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PL PRYSZNIC SOLARNY
Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA PRYSZNICA SOLARNEGO

INSTALACJA
a) Znajdź słoneczne miejsce na zewnątrz, z łatwym dostępem do źródła wody i kanalizacji
b) Wywierć 4 otwory o średnicy 12 mm i głębokości 55 mm w posadzce.
c) Zamocuj prysznic solarny pionowo do ziemi za pomocą 4 śrub (B) i nakrętek. (rozmiary śrub: 10 mm szerokość po 45 mm długości)
d) Zamocuj głowicę natryskową (A) do rury przedłużającej.
e) Podłącz źródło wody. W razie potrzeby użyj adaptera połączenia. (C) Następnie zamknij otwór spustowy prysznica solarnego.
f) Po całkowitym zainstalowaniu prysznica przekręć uchwyt prysznica (D) w położenie gorące (obrót w lewo), aby napełnić prysznic
g) Kiedy zbiornik prysznica słonecznego jest pełen wody,  zacznie ona wychodzić przez główkę prysznica. Następnie zamknij baterie 
prysznica, aby woda pozostała wewnątrz. Woda wewnątrz będzie ogrzewana za pomocą energii słonecznej. Wodę zimną z węża 
możesz używać w każdym momencie, przekręcając kran w pozycji wody zimnej. 
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UŻYTKOWANIE
A. Podczas silnych upałów, kiedy woda w prysznicu jest bardzo gorąca, mogą pojawiać się krople wody na główce (A), jest to 
naturalne i spowodowane rozszerzaniem wody w zbiorniku pod wpływem temperatury. 
B. W celu użycia prysznica, odkręć kran od główki z regulacją temperatury wody lub kran z natryskiem do mycia stóp.

WAŻNE
A. Nie używaj prysznica podczas burzy.
B. Należy pamiętać, że w najgorętszych miesiącach woda pod prysznicem solarnym może osiągnąć temperaturę 60 ° C. Wskazane 
jest dostosowanie temperatury wody
za pomocą dźwigni sterującej (D) przed prysznicem. Nie należy również dotykać powierzchni prysznica słonecznego, ponieważ może 
to spowodować lekkie oparzenia.
C. Prysznic solarny może być używany w temperaturze powyżej 3ºC. Zalecane maksymalne ciśnienie robocze 3 bary.
D. Po zakończeniu sezonu wyłącz dopływ wody. W miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 3 ° C, należy spuścić
całą wodę z wnętrza prysznica solarnego i obróć uchwyt (D) do pełnej pozycji ciepłej wody, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń 
spowodowanych przez
zamarzanie wody.
E. Może pojawić się pewna ilość wody, gdy prysznic i opryskiwacze (opcjonalnie) zostaną wyłączone. Jest to naturalne i zatrzyma się 
w ciągu 10-15 sekund.

KONSERWACJA
A. W celu oczyszczenia kamienia wapiennego i innych osadów nagromadzonych w głowicy prysznica po długim użyciu, należy 
rozmontować prysznic i wyczyścić możliwie jak najdelikatniejszym środkiem do czyszczenia




