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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.
Nikdy produkt neupravujte! Jeho funkcionalita a bezpečnosť musí zostať nezmenená.
Na čistenie používajte špongiu a teplú vodu s mydlom. Nepoužívajte bielidlá či rozpúšťadlá.

Tipy na prevádzku:
• Musíte sledovať lokálne nariadenia. Sprcha svojím používaním nemôže kontaminovať verejnú vodu. Bude 

potrebné mať nainštalovanú ochranu proti spätnému chodu vody do verejného zdroja z vašej hadice.
• Sprcha musí byť položená na pevnom povrchu, najlepšie betónovom, aby bola stabilná a bezpečná, toto si 

naplánujte a zrealizujte ešte pred montážou sprchy.
• Výrobok obsahuje skrutky a tesnenie pre položenie na pevný povrch. Uistite sa, že sú skrutky dotiahnuté 

napevno. Konštrukcia sprchy je mohutná a jej pád by mohol mať za následok veľké škody.
• Inštalujte sprchu na mieste, kde bude mať čo najviac slnečného žiarenia.
• Priskrutkujte adaptér so zástrčkou na pevný základ sprchy a potom pripojte na záhradnú hadicu. Bežne 

dostupné tesnenie je postačujúce k pripevneniu. Pre dopĺňanie sprchy nastavte termostat na studenú pozíciu 
(Cold), a otvorte. Plňte len do miery, aby nepretekala.

• Nainštalujte kohútik pred plnením sprchy.
• Aby ste zabránili prehrievaniu horúcou vodou, dávajte si obzvlášť pozor na nasledovné body: Pred použitím 

sprchy ju nastavte na modrú pozíciu studenej vody. Potom otáčajte ventil postupne smerom k horúcej vode – 
červená pozícia.

• Pozor! Pod vplyvom slnečných lúčov môže voda vovnútri sprchy dosiahnuť až 60°C.
• Dajte do sprchy chlórovú tabletu, alebo aspoň polovicu z nej, na zabránenie tvoreniu plesní. Tableta vydrží len 

limitovaný čas a po pár dňoch musí byť vymenená. Druhou možnosťou je vyprázdňovanie sprchy každý deň.
• Pre optimálny výkon sprchy majte pripojenú hadicu s ventilom napolovicu otvoreným. Tak sa dosiahne 

maximálny tlak.

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. Referuje na poradie obrázkov na strane 4. Najprv napevno ukotvite spodnú časť sprchy na podklad. Potom 

nasuňte telo do spodnej časti a až potom upevnite. Nepoužívajte náradie alebo len veľmi opatrne. Používať 
na doťahovanie môžete aj handru, aby ste telo sprchy nepoškriabali. Pre kvalitu spojov je ideálna aj teflónová 
páska, 4–5 otáčok.

2. Na upevnenie hlavy sprchy použite 5-7 otáčok teflóvej omotávky.
3. Na upevnenie krátkeho konca predlžovacej trubice dajte 8–10 vrstiev teflónovej pásky. Ak sa čo i len trochu 

nakláňa do strany, omotajte teflón nanovo a nasaďte. Nepoužívajte silu, nedoťahujte úplne naplno.
4. Toto isté urobte so spodnou časťou sprchy.
5. Pri úniku vody vo vrchnej časti odstráňte zodpovedajúce časti a premotajte pásku nanovo.
6. Stále platí, že je lepšie všetko robiť rukou, bez náradia.

Uskladnenie:
• Po sprchovaní sprchu očistite mäkkou handrou.
• Vysajte vodu zo sprchy úplne.
• Zavrite kohútik, ktorý je napojený na sprchu. Zároveň, ventil nechajte v otvorenej pozícii, aby všetka zostatková 

voda mohla byť vysušená.
• Ventil má byť otvorený aj v obdobiach chladu, respektíve mrazu. Škody spôsobené nedodržaním tejto zásady 

nie sú predmetom reklamácie. Toto platí aj pre škody spôsobené blatom, slanou vodou a nedodržaním vyššie 
uvedených zásad.

• Snažte sa sprchu udržiavať v čo najsuchšom stave a vždy kontrolujte spoje, na ktoré ste dali teflónovú pásku. 
Zabráňte nežiaducemu úniku vody.

Diel DielČíslo ČísloPočet Počet

ZOZNAM DIELOV
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