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NÁVOD K EXTERIÉROVEJ SOLÁRNEJ SPRCHE 
 
OBSAH BALENIA: 
 
1 – PVC trubica   1 – Rukoväť (00-49902)    1 – Sprchová hlavica (00-49901) 
4 – Skrutky (00-49906)   1 – Trubica z nehrdzavejúcej (00-49900)  1 – Tesnenie (00-49905) 
1 – Uzamykacia matica (00-49903)  4 – Podložky (00-49906)   4 – Rozširujúce matice (00-49906) 
1 – Teflónová páska   1 – Háčik (00-49904)    1 – Doska dann 
   
 
Odporúčame exteriérovú solárnu sprchu inštalovať k pevnému podkladu, aby bola zaručená jej stabilita a bezpečnosť. 
 
Pri používaní náradia je potrebné postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu chrómového povlaku. Odporúčame 
vám, aby ste medzi kľúč a dielce sprchy umiestnili tkaninu, čím sa vyhnete poškodeniu. 
 
 
MONTÁŽ SOLÁRNEJ SPRCHY: LEN MONTÁŽ DO BETÓNOVÉHO/MURIVOVÉHO PODKLADU 
1. Vyberte miesto pre sprchu, ktorému sa dostáva najviac slnečného žiarenia. 
2. Použite základovú platňu/PVC trubku na označenie polohy montážnych otvorov, ktoré budú vyvŕtané do 

betónu/muriva pre inštaláciu skrutiek. 
3. Odstráňte sprchovú časť. Vyvŕtajte otvory s priemerom 12 mm a hĺbkou 45 mm na vyznačené miesta. 
4. Do vyvŕtaných otvorov vložte rozširujúce matice. Do rozširujúcej matice vložte montážnu skrutku a 

POKLOPKAJTE na ňu kladivom, aby ste mierne maticu rozšírili. 
5. Odstráňte skrutku a umiestnite platňu základne/spodnú trubicu nad otvory a pripevnite ju k podkladu 

pomocou dodaných skrutiek a podložiek. 
POZNÁMKA: Platňa základne sa bude javiť ako uvoľnená, kým ju pevne nepripevníte k podkladu. 

 
 
MONTÁŽ SOLÁRNEJ SPRCHY 
1. Nasuňte háčik, uzamykaciu maticu a tesnenie na trubicu z nehrdzavejúcej ocele, potom ju vložte do 

otvoru na vrchu PVC trubky (OBRÁZOK 2). Pevne utiahnite uzamykaciu maticu a súčasne nastavte 
sprchovú hlavicu do správnej polohy. Uistite sa, že trubica z nehrdzavejúcej ocele je umiestnená na dne 
sedla. Posuňte háčik smerom k uzamykacej matici - tento háčik sa používa na zavesenie uteráku atď. 

2. Zostávajúci koniec trubky so závitom z nehrdzavejúcej ocele pevne oviňte teflónovou páskou 16- až 20-
krát. Potom namontuje sprchovú hlavicu (OBRÁZOK 3). 

3. Záhradnú hadicu pripojte k vstupnému portu sprchy a prívodu vody. 
POZNÁMKA: Uistite sa, že ste hadicu umiestnili bezpečným spôsobom, aby ste predišli riziku potknutia 
sa. 
POZNÁMKA: Uistite sa, že súprava trubice z nehrdzavejúcej ocele je pevne zatiahnutá a umiestnená na 
svojom mieste (OBRÁZOK 2). 

 
 
ÚVODNÉ NASTAVENIE SOLÁRNEJ SPRCHY 
1. Otočte a zdvihnite rukoväť sprchy do polohy FULL HOT ON (LEN HORÚCA VODA). 
2. Otvorte prívod vody do záhradnej hadice, aby ste sprchu naplnili. Plnenie sprchy bude trvať asi 2 minúty. 

POZNÁMKA: Plniaca trubka s ventilom v polohe horúcej vody zaistí, že v sprche nezostanú žiadne 
vzduchové vačky. Tento postup sa používa len pri prvotnom nastavení. 

3. Keď voda začne tiecť zo sprchovej hlavice, rukoväť sprchy uveďte do vypnutej polohy. Vypnutím sprchy 
umožníte zrealizovať ohrev vody. 

4. Sprcha je pripravená na absorpciu slnečného svetla a ohrev vody. 
POZNÁMKA: V závislosti od dostupného slnečného svetla a vonkajšej teploty môže úplný ohrev vody 
trvať až 1 hodinu, prípadne viac. Skoršie použitie sprchy vyvolá tok studenšej vody. Nedávno použitá 
sprcha (ktorá nebola úplne vyprázdnená) sa bude ohrievať kratšie, pretože sa v nej uchovala časť horúcej 
vody. 

 
    POZNÁMKA : Nesprchujte sa počas búrky! 
 
POUŽÍVANIE SOLÁRNEJ SPRCHY 
UPOZORNENIE: nastavujte teplotu vody postupne od studenej k teplejšej, aby ste PREDIŠLI popáleniu. 
  
1. Zdvihnite rukoväť do zapnutej polohy a ste pripravení začať používať vodu ohriatu slnečnou energiou! 

POZNÁMKA: Kohútik pripojený k záhradnej hadici musí byť otvorený, aby sprcha fungovala. 
Prietok vody : Teplá voda cca. 10,3 l/min 
Prietok vody : Studená voda cca. 10,9 l/min 

2. Po osprchovaní uzatvorte dodávku vody do sprchy. 
 
Varovanie: Teplota vody v solárnej sprche môže presiahnuť 45 stupňov Celzia! odporúčame vám otvoriť rukoväť v stredovej 
polohe medzi studenou a teplou vodou a následne nastaviť želanú teplotu. 
 
Varovanie: ak sTE sprchU nepoužívalI viac ako tri dni, odporúčame vám nechať sprchu pustenú 2 minúty, aby sa odplavila 
odstáta voda. Odstáta voda môže v teplom prostredí poskytovať vhodné prostredie pre množenie nebezpečných baktérií. 
 
Pozor: Sprchová hlavica má vo vnútri sitko, ktoré musí byť pravidelne vyčistené. Inak môže byť tlak v sprche príliš vysoký a je 
možné prasknutie nádrže. 
 
Pozor: Odstáta voda v nádrži nie je pitná! 
 
 
Demontáž a skladovaniE mimo sezóny: 
1. Vypnite a odpojte záhradnú hadicu. 
2. Zdvihnite rukoväť do otvorenej polohy a nechajte sprchu odtiecť (približne 2 minúty). 
3. Otáčajte uzamykaciu maticu PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČIČIEK, čím ju uvoľníte a odpojte trubku z nehrdzavejúcej ocele. 
4. Odskrutkujte PVC trubicu sprchy a zostávajúcu vodu vylejte z jednotky. 
5. Dielce sprchy poutierajte a uskladnite pre použitie počas nasledujúcej sezóny. 
 
 
 
 
NEPRIDÁVAJTE DO VODY SOĽ ALEBO NEMRZNÚCU ZMES S CIEĽOM PREDÍSŤ ZAMRZNUTIU. VYKONANÍM TOHTO KROKU PRICHÁDZATE O ZÁRUKU 

POSKYTOVANÚ NA TENTO PRODUKT. 
 

Návod uschovajte! Pri odovzdávaní produktu ďalšiemu používateľovi priložte prosím návod! 
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