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CZ NÁVOD K INSTALACI
VANOVÁ A SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE 

S JEDNOU PÁKOU SE TŘEMI OTVORY

※ SEZNAM DÍLŮ:
Obrázky mají pouze orientační charakter.

Seznam dílů MNOŽSTVÍ Seznam dílů MNOŽSTVÍ Seznam dílů MNOŽSTVÍ
1. Regulační ventil 1 7. Dekorativní panel B 1 12. Lůžko sprchy 1
2. Dekorativní panel A 1 8. Propojovací hadice 1 13. Sprchová růžice 1
3. Podložka A 1 9. Přítoková trubka B 1 14. Inbusový klíč 1
4. Přítokové potrubí A 2 10. Ohebná hadice 1 15. Návod k montáži 1
5. Ramínko 1 11. Dekorativní panel C 1

※ Návod k instalaci:
☆ Hlavní těleso nerozebírejte, před expedicí z výrobního závodu bylo přesně sestaveno. 

Nerozebírat

Trubku 
proplách-
něte

☆ Aby se baterie neucpala, před instalací důkladně propláchněte rozvod vody. 
☆ Po instalaci zkontrolujte těsnost všech spojek.
☆ Jmenovitý tlak vody je 0,05 -1,0 MPa pro studenou i horkou vodu, teplota 4°C až 90°C.
☆ Přívody studené a horké vody připojte správně - při pohledu zepředu musí být přípojka horké 

vody vlevo, studené vody vpravo.
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※ Výkres s rozměry:

Otvory pro instalaci

Horká voda

Studená voda 

※ Postup instalace:

Knofl ík 
směrovače

Šroub

Jednotka 
směrovače

Matice

1.
Před zahájením instalace zkontrolujte: 
zda odpovídají tloušťka instalační desky 
a rozměry 3 otvorů.

2. Po uvolnění šroubu, sejměte knofl ík 
směrovače. Pak vyjměte z tělesa ramínka 
jednotku směrovače (5).

3. Vložte jednotku směrovače skrz montážní 
otvor zespodu, následně připojte shora 
těleso ramínka k jednotce směrovače 
a připevněte maticí, kterou dotáhněte 
rukou.
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Šestihranná 
matice A

Podložka B
Kovová 
podložka A 
Šestihranná 
matice B

4. Po upravení směru ramínka použijte 
klíč k zašroubování šestihranné matice. 
Skrz ramínko nasaďte dekorativní desku 
B(7).  Pak připevněte knofl ík směrovače 
inbusovým klíčem.

5. Vyjměte fi xační sadu z lůžka sprchy.

Šestihranná 
matice C

6. Vložte lůžko sprchy skrz otvor spolu 
s dekorativní deskou C a zajistěte fi xační 
sadou.

7. Ve správné poloze dotáhněte lůžko sprchy 
klíčem.

8. Uvolněte matici z regulačního ventilu, 
našroubujte 2 přívodní trubky na řídící 
ventil.

9. S nasazenou dekorativní deskou A(2), 
do otvoru s desce vložte regulační ventil 
a zajistěte fi xační sadou.

10. Po upravení polohy utáhněte regulační 
ventil klíčem,

11. Dle nákresu propojte všechny jednotky 
správnými hadicemi a trubkami.
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※ Použití:

1) Voda se otevírá zvednutím páky nahoru, zavírá se zasunutím páky dolů; 

Otevřeno

Zavřeno Doprava

Studená 
voda

Doleva

Horká 
voda 

2) Otočením páky doleva se teplota vody zvyšuje.

☆ Použití přepínací páky:
1) Zvednutím páky otevřete přívod vody do ramínka;
2) Vytažením knofl íku směrovače přepnete tok vody z ramínka do sprchové růžice.

Vytáhnout

※ Čištění a údržba 
☆ Pro zachování čistoty a lesklého povrchu postupujte takto:
1. Proplachujte pouze čistou vodou, k osušení používejte měkký hadřík; 
2. Nečistoty odstraňujte neagresivními prostředky, například bezbarvým čističem na sklo.
3. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, leštidla, brusný papír, škrabky atd.
4. Nepoužívejte prostředky obsahující kyselinu, brusné čisticí prostředky ani mýdlo.

※ Obrázky mají pouze orientační charakter a mohou se změnit bez předchozího varování
Sériové číslo: 80010110142
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Vaši koupelnu!Vaši koupelnu!

ZÁRUČNÍ LIST
VODOVODNÍ BATERIE

vany

nábytek

sprchové kouty

umyvadla, wc

baterie

infrasauny

vany     sprchy     baterie     sauny     nábytek     keramika     topení

CZ

SORTIMENT KOUPELEN HOPA

Vyplní prodejce:

Druh výrobku: Model výrobku: Datum prodeje:

Délka záruky: 60 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu

Prodejce:
(název, adresa, telefon)

Razítko, podpis:

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně 
vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Zákazník je 
povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu. 
Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

Omezení (neplatnost) záruky. Záruka se nevztahuje na:
Závady vzniklé neodbornou instalací.
Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.
Usazováním nečistot nebo vodního kamene.
Opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání.
Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).
Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

Podmínky záruky:
Záruka platí pouze za předpokladu instalace fi ltrů u přívodu vody a změkčovače v případě 
tvrdé vody. Pokud fi ltry a změkčovače instalovány nejsou nebo nefungují správně a dojde 
k poškození baterie nečistou vodou nebo vodním kamenem, záruka se na takové poškození 
nevztahuje. 
Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo 
instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní.

Doporučení:
Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! 
V případě neoprávněné reklamace, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamace účtovat zákazníkovi.

Dovozce:
HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN
Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa.cz


