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Solární sprcha s elegantním designem šetří životní prostředí. Zařízením, která Vám 
umožňuje ohřev vody v zásobníku za využití solárního ohřevu. Tento alternativní 
ohřev s sebou nepřináší žádné finanční náklady. Doporučujeme její umístění v takové 
části zahrady, kam slunce svítí největší část dne a zároveň bude sprcha chráněna před 
větrem. Tím snížíte dobu potřebnou k ohřevu vody.

 VLASTNOSTI / TECHNICKÉ INFORMACE 

 UPOZORNĚNÍ 

Je možné, že během nejteplejších letních dnů teplota vody v nádrži překročí hodnotu 60 °C. Před 
sprchováním smíchejte vodu, nastavte směšovací jednotku na studenou vodu a potom postupně 
nastavujte teplotu tak dlouho, dokud nedosáhnete příjemné teploty.
Nedotýkejte se povrchu sprchy, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku povrchového popálení.
Je možné, že voda bude vytékat nadále i po zastavení sprchy. To je normální a vytékání se zastaví 
během následujících 10–15 sekund. 
Sprchu nepoužívejte během bouřek, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zásahu bleskem. 

 INSTALACE 

1.  Zvolte místo, které je příhodně vystaveno přímému slunečnímu svitu (v ideálním případě v celém 
rozsahu 360°) v blízkosti přívodu vody a kanalizace. 

2.  Pro správné ukotvení solární sprchy doporučujeme použít pevný podklad (beton, železobeton, 
základna z masivního dřeva), do kterého vyvrtáme čtyři otvory pro kotvící šrouby dle spodních 
otvorů na těle sprchy. 

3.  Vložte kotvicí prvky a pomocí podložek a šroubů nainstalujte svisle solární sprchu. 
4.  Po bezpečném ukotvení nainstalujte do připojovacích míst sprchovou hlavici. Instalaci proveďte 

za pomoci teflonové pásky.
5.  Připojte přívod vody. V případě potřeby použijte nástavec. 
6.  Studená voda
Otvorem „DOVNITŘ“ teče voda trubkou 1 do ventilu. 
Otočte páku ventilu do polohy „studená“. Ventil spojuje trubku 1 a trubku 3. Voda teče ventilem 
do trubky 3. Trubka 2 je nyní zavřená. Studená voda teče trubkou 3 otvorem „VEN“. 
 Horká voda
Otvorem „DOVNITŘ“ teče voda trubkou 1 do ventilu.
Otočte páku ventilu do polohy „horká“. Ventil spojuje trubku 1 a trubku 2. Voda teče ventilem do trubky 
2. Trubka 3 je nyní zavřená. Studená voda teče trubkou 2 do PVC trubice. Studená voda se v PVC trubici 
ohřeje sluncem. Voda proudí ze spodu PVC trubice nahoru a do trubky 3. Horká voda teče trubkou 3 
otvorem „VEN“.
 Teplá voda
Výše popsané probíhá současně. 
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•  tělo sprchy oválného tvaru z ABS plastu, 
antracitové barevné provedení v kombinaci s 
elegantním předním panelem stříbrné barvy

•  velká sprchová hlavice s nastavitelným 
směrem, kohoutek pro opláchnutí nohou a 
ovládání v chromovém provedení

•  při vysoké teplotě funguje bezpečnostní 
pojistka zavření

•  výška 215 cm objem vody 35 l

•  celková váha 16 kg
•  napouštění a vypouštění (lze napojit na běžnou 

zahradní hadici, jiné napojování není třeba)
•  kotvící šrouby
•  snadná instalace na jakýkoli dřevěný nebo 

betonový povrch nebo jiný pevný venkovní 
povrch

•  teflonová páska
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 PRVNÍ POUŽITÍ 

1.  Otevřete kohoutek (teplé nebo studené vody), aby mohl uniknout vzduch uzavřený ve sprše 
a mohla se tak úplně naplnit nádrž sprchy. 

2.  Jakmile začne z hlavice sprchy kapat voda, znamená to, že nádrž solární sprchy je plná. V tomto 
okamžiku můžete kohoutek sprchy zavřít a vyčkat na ohřátí vody uvnitř nádrže. Studená voda je 
k dispozici okamžitě. 

 POUŽÍVÁNÍ 

Když je voda zahřátá letním sluncem, může z hlavice sprchy odkapávat malé množství vody. To je 
normální, protože objem vody uvnitř sprchy se v důsledku zahřívání zvyšuje. V případě nepřetržitého 
používání zaznamenáte pokles teploty vody; doba trvání slunečního svitu byla v tomto případě 
nedostatečná.

 ÚDRŽBA A ZIMA 

Je možné, že po delším používání se na hlavici sprchy vytvoří nános vápníku a dalších usazenin. 
Zastavte přívod vody, aby bylo možné hlavici sprchy demontovat a vyčistit. 
Solární sprcha je určena k používání za podmínek s venkovní teplotou vyšší než 3 °C. 
Na konci období používání sprchy uzavřete přívod vody. V oblastech, v nichž venkovní teplota klesá 
pod 3 °C, nezapomeňte vypustit nádrž, abyste zabránili poškození mrazem. 

 ZÁRUKA / SERVIS / LIKVIDACE

Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele. Tato záruka se 
nevztahuje na škody způsobené mrazem.
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.
Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti
Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou
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sprchová hlavice směšovací 
páková baterie

vypouštěcí
a napouštěcí zátka

kohout na omývání 
nohou



Děkujeme, 

že využíváte výrobky

společnosti ALBIXON

ALBIXON
Call centrum: 477 07 07 11 

www.ALBIXON.cz

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.


