
Mobilní sprchovací set aku č.60120 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. 

2. Přečtěte si, jak zařízení zastavit a rychle odvzdušnit. 

3. Postupujte podle pokynů pro údržbu popsaných v příručce. 

4. Sprchu provozujte pouze při teplotě vody mezi 10 0°C a 50 °C 

5. Zejména u přítomnosti dětí je třeba dávat pozor, protože jsou ohroženy udušením v důsledku 
požití malých částí, které jsou součástí sestavy!  

 
VAROVÁNÍ, JAK SE VYHNOUT POŠKOZENÍ: 
1. Nenechávejte přístroj během používání bez dozoru. Vypněte jej a vyjměte, když není v provozu. 

2. Používejte pouze přiložené díly a náhradní díly výrobce, jak je popsáno v této příručce. 

3. Nepoužívejte sprchu s vodou z moře, bazénu nebo řeky ani s jinou kapalinou. 

 

4. Před provozem se ujistěte, že je základna  

čerpadla zcela ponořena do vody. 

5. Pokud sprchu používají děti, měly by  
dodržovat pokyny a být pod dohledem 
dospělých.   

 

POPIS: 

 

1. Rukojeť 

2. Sprchová hlavice 

3. Hlava Mini-Bidet 

4. Akumulátor  

5. Ochranný kryt 

6. Kryt filtru 

7. Držák 

8. Nabíjecí kabel USB 

 

6. Nabijte čerpadlo podle požadovaných 
specifikací. Výkon: 5V, 0,5–1 A. 
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel 
nebo zástrčku a nabíjejte jej pouze 
správným napětím. Nesprávné napětí 
může vést k poškození motoru a zranění 
uživatele. 

7. Před použitím se ujistěte, že žádné díly nejsou vadné nebo vadné a všechny šrouby jsou pevně 
utaženy. 

8. Sprchu udržujte mimo topení nebo otevřený oheň. 

9. Chraňte sprchu před mrazem, který může poškodit motor a kabel. 

10. Neodstraňujte krycí desku ani se nepokoušejte zařízení rozebrat. V důsledku toho vyprší veškerá 
záruka. 



INSTALACE: 
 
1. Čerpadlo ponořte do vody.  
2. Stisknutím tlačítka On/Off spusťte. 
 
 
 
 
 

 
 
DŮLEŽITÉ: 
1. Během provozu nevytahujte čerpadlo z vody. Čerpadlo vypněte dříve, než jej vytáhnete z vody! 
2. Před použitím se ujistěte, že je sprchová hlavice bezpečně namontována! 
3. Akumulátor neponořujte do vody! 
 
CELKOVÁ ÚDRŽBA SPRCHOVÉHO ZAŘÍZENÍ: 
 

 
 
Výměna sprchové hlavice           Upevnění pomocí dodaného háčku 
 
 
Čištění filtru: Odšroubujte kryt filtru. Vyčistěte fitr a kryt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Neskladujte čerpadlo při vysokých teplotách nebo mrazu a udržujte v bezpečné vzdálenosti od 
snadno hořlavých a výbušných předmětů. 
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NABÍJENÍ: 

1. Otevřete kryt portu USB. 
 

  
 

2. Připojte nabíjecí kabel USB do: 
 

 
Nabíječka mobilního   USB výstup ve vozidle  USB výstup laptop 
telefonu přibližně 2,5 h  přibližně 2,5 h  přibližně 5 h 
 
Nepoužívejte k nabíjení zdroj nad 5 V! 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
 
Proud: 3,7 V / 2,5A 
Hadice: 1,8 m  
Průtok vody: 2,2 l / min 
Napájení: vestavěná lithiová baterie 
Kapacita baterie: 2200 mAH 
Doba použití: 45 - 60 min 
Nabíjení jakéhokoli USB výstupu pomocí 
Doba nabíjení 2-5 hodin, v závislosti na výkonu 
 
BATERIE A ZÁRUKA:  

1. Doporučujeme baterii po každém použití zcela nabít.  

2. V případě nepoužívání nabíjejte baterii alespoň každé tři měsíce.  

3. Udržování baterie v plně nabitém stavu zaručí maximální životnost baterie. 

 

Společnost Reimo si vyhrazuje právo že na veškeré škody způsobené nesprávným použitím nebo 

nesprávným zacházením se nevztahuje záruka. Omezení odpovědnosti: Reimo v žádném případě 

neručí za následné poškození nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu užívání nebo ušlý zisk.  

 


