
Oldal 1 
 

Összeszerelési és összeszerelési útmutató 
 
Solardusche Exklusiv 40 l 
 
Fontos megjegyzések: A hibák elkerülése érdekében a 
Mindig tartsa kéznél a szerelési és használati útmutatót, 
mielőtt a készüléken munkát végezne 
teljes egészében elolvasandó és megfigyelhető. A miénk 
A szórólapokat és brosúrákat a legjobb tudásuk szerint kell használni 
A tudás ajánlott, de a tartalom jogilag nem kötelező. 
Ezen túlmenően feltételeink érvényesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oldal 2 

Összeszerelési és összeszerelési útmutató 
 
Javasoljuk, hogy a napelemes zuhanyzót szilárd lemezre szerelje a 
stabilitás és a biztonság érdekében. Munka közben 
Nagyon óvatosan kell dolgoznia a különféle eszközökkel. A zuhany és 
a kulcsok közé ajánljuk 
használjon kendőt a sérülések elkerülése érdekében. 
A napelemes zuhanyzó felszerelése és csatlakoztatása: 
1. Válasszon olyan helyet a zuhanyozáshoz, amely garantálja a magas 
szintű napfényt. 
2. A zuhany a zuhany alaplemezére van rögzítve a csavarokkal és 
tiplikekkel ellátott négy furatnál (nem tartozék 
mellékelve) a tervezett telepítési helyen kell rögzíteni 
3. Zárja le a csatlakozócsövet mindkét oldalon teflon szalaggal. Ehhez 
csavarja be a teflonszalagot körülbelül 16-20-ig 
alkalommal a szál körül Ezután rögzítse a zuhanyfejet a zuhanyhoz 
4. Rögzítse a csapot a megfelelő nyíláshoz. Ehhez használjon teflon 
szalagot is. 
5. Csavarja be a mellékelt hőmérőt a mellékelt nyílásba. A hőmérő 
lezárása 
teflon szalaggal készült 
6. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a szolárzuhany hátsó csatlakozójához 
és a vízellátáshoz (ügyeljen rá 
győződjön meg arról, hogy a tömlő biztonságosan rögzítve van, és 
nem tud leválni a csatlakozásról) 
A zuhany első használata 
1. Állítsa a keverőszelepet meleg állásba, hogy a zuhany feltöltésekor 
ne legyenek légbuborékok a zuhanyban 
marad 
2. Kapcsolja be a kerti tömlőt a zuhany feltöltéséhez. Körülbelül 2-3 
percet vesz igénybe a 
zuhany megtelt 
 



3. Amint víz folyik ki a zuhanyfejből, zárja el a keverőszelepet, mert ez 
a víz felmelegedését okozza. 
4. A napfénytől és a külső hőmérséklettől függően a zuhanynak 1-2 
órára van szüksége, hogy feltöltse a tartályban lévő vizet 
hőség. 
5. Erős napsütésben a tartály hőmérséklete elérheti a 60°C-ot is. 
VIGYÁZAT: A forrázás elkerülése érdekében a keverőszelepet mindig 
hideg állásba kapcsolja bekapcsoláskor 
(kék), majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ha a zuhanyozást 3 
napnál tovább nem használja 
Javasoljuk, hogy a zuhany előtt 2 percig hagyja folyni, hogy kifolyjon a 
zuhanyból az állott víz 
hozni. Meleg környezetben a régi vízben baktériumok képződhetnek, 
amelyek ebben az időszakban kiszöknek 
képes. 
telelés 
1. Szerelje le a vízellátó és a napelemes zuhanyzó közötti tömlőt 
2. Távolítsa el a leeresztő dugót a zuhany leeresztéséhez 
3. Szerelje le a napelemes zuhanyzót, és ürítse ki a maradék vizet. 
4. Szerelje szét a zuhany részeit, és tárolja a zuhanyzót árnyékos és 
száraz helyen. 
A zuhanyzót fagymentes helyiségben tárolja. 
 
FONTOS: 
Soha ne használjon sót vagy más fagyállót 
Soha ne töltse fel a zuhanyzót 5°C külső hőmérséklet alatt. 
Javasolt víznyomás: 3,5 bar-ig. A zuhanyzóban semmilyen 
körülmények között ne legyen kiegészítő szivattyú vagy háztartási 
vízmű 
működtet. 


