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Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEiKO, který je zhotoven
z akrylátového polymeru špičkové kvality.

Popis:
- 6 ks masážních nastavitelných trysek
- ruční sprcha 3 JET - masážní třípolohová
- pevná sprcha 3 JET - masážní třípolohová s kulovým kloubem
- funkce panelu je ovládána přepínačem trysek:
- ruční sprcha
- trysky
- pevná sprcha
- vnitřní rozvody panelu jsou provedeny
- PVC ﬂexibilní hadicí
- rozměr 1480 x 430
- koncipován jako nastěnný, nelze instalovat do rohu

TECHNICKÉ ÚDAJE
výška (cm)
šířka (cm)
hloubka (cm)
váha (kg)
provedení

ROZMĚR
140
43
21
11
chrom, chrom/bílá

Pevná

MONTÁŽNÍ BALÍČEK
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vrut 5 x 50
2 ks
krytka bílá
2 ks
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Termostat
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Přepínač
trysek

Sprchová

hlavice

Sprchová

hadice

stavební připravenost, uživatelský a montážní návod

1. Stavební připravenost
Sprchové masážní panely jsou instalovány do komplexně vybaveného prostoru, což znamená,
že veškeré instalace (přívod vody, obložení stěn, zabudování sprchového koutu či vany) musí být
ﬁnálně připraveny. Vývod teplé a studené vody doporučujeme vyvést ve výšce 135 cm od podlahy
v rozteči 10 cm. Vývody musí být opatřeny vnějším závitem M 1/2”.
Doporučujeme na vývod teplé a studené vody instalaci ventilů pro uzavření přívodu vody k panelu
(např. tzv.”roháčků”).
Panely s termostatickou baterií nikdy nepoužívejte na rozvod teplé vody, která je ohřívána
průtokovými ohřívači. Zajistěte, aby teplota na rozvodu teplé vody nepřesáhla 60 °C.
Může dojít k vážnému poškození termostatu. Panely jsou určeny pro tlak vody v řádu od 0,2
do 0,5 MPa. Při nižším tlaku bude masážní účinek nedostatečný. Při vyšším tlaku může dojít
k nesprávné funkci zařízení.

2. Úprava vody - stavební připravenost – HTP vany, HTP panely
Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován a to dle jejího složení a obsahu látek
v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníkua hořčíku po zahřátí na
60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustaci ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.
Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN
75 7111 Pitná voda. Před zřízení přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický
samočistící ﬁltr.
Před připojením panelu k řádu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítek, aby
se nečistoty z řádu nedostaly do baterie masážního panelu. Může dojít k poškození systému.
Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy
vody je záležitostí odborně specializovaných ﬁrem, které zaručí správný návrh a dodávku
zařízení , dle provedeného rozboru vody.
Mechanická ﬁltrace vody:
touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických
zařízení, vyráběných ﬁrmou TEiKO spol. s r.o. !!!!!
Pomocí samočisticích ﬁltrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako
např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod.
Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání
z kohoutků,nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení potrubí,
bojlerů apod.
Samočisticí ﬁltry lze rozdělit do tří skupin : a) manuální
b) poloautomatické
c) automatické
Odborným partnerem pro TEiKO spol. s r.o. je níže uvedená ﬁrma, které Vám poskytne další
informace:
Culligan s.r.o.
Košínova 59
612 00 Brno
Tel: 541 217 741, 549 210 253, Fax: 549211151
e-mail: brno@culligan.cz
web: www.culligan.cz

stavební připravenost, uživatelský a montážní návod

3. Instalace masážních panelů
Montáž sprchového masážního panelu doporučujeme provádět ve spolupráci se stavební
či instalatérskou ﬁrmou dle návodu
a) k baterii jsou již instalovány dvě pokojové ﬂexibilní hadice v délce 40 cm s ukončením
M 1/2”. Tyto hadice provizorně napojíme na přívod teplé a studené vody. Poté si ověříme,
zda můžeme panel umístit na předem určené místo, označíme si na zeď otvory pro uchy
cení panelu, ﬂexihadice odpojíme a vyvrtáme otvory. Do nich vložíme přiložené hmoždinky.
b) připojíme opět ﬂexihadice s použitím těsnění. Nesmíme zapomenout nyní na sítka
k zachycení nečistot. K panelu připojíme sprchovou hadici a hlavici. Opět nesmíme
zapomenout na přiložené těsnění. Pozor na záměnu teplé a studené vody u termostatických
baterií, může dojít k trvalému poškození termostatu.
c) dříve, než přišroubujeme panel ke zdi, vyzkoušíme jej v činnosti a zkontrolujeme, zda
všechny spoje těsní. Zvláště ty, které jste sami prováděli. Pokud je vše v pořádku, můžete
panel přišroubovat ke zdi. Při dotažení vrutů dávejte pozor, aby vruty nebyly dotaženy
příliš, mohlo by dojít k prasknutí panelu.

4. Údržba masážních panelů
Masážní panely udržujte stejným způsobem, jako akrylátové sanitární zařízení.
K čištění používejte zásadně tekuté prostředky bez jemných částic.
Nedojde tak ke ztrátě lesku výrobku.
Pozor, akrylát neodolává ředidlům, kyselinám, silným zásadám, nitrolakům apod.

5. Záruka
Na výrobek poskytuje výrobce záruku 24 měsíců od data prodeje a vztahuje se na vady materiálu a vady při výrobě. Nevztahuje se na vady způsobené chybnou montáží, špatným zapojením,
mechanickým poškozením, nedodržením bod. č. 2 - Úprava vody apod. Výrobek je zabalen
v krabici, při koupi si jej však důkladně prohlédněte k zjištění zjevných vad.
Přestože je výrobek zabalen v bublinkové fólii a v krabici, při manipulaci s krabicí buďte zvláště
opatrní a vyvarujte se nárazům.

