Kadeřnický mycí box SilverFox 558 - černý

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující
pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V
případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.
Technické parametry
Barva: černá
Výška mycího boxu: 95 cm
Hloubka mycího boxu: 101 cm
Šířka křesla: 68 cm
Hloubka sedáku křesla: 45 cm
Hloubka křesla: 57 cm
Výška sedáku: 43 cm
Rozměry balení: 109 x 59 x 95 cm
Váha produktu: 43 kg
Váha balení: 53 kg

Všeobecné upozornění a montáž:

Mycí box opatrně vyjměte z obalu, dbejte na to, aby se dřevěná konstrukce nedotýkala mycího
boxu. Mohlo by dojít k jeho poškození, na toto poškození se nevztahuje záruka.
Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás
okamžitě kontaktujte, pokud bude mycí box sestavený z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.
Na mycí box nikdy nestoupejte.
Mycí box je určen vždy jen pro jednu osobu.
Dodržujte max. nosnost mycího boxu.
V případě poruchy mycího boxu nás informujte nebo opravu vždy ponechte na odborníkovi.
Mycí box zapojte dle níže uvedeného nákresu.
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Připojení mycího boxu
K připojení mycího boxu musí být připraveny vývody 3/8“ na teplou a studenou vodu + odpad s min. průměrem 50
mm. Tyto vývody budou přímo pod umyvadlem. Ideální je, aby trubky ze země zůstaly delší. Instalatér si je pak zaříz ne podle toho, jak bude potřebovat. Součástí umyvadla jsou hadičky od baterie na teplou vodu, studenou vodu a
sprchu včetně flexi sifonu.
1. Hadice pro teplou i studenou vodu průměr 3/8“.
2. Flexi sifon 50/32 mm, odpadová roura s průměrem 50 mm.
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Kadernícky umývací box Silverfox 558 - čierny

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce
pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V
prípade zlé alebo nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.
Technické parametry
Farba: čierná
Výška umývacieho boxu: 95 cm
Hĺbka umývacieho boxu: 101 cm
Šírka kresla: 68 cm
Hĺbka sedadla kresla: 45 cm
Hĺbka kresla: 57 cm
Výška sedadla: 43 cm
Rozmery balenia: 109 x 59 x 95 cm
Váha produktu: 43 kg
Hmotnosť balenia: 53 kg
Všeobecné upozornenia a montáž:

Umývací box opatrne vyberte z obalu, dbajte na to, aby sa drevená konštrukcia nedotýkala
umývacieho boxu. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu, na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejako poškodený, ak áno, tak nás
okamžite kontaktujte, ak bude umývací box zostavený z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť
záruku.
Na umývací box nikdy nestúpajte.
Umývací box je určený vždy len pre jednu osobu.
Dodržujte max. Nosnosť umývacieho boxu.
V prípade poruchy umývacieho boxu nás informujte alebo opravu vždy ponechajte na odborníkovi.
Umývací box zapojte podľa nižšie uvedeného nákresu.
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Pripojenie umývacieho boxu
K pripojeniu umývacieho boxu musí byť pripravené vývody 3/8 "na teplú a studenú vodu + odpad s min. priemerom 50
mm. Tieto vývody budú priamo pod umývadlom. Ideálne je, aby rúrky zo zeme zostali dlhšie. Inštalatér si ich potom
zareže podľa toho, ako bude potrebovať. Súčasťou umývadla sú hadičky od batérie na teplú vodu, studenú vodu a
sprchu vrátane flexi sifónu.
1. Hadica pre teplú i studenú vodu priemer 3/8 ".
2. Flexi sifón 50/32 mm, odpadová rúra s priemerom 50 mm.
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