
PRŮVODCE INSTALACÍ  
A NÁVOD PRO UŽIVATELE 

ilustrační foto



Solární sprchy společnosti FORMIDRA jsou určeny pro venkovní používání v blíz-
kosti bazénu, na pláži nebo v zahradě. Než začnete vaši novou solární sprchu  
FORMIDRA používat, přečtěte si prosím doporučení a návod pro uživatele. 

Obsah krabice

 ●  Těleso sprchy
 ●  Směrovací hlavice/kloub sprchy
 ●  Již nainstalovaná směšovací jednotka
 ●  Již nainstalovaný kohoutek pro umývání nohou (volitelné příslušenství)
 ●  Konektor kohoutku Gardena® typu 15 /21 opatřený závity pro upevnění na 

přívod vody
 ●  4 nebo 5* šroubů/kotvicích prvků/podložek
 ●  Průvodce k instalaci a návod pro uživatele

Upozornění

Je možné, že během nejteplejších letních dnů teplota vody v nádrži překročí hod-
notu 60 °C. Před sprchováním smíchejte vodu, nastavte směšovací jednotku na 
„cold water“ (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 toto 
vytékání se během následujících 10–15 sekund zastaví. 

Sprchu nepoužívejte během bouřek, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zásahu 
bleskem. 

Solární sprcha je určena k používání za podmínek „normální“ dodávky vody o tlaku 
nižším než 3 bary (3 kg). V opačném případě použijte ventil pro redukci tlaku. 

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. Nainstalujte hlavici sprchy tím, že ji upevníte na těleso sprchy.
3.  V pevném podkladu (beton, železobeton, základna z masivního dřeva) vyvrtejte 

4–5* otvorů o průměru přibližně 12 mm a hloubce 70 mm s využitím základny 
sprchy jako šablony.

4.  Vložte kotvicí prvky a pomocí podložek a šroubů nainstalujte svisle solární sprchu.
5. Připojte přívod vody. V případě potřeby použijte nástavec.

* podle modelu



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 množ-
ství vody. To je normální, protože objem vody uvnitř sprchy se v důsledku zahřívání 
zvyšuje. Sprchu a systém pro umývání nohou lze používat buď samostatně, nebo 
současně. Ale pouze sprcha může dodávat směs teplé a studené vody. Další prvky 
poskytují pouze studenou vodu. V případě nepřetržitého používání nebo nedosta-
tečné doby trvání slunečního svitu, zaznamenáte pokles teploty vody.

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 
způsobené mrazem.

Záruka

Na solární sprchu se uděluje dvouletá záruka. Tato záruka se nevztahuje na škody 
způsobené mrazem.

POZOR: zkontrolujte těsnost všech spojů armatur. Nepoužívejte vodu 
se zvýšeným obsahem vápence u sprch vyrobených z hliníku, případ-
ně použijte přípravek k jeho snížení. Může dojít k porušení hliníkové-
ho těla sprchy.
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