


Vážený nový majiteli hydromasážní „sprchy Alexejeva“!
Děkujeme Vám za Váš nákup! Přejeme Vám pevné zdraví a doufáme, že náš výrobek bude výrazně 
přispívat k Vaší dobré náladě a celkové osobní pohodě.

Základní informace
„Sprcha Alexejeva“ byla oceněna stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů v roce 2005 a zlatou 
medailí na XI .Všeruské výstavě tuzemských výrobků ,, Kupujte Ruské,, v Moskvě v roce 2007. Vyrábí se 
z vysoce  odolného  materiálu,  který  je  certifikován  Státní  sanitárně-epidemiologickou  službou  Ruské 
Federace.
Práva  na  výrobu  jsou  chráněná  patentem  a  licenční  smlouvou.  ZAŘÍZENÍ  VYRÁBÍ  POUZE 
VĚDECKO-VÝROBNÍ SPOLEČNOST  ,,ГИДРИАТИКА,,.

Identifikace výrobku
Hydromasážní  nástavec „sprchy Alexejeva“  je  určen k provádění  hydromasážních procedur,  které  jsou 
doporučovány při řadě onemocnění. Výrobek je určen k použití jak v domácnostech, tak i v léčebných a 
lázeňských zařízeních. Použití výrobku k hospodářským a výrobním účelům je také možné, avšak pouze 
při maximálním tlaku vody nepřevyšujícím 7 atm.

Obsah komerčního balení
1. „Sprcha Alexejeva“ v rozloženém stavu (viz obr.1) s nainstalovanou tryskovou mřížkou pro 

hydrodynamickou masáž s celkem 19 tryskami – 1ks
2. Doplňková trysková mřížka osazená  61 tryskami pro běžné domácí sprchování – 1ks
3. Redukční šroubení (standardní ½“ a * M22)  – 1 ks  jako bonus  (pro použití v ČR nebude v 

naprosté většině případů potřeba  a sprcha půjde rovnou našroubovat na sprchovou hadici)
4. Těsnění sprchové hadice – 2 ks jako bonus
5. Brožura ,, Váš osobní lékař - hydromasážní sprcha Alexejeva“ – 1ks jako bonus.

Technické údaje:
- konstrukce trysek – tvar složený z konoidálních ploch 
- průměr vstupního otvoru trysek je 5mm a  výstupního je 0,6 mm, délka trysek je 14 mm.
- počáteční rychlost paprsků vody  je 20 -30 m/s (72 – 108 km/h)
- maximální průtokový koeficient je µ=0,99

POZNÁMKA! Výrobce  si  vyhrazuje  právo  na  konstruktivní  změny,  které  nezhorší  kvalitativní  ani 
provozní ukazatele výrobku.

Instalace masážní sprchy a výměna tryskových mřížek
Před  instalací hydromasážní sprchy se ujistěte, že převlečná upevňovací matice je pevně zašroubována. 
Pro použití  masážní  sprchy Alexejeva  je  zapotřebí  odšroubovat  ze sprchové hadice  stávající  sprchu a 
přišroubovat sprchový  nástavec sprchy Alexejeva ke sprchové hadici. Pro instalaci na sprchové hadice 
používané standardně v ČR nebudete potřebovat redukční šroubení dodávané ke každé sprše zdarma. Pro 
zamezení prosakování vody v místě spojení nástavce se sprchovou hadicí  doporučujeme použit těsnění 
dodávané v komerčním balení. .
Pro výměnu tryskových mřížek je potřeba: odšroubovat převlečnou upevňovací matici, vyjmout vsazenou 
tryskovou mřížku. Mřížku nejlépe a nejrychleji vyjměte tak, že  dlaní lehce obejmete sprchovou hlavici a 
použijte  slabý  proud  vody,  kterým se  mřížka  uvolní  a  vypadne  Vám do  dlaně.  Nezapomeňte  sundat 
průhledný silikonový těsnicí kroužek z vypadlé tryskové mřížky a nasadit ho na druhou mřížku, kterou 
chcete  ve  sprchovém nástavci  použít  (těsnicí  kroužek se  nasazuje  na  vnitřní  stranu tryskové mřížky). 
Někdy se stane,  že  trysková mřížka  vypadne ze  sprchy bez  průhledného silikonového kroužku,  který 
zůstane ve sprchové hlavici sprchového nástavce. V takovém případě je ZCELA NEZBYTNÉ, sprchový 
kroužek  prsty  ze  sprchové  hlavice  vyjmout  a  nasadit  na  druhou  mřížku  před  jejím  umístěním  do 
sprchového nástavce!  Nakonec zašroubujte  převlečnou upevňovací  matici.  Postup montáže výrobku je 



znázorněn na obr.1.
POZOR! Nejdříve zapněte na baterii  režim sprchování a teprve potom postupně pouštějte vodu. 
Také  doporučujeme  vyměnit  standardní  hadici  na  polypropylenovou.  Předejdete  tak 
hydrodynamickému rázu, který může způsobit i přetržení sprchové hadice.

Záruční podmínky a doporučené postupy používání a údržby
V České  republice platí pro „sprchu Alexejeva“ prodloužená záruční doba - 3 roky!
Při vzniku poruchy v záruční době podléhá výměně pouze její nefunkční součást.
Záruka  se  nevztahuje  a  prodejce  má  právo  odmítnout  opravu  či  výměnu  výrobku  v záruční  době 
z následujících důvodů:

1. Přítomnost mechanického poškození.
2. Porucha, která byla zaviněna nesprávným používáním, působením ohně nebo vysokých teplot.
3. Neoprávněné změny v konstrukci výrobku.
4. Použití koncentrovaných chemických látek k čištění některé z částí sprchy

Na bonusy (těsnění sprchové hadice a brožura ,,Váš osobní lékař - masážní sprcha Alexejeva“) se záruka 
nevztahuje. 
Pro  zachování  závitů  v místě  spojení  těla  hydromasážního  nástavce  a  sprchové  hadice  doporučujeme 
použití kovové prodlužovaní matice( standardně ½“),kterou lze také pořídit v instalatérských potřebách..
Používáním filtru k čištění vody výrazně prodloužíte životnost výrobku.
Při  používání sprchového nástavce delší  dobu se (zvláště  v místech se zvýšenou tvrdostí  vody)  objeví 
vápencový sediment. V takovém případě nástavec vyčistěte.. K tomu je potřeba vyjmout tryskovou mřížku 
a těsnicí kroužek. Následně ponořte tryskovou mřížku zcela na několik hodin do 5-9% roztoku kyseliny 
octové, případně jiného čisticího prostředku keramických výrobků. Následně vložte mřížku s  těsnícím 
silikonovým kroužkem zpátky do sprchového nástavce a vypláchněte ji proudem vody. V rámci prevence 
doporučujeme čištění opakovat periodicky jednou za dva měsíce.



Výrobek  se  nesmí  čistit  prostředky  s obsahem  abrazivních  materiálu  (písek,  pasta  nebo  prášek 
s abrazivním obsahem atd.), s obsahem koncentrovaných chemických látek (kyseliny nebo zásady).
Zabraňte kontaktu výrobku s ostrými předměty.
Zabraňte pádu výrobku z výšky větší než 1 metr. 

Možné poruchy a způsoby jejich odstranění 
Porucha Způsob odstranění

1 Prosakování  vody  v místě  spojení 
převlečné  upevňovací  matice  a 
sprchového nástavce

• Přesvědčte se, zda sprcha byla správně složena (těsnicí 
kroužek  musí  být  nejprve  nasazen  na  vnitřní  stranu 
destičky s tryskami);

• Zkontrolujte těsnicí kroužek (obraťte se na dodavatele 
v případě potřeby výměny)

2 Prosakování  vody  v místě  spojení 
sprchy  se  sprchovou  hadicí  nebo 
případně nemožnosti spojení.

• Zkontrolujte těsnění u spojovací matice;
• Zkontrolujte těsnění u závitu  nástavce;
• Vyměňte / v případě potřeby/ sprchovou hadici;
• Použijte přechod dodávaný v kompletu 

3 Část paprsků stříká jiným směrem • Pomocí  čistícího   prostředku  odstraňte  vápencový 
sediment  na  tryskách  výměnné  mřížky  (použít 
prostředky vhodné k čištění keramických výrobků)

• Odstranit  nečistotu  (částici)  třepáním  nebo  tenkou 
jehlou (průměrem méně než 0,4 mm).

Upozornění:
Používejte masážní sprchu Alexejeva podle těchto Základních informací a podle přiložené brožury „Váš 
osobní  lékař  –  hydromasážní  „sprcha  Alexejeva““.Výrobce  i  dovozce  nenese  žádnou  odpovědnost  za 
škody  na  zdraví  či  majetku  způsobené  výrobkem  používaným  v  rozporu  s  obvyklým  použitím 
sprchovacího zařízení  a  se  zde uvedenými  upozorněními a také v rozporu s  pokyny a informacemi v 
přiložené brožuře „Váš osobní lékař – hydromasážní „sprcha Alexejeva““. 
Sprcha Alexejeva je vhodná pro každého a při správném používání nejsou známy žádné vedlejší účinky. 
Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání sprchy Alexejeva, obraťte se na svého lékaře!
Bez konzultace s Vaším lékařem neměňte užívání předepsaných léků nebo léčebné postupy!
Pozor na přímé zasažení očí sprchou Alexejeva!
Osoby mladší 18-ti let by měly používat tento produkt pod dohledem dospělé osoby.
V případě dalších dotazů kontaktujte výhradního dovozce pro Českou republiku, společnost CZ BMI, s.r.o.
Tento návod je aktuální v době svého vzniku, vyhrazujeme si právo úpravy stávajícího textu na našich 
webových stránkách dle získaných aktuálních informací.
Hydromasážní sprcha Alexejeva je vyrobena v souladu se schváleným výkresem a ГОСТ 12271-76.
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