
(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ
• Z hadice domontujte stávající sprchovou hlavici.
• Přesvědčte se, zda v přírubě hadice zůstalo těsnění. V případě potřeby jej vyměňte za nové.
• Sprchovou hlavici našroubujte do příruby a dobře dotáhněte. 
• Údržba - pro prevenci poškození vodním kamenem, provádějte propláchnutí vnitřních 

částí sprchy přípravkem na odstraňování vodního kamene. 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí 
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v 
přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k 
použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo 
neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou 
kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit 
od skutečnosti v závislosti na modelu.

(EN) INSTRUCTIONS
• Unscrew the initial shower of the hose.
• Check whether there is a sealing inside the end of the Hose. Replace with a new one if needed.
• Screw the led shower properly. 
• Maintenance - Rinse the inner parts of the shower with a detergent against scale in order 

to avoid damaging.

(SK) NÁVOD NA POUŽÍVANIE
• Z hadice odmontujte súčasnú sprchovaciu hadicu. 
• Presvedčte sa, či v prírube hadice zostalo tesnenie. V prípade potreby ho vymeňte za nové. 
• Sprchovaciu hlavicu naskrutkujte do príruby  a dobre dotiahnite.

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI
• Odkręć słuchawkę prysznica od przewodu.
• Sprawdź czy wewnątrz końcówki przewodu znajduje się uszczelka. W razie potrzeby wymień 

na nową.
• Skręć prysznic z diodami led w odpowiedni sposób.

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• A zuhanycsőről szerelje le az eredeti zuhanyrózsát.
• Ellenőrizze, hogy a csőben nem maradt-e benne a tömítés. Szükség esetén cserélje ki a tömítést.
• Csavarja rá a csőre a zuhanyrózsát.

(RO) INSTRUCŢIUNI
• Deşurubaţi capul de duş vechi de pe furtun.
• Verificaţi dacă există o garnitură la capătul furtunului, dacă este nevoie puneţi una nouă.
• Înşurubaţi capul de duş cu leduri corespunzător. 

(LV) LED DUŠAS GALVA INSTRUCTIONS
• Noskrīvējiet veco dušas galvu.
• Pārbaudiet vai savienotājcaurules uzgalī ir blīve, ja nepieciešams – nomainiet blīvi.
• Cieši ieskrūvējiet LED dusas galvu savienotājcaurules uzgalī.

LED SPRCHOVÁ HLAVICE
SHOWER HEAD




