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Inštalácia produktu 
Vhodné miesto 

• Odstredivka je určená do suchého či mierne vlhkého prostredia. 
• Odstredivka musí byť umiestnená minimálne 2 až 3 metre od miesta, kde môže striekať 

voda. 
• Odstredivka sa nesmie inštalovať do miest, kde teplota presahuje 40°C. 
• Odstredivka nesmie brániť voľnému prechodu a musí byť umiestnená na stene, ktorá 

unesie aspoň 20 kg hmotnosti. 
• V mieste inštalácie musí byť sieťová zásuvka. 
• V mieste inštalácie by ideálne malo byť napojenie na odpad alebo odtokový kanál. Toto 

možno nahradiť zbernou nádobou na vodu, ktorá sa inštaluje pod odstredivku. 
U odpadovej hadice musí byť zaistený spád po celej jej dĺžke a nesmie byť skrútená 
alebo prelomená. 

• Ideálne je inštalovať odstredivku na miesto, kde si ľudia plavky vyzliekajú (sušiareň, 
šatňa). 

Inštalácia odstredivky 

Po vybratí vhodného miesta, vyvŕtajte štyri otvory priemeru 8 pre hmoždinky a pripevnite držiaky. 
Uistite sa, že držiaky sú v správnej výške a rozstupe a že vrch držiakov je v rovine. 
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Vyberte odstredivku z krabice. Odstráňte a uschovajte všetok obalový materiál, vrátane penových 
podpier. Odstráňte nerezový plech, ktorý chráni motor pri preprave proti pohybu tak, že 
odskrutkujete dve skrutky, ktoré ho držia. Obalový materiál vrátane nerezového plechu a 
spojovacieho materiálu si uchovajte pre prípadný záručný či pozáruční servis. V prípade zaslania 
odstredivky na servis späť k výrobcovi je nutné plech a penovú izoláciu znovu nainštalovať, inak by 
mohlo dôjsť k poškodeniu odstredivky. 

Lokalizujte otvory na zadnej strane produktu. Opatrne produkt umiestnite na zobáčiky držiaku a uistite 
sa, že všetky 4 zobáčiky zapadli do predpísaných otvorov a sú bezpečne usadené. Miernym nárazom 
dlaní na vrch odstredivky dokončíte usadenie odstredivky do konečnej polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nainštalovaní sa uistite, či je na otváracom veku nalepený bezpečnostný informačný štítok a na 
stenu nad odstredivku nalepte bezpečnostný informačný panel do stanovenej výšky (1600 mm k 
vrchnému okraju panela). 

Zapojenie odstredivky a uvedenie do prevádzky 

• Po pripevnení odstredivky na stenu, ju zapojte do zásuvky. 
• Uistite sa, že je nahodený bezpečnostný chránič na spodnej strane odstredivky. 
• Uistite sa, že sa vnútorný bubon pri preprave nepovolil, a že je pevne priskrutkovaný. 
• Uistite sa, že pri inštalácii nedošlo k poškodeniu produktu. 

 


