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Návod k použití
Než začnete s přístrojem pracovat,
seznamte se s obecnými pravidly
bezpečnosti (část 6).
1. Sada cleanSymag® obsahuje tyto
části:
®
• přístroj cleanSymag (obr. 1.1.)
• Závěs pro přístroj (obr. 1.2.)
• Kabely k vytvoření spirál – 4 kusy – (obr.
1.3.)
• Šroubek a hmoždinka k upevnění závěsu
na zeď (obr. 2.1.)
• Páskové úchytky pro upevnění závěsu na
trubky – 2 kusy – (obr. 3.1., obr. 4.1.)
• Páskové úchytky k upevnění obtočené
spirály – 8 kusů – (obr. 6.4., obr. 7.4.)
• Návod k použití
2. Místo pro upevnění
Přístroj cleanSymag® je určen na úpravu
užitkové vody, ať již studené či teplé. Přístroj
cleanSymag® by měl být umístěn na vodovodních trubkách o průměru 1/2 palce
(1,27 cm), 3/4 palce (1,9 cm) a 1 palec
(2,54 cm), co nejblíže vodoměrům
a elektrické zásuvce.
CleanSymag® je určen na potrubí kovové
i plastové. Pokud je na potrubí již připojen
vodní filtr, instalujte přístroj cleanSymag®
před něj.
Máte-li v domácnosti přívod užitkové vody
studené i teplé, instalujte spirály
cleanSymag® pro kvalitní ochranu na obě
trubky. Pokud máte ve své domácnosti dva
samostatné systémy dodávky užitkové vody
(např. dvoje stoupací potrubí), je nutné
instalovat cleanSymag® na každý zvlášť.
Jestliže čerpáte vodu ze studny, instalujte
cleanSymag® na vodovodní trubku před
tlakovou nádobou.
Ve všech těchto případech chrání
cleanSymag® celé potrubí, zabraňuje vzniku
vodního kamene a napomáhá rozpuštění
usazenin, které se vytvořily dříve.
3. Umístění přístroje
Umístění přístroje záleží na systému potrubí
ve vaší domácnosti. CleanSymag® lze umístit
na zeď, na trubku, nebo na vodorovný
povrch, např. na stolek či parapet v blízkosti
přívodních trubek vodovodu.

3.1. Instalace na vodorovný povrch
Přístroj lze umístit na jakoukoli pevnou
a stabilní vodorovnou plochu, která je
v blízkosti přívodních trubek vodovodu.
Nedoporučuje se umístit přístroj na podlahu,
protože se tak zvyšuje riziko mechanického
poškození.
Po instalaci přístroje obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (část 3.5.).
3.2. Zavěšení na stěnu
V originálním balení naleznete kromě přístroje a příslušenství také závěs, šroubek
a hmoždinku.
Změřte a vyznačte na zdi blízko přívodní
trubky vodovodu umístění závěsu. Nesmíte
narušit elektrické vedení a jiné kabely ve
zdi. Vrtákem na beton o průměru 6 mm
vyvrtejte otvor asi o 10 mm hlubší, než je
délka hmoždinky. Vložte hmoždinku do
otvoru, připevněte závěs a přišroubujte ho
šroubkem z balení. Zkontrolujte, že je závěs
do zdi pevně uchycen (obr. 2).
Po upevnění závěsu obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (obr. 5).
3.3. Upevnění závěsu na svislou trubku
Po rozbalení přístroje a příslušenství si připravte závěs a dvě páskové úchytky.
Prostrčte obě páskové úchytky svislou dvojicí
otvorů v závěsu, zezadu dopředu a opět
dozadu. Umístěte pomocí úchytek závěs na
trubku. Nad i pod závěsem musí být alespoň 15 cm trubky (obr. 3). Upevněte
úchytky, aby závěs z tohoto
umístění nesklouzl.
Po upevnění závěsu obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (obr. 5).
POZOR: Nedoporučujeme instalaci závěsu
na trubku horké vody.
3.4. Upevnění závěsu na vodorovnou trubku
Po rozbalení přístroje a příslušenství si připravte závěs a dvě páskové úchytky.
Prostrčte obě páskové úchytky vodorovnou
dvojicí otvorů v závěsu, zezadu dopředu
a opět dozadu. Umístěte pomocí úchytek
závěs na trubku. Z každé strany závěsu musí
být přibližně 15 cm volné trubky (obr. 4).
Upevněte úchytky, aby závěs z tohoto umístění
nesklouzl. Po upevnění závěsu obtočte kabely
spirálovitě kolem trubky a upevněte je (obr. 5).
POZOR: Nedoporučujeme instalaci závěsu
na trubku horké vody.
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3.5. Natahování a připojování spirál
vytvářejících magnetické pole.
Souprava obsahuje 4 kabely pro spirály
(obr. 6.1., obr. 7.1.), které jsou zakončeny
sponami typu CINCH (obr. 6.2., obr. 7.2.)
a konektory (obr. 6.3., obr. 7.3.).
Pro spirálu na jedné trubce (se studenou
vodou) (obr. 6) použijte dva kabely, pro spirálu na dvou trubkách (s teplou a studenou
vodou) použijte kabely čtyři (obr. 7).
Páskové úchytky jsou určeny pro upevnění
spirály na trubku (obr. 6.4., obr. 7.4.).
Způsob obtočení spirály je znázorněn na
obr. 6 (jedna trubka) a na obr. 7 (dvě
trubky). Před instalací musí být povrch
trubky očištěný a v případě potřeby také
odmaštěný. Vyberte si správné kabely pro
spirálu a začněte trubku obtáčet (obr. 6.1.,
obr. 7.1.). Dejte pozor, aby kabely byly
natolik dlouhé, aby bylo možno je spojit
s ostatními kabely a s přístrojem
cleanSymag®. Páskovými úchytkami pak
upevníte spirály k trubce. Spirála by měla
být obtočena kolem trubky a její konec
přichytíte k trubce druhou páskovou úchytkou (obr. 5.1.). Ovinuté spirály připevněte
podle obr. 6 na jednu trubku se
studenou vodou, nebo na dvě trubky (teplá
a studená voda) podle obrázku 7.
POZOR: Spirály obtáčejte kolem trubky ve
stejném směru. Délka kabelu od přístroje
k prvnímu závitu spirály by měla být maximálně 50 cm.
4. Zapojení přístroje
do elektrické sítě
Přístroj zapojte do elektrické sítě až poté, co
jsou připojeny spirály a přístroj
cleanSymag® je umístěn na závěsu nebo na
vodorovném povrchu. Rozvažte přívodní
kabel a zapojte zástrčku do zásuvky o napětí
230 V a frekvence 50 Hz. Signálem správného chodu přístroje bude rozsvícení červené kontrolky na přední straně přístroje (obr.
6.5., obr. 7.5.).
5. Údržba
Po instalaci již přístroj nevyžaduje žádné
další odborné zásahy.
Občas zkontrolujte, zda červená kontrolka
svítí. V případě poruchy se obraťte na
servisní středisko.
Běžnou nečistotu na povrchu přístroje odstraníte hadříkem namočeným v mýdlové vodě.
Před čištěním přístroj odpojte od zdroje
elektřiny.

6. Obecná pravidla bezpečnosti
Před zapojením přístroje do elektrické sítě
zkontrolujte, zda není nějakým způsobem
poškozen (zejména přívodní kabel).
Přívodní kabel nesmí přijít do styku s horkým
povrchem.
Přístroj nesmí přijít do styku s vodou.
Přístroj nesmí být umístěn na přímém slunci.
Nezakrývejte přívod vzduchu do přístroje.
Když je přístroj v chodu, nedotýkejte se
spirál (zejména vlhkýma rukama).
Toto pravidlo je důležité zvláště pro osoby
s implantovaným kardiostimulátorem.
Napájení a směr proudu musí odpovídat
technickým údajům uvedeným v návodu.
Opravy musejí být prováděny pouze
autorizovaným servisním střediskem.
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Technické údaje
Napájení
Příkon
Proudová amplituda ve spirále
Druh modulace
Frekvence proudu ve spirále
Stupeň amplitudové modulace
Modulační frekvence
Chod přístroje

220-230 V, 50 Hz
7,5 VA
0,25 A (RMS)
amplituda/frekvence
1–5 kHz
20 %
4 Hz
nepřetržitý

Záruční podmínky
Všechny naše přístroje procházejí přísnými kontrolními testy a vztahuje se na ně záruka
24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet datem koupě a dodání přístroje. Za datum koupě se považuje
datum na prodejním dokladu, který byl vystaven po dodání přístroje.
Společnost Zepter International se zavazuje, že během záruční doby bezplatně opraví
vady zboží způsobené chybou ve výrobě a zdarma nahradí vadné součástky.
Vady, které nejsou jednoznačně způsobené chybou při výrobě nebo chybou v použitém
materiálu, budou odborně posouzeny v našem servisním středisku. Podle výsledku se bude
postupovat dále.
Záruka platí pouze v těchto případech:
1. Přístroj vykazuje vadu způsobenou chybou ve výrobě nebo v použitém materiálu.
2. Nebyly zjištěny žádné známky toho, že přístroj poškodil zákazník, nebo že pro výměnu byly použity jiné než originální náhradní díly.
Záruka se nevztahuje na tyto případy:
Poškození způsobené přepravou, nevhodným zacházením, zanedbáním údržby, neodbornou instalací a způsobem používání, který je v rozporu s pokyny a upozorněním v návodu přístroje.
Tato záruka nemá vliv na spotřebitelská práva vyplývající ze zákona příslušné státní legislativy ani na práva zákazníka vůči prodávajícímu, která vyplývají z prodejní/kupní
smlouvy.
V případě, že příslušný zákon neexistuje, je tato záruka jediným a výhradním právním
prostředkem k domáhání se nápravy a výrobce není odpovědný za náhodné či následné
poškození z důvodu porušení jakéhokoli vyjádření předpokládané záruky na tento výrobek.
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným užíváním přístroje nebo užíváním přístroje k jinému účelu, než byl určen. Dále se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným zabalením, nehodou a údržbou či opravami, které provedl někdo jiný než
autorizované servisní středisko.
V případě, kdy byl po zakoupení přístroje odstraněn štítek s výrobním číslem, nebo toto
číslo není čitelné, vyhrazuje si výrobce právo záruční servis odmítnout.
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ZÁRUČNÍ LIST (24 měsíců) cleanSymag®
DATUM KOUPĚ:

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
JMÉNO A ADRESA KUPUJÍCÍHO:
CHYBA/ZÁVADA:
Tento záruční list musí být zaslán prodejci spolu s reklamovaným přístrojem a dokladem potvrzujícím koupi.
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