
Montáž a obsluha: Prívalová sprcha – vedro z dreva kambala 

 

Obsah balenia: 

1. 1 x vedro s objemom 29 l 

2. 1 x závesné zariadenie z nerezovej ocele 

3. 1 x rotačná os z nerezovej rúry 

4. 1 x ťažné lano z PES, dĺžka cca. 2 m  

5. 1 x plavákový ventil s gumovým tesnením a plastovou matkou 

6. 1 x redukčný kus 1/2“ – 3/8“ 

7. 2 x pružinový kolík z nerezovej ocele 

 

Montáž 

 

Nitované miesto pásu ocele na drevenom vedre musí byť pri montáži vzadu (oproti ťažnému 

lanu). Plniaci ventil je možné namontovať podľa výberu vzadu vľavo alebo vzadu vpravo. 

Vybaľte plniaci ventil a priložené gumové tesnenie nasuňte na mosadzný závit. Mosadzný 

závit plniaceho ventilu zvnútra zastrčiť do vývrtu, nasadiť druhé gumové tesnenie 

a redukčným kúskom alebo plastovou matkou upevniť. Pri použití redukčného kúska je 

potrebné utesnenie závitu teflónovou páskou. Výška hladiny sa môže výškovým nastavením 

plaváku meniť v rozsahu od cca. 5,5 litra do 14,5 litra. Odporúča sa nastaviť plavák na 

strednú výšku. Konce ťažného lana zvonku prestrčiť cez predné vývrty a vo vnútri zaistiť na 

každom konci jednoduchým uzlom, v prípade potreby je možné lano skrátiť. Odrezané konce 

musia byť tepelne zvarené, aby sa zamedzilo rozstrapkaniu.  

Závesné zariadenie najskôr pripevníme na stenu alebo na strop bez vedra. Upozornenie: 

Prekontrolujte dostatočnú nosnosť steny alebo stropnej konštrukcie! 

Montáž na stene musí spĺňať podmienku odstupu minimálne 30 cm hornej hrany od stropu. 

Pripevniť 5 skrutkami priemeru 10 – 12 mm a ak treba tak vhodnými 

hmoždinkami/závlačkami alebo ak je možné tak s prechodnými skrutkami. Upevňovacie 

prostriedky musia byť povolené vzhľadom na stavebné normy. Prípadne je zmysluplné 

pripevniť závesné zariadenie prechodovými  skrutkami na väčšiu nosnú platňu alebo drevenú 

dosku a tú potom stabilne pripevniť na stenu. 

Zavesiť vedro: K tomu je treba prestrčiť pružinový kolík cez vývrt rotačnej osi. rotačnú os 

zvonku prestrčiť cez vývrty závesného zariadenia a vedra. Vedro pri tom držať tak, že 

pozeráte do vedra. Druhý pružinový kolík zastrčiť do vývrtu rotačnej osi. 

Prívod vody napojiť flexibilnou hadicou. Vhodné sú bežné sprchové hadice alebo pri napojení 

cez hadicové násadky aj zvyčajné tlakové hadice. Hadica musí byť namontovaná tak, aby  

voľne prevísala, nepodlamovala sa a pri činnosti prívalovej sprchy ľahko povoľovala bez 

odierania. Spustite prítok vody a vykonajte test funkčnosti. V prípade potreby znovu nastavte 

výšku hladiny a plavákovom ventile a upravte dĺžku ťažného lana. 

 

Obsluha, starostlivosť a údržba: 

 

Používajú sa hygienické predpisy platné pre prevádzku ponorných bazénov so studenou 

vodou prevádzkovaných pri saunách. Vyžadujú sa  okrem iného nasledovné opatrenia: 

- vedro sa musí minimálne 1 x denne vyprázdniť a spolu s ostatnými časťami vyčistiť 

a pred prevádzkou znovu naplniť 

- odporúča sa vedro po max. 12 hodinách kedy je naplnené nechať 12 hodín prázdne, 

aby sa zabránilo zvlhnutiu dreva 

- teplota vody nesmie prekročiť teplotu pitnej vody 

- musí byť zabezpečená dezinfekcia vody 



- pri prívalovej sprche sa musia pravidelne prekontrolovať eventuálne poškodenia 

a opotrebenie, predovšetkým nasledovné body: 

1. neporušené utesnenie bez stôp škrabancov alebo zafarbenia (inak musí byť znovu 

prevedené utesnenie) 

2. oceľový pás na drevenom vedre a jeho nitovanie 

3. správne a bezpečne zastrčené pružinové kolíky v rotačnej osi 

4. žiadne opotrebenie vývrtov pre rotačnú os vo vedre alebo závesného zariadenia 

5. pevnosť upevňovacích skrutiek na závesnom zariadení 

6. pevnosť dna vedra 

7. v prípade zavesenia v prírode je nutné vonkajšiu povrchovú úpravu vedra, vždy podľa 

poveternostných podmienok a frekvencie používania, v pravidelných odstupoch 

obnoviť (cca. 1x ročne) resp. ošetriť vhodnými prípravkami 

 

 


