
 

 
NÁVOD NA MONTÁŽ RUČNÝCH A HLAVOVÝCH SPŔCH 

 

Hlavové / horné  sprchy: 

 
Montážny návod:  
Do otočného kĺbu na sprchovej hlavici vložte priložené tesnenie a hlavicu naskrutkujte na 
sprchové rameno. V prípade, že je k výrobku dodávaný aj regulátor prietoku (silikónové 
tesnenie na úsporu vody), vložte najprv regulátor a až potom tesnenie.  
POZOR: Regulátor prietoku musí byť vložený tak, aby čierna gumička v jeho strede 
smerovala k pritekajúcej vode. V opačnom prípade sa práve tento funkčný prvok 
(gumička) uvoľní a regulátor stratí svoju funkciu. V niektorých prípadoch je regulátor už 
nainštalovaný priamo v kĺbovom úchyte. V prípade, že prietokový regulátor použiť 
nechcete, je možné ho ľahko vybrať. 
 

 
Návod na použitie: 
Na vodovodnej batérii, ku ktorej sprchu pripájate, nastavte pomocou ovládacej páčky 
primeranú teplotu a výstupný tlak vody. Pomocou otočného kĺbu sprchovej hlavice 
nastavte požadovaný smer prúdenia vody vytekajúcej zo sprchy.  
 
U niektorých typov (označené sú ako viacpolohové) sa režim sprchovania prepína 
manuálne pootočením celého telesa sprchy viď obrázok nižšie: 



 

Ručné sprchy: 

 
Montážny návod: 
Do kónickej koncovky hadice, ktorá je svojím druhým koncom pripojená na sprchovú 
alebo vaňovú batériu, vložte priložené tesnenie a naskrutkujte sprchu.  
V prípade, že je k výrobku dodávaný aj regulátor prietoku, vložte najprv regulátor a až 
potom tesnenie.  
POZOR: Regulátor prietoku musí byť vložený tak, aby čierna gumička v jeho strede 
smerovala smerom k pritekajúcej vode. V opačnom prípade sa práve tento funkčný prvok 
(gumička) uvoľní a regulátor stratí svoju funkciu. 
  
Návod na použitie: 
Na vodovodnej batérii, ku ktorej sprchu pripájate, nastavte pomocou ovládacej páčky 
primeranú teplotu a výstupný tlak vody. U spŕch vybavených viacerými režimami prietoku 
ešte vyberte, pootočením jej hlavice pomocou úchytu, ten požadovaný.  
 
Ručné sprchy sú uchytené buď v stenových sprchových držiakoch upevnených priamo na 
stene, alebo na držiakoch umiestnených na sprchovej tyči. Držiaky sú buď pevné (nedajú 
sa polohovať) alebo polohovateľné (dajú sa natáčať horizontálne i vertikálne). 
Výhodnejšie sa, z pohľadu maximálneho využitia, javí použitie držiaka uchyteného na 
sprchovej tyči. V tom prípade sa ním dá posúvať po tyči nahor a nadol, natočiť ho 
horizontálnym smerom a využiť zároveň ako náhradu hlavovej sprchy. Veľmi efektívne 
riešenie v prípade, že sprchu využíva viac výškovo rozdielnych osôb (napr. rodina 
s malými deťmi).  
 
 
 
Upozornenie:  
 

1. Dbajte na primeranú teplotu vody, aby ste zabránili opareniu. Teplota vody má byť 
max. 60°C.  
 

2. Nepoužívajte sprchy k technickým účelom (hrozí strata záruky).  
 

3. K čisteniu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky – na dokonalé očistenie stačí 
mydlová voda, na odstránenie vodných usadenín použite octovú vodu.  

 
4. Vodný kameň z trysiek spŕch odstraňujte pravidelne trením pomocou prstov. 

Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sitiek trysiek 
hlavových a ručných spŕch vodným kameňom a nečistotami z vodovodného 
potrubia (vrátane vodného kameňa).  
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