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Instalace produktu 
Vhodné místo 

 Odstředivka je určena do suchého či lehce vlhkého prostředí. 
 Odstředivka musí být umístěna minimálně 2 až 3 metry od místa, kde může stříkat 

voda. 
 Odstředivka se nesmí instalovat do míst, kde teplota přesahuje 40°C. 
 Odstředivka nesmí bránit volnému průchodu a musí být umístěna na stěně, která 

unese alespoň 20 kg hmotnosti. 
 V místě instalace musí být síťová zásuvka. 
 V místě instalace by ideálně mělo být napojení na odpad nebo odtokový kanál. Toto 

lze nahradit sběrnou nádobou na vodu, která se instaluje pod odstředivku. U odpadní 
hadice musí být zajištěný spád po celé její délce a nesmí být zkroucená nebo 
přelomená. 

 Ideální je instalovat odstředivku na místo, kde si lidé plavky sundávají (sušárna, šatna). 

Instalace odstředivky 

Po vybrání vhodného místa, vyvrtejte čtyři otvory průměru 8 pro hmoždinky a připevněte 
držáky. Ujistěte se, že držáky jsou ve správné výšce a rozteči a že vrch držáků je v rovině.

 

4xØ8/50 



  INSTALACE ODSTŘEDIVEK BAMIKO 
 

Bamiko s.r.o.  www.bamiko.cz 
Bezručova 663  info@bamiko.cz 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  +420 737 456 238 

 

Vyndejte odstředivku z krabice. Odstraňte a uschovejte veškerý obalový materiál, včetně 
pěnových podpěr. Odstraňte nerezový plech, který chrání motor při přepravě proti pohybu 
tak, že odšroubujete dva šroubky, které ho drží. Obalový materiál včetně nerezového plechu 
a spojovacího materiálu si uchovejte pro případný záruční či pozáruční servis. V případě 
zaslání odstředivky na servis zpět k výrobci je nutné plech a pěnovou izolaci znovu 
naistalovat, jinak by mohlo dojít k poškození odstředivky. 

Lokalizujte otvory na zadní straně produktu. Opatrně produkt umístěte na zobáčky držáku a 
ujistěte se, že všechny 4 zobáčky zapadly do předepsaných otvorů a jsou bezpečně usazeny. 
Mírným nárazem dlaní na vrch odstředivky dokončíte usazení odstředivky do konečné polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nainstalování se ujistěte, zda je na otevíracím víku nalepen bezpečnostní informační štítek 
a na zeď nad odstředivku nalepte bezpečnostní informační panel do stanovené výšky (1600 
mm k vrchnímu okraji panelu). 

Zapojení odstředivky a uvedení do provozu 

 Po přidělání odstředivky na stěnu, ji zapojte do zásuvky. 
 Ujistěte se, že je nahozený bezpečnostní chránič na spodní straně odstředivky. 
 Ujistěte se, že se vnitřní buben při přepravě nepovolil, a že je pevně přišroubován. 
 Ujistěte se, že při instalaci nedošlo k poškození produktu. 
 Odstředivku ovládejte dle instrukcí na bezpečnostním informačním štítku a 

bezpečnostním informačním panelu. 


