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Pridržte plášť nádrže tak, že ho opriete o jednu z troch plastových nožičiek (viď Obr. 3) a zaskrutkujte 

kolenovú spojku s kruhovou maticou na vyčnievajúci závit čiernej tyčky až na doraz, aby ste tyčku upevnili 

(kolenová spojka sa voľne otáča). 

 

 

Obr. 6 

Obr. 6 

Obr. 2 



 - 3 - 

 

 

 

Vo fáze plnenia nastavte ventil do polohy  

pre spustenie teplej vody a vyčkajte kým nebude  

vytlačený všetok vzduch a zo sprchy nepotečie  

rovnomerný prúd vody. Ventilom vodu  

zastavte a vyčkajte, kým sa v nádrži ohreje. 

 

 

 

 

 

Pred použitím nastavte ventil do polohy pre  

spustenie studenej vody. Postupným otáčaním  

ventilu pridávajte teplú vodu až na požadovanú 

teplotu. 

 

 

 

 

 

 

Po prvom použití, a potom v pravidelných  

intervaloch kontrolujte, po odmontovaní  

kruhovej matice sprchy, či nie je sprchová  

ružica zanesená.  

 

 

 

 

 

 

Pred montážou vždy skontrolujte, či je  

nainštalovaný reduktor tlaku (A) a poistný 

ventil (B).  

 

 

 

 

 

 

Pravidelne kontrolujte správnu činnosť  

poistného ventilu potiahnutím a pozvoľným  

uvoľnením otočného ovládača, aby ste zabránili 

tvorbe vodného kameňa. Mohlo by dôjsť  

k strate vody.  
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ODPORÚČANIE:  
Záhradná sprcha nájde uplatnenie všade tam kde vzniká požiadavka či prianie na zaistenie teplej vody 

v mieste bez dosahu zdroja el. energie alebo v prípade požiadavky bez nákladného ohrevu vody. Ohrev vody 

zaisťuje slnečná energia. Umiestnením solárnej sprchy na najviac preslnené miesto zaistíte jej plné využitie. 

Pre sprchovanie musí byť solárna sprcha stále napojená na vodovodnú prípojku. 

 

 

VAROVANIE!  
Vždy začnite sprchovanie pustením 

studenej vody, teplota môže dosiahnuť 

hodnotu nad 55ºC, hrozí obarenie! Tento 

výrobok nie je vhodný pre deti, použitie 

je možné len pod dozorom kompetentnej 

osoby! Pri prenášaní uchopte sprchu na 

nádrž, nie za tyčku. Hrozí poškodenie! 

Na nádrž si nesadajte ani nestúpajte. 

Uvedené teploty sú orientačné, závislé na 

atmosférických podmienkach.  

Ak sa sprcha nepoužívala po dobu dlhšiu 

ako 3 dni, odporúčame nechať solárnu 

sprchu po dobu 2 minút pretekať vodou, 

aby došlo k vypusteniu usadlej vody.  

Usadlá voda v teplom prostredí môže 

podporovať rastové podmienky pre 

nebezpečné baktérie.  

Chráňte pred mrazom, nádrž včas 

vyprázdnite. Hrozí poškodenie! 

Pre demontáž postupujte v opačnom 

poradí montáže. Jednotlivé diely 

starostlivo vysušte a skladujte 

v priestoroch s teplotou vyššou ako 0 ºC. Pri uťahovaní spojov dbajte na to, aby nedošlo k ich pretiahnutiu. 

Záručné podmienky sa vzťahujú na výrobné vady a vadu materiálu. Na mechanické poškodenie sa záručné 

podmienky nevzťahujú.  

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:  
- Solárna sprcha bola vyrobená z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. 

- Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané za nezávadné. Záruka platí po dobu 2 rokov od dátumu 

kúpy. 

- Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri 

uplatňovaní záručných podmienok.  

- Reklamácie tovaru sa riadia 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 nevzťahujú záručné podmienky.  
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