
Sprcha solární Uno 26 a 42
V  zájmu  stability  a  bezpečnosti  doporučujeme  nainstalovat  venkovní  solární  sprchu  na  pevný povrch.  Při
používání nástrojů dávejte pozor, abyste nepoškodili pochromované povrchy. Poškození předejdete tím, že mezi
klíč a části sprchy vložíte hadr.

MONTÁŽ SOLÁRNÍ SPRCHY: INSTALACE POUZE NA BETON/ZDIVO

1. Zvolte pro sprchu takové místo, kde co nejvíce svítí slunce.
2. Pomocí základny/PVC trubky si vyznačte polohu montážních otvorů, které se mají

pro šrouby vyvrtat do  betonu/zdiva (OBRÁZEK 2).
3. Demontujte  oddíl  sprchy.  V  právě  vyznačených  místech  vyvrtejte  otvory  s

průměrem 10 mm, hluboké 45 mm.
4. Vložte  dutinky  se  závitem do  vyvrtaných  otvorů.  Vložte  šroub  do  dutinky  se

závitem a lehce na ni klepněte kladivem, abyste ji trochu rozšířili.
5. Vyjměte šroub a dejte základnu/dolní trubku na otvory a připevněte je k povrchu

pomocí dodaných šroubů a podložek.
POZNÁMKA: Základna se bude viklat, dokud sprchu zcela nepřipevníte k povrchu.
MONTÁŽ SOLÁRNÍ SPRCHY
1. Namontujte horní část sprchy na dolní část – pouze pro sprchy UNO 42

(OBRÁZEK 1).
2. Připojte zahradní hadici k přívodu sprchy a zdroji vody.

POZNÁMKA: Hadici musíte umístit bezpečně, aby o ni nikdo nezakopl.
POZNÁMKA: Dbejte  na to,  abyste sestavu trubky z nerezové oceli spolehlivě
dotáhli ve správné pozici (OBRÁZEK 2).

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ SOLÁRNÍ HADICE
1. Otočte a zvedněte držadlo hadice do polohy FULL ON HOT (Maximum teplé

vody).
2. Otočte přívod vody do zahradní hadice, abyste sprchu naplnili. Sprcha se bude

naplňovat přibližně 2 minuty.  POZNÁMKA: Plnění trubky, když je ventil v poloze maximálně horké vody,
zajišťuje,  aby  ve  sprše  nevznikaly  vzduchové  kapsy.  Tento  postup  se  používá  pouze  při  počátečním
nastavení.

3. Jakmile začne z hlavice sprchy vytékat voda, otočte držadlo sprchy do vypnuté polohy. Po uzavření sprchy
se voda může začít ohřívat.

4. Sprcha absorbuje sluneční světlo a ohřívá vodu.
POZNÁMKA: V závislosti na slunečním svitu a venkovní teplotě může trvat až 1 hodinu nebo déle, než se voda
zcela ohřeje.   Pokud sprchu použijete dříve, voda bude méně teplá. Nedávno použitá sprcha (pokud nebyla zcela
vyprázdněna)  se  ohřeje  rychleji,  protože  v  ní  zůstala  nějaká  teplá voda.  UPOZORNĚNÍ:  Za  bouřky se
nesprchujte! Teplotu vody nastavujte postupně, od studené k teplé, riziko opaření horkou vodou! 
POUŽÍVÁNÍ SOLÁRNÍ SPRCHY
Otočte držadlo do otevřené polohy a můžete se sprchovat vodou, kterou ohřálo slunce.
Jakmile se sprchováním skončíte, vypněte přívod vody ke sprše.
POZNÁMKA: Má-li sprcha fungovat, musíte mít otevřen také kohoutek zahradní hadice.
Průtok teplé vody – cca 10,3 l/min; Průtok studené vody – cca 10,9 l/min. 
TEPLOTA  VODY  V  SOLÁRNÍ  SPRŠE  MŮŽE  DOSÁHNOUT  45°C!  DOPORUČUJEME,  ABYSTE
NEJPRVE  OTEVŘELI  DRŽADLO  DO STŘEDNÍ  POLOHY MEZI  HORKOU A STUDENOU,  A  PAK
NASTAVILI POLOHU PODLE POŽADOVANÉ TEPLOTY VODY.
JESTLIŽE JSTE SPRCHU NEPOUŽÍVALI DÉLE NEŽ TŘI DNY, DOPORUČUJEME, ABYSTE NECHALI
VODU ODTÉKAT 2 MINUTY A TAK VYPUSTILI STOJATOU VODU. STOJATÁ VODA V TEPLÉM
POČASÍ JE PŘÍZNIVÝM PROSTŘEDÍM PRO NEBEZPEČNÉ BAKTERIE. STOJATÁ VODA VE SPRŠE
NEODPOVÍDÁ KVALITĚ PITNÉ VODY! 
DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ NA MIMOSEZÓNU
1. Vypněte a odpojte zahradní hadici.
2. Otevřete páku a nechejte vytéci vodu ze sprchy (trvá asi 2 minuty).
3. odšroubujte PVC trubku sprchy a vypusťte ze sprchy zbývající vodu.
4. Díly sprchy otřete a uložte na další sezónu do suché a temperované místnosti. 
DO VODY NEDÁVEJTE SŮL ANI NEMRZNOUCÍ SMĚS. VEDLO BY TO KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
Chyby v tisku vyhrazeny
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