
Návod k použití  
Solární sprcha Lagrada 20L

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení 

výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné 

pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Číslo dílu Název Dílu Množství
1 Sprchová hlavice 1 kus
2 Kloubový nástavec hlavice 1 kus
3 Páka baterie 1 kus
4 Přípojka na vodu 1 kus
5 Teflonová páska* 1 kus
6 Šroub pro upevnění do země 4 kusy
7 Šroub pro utěsnění vypouštění 1 kus

*doporučujeme použít na veškerá závitová spojení

Klíčové vlastnosti:

1. Solární sprcha Lagrada nevyžaduje žádné další zařízení pro ohřev vody. Voda je ohřívána pomocí slunečního záření.
2. Sprcha je vyrobena z ekologického PVC, které neobsahuje žádné jedovaté chemické složky a neškodí zdraví člověka.

Instalace sprchy:

1) Ujistěte se, že sprchu instalujete na místo, kde po většinu dne svítí přímé slunce, zároveň se ujistěte, že podklad 
pod sprchou je dostatečně stabilní a sprcha se při povětrnostních podmínkách nevyvrátí.

2) Do podlahy nebo do jiného pevného materiálu (nejlépe z betonu) vyvrtejte díry v rozteči otvorů kotvící patice. Do 
těch to otvorů vsuňte přiložené kotvící šrouby a utáhněte tak, aby sprcha stála pevně na podkladu.

3) Přiloženou teflonovou pásku použijte na závity kloubového nástavce a namontujte jej do vrchního závitového 
otvoru.

4) Sestavte sprchovou hlavici, tak aby těsnění byla z obou stran kloubového uchycení a dotáhněte maticí, aby nepro-
tékala.

5) Sprchovou hlavici namontujte na kloubový nástavec a nastavte si směr stříkání vody.
6) Namontujte páku baterie na kartuš skrz krytku určující teplotu vody, tak aby špička páky směřovala dolů.
7) V zadní části na závit namontujte konektor pro rychlospojky. Napojte hadici pomocí rychlospojky s funkcí „stop“ 

(doporučujeme se použít rychlospojku vyšší kvality, díky které nebude docházet k únikům vody). Otočte pákou 
baterie na teplou vodu a plně otevřete průtok vody. Nikdy nenapouštějte vodu se zavřenou baterií, mohlo by do-
jít k přetlakování sprchy a jejímu poškození. Napusťte vodu. Voda napouštěná do sprchy nesmí být znečištěná a 
nesmí obsahovat pevné části, mohlo by dojít k ucpání a poškození částí sprchy.

8) Jakmile dojde k naplnění sprchy vodou, začne vytékat ze sprchové hlavice. Doporučujeme nechat chvíli vodu pro-
tékat, aby stihl všechen vzduch ze sprchy uniknout.

9) Zkontrolujte, zda ze sprchy některým otvorem neuniká voda, případně přetěsněte teflonovou páskou.
10) Udržujte veškeré části sprchy bez nečistot, předejdete tím jejich poškození.



Používání sprchy:

Upozornění! -  V letních měsících bývá velmi silné sluneční záření a voda ve sprše dosahuje vy-
sokých teplot. Doporučujeme si před zahájením sprchování ověřit teplotu vody, 
tak aby nedošlo k opaření horkou vodou.

Upozornění! -  V případě, že se chystáte sprchu používat, ujistěte se, že přívod studené vody je 
zapnutý.

Upozornění! -  Je zakázáno, aby sprchu používali děti bez dozoru dospělé osoby!
Upozornění! -  Voda vytékající ze sprchy není určená k pití nebo přípravě jídel.
Upozornění! - Jestliže sprchu nepoužíváte déle, než 3 dny doporučujeme otočit na páku baterie 

plně na teplou stranu a otevřít na maximální průtok po dobu alespoň 2 minut. 
Díky tomu předejdete zkažení vody a případnému vzniku bakterií v teplém pro-
středí sprchy.

1. Plně otevřete pákou baterie průtok vody a otočením nastavte požadovanou teplotu.
2. Po osprchování kohout zavřete a přítok vody může zůstat zapnutý.
3. Není pravidlem, že při dalším používání sprchy bude předešlé nastavení baterie sprchy zna-

menat stejnou teplotu, proto pokaždé teplotu vody nejdříve otestujte.

Servis:

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli 
zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo, zahradního nářadí nebo spotřební 
elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností. 
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu 
vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. 
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. 
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí 
maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. 
Na tento produkt poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebi-
telem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena 
mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k 
obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k 
tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže 
být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o 
koupi výrobku. 
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 

Servis:
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, 

www.eva.cz, tel.: 315 646 160
reklamace@zasobovani.cz

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika


