SOLÁRNÍ SPRCHA FORMIDRA
NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ
Solární sprchy Formidra jsou určeny pro venkovní instalaci u bazénu, vířivky nebo
kdekoliv v zahradě. Před použitím Vaší nové solární sprchy si prosím prostudujte
tento návod a naše doporučení.

OBSAH BALENÍ








tělo sprchy
směrově nastavitelná sprchová hlavice
směšovací baterie - již osazena
oplach nohou (příplatkové příslušenství) – již osazen
šroubení 15/21 na přívod vody pro napojení rychlospojky
4 nebo 5* šroubů, hmoždinek a podložek
montážní a uživatelský návod

UPOZORNĚNÍ
Během horkých letních dnů může teplota vody v zásobníku sprchy překročit 60°C.
Před použitím sprchy nastavte směšovací baterii nejdříve na studenou vodu a
postupně přimíchávejte teplou vodu, až dosáhnete komfortní teploty.
Nedotýkejte se povrchu sprchy, mohlo by dojít k povrchovému popálení.
Po zastavení sprchy se může stát, že voda ještě nějakou dobu vytéká. Toto je normální
situace a voda se zastaví během 10 – 15 vteřin.
Nepoužívejte sprchu za bouřky kvůli riziku zásahu bleskem.
Solární sprcha je navržena pro připojení na běžný vodovodní rozvod s tlakem nižším
než 3 bary (300 kPa). V případě vyššího tlaku doporučujeme použít na přívodu vody
tlakový regulátor.

MONTÁŽ
1. Vyberte pro sprchu umístění na dobře osluněném místě (ideální expozice 360°),
poblíž připojení vody a odpadu.
2. Našroubujte sprchovou hlavici na horní část sprchy.
3. Do stabilního podkladu (dlažba, beton, tvrdé dřevo) vyvrtejte 4 nebo 5* otvorů
vrtákem průměru 12 mm do hloubky 70 mm, umístění otvorů naznačte podle
základny sprchy.
4. Osaďte hmoždinky a připevněte sprchu svisle pomocí šroubů s podložkami.
5. Připojte přívod tlakové vody, v případě potřeby použijte adaptér.
*počet kotvících bodů se liší podle modelu sprchy

PRVNÍ POUŽITÍ
1. Otevřete pákovou baterii (teplou nebo studenou vodu), aby napouštěná voda
vytlačila vzduch ze zásobníku.
2. Jakmile začne voda vytékat ze sprchové hlavice, znamená to, že zásobník
sprchy je plný. V tomto okamžiku můžete baterii uzavřít a vyčkat na ohřátí vody.
Studená voda je k dispozici okamžitě.

POUŽITÍ
Když je voda v létě ohřívána sluncem, může malé množství vody ukapávat ze sprchové
hlavice. Jedná se o normální stav způsobený zvětšováním objemu vody v důsledku ohřívání.
Sprcha a oplach nohou mohou být používány zvlášť nebo společně. Pouze sprcha však
nabízí směšování teplé a studené vody. Ostatní výstupy poskytují pouze studenou vodu.
Při nepřerušovaném použití dojde k poklesu teploty výstupní vody, která se nebude stačit
dohřívat sluncem.

ÚDRŽBA A ZAZIMOVÁNÍ
Po nějaké době používání může na sprchové hlavici docházet k usazování vodního kamene.
Uzavřete přívod vody, abyste mohli hlavici sundat a očistit.
Solární sprcha je navržena k použití při teplotách venkovního vzduchu nad 3 °C.
Po konci sezóny uzavřete přívod vody. V oblastech, kde venkovní teploty klesají pod 3°C, je
nezbytné vypustit ze zásobníku všechnu vodu pomocí vypouštěcího ventilu ve spodní části
sprchy, aby nedošlo k poškození mrazem.

ZÁRUKA
Solární sprcha má dvouletou záruku. Tato záruka nekryje poškození způsobená mrazem.

