
Solární sprcha GRE black

DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ NA MIMOSEZÓNU:
1. Vypněte a odpojte zahradní hadici.

2. Otevřete pákovou baterii a nechejte vytéci vodu ze sprchy (trvá asi 2 minuty), zároveň otevřete vypouštěcí ventil .

3. Odšroubujte sprchovou hlavici.

4. Odšroubujte tělo sprchy a vypusťte ze sprchy zbývající vodu.

5. Díly sprchy otřete a uložte na nemrznoucím místě pro další sezónu.

Aktualizované 7.4.2013

Instalace
1) Najděte venku slunné místo se snadným přístupem k vodě.

2) Podle rozložení v podstavci sprchy vyvrtejte do země 4 otvory o průměru 12mm a hloubce 55mm.

3) Solární sprchu upevněte kolmo k zemi za pomoci šroubů s maticemi (průměr šoubů 10mm a délka 45 mm).

4) Přimontujte sprchovací hlavici a také kohoutek pro omývání nohou. Oboje smontujete otáčením, po směru hodinových ručiček.

5) Zavřete vypouštěcí ventil sprchy (pod přívodem vody). Připojte přívod vody do zadní spodní části sprchy. Pokud je to nutné

použijte hadicový adaptér.

6) Nynní by měla být Vaše sprcha kompletně sestavena. Otočte pákovku do pozice HOT (proti směru hodinových ručiček) a

zvedněte pákovku. Díky tomu začne ze sprchy odcházet vzduch a umožní tak, aby se sprcha celá napustila vodou.
POZNÁMKA: Plnění sprchy, když je ventil v poloze maximálně horké vody, zajišťuje, aby ve sprše nevznikaly vzduchové kapsy.
7) Jakmile se celé tělo sprchy naplní vodou (poznáte to tak, že ze sprchové hlavice začne téct voda), zavřete pákovku. Pomocí

slunečního svitu se voda ve sprše ohřeje a budete j i moci používat. Sprchování studenou vodou je možné vždy.

Provoz
1) Ze sprchové hadice může občas pokapávat voda. Tento jev je normální, dochází tím k vyrovnávání tlaku uvnitř sprchy.
POZNÁMKA: Máli sprcha fungovat, musíte mít otevřen také kohoutek zahradní hadice.
Důležité
1) Nikdy nepoužívejte sprchu za bouřky, nebo když se blýská.

2) Uvědomte si, že během teplých slunečních dnů se voda ve sprše ohřweje natolik, že může způsobit popáleniny, proto vždy

regulujte vodu od studené po teplo a nikdy ne obráceně!

3) Poté co zavřete pákový kohout, může se stát, že voda poteče nebo poakape ze sprchové hadice ještě cca 10-1 5 vteřin. Tímto

dochází k vyrovnávání tlaku ve sprše a nejedná se o vadu sprchy.
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.



Solárná sprcha GRE black

DEMONTÁŽ A ULOŽENIE (MIMOSEZÓNA):
1. Vypnite a odpojte záhradnú hadicu.

2. Otvorte pákovú batériu a nechajte vytiecť vodu zo sprchy (trvá asi 2 minúty), zároveň otvorte vypúšťací ventil.

3. Odskrutkujte sprchovú hlavicu.

4. Odskrutkujte telo sprchy a vypustite zo sprchy zostávajúcu vodu.

5. Diely sprchy utrite a uložte na nemrznúcim mieste pre ďalšiu sezónu.

Aktualizované 7.4.2013

Inštalácia
1) Nájdite vonku slnečné miesto s ľahkým prístupom k vode.

2) Podľa rozloženie v podstavci sprchy vyvŕtajte do zeme 4 otvory s priemerom 12mm a hĺbke 55mm.

3) Solárne sprchu upevnite kolmo k zemi za pomoci skrutiek s maticami (priemer súbo 10mm a dĺžka 45 mm).

4) Primontujte sprchovací hlavicu a tiež kohútik pre omývanie nôh. Oboje zmontujete otáčaním, po smere hodinových ručičiek.

5) Zatvorte vypúšťací ventil sprchy (pod prívodom vody). Pripojte prívod vody do zadnej spodnej časti sprchy. Ak je to nutné

použite hadicový adaptér.

6) Nynne by mala byť Vaša sprcha kompletne zostavená. Otočte pákovku do pozície HOT (proti smeru hodinových ručičiek) a

zdvihnite pákovku. Vďaka tomu začne zo sprchy odchádzať vzduch a umožní tak, aby sa sprcha celá napustila vodou.
POZNÁMKA: Plnenie sprchy, keď je ventil v polohe maximálne horúcej vody, zabezpečuje, aby v sprche nevznikali vzduchové
kapsy.
7) Akonáhle sa celé telo sprchy naplní vodou (spoznáte to tak, že zo sprchovej hlavice začne tiecť voda), zatvorte pákovku.

Pomocou slnečného svitu sa voda v sprche ohreje a budete ju môcť používať. Sprchovanie studenou vodou je možné vždy.

Prevádzka
1) Zo sprchovej hadice môže občas pokapávat voda. Tento jav je normálny, dochádza tým k vyrovnávaniu tlaku vnútri sprchy.
POZNÁMKA: Ak má sprcha fungovať, musíte mať otvorený tiež kohútik záhradnej hadice.
Dôležité
1) Nikdy nepoužívajte sprchu za búrky, alebo keď sa blýska.

2) Uvedomte si, že počas teplých slnečných dní sa voda v sprche ohřweje natoľko, že môže spôsobiť popáleniny, preto vždy

regulujte vodu od studenej po teplo a nikdy nie naopak!

3) Potom čo zatvorte pákový kohút, môže sa stať, že voda potečie alebo poakape zo sprchovej hadice ešte cca 10-1 5 sekúnd.

Týmto dochádza k vyrovnávaniu tlaku v sprche a nejedná sa o vadu sprchy.
POZNÁMKA: V závislosti na slnečnom svite a vonkajšej teplote môže trvať až 1 hodinu alebo dlhšie, než sa voda úplne ohreje. Ak
sprchu použijete predtým, voda bude menej teplá. Nedávno použila sprcha (pokiaľ nebola úplne vyprázdnená) sa ohreje rýchlejšie,
pretože v nej zostala nejaká teplá voda.




