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Sprcha solárna UNO 14 
Záhradná solárna sprcha je konštruovaná ako teleso v tvare stĺpiku, jeho PP plášť slúži ako 

zásobník teplej vody a zároveň funguje ako slnečný kolektor. Tento plášť je samonosný. 

Prívodné vodovodné armatúry sú uložené vo vnútri telesa stĺpika. Ovládacia páka, sprchová 

hadica s ružicou a držiak sprchovej ružice, sú umiestnené mimo sprchového telesa. Spodná 

časť stĺpika je vybavená montážnou päticou. V zadnej časti stĺpika je umiestnená napúšťacia 

armatúra. Zariadenie je určené pre prevádzku v súkromných objektoch, ako sú záhrady, 

príslušenstvo k bazénom alebo súkromným tenisovým kurtom. Slúži k 

individuálnemu sprchovaniu osôb. Nie je určené pre využívanie širokou 

verejnosťou alebo ku komerčnému využitiu. Bezpečnostné pokyny uvedené v 

tomto návode, pri ktorých nedodržaní môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb, sú 

značené všeobecnými symbolmi pre nebezpečenstvo.  

Obsah balenia a základné parametre 
Teleso sprchy, stojan, hadica sprchovej ružice, sprchová ružica, spojovací materiál, hadicová 

vstupná rychlospojka, návod na použitie a montáž 

Objem zásobníka solárnej sprchy: 14 l, Maximálny povolený tlak vody na vstupe do 

armatúry: 3 bar, Výška telesa: 1450 mm (bez sprchovej ružice), Hmotnosť výrobku Netto: 5,4 

kg, Kotvová spodná doska: 4 x otvor ø 9 mm s roztečou 130x130 mm 

Bezpečnostné pokyny 

Je nutné bez výnimky dbať na všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode! 

Tento návod na obsluhu obsahuje základné pokyny, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii a 

prevádzke solárnej sprchy. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok 

nielen ohrozenie zdravia osôb, ale tiež ohrozenie okolitého prostredia a samotného zariadenia. 

Z hygienických dôvodov vypustite vodu zo solárnej sprchy pred alebo po dlhšom období jej 

nepoužívania. Pozri odsek Údržba a zazimovanie. Ak sa voda v sprche pravidelne nemení, 

môžu sa v nej rozmnožiť mikroorganizmy spôsobujúce zdravotné problémy. Pri manipulácii 

so sprchou a pri pohybe v jej okolí dbajte opatrnosti. Keďže sprcha nemusí byť pevne 

ukotvená k podkladu, môže pri nesprávnej manipulácii dôjsť k jej prevráteniu, čo môže mať 

za následok škody na samotnej sprche alebo okolitom majetku a predovšetkým zranenie osôb. 

Záhradná solárna sprcha je určená len pre klasické sprchovanie osôb. Pri jej používaní na iné 

účely, alebo pri prestavbe sprchy, ktorá nebola povolená výrobcom, zanikajú všetky záručné 

nároky. V tomto prípade sa výrobca a predajca zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za 

vzniknuté škody. Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou 

solárnej sprchy v rozsahu tohto návodu. S ohľadom na teplotu vody vo vnútri telesa sprchy, 

ktorá môže dosahovať 60 - 70 C °, odporúčame najprv natočiť pákový ventil vpravo a najprv 

pustiť prúd studenej vody. Až potom domiešať vodu na požadovanú teplotu natáčaním 

pákového ventilu vľavo. Predídete tým nežiaducemu sprchovaniu horúcou vodou! Po určitej 

dobe nepoužívaní sprchy, môže byť nahriate aj malé množstvo vody v prívodnej hadici ku 

kohútiku. Pre bezpečné užívanie je nutné najprv trochu vody odpustiť (cca. 3 sekundy) 

Montážne pokyny 
Zostavenie stojana sprchy vykonáme zmontovaním podľa OBRÁZKU 1. Solárnu sprchu 

umiestnite na miesto s dostatkom slnečného svitu a v dosahu vodovodného rozvodu. Sprchu 

nie je potreba pevne kotviť do podkladu, pri bežnom používaní zaisťuje stojan dostatočnú 

stabilitu. Avšak ak sa rozhodnete sprchu pevne ukotviť, postupujte prosím podľa OBRÁZKU 

2. a pripevnite ju pomocou hmoždiniek a skrutiek ø 8 mm k pevnému podkladu (napr. ťažká 
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betónová dlaždica), prípadne špeciálnymi klincami hlboko do hliny. Priskrutkujte hadicu so 

sprchovou ružicou k vyústeniu sprchovej armatúry na zadnej hornej časti sprchového stĺpu. 

V spodnej zadnej časti sprchového stĺpu ústia 

šróbenia armatúry sprchy (1/2 "), pre 

jednoduché pripojenie zariadenia k vodovodnej 

sieti je súčasťou balenia hadicová rýchlospojka. 

Pripojte k nemu ešte nespustený vonkajší prívod 

vody. Po pripojení vodovodného vedenia k 

telesu sprchy prívod vody otvorte. Štandardné 

šróbenie prívodu na sprche je zakázané 

demontovať alebo upravovať. Je nutné si 

uvedomiť, že pripojenie vstupnej armatúry a 

telesa sprchy je prevedené v plaste. Preto pri 

napojení k vodovodnému rozvodu používajte 

primeranú silu, pokiaľ možno, tak spojenie 

dotiahnite rukou. K pripojeniu armatúry solárnej sprchy k vodovodnému rozvodu, alebo k 

domácej vodárni, použite výlučne typizované, schválené a nepoškodené vodoinštalačné 

montážne prvky. Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju vykonajte úplné 

naplnenie tubusu sprchy vodou a súčasne vykonajte jej odvzdušnenie: Otvorte ventil prívodu 

vody k solárnej sprche a súčasne otvorte 

ovládací pákovú armatúru sprchy do polohy otvorenej teplej vody a ponechajte ju plne 

otvorenú, než začne zo sprchovej ružice plynule tiecť voda. Ovládaciu páku zatlačte do 

polohy "zatvorené". Solárna sprcha je pripravená k prevádzke. Na záver montáže skontrolujte 

tesnosť spojov armatúr.  

Údržba a zazimovanie 
Záhradná solárna sprcha nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Solárnu sprchu udržujte v 

čistote, po skončení sezóny ju úplne odpojte od zdroja vody a cez vývod pre sprchovú ružicu 

prevrátením vypustite všetku vodu z telesa, páková batéria musí byť v polohe "otvorené". 

Dbajte, aby všetky komponenty sprchy boli pred uskladnením suché. Pákovú ovládaciu 

batériu a sprchovú ružicu pred uskladnením nepriedušne zabaľte proti vniknutiu vlhka. Takto 

ošetrená sprcha musí byť cez zimu uschovaná v temperovanej a suchej miestnosti, kde teploty 

neklesajú pod bod mrazu. 

Záručné podmienky 
Solárna sprcha bola vyrobená z materiálu najvyššej kvality a s vysokou kvalitou prevedenia. 

Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Za predpokladu dodržania 

všetkých podmienok spôsobu užívania daných výrobcom a predajcom, platí záruka 2 roky od 

dátumu nákupu. Pre uplatnenie prípadných reklamačných nárokov si ponechajte všetky 

doklady o nákupe spoločne s návodom. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. 

Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu. Na 

mechanické poškodenie závitových či iných častí výrobku sa záručné podmienky nevzťahujú. 

Výrobca ani predajca neručí za vady a poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou, 

nesprávnym používaním alebo nesprávnym zazimovaním. Servis a náhradné diely zaisťuje 

spoločnosť Marimex CZ, sro Pre spoločnosť Marimex CZ, s.r.o. vyrába firma Garsys sro, 

Priemyselná zóna u dolu František, ulica K Prádlu, Horní Suchá, 735 35. Vyrobené v Českej 

republike. 
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