
SOLAR KERTI ZUHANYZÓ
Szerelési útmutató

Jellemzők
1. A kerti zuhany UV álló környezetbarát PVC-ből készült ami nem tartalmaz

semmilyen mérgező anyagot és természetesen nem veszélyezteti az Ön és
családja egészségét.

2. A fekete szín biztosítja, hogy a cső a lehető legtöbb napsütést nyelje el és így
mielőbb felmelegítse a vizet a csőben.

3. A solar zuhany hosszú élettartamú. Több mint 4 évig használható kültéren.
4. A solar zuhany energiát takarít meg és védi a környezetet. A meleget a nap

állítja elő, ezért nincs szükség más melegítő berendezésre. Ameddig a nap süt
addig a zuhanyban lévő vizet felmelegíti és melegen tartja.

5. Könnyen kezelhető. A víz hőmérséklete egyszerűen szabályozható.
6. A 35L-es modell biztosítja a melegvizet.

7. Ha kifogyott a melegvíz a zuhanyból, a friss víz felmelegítéséhez
kb. 4-6 óra szükséges.

8. A lábmosó csaptelepen nincs melegvíz.

Beüzemelés
1. Készítsen 4 db furatot egy sima, egyenes talajra (beton).
2. Rögzítse a zuhanyt a talajhoz a készletben található dűbelekkel ill. csavarokkal.
3. Győződjön meg arról, hogy a zuhany nem fog eldőlni erős szélben sem.
4. Ajánlatos a zuhanyt olyan helyre állítani, ahol a Nap a leghosszabb ideig éri a legjobb hatásfok

elérése érdekében.
5. Helyezze nyomás alá a zuhanyt, csatlakoztassa a készletben található gyorscsatlakozó segítségével

a bemeneti vizet. Javasoljuk, hogy flexibilis csővel (slag) csatlakozzon. Győződjön meg róla, hogy
a „slag” elbírja a 6 kg/cm2 víznyomást.

6. Kérjük, bízzon meg szakembert a beüzemeléssel, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
7. Beüzemelés után ellenőrizze, hogy az összeszerelés követően nem maradt-e szivárgás a

csatlakozásoknál. A csöpögés oka lehet a nem megfelelő összeszerelés.

Zuhany típus 35 L lábmosó csappal
Méret (Magasság x szélesség x mélység ) / mm 2320 x 270 x 200

Súly (nettó/bruttó) / kg 14,5 / 15,5



Hasznos információk

1. Ha a napfény erős - különösen nyáron -  a zuhanyban lévő víz nagyon
felforrósodhat, ezért kérjük soha ne álljon közvetlenül a zuhanyfej alá mikor
megnyitja a vizet mert égési sérüléseket szerezhet.
Kérjük, először fordítsa a keverő csaptelepet a hideg irányba és fokozatosan
állítsa be a víz hőfokát a kívánt hőmérsékletre.

2. Rendszeresen tisztítsa meg a zuhanyfejet, a benne található szűrőt, az
eltömődések elkerülése érdekében ill. hogy biztosítsa a vízsugár
tökéletes kiáramlását.

3. Gyerekek csak szülői felügyelettel használhatják a kerti zuhanyt!

4. Beüzemelés után a keverő csaptelepet fordítsa meleg irányba, nyissa ki
mindaddig, amíg a zuhany meg nem telik vízzel és a zuhanyfejből el nem
kezd folyni a víz.

5. Télen engedje le a vizet a zuhanyból a leeresztő csavar
segítségével és helyezze fagymentes helyre.

Télen fagymentes helyen kell tárolni!
Nem megfelelő téli-nyári tárolásból adódó problémákra garanciát  nem vállalunk!


