
Mobilní aku sprcha

NÁVOD NA OBSLUHU



1. Nenechávejte zařízení během používání bez dozoru. Vypněte a vyjměte, 
    když se nepoužívá.
2. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu a náhradní díly pouze doporučené 
    výrobcem.
3. Nepoužívejte sprchu s vodou z moře, bazénu,řeky nebo s jinou tekutinou.
4. Před uvedením do provozu zkontrolujte základnu čerpadla je zcela ponořena ve vodě.
5. Pokud sprchu používají děti, měly by mít řádně poučeny a kontrolovány.5. Pokud sprchu používají děti, měly by mít řádně poučeny a kontrolovány.
6. Nabijte čerpadlo podle požadovaných specifikací. Výstup: 5V, 0,5-1A. Nepoužívejte 
    poškozený napájecí kabel a nabíjejte pouze správným napětím, jak je uvedeno na štítku
    sprchy. S nevhodným napětím může dojít k poškození motoru a zranění uživatele.
7. Před použitím se ujistěte, že nejsou žádné zlomené nebo opotřebované části 
    a všechny šrouby jsou utaženy.
8. Udržujte sprchu mimo dosah topných těles nebo otevřeného ohně.
9. Chraňte sprchu před mrazem. Zamrznutí poškodí motor a kabel.9. Chraňte sprchu před mrazem. Zamrznutí poškodí motor a kabel.
10. Neodstraňujte krycí desku ani se nepokoušejte rozebrat zařízení. Tím se zruší jakákoli 
     záruka.

Záruka je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na úpravu. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním nebo obsluhou.
Omezení odpovědnosti: Společnost Reimo v žádném případě nenese odpovědnost za 
náhodné, následné nebo nepřímé škody, náklady nebo výdaje,ušlý zisk nebo ušlý příjem. 
Kupní cena uvedená u produktu představuje ekvivalent omezení odpovědnosti 
společnosti Reimo.
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1. PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
2. NAUČTE SE, JAK ZASTAVIT A RYCHLE ODVZDUŠNIT SPRCHU
3. DODRŽUJTE POKYNY PRO ÚDRŽBU POPSANÉ V NÁVODU
4. SPRCHU SPOUŠTĚJTE POUZE PŘI TEPLOTĚ VODY MEZI 10°C až 50°C.
5. MALÉ DÍLY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ MONTÁŽE SPRCHY LZE POLKNOUT -
   CHRAŇTE JE PŘED DĚTMI.

VYHNĚTE SE POŠKOZENÍ:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

ZÁRUKA



1) Čerpadlo
2) Vypínač
3) Nabíjecí zásuvka
4) Kryt zásuvky
5) Filtr
6) Kryt filtru
7) Hadice7) Hadice
8) Vstupní připojení
9) Sací potrubí
10) O kroužek
11) Sprchová hlavice
12) Držák
13) Háček
14) Přísavka14) Přísavka
15) USB nabíjecí kabel
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xFUNKCE



Otáčením proti směru 
hodinových ručiček otevřete 
kryt zásuvky (4).

Zapojte nabíjecí kabel (15) 
do nabíjecí zásuvky (3).

Zapojte USB kabel (15) do:
- Nabíječky mobilního 
telefonu (2,5 h)
- USB výstup do auta (2,5 h)
- USB výstup na notebooku (5 h)
(přibližná doba nabíjení)4

Pro spuštění stiskněte 
vypínač (2).

Ponořte čerpadlo (1)
do vody.

Sprchovou hlavici zavěste
buď na dodaný háček(13),
nebo držák (12).

DŮLEŽITÉ!
1. Během provozu nevytahujte čerpadlo z vody! Před vyjmutím nejprve vypněte čerpadlo.
2. Před použitím se ujistěte, že je sprchová hlavice pevně namontována

Vstupní přípojku (8) našroubujte
na čerpadlo (1) a utáhněte.
Přesvědčte se, že je spojení 
těsné a brání úniku vody.

Vložte O-kroužek (10) do 
sacího potrubí (9)

Na sací potrubí (9) 
našroubujte sprchovou 
hlavici (11) a utáhněte.

MONTÁŽ

INSTALACE

NABÍJENÍ
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Kapacita baterie: 2200mAh (lithiová baterie)
Napětí: 3,7V
Elektrický proud: 2A
Jmenovitý výkon: 8,14Wh

Průtok vody: 2 l / min
Doba použití: cca 55 min
Nabíjení: libovolný USB port s 5V, 1,2A
Doba nabíjení: 2,5 hodiny(v závislosti na 
příslušné nabíječce)

1. Doporučujeme plně nabít baterii po každém použití, abyste získali maximum pro zajištění 
životnosti baterie. Před prvním použitím zařízení prosím nabijte.
2. Nabijte prosím baterii alespoň každé tři měsíce, abyste zajistili, že zůstane plně nabitá 
– baterie se postupně vybije, pokud sprchu necháte po delší dobu nepoužívanou.
3. Nenabíjejte baterii nad výstupní specifikaci požadovanou pro tento produktout  
(výstup: 5V, 0,5-1A).
4. Pravidelně kontrolujte kontakty baterie, abyste zjistili, zda nejsou uvolněné, korozivní,4. Pravidelně kontrolujte kontakty baterie, abyste zjistili, zda nejsou uvolněné, korozivní,
vadné nebo netěsné. 
5. Uchovávejte zařízení mimo dosah vysokých teplot nebo hořlavého a výbušného zboží.

DŮLEŽITÉ: Uchovávejte čerpadlo mimo dosah vysokých teplot, mrazu a snadno zápalných 
a výbušných předmětů.

Odstraňte kryt filtru (6) Vyčistěte filtr (5)
a kryt filtru (6).

Nasaďte filtr (5)
a kryt filtru (6).

INFORMACE K BATERII

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Sprcha se automaticky zastaví, když je napětí nižší než 2,7V (systém ochrany baterie).
Poznámka: Sprchu nerestartujte, nejdříve ji nabijte.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

1. Sprchova armatura

Zastavte zařízení stisknutím
vypínače (2).

Vyjměte hadici z čerpadla (1) 
a sprchové hlavice (11). 
Nechte vytéci všechnu vodu 
z hadice.

Odstraňte O kroužek (10) 
ze sacího potrubí (9)
a dejte do bezpečí.

2. Čištění filtru

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ
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