


Návod pro montáž a údržl>u zemní nádrže na dešťovou vodu 
GARANTIA ® Li-Lo 1500 I, 3000 I, 5000 I a 7500 I 

SADA Li-Lo 

Podzemní nádrže s PE poklopem 
1500 I, 
3000 I, 
5000 I, 
7500 I, 

Litinový pojízdný poklop 

šachtová kopule 
a) bez otvorů (700 mm)

+ filtr. koš Li-Lo,
nebo filtr. šachta,

b) s otvory (950 mm),

+ filtr. koš, nebo filtr. šachta,

Pokyny uvedené v tomto návodu 
je nutno bezpodmínečně 
respektovat. Při jejich nedodržení 
zaniká jakýkoliv garanční nárok. 

Pro všechny dodatečně 
objednané výrobky GARANTIA® 
obdržíte samostatné montážní 
návody, přiložené v přepravním 
obalu. 

Chybějící návody si u nás, 
prosím, vyžádejte. K dispozici 
jsou i na webových stránkách 
www.trigyshop.cz.

Kontrola komponent z hlediska 
případného poškození musí být 
provedena bezpodmínečně před 
instalací. Na pozdější reklamace 
nebude brán zřetel. 

Montáž je nutno provést odborně. 

Nádrž je odolná pojezdu vozidel a 
vhodná k uložení do soodní vodv. 
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Maximální povolená výška půdního pokryvu v kombinaci s druhou teleskopickou kopulovou 
šachtou GARANTIA jako adaptér nebo prodloužení je 1200 mm nad okrajem nádrže Uen v 
oblastech porostlých zelení - ne v oblastech využívaných osobními automobily). 

Adaptér = max. účinná délka 556 mm 

Povolená výška zemního pokryvu nad okrajem nádrže = 
max. 1200 mm 

1. Poklop (polyetylénový nebo automobilový modul)
2. Teleskopická kopulová šachta
3. Kopulová šachta (nástavec šachty nebo adaptér)
4. Podzemní nádrž na dešťovou vodu Li-Lo

7 Kontrola a údržba 

(j) lili 

Celé zařízení je nutno min. každé tři měsíce kontrolovat z hlediska těsnosti, čistoty a stability. 
Údržba celého zařízení by měla být prováděna v odstupech cca. 5 let. Přitom je nutno všechny 
díly zařízení vyčistit a zkontrolovat z hlediska funkce. Při údržbě byste měli postupovat 
následovně: 

► Vypustit a vyčistit beze zbytku nádrž

► Odstranit měkkou špachtlí pevné zbytky

► Plochy a výstavbové díly očistit vodou

► Beze zbytku vyčistit z nádrže nečistoty

► Všechny díly zkontrolovat z hlediska pevného dosednutí
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Výrobce: 

Otto Graf GmbH 

Carl-Zeiss-Strage 2-6 

DE - 79331 Teningen 

Email: info@graf-online.de 

www.graf-online.de 
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