
Návod k instalaci sprchového přepínače Fiore
K  instalaci  potřebujete  stranové  klíče  rozměrů  odpovídající  rozměrům  matic  na  sprchových  hadicích 
(nejčastěji 23 mm) a matici na sprchovém přepínači - velikost stranového klíče 29 mm. Také můžete použít 
stavitelný instalatérský stranový klíč, který nepoškozuje chromované povrchy matic. Dále budete potřebovat 
stavitelné kleště (tzv „sikovky“), instalatérskou teflonovou pásku a možná také imbusový klíč 12 mm.

Postup montáže
1. Pomocí vhodného stranového klíče (nejčastěji 23 mm) povolte a prsty odšroubujte stávající sprchovou 

hadici z vývodu sprchové vodovodní baterie
2. U některých baterií  by se mohlo stát,  že vyšroubujete závitové šroubení  z tělesa baterie společně se 

sprchovou hadicí. V takovém případě šroubení očistěte, zkontrolujte jeho těsnění a našroubujte je zpět do 
sprchové baterie a dotáhněte

3. Pokud velikost vnějšího závitu  sprchové baterie po odšroubované sprše je G1/2“, tedy menší než je závit  
G3/4“ matice (1) sprchového přepínače, musíte nejprve na tento závit našroubovat přiložený kroužek-
redukci (2). Pokud závit sprchové baterie odpovídá závitu matice (1) (G3/4“), přejděte rovnou k bodu 4. 
tohoto postupu. Pokud ne,  je potřeba zmenšit  závit  G3/4“ na G1/2" pomocí našroubování kroužku - 
redukce (2). Než ale na vnější závit sprchové baterie našroubujete kroužek-redukci (2), oviňte tento  závit 
několika otočkami (cca 4) teflonové pásky a to proti směru hodinových ruček. Jinak závit nebude těsnit!

4. Na teflonovou páskou omotaný vnější závit sprchové baterie G1/2“ našroubujte závitový kroužek (2). 
Pozor – závitový kroužek lze našroubovat na závit pouze jednou stranou. A sice tou, která není zakončena 
viditelnou čelní dosedací ploškou. Nejprve opatrně šroubujte závitový kroužek prsty ruky  (pozor na 
pořezání se o závit) a pro utažení můžete použít nastavitelné kleště „sikovky“. Přitom dejte pozor, aby 
jste nepoškodili závit. Utahovací síla závitového kroužku nemusí být velká

5. Do otvoru převlečné matice (1) sprchového přepínače vložte přiložené ploché těsnění (3) a poté prsty 
lehce dotáhněte převlečnou matici (2). Nyní si nastavte požadovanou polohu přepínače. Tedy zda chcete 
knoflík přepínače (4) mít vlevo, vpravo a nebo v jiné poloze. Nastavenou pozici sprchového přepínače 
držte rukou a druhou rukou pevně, ale citlivě dotáhněte převlečnou matici (2) a to buď stranovým klíčem 
29 mm a nebo stavitelným instalatérským stranovým klíčem

6. Na oba vývody sprchového přepínače se závitem G1/2“ našroubujte a dotáhněte sprchové hadice. Pokud 
vaše původní sprchová hadice má závit G3/4“, musíte nejprve pomocí imbusového klíče 12mm povolit a 
vyšroubovat redukci (5) a pak teprve můžete hadici přišroubovat na takto odkrytý vnější závit G3/4“

7. Pusťte vodu sprchovou baterií do přepínače a vyzkoušejte, zda voda v žádném spoji neuniká



Ovládání sprchového přepínače
1. Přepínání proudu vody z jedné sprchy do druhé se provádí pomocí ovládací knoflíku (4)
2. Pokud chcete přepnout vodní proud z jedné sprchy do druhé, musíte nejprve vypnout přívod vody do 

sprchového přepínače na vaší sprchové baterii
3. V  základní  poloze,  tj.  když  je  ovládací  knoflík  (4)  zcela  zasunut  směrem  k  tělesu  sprchového 

přepínače, proudí voda do sprchové hadice našroubované v podélné ose sprchového přepínače, tedy 
ve směru A. Povytažením ovládacího knoflíku asi o 5mm a jeho pootočením ve směru hodinových 
ruček  asi  o  čtvrt  otáčky můžete  zajistit  jeho polohu a  přepnout  proud vody do sprchové  hadice 
našroubované přímo proti tomuto ovládacímu knoflíku, tedy ve směru B. Přepnutí zpět do směru A, 
se provede pootočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ruček až se ovládací knoflík (4) 
silou pružiny sám zasune opět asi o 5mm  zpět do tělesa sprchového přepínače

4. Pozor! Při otáčení ovládacího knoflíku (4) proti směru hodinových ručiček dojde k jeho vyšroubování 
z  ovládací  tyčky  sprchového  přepínače.  Ovládací  knoflík  na  závit  ovládací  tyčky  sprchového 
přepínače nelepte, zabránili byste tak jeho možné demontáži za účelem servisní opravy sprchového 
přepínače
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