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NÁVOD NA POUŽITIE SOLÁRNEJ 
SPRCHY 

 
                           BLUE RAINBOW 1,2,3 
                           EASY RAIN 9, 18 L 

 
  



  

2 
 

Základný popis solárnych spŕch 

Solárne sprchy slúžia na ohrev vody pomocou slnečnej energie. Zariadenie obsahuje zásobník vody tmavej, 
farby, vďaka ktorej sa voda vo vnútri ohrieva prirodzeným spôsobom, bez nákladov.  

Ohrev vody pomocou solárnej sprchy je najefektívnejší a najekologickejší spôsob, ktorý si môžete do svojej 
záhrady vybrať. Slnečné lúče, ktoré zásobník ohrievajú sú zadarmo a nie je potrebný žiadny iný zdroj 
ohrevu.  

V prípade, že je slnečno, môžete solárnu sprchu používať počas celej kúpacej sezóny, ktorá je zvyčajne od 
konca marca do začiatku októbra. Sprchu umiestnite na slnečné miesto, ktoré by malo byť v závetrí.  

Za ideálne miesto na umiestnenie solárnej sprchy sa považuje slnečná plocha, bez múrov, či stien, alebo 
živých plotov, ktoré by mohli vrhať tieň. Zariadenie je prispôsobené na inštaláciu do exteriéru a je 
výborným doplnkom k bazénu alebo vírivej vani.  

Solárna sprcha je určená na všetky záhrady a exteriéry, za podmienok, že dodávka vody nepresiahne tlak 
viac ako 3 bary (3kg). V opačnom prípade použite ventil na redukciu tlaku.  

 

Funkčnosť solárnych spŕch 

1. Studená voda 

Studená voda do solárnej sprchy vstupuje napájacím ventilom označeným ako VSTUP. Pokiaľ chcete použiť 
len studenú vodu, dajte pákovú batériu do pozície „STUDENÁ VODA“ (je označená modrou farbou). 
V tejto pozícií prúdi studená voda priamo potrubím č.1 a č. 3 cez ventil č.5. Pre funkciu studenej vody je 
potrubie č.2 uzavreté. Následne vyteká studená voda ústim označeným ako VÝSTUP.  

2. Teplá voda 

Studená voda do solárnej sprchy vstupuje napájacím ventilom označeným ako VSTUP. Pokiaľ chcete 
používať teplú vodu, dajte pákovú batériu do pozície „TEPLÁ VODA“ (je označená červenou farbou). 
V tejto pozícií prúdi vstupná studená voda potrubím č.1 a č.2 cez venil č.5. Potrubie č.3 je zatvorené. 
Studená voda prúdi otvoreným priestorom solárnej sprchy, ktorý je ohrievaný slnečným žiarením.  

Voda prúdi spodnou časťou sprchy k vrchu a mieša sa už so zohriatou vodou. Do ústia „VÝSTUP“ vstupuje 
cez otvorenú bránu č.4.  

UPOZORNENIE: Teplotu vody najskôr odskúšajte na malej časti tela, aby nedošlo k šoku horúcou vodou, 
alebo inému poraneniu. Teplotu testujte malým prúdom vody! 

Balenie obsahuje: 

• Nádrž solárnej sprchy 
• Sprchovaciu hlavicu z vrchnej časti sprchy 
• Kohútik na nohy na spodnej časti sprchy (modely BLUE RAINBOW 2 a 3) 
• Teflónovú pásku na dotesnenie 
• Kotviaci materiál 
• Manuál 
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Parametre solárnych spŕch: 
 BLUE 

RAINBOW 1 
BLUE 
RAINBOW 2 

BLUE 
RAINBOW 3 

EASY RAIN 
18l 

EASY RAIN  
9l 

Objem nádrže 20l 34l 40l 18l 9l 

Výška 214cm 214cm 214cm 214cm 214cm 

Kotviaca pätka ano ano ano ano ano 

Chrómová batéria ano ano ano ano ano 

Kohútik na nohy nie ano ano nie nie 

Easy clip na 
záhradnú hadicu 

ano ano ano ano ano 

Max. tlakbar (psi) 3,5 (50) 3,5 (50) 3,5 (50) 3,5 (50) 3,5 (50) 

Hmotnosť (kg) 8kg v rátane 
balenia 

11 kg v rátane 
balenia 

11 kg v rátane 
balenia 

8kg v rátane 
balenia 

4kg v rátane 
balenia 

Rozmer balenia (cm) 230 x 18 x 18 232 x 27 x 22  232 x 23 x 22 230 x 18 x 18 129 x 18 x 18 

 

Montáž solárnej sprchy: 

Solárnu sprchu inštalujte na miesto s dostatkom slnečného svetla a v dosahu vodovodného zariadenia. 
Sprcha musí byť vždy ukotvená kolmo k zemi na pevný a vodorovný podklad, ideálne pomocou 
hmoždiniek na betónový podklad či keramickú dlažbu, prípadne špeciálnymi kolmi hlboko do hliny. 
Inak hrozí pád sprchy a možný úraz.  

Prišraubujte hlavicu sprchy k vyústeniu sprchovacej armatúry v hornej prednej časti sprchovacieho stĺpu. Pri 
montáži sprchovej hlavice zafixujte armatúry tak, aby sa vyústenie neotáčalo spoločne s otáčaním hlavice 
pri montáži. Šróbenie sprchovej hadice ošetrite tesniacou páskou, najlepšie teflónovou (PTF), potom hlavicu 
dotiahnite už len rukou, bez použitia náradia, tak, aby sprchovacia hlavica smerovala nadol. V spodnej, 
zadnej časti sprchovacieho stĺpu ústi šróbenie armatúry sprchy (1/2“), kvôli jednoduchšiemu pripojeniu 
zariadenia k vodovodnej sieti. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy prívod vody otvorte. 
Štandardné šróbenie prívodu na sprche je zakázané demontovať, či inak upravovať. Je dôležité uvedomiť si, 
že pripojenie vstupnej armatúry a telesa sprchy je hliníkové. Preto pri napájaní používajte primeranú silu 
a snažte sa doťahovať spoje ručne. Na pripojenie armatúry solárnej sprchy k vodnému zdroju používajte 
výhradne typizované, schválené a nepoškodené vodovodné montážne prvky.  

Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju naplňte celé telo sprchy vodou a zároveň vykonajte jej 
odvzdušnenie: Otvorte ventil na napúšťanie solárnej sprchy a súčasne otvorte ovládaciu pákovú armatúru 
sprchy do polohy otvorenej teplej vody a nechajte ju úplne otvorenú, pokiaľ zo sprchovej hadice začne 
plynulo tiecť voda. Ovládaciu plochu zatlačte do polohy „ZATVORENÉ“. Solárna sprcha je pripravená 
na používanie. 

POZOR: Pred použitím sprchy skontrolujte tesnosť všetkých spojov armatúr. Pri sprchách, ktoré 
majú hliníkové telo nepoužívajte výrazne tvrdú vodu (t.j. so zvýšeným obsahom vápnika). Používaním 
tvrdej vody môže dôjsť k vnútornému aj vonkajšiemu porušeniu tela sprchy. Na toto poškodenie sa 
záruka nevzťahuje.  
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Po ukončení kúpacej sezóny je potrebné sprchu vypustiť, odmontovať a uschovať do miestnosti, kde 
sa teplota nedostane pod bod mrazu. Pokiaľ to nespravíte a necháte sprchu (aj keď vypustenú) 
v exteriéri, môže dôjsť ku zamrznutiu zvyškovej vody a poškodeniu tela sprchy. Na toto poškodenie sa 
záruka nevzťahuje.   

Bezpečnostné pokyny 

Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v tomto manuály. Manuál na obsluhu obsahuje 
základné pokyny, ktorými sa máte riadiť pri inštalácií aj údržbe sprchy. Nedodržanie bezpečnostných 
pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia, ale aj ohrozenie okolitého prostredia  a samotného 
zariadenia. Solárna sprcha je určená výhradne na sprchovanie v exteriéri pre osobné používanie, nie na 
komerčné účely. Pokiaľ bude sprcha využívaná na iné účely, poprípade bude prerábaná spôsobom, ktorý 
neschválil výrobca, sa výrobca zrieka zodpovednosti za škody a taktiež zaniknú akékoľvek záručné nároky.  

Z hygienických dôvodov vypustite  vodu zo solárnej sprchy pred alebo po dlhej dobe, čo sa sprcha 
nepoužívala, alebo nebude používať. Na tento účel má sprcha vypúšťaciu zátku na spodnej časti sprchy. 
Pokiaľ sa voda v sprche pravidelne neobmieňa, môžu sa v nej rozmnožiť mikroorganizmy spôsobujúce 
zdravotné problémy. Zariadenie nemôžu používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou solárnej 
sprchy v rozsahu, ktorý ponúka tento návod.  

POZOR: Vzhľadom na to, že teplota vody môže dosiahnuť až 70°C. odporúčame najprv pootočiť 
pákový ventil vpravo. Jeho vychýlením smerom od tela sprchy najprv pustite prúd studenej vody a až 
potom domiešate vodu na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventilu smerom vľavo. Predídete 
tým prehriatiu vody.  

Záverečné upozornenie: 

Bezpečná a ekologická likvidácia zariadenia: 

Solárna sprcha je vyrobená z plastu a kovových častí, ktoré je možné recyklovať. Po ukončení životnosti 
produktu prosím zabezpečte bezpečnú a ekologickú likvidáciu. Pomôžete tým zlepšeniu životného 
prostredia.  

Servis a reklamácia: 

Reklamácia sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa a reklamačným poriadkom predajcu. 
V prípade zistenia chyby sa prosím obráťte na Vášho predajcu, alebo distribútora.  

Záručné podmienky: 

Záručné podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými a záručnými podmienkami Vášho predajcu alebo 
distribútora. Záruka sa nevzťahuje na farebnú stálosť zariadenia.  

 


