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Solární sprcha FORMIDRA

PRŮVODCE INSTALACÍ A NÁVOD PRO UŽIVATELE
Solární sprchy společnosti FORMIDRA jsou určeny pro venkovní
používání v blízkosti 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 hodnotu 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

ZÁRUČNÍ LIST
Výrobek:
Model:
Sériové číslo:
Datum prodeje:
Datum montáže:
Montážní firma:

MinipH
MinipH

Prodávající je povinen čitelně a nesmazatelně vyplnit všechny rubriky tohoto Záručního listu. Neúplně
vyplněný, neoprávněně přepisovaný nebo jakkoliv nečitelný Záruční list je neplatný. Zkontrolujte
proto ihned při koupi, zda záruční list byl prodávajícím řádně vyplněn. Záruka na výrobek je 24
měsíců.

Podpis osoby, která výrobek montovala: ________________________________________

