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 Len pre domáce a nekomerčné použitie

Dôležité:
Pozorne čítajte inštrukcie pre bezpečnosť a montáž, aby ste sa vyhli riziku zranenia alebo poškodenia produktu.

Tento manuál si uchovajte pre ich ďalšie použitie v budúcnosti, aj v prípade, ak výrobok dáte spolu s nimi ďalšiemu 
majiteľovi. Drobné časti uchovajte mimo dosahu detí. Zvýšenú pozornosť venujte odbaľovaniu. Plastové tašky 
a ďalšie obaly musia byť taktiež mimo ich dosahu.

Všetky časti skontrolujte, či ste ich obdržali v kompletnom počte a bezchybnom stave. Napriek precíznym 
kontrolám kvality na produkte je toto nevyhnutné.

Časti si pred montážou položte na rovný, napríklad kartónový povrch.
 
Nikdy produkt neupravujte! Jeho funkcionalita a bezpečnosť musí zostať nezmenená.

Dávajte vždy pozor aj na podklad pod sprchou a snažte sa ňou nepoškriabať podlahu.

Na čistenie používajte špongiu a teplú vodu s mydlom. Nepoužívajte bielidlá či rozpúšťadlá.

Odporúčané použitie:
Solárna sprcha je určená len na používanie v exteriéri a smie sa do nej používať len čistá voda, žiadna soľ ani 
nemrznúca zmes. Zároveň to nie je hračka pre deti a je určená len na používanie podľa manuálu. Výrobca neberie 
na zodpovednosť škody spôsobené nesprávnym používaním.

Bezpečnostné inštrukcie:
• Voda zo sprchy nie je určená na pitie.
• Vyprázdňujte vždy sprchu, keď ju nepoužívate, ventil nechajte otvorený.
• Uistite sa, že v blízkosti sprchy nie je žiadne elektrické zariadenie.
• Pozor dávajte aj na to, že teplota vody zo sprchy môže byť na priamom slnku dosť vysoká. Vždy ju skontrolujte, 

predtým než pod sprchu vstúpite.
• Sledujte lokálne nariadenia pre spätné vypúšťanie odpadovej vody. Ak to bude potrebné, nainštalujte medzi 

sprchu a hadicovú prípojku zariadenie proti spätnému toku. Je potrebné minimalizovať riziko kontaminácie.

Pred uvedením do prevádzky:
1. Rozložte a skontrolujte všetky časti, či ste ich obdržali v kompletnom počte podľa manuálu.
2. Zaistite stabilitu sprchy tak, že ju položíte na pevný podklad, napr. betón. Toto majte naplánované dopredu 

pred vŕtaním.
3. Sprcha je predpripravená na vŕtanie - 4 úchyty pre skrutky do pevného povrchu. Je to dôležité kvôli váhe 

sprchy.
4. Sprchu inštalujte na miestach s maximálnym časom slnečného žiarenia.
5. Počas vŕtania dbajte na bezpečnosť a zvážte, či s tým neosloviť školený personál. Dôležitá je pevnosť podkladu, 

na ktorý sprchu privŕtate. Ak si nie ste istí, vždy oslovte predajcu o skúsenosti.

Solárna sprcha je určená na používanie v exteriéri a smie sa do nej používať len čistá voda,
žiadna soľ ani nemrznúca zmes.

NÁVOD
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Montáž:
1. Skontrolujte, či je sprcha stabilná. Ak by sa kývala, dotiahnite skrutky, alebo pod ne pridajte podložky.
2. Odporúčame použitie teflónovej pásky pri doťahovaní hlavice sprchy. Napevno omotajte pár otáčok pásky 

a vsuňte hlavu sprchy do tela. Ak vidíte únik vody, vytiahnite hlavicu a omotajte viac teflónovej pásky. 
Nepoužívajte silu, nedoťahujte úplne napevno.

3. 4–5 omotávok teflónovej pásky by malo stačiť na spoj hlavice a tela sprchy.

Čistenie a údržba:
Kontrolujte často prívod a vývod vody, čistite ich a zabráňte tak ich upchávaniu. Predĺžite tak životnosť sprchy.
Čistá voda a handrička úplne postačujú na čistenie, rozpúšťadlá a bielidlá by sprchu mohli poškodiť.
Dôležité je taktiež kontrolovať pevnosť spojov, eventuálne poškodenie drobných častí a hlavne pevnosť sprchy ako 
takej v jej spodnej časti, napojenom na pevný podklad.

Uskladnenie:
• Vo vnútri sprchy nesmie ostať žiadna voda.
• Úplne vysajte vodu zo sprchy, hlavne v obdobiach chladnejšieho počasia až mrazu. Počas zimy ju uschovajte 

ideálne vnútri.
• Zavrite kohútik ktorý je napojený na sprchu. Upchajte otvory, aby ste zabránili vniknutiu špiny do rozobratej 

sprchy.
• Ak chcete vypustiť vodu, najskôr odstráňte hadicu na vodu. Potom pomocou pákovej batérie otvorte teplú 

vodu. Zabráni sa tak vytváraniu podtlaku. Potom otvorte ventil na spodnej časti sprchy. Zabráňte nežiaducemu 
úniku vody.

Recyklácia:
Recyklujte prosím materiály, keď sa rozhodnutie pre vyhodenie sprchy. Sledujte lokálne nariadenia a neváhajte sa 
opýtať miestnych úradov v prípade, že si nie ste istí ako postupovať.

Upozornenie: Škody spôsobené blatom, soľou, alebo ľadom v sprche sa nevzťahujú pod záruku.
Vypnite kohútik vždy, keď nepoužívate sprchu. Pri úniku vody vždy skontrolujte spoj hlavice na telo sprchy.
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Diel Označenie Počet

ZOZNAM DIELOV
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