
Solární sprcha - Cool, Fantasy Rain

INSTALAČNÍ
A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku 
přinášelo radost, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a před použitím zařízení postupujte přesně podle 
uživatelské příručky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zbytečnému zranění. 
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! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být
v souladu s místními normami.

1. Použití
Solární sprchy jsou zařízením, která Vám umožňuje ohřev vody v zásobníku za využití solárního ohřevu. 
Tento alternativní ohřev s sebou nepřináší žádné fi nanční náklady. Samonosná konstrukce sprchy slouží 
zároveň jako sběrný zásobník vody a solární kolektor, který působením slunečních paprsků vodu ohřívá. 

Jedná se o zcela ekologický způsob, jak získat teplou užitkovou vodu bez vynaložení fi nančních 
prostředků na její ohřev.

Solární sprchu lze využívat zhruba od dubna do září, při příznivém počasí samozřejmě i déle. Doporučujeme 
její umístění v takové části zahrady, kam slunce svítí největší část dne a zároveň bude sprcha chráněna před 
větrem – například umístění na slunném místě před živým plotem nebo zídkou. Tím snížíte dobu potřebnou 
k ohřevu vody. Jednoduchý, elegantní vzhled tohoto výrobku umožní velmi dobře začlenit solární sprchu do 
Vašeho exteriéru.

2. Technické informace
• tělo sprchy kruhového tvaru o průměru 11 cm v antracitovém barevném provedení zakřivení horní části 

• sprchy umožňuje větší rozsah pohybu pod sprchovací hlavicí

• sprchová hlavice standard v chromovém provedení

• výška 235 cm objem vody 20 l

• celková váha 8 kg

• zadní vývod pro napojení hadice – napouštění a vypouštění 

• kotvící šrouby

• tefl onová páska
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3. Popis
Solární sprcha COOL

Solární sprcha FANTASY RAIN

sprchová hlavice

sprchová hlavice

směšovací 
páková baterie

směšovací 
páková baterie

vypouštěcí
 a napouštěcí 

zátka

kohout 
na omývání 

nohou

vypouštěcí
a napouštěcí 

zátka
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4. Montáž
Pro správné ukotvení solární sprchy doporučujeme použít betonový základ, do kterého vyvrtáme čtyři 
otvory pro ocelové kotvící šrouby dle spodních otvorů na těle sprchy. Po bezpečném ukotvení nainstalujte 
do připravených připojovacích míst sprchovou hlavici. Instalaci proveďte za pomoci tefl onové pásky.

UPOZORNĚNÍ: Při odstávce solární sprchy v zimním období odpojte přívod vody a pomocí vypouštěcího 
vývodu vodu vypusťte. Zamezte zamrznutí vody v solární sprše.

Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti
Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou fi rmou

Reklamace a servis
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se 
písemně obraťte na svého dodavatele. Na těle sprchy se mohou vlivem klimatických podmínek projevit 
barevné změny. Tyto změny nejsou předmětem reklamace.

Datum................................................................
Dodavatel
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