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Solární sprcha 
Návod k použití

Model: 70562003, 70562004

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a postupuj-
te podle pokynů.  Příručku uchovejte i pro její případné další použití. Před instalací a použitím zkontrolujte, zda balení obsahuje 
všechny níže uvedené součásti, a postupujte podle pokynů v této příručce. 

1 – Sprchová hlavice
1 – Kohoutek
4 – Šroub M6
1 – Tělo sprchy

Pro zajištění stability a bezpečnosti doporučujeme instalovat venkovní solární sprchu na pevný povrch.
Při používání nástrojů dávejte pozor, abyste nepoškodili chromovou vrstvu na povrchu výrobku.

Instalace solární sprchy na betonový/zděný povrch
1.  Vyberte místo, které je nejvíce vystaveno přímému sluneční-

mu záření.
2.  Pomocí základny nakreslete umístění montážních otvorů 

na povrchu betonové/zděné konstrukce, na kterou budete 
sprchu instalovat.

3.  Sejměte základnu a vyvrtejte otvory o průměru 12 mm  
cca 45 mm hluboké v určené poloze.

4. Do otvorů vložte hmoždinky
5.  Srovnejte základnu s polohou otvorů, namontujte šrouby  

a podložky a utáhněte je.
Poznámka:  základna se uvolní, pokud nebude sprcha správně 

uchycena.

Popis částí

Sestavení solární sprchy
1.  Nejprve nainstalujte sprchovou hlavici na horní stranu sprchy 

pro vytékání vody.
2. Namontujte těsnění a našroubujte kohoutek.
3.  Namontujte přední a zadní stranu základny na spodní část 

sprchy a utáhněte šrouby a matice.

4. Existují dva způsoby připojení sprchy
 a) Připojte solární sprchu a hadici pomocí rychlospojky. 
 b) Připojte se přímo k solární sprše pomocí zahradní hadice. 

Maximální pracovní tlak solární sprchy je 3,5 baru.
Poznámka:  Zajistěte, aby byla hadice umístěna bezpečně tak, 

aby se zabránilo zakopnutí.

Jak používat solární sprchu
1.  Otočte rukojeť pro regulaci teploty vody doleva, aby byla 

v poloze pro teplou vodu.
2.  Zapněte přívod vody pro zaplnění sprchy vodou ze zahradní 

hadice. Naplnění sprchy vodou trvá asi 2 minuty.
Poznámka:  Při plnění sprchy vodou udržujte rukojeť v poloze 

nejteplejší vody, aby se vypustil vzduch ze sprchy. 
Tento proces je nutný pouze pro první použití spr-
chy. Když voda začne vytékat ze sprchové hlavice, 
zavřete rukojeť sprchy. Sprcha absorbuje sluneční 
světlo a teplo a teplota vody ve sprše také začne 
stoupat.

Poznámka:  Doba ohřevu teploty vody ve sprše závisí na ven-
kovní teplotě a intenzitě slunečního záření. Větrné 
počasí může také ovlivnit ohřev vody. Doporučení: 
Nepoužívejte sprchu během bouří a blesků.
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1 – Část pro přívod vody
4 – Matice M6
1 – Rukojeť pro regulaci teploty vody
1 – Přední část základny

4 – Sada šroubů na nohy
1 – Těsnění
1 – Zadní část základny
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Upozornění:
Poznámka:  Teplota vody by měla být nastavována pomalu  

od studené po horkou, aby nedošlo k opaření.
1.  Otevřete rukojeť sprchy a umístěte ji do správné polohy, poté 

si můžete užívat horkou vodu.
Poznámka:  Při sprchování musí být přívod vody zapnutý.
2. Po sprchování zavřete rukojeť.
Varování:  Díky slunečnímu záření se voda ve sprše zahřeje. Do-

poručujeme rukojeť nasměrovat na studenější vodu,  
a poté pomalu přizpůsobovat požadované teplotě.

Varování:  Pokud se sprcha nepoužívá déle než tři dny, doporu-
čujeme nechat vodu ze solární sprchy několik minut 
téct, aby se vypustila stojatá voda. Stojatá voda v tep-
lém prostředí poskytuje prostředí pro růst škodlivých 
bakterií.

Varování:  Sprchová hlavice včetně vnitřního filtru musí být pra-
videlně čištěna. Pokud nedojde k vyčištění, tlak vody 
se zvýší. Sprcha může prasknout.

Varování: Voda ve sprše není pitná.

Zazimování
V zimě musí být voda ze sprchy vypuštěna. Kromě toho je 
nutné solární sprchu v zimě demontovat a uskladnit na suchém 
místě. Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, může 
dojít k poškození sprchy.

Postup pro zazimování:
1. Zavřete a odpojte zahradní hadici.
2.  Odšroubujte zátku u odtoku a vypusťte vodu ze sprchy 

(asi 2 minuty).
3. Sprchu otřete a uložte na suchém místě
Nepoužívejte sůl ani nemrznoucí směs, aby voda nezamrzla. 
Mohlo by dojít k poškození produktu. 

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by 
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte 
pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklama-
ci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku 

jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-

mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 

úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím 

výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím 
nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na 
použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné 
dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko pří-
padné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závis-
losti na modelu.


