
PŘEDSTAVENÍ
Tato příručka je prezentována prostřednictvím distributora JEE-O, 
který je výhradně oprávněný a odpovědný za prodej JEE-O sprchy v 
zemi nákupu. Podrobnosti a adresu distributora lze nalézt na 
webových stránkách JEE-O, www.JEE-O.com.

Doufáme, že si JEE-O užijete.

NÁVOD K MONTÁŽI
JEE-O original / fatline / pure / slimline

- Povrch musí být hladký a voděodolný
- Trubky musí být umístěny 8cm pod hotovou podlahou a 

vystupovat přímo rovně nahoru.
- Trubky na teplou a studenou vodu musí být z mědi (Ø 15.3cm), 

od středu ke středu a vystupovat z podlahy vertikálně.
Poznámka: musí být v průměru 6cm.

- Přivařte k trubkám koncovky (Ø 15.5).
- Výška koncového kusu nesmí přesáhnout 4cm nad podlahu.
- Zajistěte dvě pružné hadice, které vyčnívají z JEE-O, horkou na 

horkou, studenou na studenou
- Před montáží JEE-O sprchy zkontrolujte tlak, zda někde 

neprotéká.
- Nyní připevněte JEE-O k podlaze

Sprcha JEE-O může být také využita venku, ale prosím myslete na to, 
že není mrazuvzdorná. Pokud chcete JEE-O používat po celý rok, je 
třeba provést opatření, které zabrání zamrznutí. 
Doporučujeme sprchu na zimu odmontovat.

ÚDRŽBA
Nerezový povrch se denním využitím může zašpinit a poškodit. Špína 
nebo škrábance mohou snižovat odolnost sprchy proti korozi, nebo 
přímo mohou korozi způsobit, záleží na původu poškození. Navíc 
nedochází jen k reznutí, ale také se mění vzhled povrchu. Mastné 
otisky prstů, usazeniny, škrábance atd způsobují zanedbaný vzhled. 
Proto je důležité o povrch pravidelně pečovat.

Obě verze sprchy JEE-O, broušená i leštěná, jsou vyrobeny z 
nerezové oceli typ 304.

Pravidelná údržba nerezových produktů zahrnuje následující kroky:
Mastné otisky, drobné usazeniny, atd.:

- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou s trochou čističe na
nerezové povrchy. Pohybujte se ve směru broušení materiálu. 

- Naneste trochu JEE-O Protect na hadřík a vyleštěte.

Tato péče dodá JEE-O sprše tenkou ochrannou vrstvu.

Větší usazeniny, začínající rez, mělké poškrábání:

- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou s trochou čističe na
nerezové povrchy. Pohybujte se ve směru broušení materiálu. 

- Skvrny očistěte použitím prostředku vhodného pro nerez. 
Pohybujte se ve směru broušení materiálu. 

- Naneste trochu JEE-O Protect na hadřík a vyleštěte.

Tato péče dodá JEE-O sprše tenkou ochrannou vrstvu.

Odolná špína, koroze, škrábance:

Kontaktujte nás, nebo některého z našich prodejců pro informace, jak 
zacházet s přetrvávajícími nečistotami, korozí a škrábanci.

www.jee-o.cz


