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Obsah balení 

Po vybalení zkontrolujte kompletnost dodávky sprchy: 

 Tělo sprchy + páková baterie + kohoutek pro oplach nohou*

 Hlavice sprchy s těsněním

 4 ks kotevních šroubů

 4 ks hmoždin do betonu

 Redukce k připojení zahradní hadice 1/2" 

Pozn.: Páková baterie i kohoutek jsou již připevněny k tělu sprchy, nepokoušejte se měnit jejich umístění na sprše, 

jinak sprchu poškodíte. 

*pouze modely s oplachem nohou

Instalace 

1. Vyberte vhodné místo pro instalaci sprchy. Co nejvíce exponované slunečnímu svitu, poblíž

připojení vody a odtoku vody.

2. Našroubujte hlavici sprchy na tělo sprchy. Použijte přiložená těsnění. 

3. Do pevného podkladu (beton, těžké dřevěné prkno atp.) předvrtejte otvory pro hmoždiny.

4. Přesuňte sprchu na vybrané místo a pomocí šroubů ji upevněte ve vertikální poloze. Otvory v patici

sprchy nezvětšujte (pro tlustší šrouby), nebo hrozí poškození sprchy. Na sprchu nic nevěšte, pouze

zazimovací kryt je přípustný.

5. Připojte přívod vody.

První použití 

 Po připojení přívodu vody, otevřete pákovou baterii, aby došlo k vytlačení vzduchu zevnitř sprchy.

Jakmile začne ze sprchy téct voda, můžete páku opět uzavřít. Sprcha je nyní plná vody, která se

začíná ohřívat na slunci.

 Jakmile se voda ve sprše nahřeje, může občas dojít k prokapávání minimálního množství vody skrze

hlavici sprchy. Tento jev je úplně normální, jelikož nahřátá voda uvnitř se rozpíná a zvětšuje svůj

objem.

Pokud je vaše sprcha vybavena kohoutkem oplachu nohou, lze používat zároveň se sprchovou

hlavicí. Teplota tekoucí vody lze regulovat pouze pomocí pákové baterie.

Zazimování solární sprchy 

Po ukončení koupací sezóny je potřeba kompletně odvodnit těleso solární sprchy. Odpojte přívod vody, 
otevřete všechny kohouty, odvodněte vnitřek sprchy. Pokud zůstane voda uvnitř sprchy, v zimních mrazech 
může dojít k deformaci nebo prasknutí tělesa sprchy. Deformace tělesa sprchy se projeví popraskáním laku.
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