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PL PRYSZNIC SOLARNY INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Pic.1 
Model Pojemność Rozmiar 

AR1020W 20L 129x129cm 
AR1035W 35L 250x118cm 

  AR1020W   AR1035W 

5. Prysznic nie podgrzewa wody samoczynnie, jeśli ciepła woda ze zbiornika się skończy, należy 
znów do napełnić i odczekać 4-6 godzin aż osiągnie maksymalną temperaturę

Rys.1 

Cechy:
1. Rura prysznica wykonana jest z ekologicznego PVC, który nie zawiera żadnych trujących 
składników chemicznych i nie wyrządzi szkody dla twojego zdrowia
2. Prysznic solarny to produkt o długiej żywotności. Może być używany przez lata, jeśli użycie i 
konserwacja są poprawne. Proszę zwrócić uwagę na zimowe porady.
3. Prysznic solarny to oszczędność energii i ochrona środowiska. Żadne inne urządzenie grzewcze 
nie jest wymagane. Ciepło wytwarzane jest przez słońce. Dopóki mamy słońce w ciągu dnia, możemy 
mieć ciepłą wodę.
4. Łatwa obsługa. Temperaturę wody można regulować po prostu przekręcając uchwyt.
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INSTALACJA 

Pozycja wody ciepłej Pozycja wody zimnej 

1. Wywierć otwory w betonowej posadzce lub innym twardym podłożu, przymocuj prysznic solarny 
do ziemi za pomocą śrub w worku z częściami i upewnij się, że prysznic słoneczny nie zapadnie 
się z powodu silnego wiatru i innych sił zewnętrznych.
2. O wiele lepiej jest zainstalować prysznic solarny w miejscach, w których słońce świeci najdłużej. 
Pomoże to uzyskać odpowiednią temperaturę wody podczas użytkowania.
3. Szybkozłączka jest używana do wlotu wody. Sugerujemy użycie elastycznych węży. Upewnij 
się, że elastyczny wąż wytrzyma ciśnienie 6kgs / cm2.
4. Poproś fachowców, aby zainstalowali prysznic solarny, aby uniknąć obrażeń.
5. Wykonaj test po zainstalowaniu wszystkich składników, aby sprawdzić, czy występują 
nieszczelności. Transport i jakakolwiek niewłaściwa obsługa podczas instalacji spowoduje 
rozluźnienie części i wyciek. Ścisłe wkręcenie wyciekającej części może pomóc w rozwiązaniu 
problemów z nieszczelnością.

UWAGA
1. Kiedy nasłonecznienie jest silne, szczególnie latem, woda wewnątrz rury osiągnie bardzo 
wysoką temperaturę, dlatego nie należy stać pod głowicą słoneczną podczas jej uruchamiania. W 
przeciwnym razie zostaniesz poparzony przez gorącą wodę, najpierw włącz zimną wodę, a 
następnie stopniowo dostosuj temperaturę wody za pomocą uchwytu.
2. Nie usuwaj ani nie dodawaj żadnych części, może to spowodować wyciek.
3. Okresowo czyść głowicę prysznica, sprawdź czy nie jest zatkana.
4. Dzieci nie mogą samodzielnie korzystać z prysznica słonecznego.
5. Napełnij zbiornik po zainstalowaniu prysznica. Należy przekręcić uchwyt regulacyjny w 
położenie gorącej wody, gdy woda zacznie się przelewać głowicą oznacza to, że zbiornik jest 
pełen

Natrysk na nogi nie ma podgrzewania wody
Odkręć najpierw w pozycji "woda zimna" a następnie reguluj temperaturę 
Zdjęcia poniżej pokazują pozycje wody zimnej i ciepłej. Przekręcenie w kierunku oznaczonym 
kolorem niebieskim to pozycja wody zimnej, w kierunku oznaczony kolorem czerwonym, wody 
ciepłej
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ZIMA
Na zimę opróżnij zbiornik prysznica z wody i przechowuj go wewnątrz pomieszczenia 

Ø Po zakończonym sezonie koniecznie umyj prysznic delikatnym środkiem czyszczącym
Ø Zamknij dopływ wody do prysznica i otwórz wszystkie zawory spustowe
Ø Prysznic solarny musi być przechowywany w miejscu suchym i ciepłym. Uszkodzenia 

wynikające z zamarznięcia nie są objęte gwarancją 

UWAGA : Gwarancja tego produktu nie obejmuje uszkodzeń wynikających z zasilania bardzo 
twardą wodą, wodą słoną lub przemrożenia 

ŚRUBA SPUSTOWA 



PL - CERTYFIKAT GWARANCJI
1 WARUNKI OGÓLNE
1.1 Zgodnie z tymi postanowieniami sprzedawca gwarantuje, że produkt odpowiadający tej gwarancji ("Produkt") jest w 
idealnym stanie w momencie dostawy.
1.2 Okres gwarancji na produkt wynosi dwa (2) lata od momentu dostarczenia go nabywcy.
1.3 W przypadku jakiejkolwiek wady Produktu, o której Kupujący poinformował sprzedającego w okresie Gwarancji, 
sprzedawca będzie zobowiązany do naprawy lub
wymiany Produktu na własny koszt chyba że jest to niemożliwe lub nieuzasadnione.
1.4 Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu nie jest możliwa, kupujący może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub, jeśli 
wada jest wystarczająco
istotna, rozwiązania umowy sprzedaży.
1.5 Wymienione lub naprawione części objęte niniejszą gwarancją nie przedłużą okresu gwarancji oryginalnego Produktu, ale 
będą miały osobną gwarancję.
1.6 Aby niniejsza gwarancja weszła w życie, nabywca musi przedstawić dowód daty zakupu i dostawy Produktu.
1.7 Jeżeli po sześciu miesiącach od dostarczenia Produktu do nabywcy powiadomi o wadzie produktu, nabywca musi 
przedstawić dowód pochodzenia
i istnienie rzekomej wady.
1.8 Niniejsze świadectwo gwarancji wydawane jest bez uszczerbku dla praw odpowiadających konsumentom na mocy 
przepisów krajowych.

2 WARUNKI INDYWIDUALNE
2.1 Niniejsza gwarancja obejmuje produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji.
2.2 Niniejszy Certyfikat Gwarancji będzie obowiązywać wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.
2.3 Aby ta gwarancja była skuteczna, nabywca musi ściśle przestrzegać instrukcji producenta zawartych w dokumentacji 
dostarczonej z Produktem, w przypadkach, w których ma zastosowanie zgodnie z zakresem i modelem Produktu.
2.4 W przypadku określenia harmonogramu wymiany, konserwacji lub czyszczenia niektórych części lub komponentów 
produktu gwarancja zostanie udzielona tylko, jeśli ten harmonogram został dotrzymany.

3 OGRANICZENIA
3.1 Niniejsza gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, rozumienia 
przez "konsumenta", osobę, która kupuje Produkt do celów nie
związanych z jego działalnością zawodową.
3.2 Normalne zużycie wynikające z użytkowania produktu nie jest gwarantowane. W odniesieniu do zużytych lub zużywalnych 
części, komponentów i / lub materiałów,
takie jak baterie, żarówki itp. będą miały zastosowanie postanowienia zawarte w dokumentacji dostarczonej z produktem.
3.3 Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy Produkt; (I) został nieprawidłowo użytkowany; (II) został naprawiony, 
serwisowany lub obsługiwany przez osoby nieuprawnione
osoby lub (III) zostały naprawione lub serwisowane bez użycia oryginalnych części. W przypadkach, gdy wada Produktu jest 
wynikiem nieprawidłowej instalacji lub
rozruchu, ta gwarancja będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy wspomniana instalacja lub uruchomienie zostanie zawarte 
w umowie sprzedaży produktu i została przeprowadzona przez
producenta lub na jego odpowiedzialność.



IF YOU HAVE ANY PROBLEM, CONTACT US! 
SI TIENES ALGUN PROBLEMA, ¡CONSULTENOS! 

EN CAS DE PROBLEME, NOUS CONSULTER! 

BEI PROBLEMEN KÖNNEN SIE SICH MIT UNS UNTER DER FOLGENDEN 
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Belgie 

EM CASO DE PROBLEMA, ¡CONSULTAR-NOS! 
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