaďte vymezovací vložku a zasuňte do drážky v boční svislé liště. Pozor! – nejedná

se o těsnění, skla je nutno ještě zasilikonovat! Na druhou stranu bočního pevného skla vymezovací vložku

nedávejte. Sklo prichyťte k oběma obloukům příchytkami.



Posuvná skla osaďte nejprve horními kolečky a zavěste je do kolejnice horního oblouku. Spodní kolečka

osaďte samostatně. Posuvná skla osaďte stíracími lištami, magnetkami a připevněte madla.





Oba rámy přesně vyrovnejte, aby zadní šedá skla zevnitř lícovala se stěnou vaničky. Potom celý zadní rám

prišroubujte pomocí šroubu 6 x 10 mm k vaničce. 



vyhovuje 

EN14428:2004 
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Údržba, používání a   č  išt  ě  ní

Části konstrukce boxu jako je sklo, lakované části, akrylové části, umělé hmoty by se měli čistit jen jemnou

utěrkou s použitím jemných čistících prostředků.

Nepoužívejte na čištění rozpouštědla, aceton, čistící a desinfekční prostředky, které obsahují chlór.

Tyto zmíněné prostředky mohou být  zdraví škodlivé a mohou poškodit  výrobek – nesmí se používat  na

čištění boxů.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání výrobku, špatnou montáž a údržbu výrobku. Výrobce

má právo, zavést v konstrukci při výrobě změny.

Věnujte pozornost vodící liště, která se může zanášet a pravidelně ji čistěte.

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

Nesmí se o sprchový kout opírat předměty, které by mohli oslabit (podrápat) nebo poškodit povrch.

Ve sprchovém koutě může být maximálně jedna osoba.

Nesmí se tlačit, bouchat, nebo jiným způsobem působit na box.

Správná funkce baterie a vodního systému závisí na kvalitě  vody, její tvrdosti, hustotě  vápníku a nečistot,

jako je písek atd. Kvalita vody a častost používání rozhoduje o údržbě baterie.

Doporučujeme instalovat filtry (sítě) ve vodovodu (umístěné ve ventilech vodovodního potrubí).

Části elektrického vybavení se má čistit lehce navlhlým hadříkem.

Když skončíte s používáním sprchového koutu, měli by jste vypnout napájení z venkovní strany kabiny a

vypnout vodu.

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.




