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Szolár zuhany alsó tartállyal
Használati útmutató
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Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és 
hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használa-
tával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. 
Ha továbbajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.
 
Figyelmeztetés:
1.  Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót. A biztonsági óvintézkedések fi gyelmen kívül hagyása a 

termék meghibásodásához és súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
2. Gyermekek nem használhatják a zuhanyt felnőtt személy felügyelete nélkül.
3. Telepítéskor vagy karbantartáskor mindig zárja el a vízbevezetést.
4.  A vízhőmérséklet a zuhanyban elérheti akár a 60˚C-ot, ezért gyermekek nem használhatják a zuhanyt felnőtt 

személy felügyelete nélkül és mindig szükséges betartani a vízhőmérséklet megfelelő beállítását a zuhany 
használata előtt (lásd lejjebb).

5. A zuhany áthelyezésekor az alsó tartálynál fogja meg.
6. Ne álljon rá az alsó tartályra.
7. Ne üljön rá az alsó tartályra.
8. Ne kapaszkodjon bele a zuhanyba és ne hintázzon rajta.

Termékjellemzők:
A szolár zuhany energiatakarékos és környezetbarát. Nem igényel semmilyen melegítő berendezést. A víz kizáró-
lag a napfénytől melegszik fel. Napsütéses időben így ingyen melegvízhez juthat. A zuhany kültéri felhasználásra 
alkalmas. Egyedülálló konstrukciójának köszönhetően a zuhanytestben nem marad felesleges nyomás, ennek 
köszönhetően a túl magas nyomás nem károsítja a berendezést és a szolár zuhany rendkívül hosszú élettartamú. 
Az áttetsző takarófedél kivitelezésének köszönhetően lehetővé teszi a napfény jobb begyűjtését és megtartását, 
így a vízhőmérséklet a zuhanyban optimális elhelyezés esetén elérheti akár a 60˚C-ot is.

Útmutató az összeszereléshez:

zuhanyrózsa 
felszerelése

szelep felszerelése

Megjegyzés: Két rész összekapcsolásakor min-
dig helyezzen fel tömítést.

zuhanytest 
összeszerelése

O gyűrű

O gyűrű
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víz-
bevezetés

Fontos fi gyelmeztetés:
A zuhany áthelyezésekor vagy a nem megfelelő összeszereléskor szivároghat a víz a zuhany egyes részein. Rögzít-
se megfelelően az összes alkatrészt a hiba elhárításához. 
Összeszerelés után töltse fel a zuhanyt vízzel. 
Nyissa ki a fogantyút, állítsa a szabályzó kart forró víz fokozatra, és próbálja ki, hogy folyik-e a zuhanyrózsából a víz. 
Ekkor a zuhany megtelt vízzel. Zárja le a szelepet és hagyja felmelegedni a vizet. 
Javasoljuk, hogy a zuhanyt olyan helyen állítsa fel, ahol egész nap erős napsugárzás éri. A víz így gyorsabban 
felmelegszik a megfelelő hőmérsékletűre. 
Használat előtt ne álljon közvetlenül a zuhanyrózsa alá, a forró víz égési sérüléseket okozhat. Először a hideg vizet 
engedje meg, majd fokozatosan állítsa be a megfelelő vízhőmérsékletet, csak ezután álljon a zuhany alá. Az opti-
mális vízhőmérséklet elérése után álljon a zuhany alá.
Teleltetéshez engedje le a zuhanyból a vizet a kieresztő szeleppel, elkerülve ezzel a fagy okozta meghibásodáso-
kat. A zuhany áthelyezésekor az alsó tartálynál fogja meg.
Ne álljon rá az alsó tartályra.
Ne üljön rá az alsó tartályra.
Ne kapaszkodjon bele a zuhanyba és ne hintázzon rajta.
A vízbevezetésre szereljen fel szűrőt, hogy a szennyeződések ne kerüljenek be a zuhanyba.

A termék részei

Szám Megnevezés Darab

1 Alsó tartály 1

2 Áttetsző fedél 1

3 Fedő 1

4 Cső 1 1

5 Cső 2 1

6 Cső 3 1

7 Fej 1

8 Tömítés 2

9 O gyűrű 2

10 Szelep 1

Műszaki jellemzők:
Vízkapacitás: 20 l
Zuhany magassága: 214 cm
Tömege: 7,4 kg

szelep zárva meleg víz 
pozíció

hideg víz 
pozíció

szelep nyitva
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Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a ké-
szüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul 
a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsít-
hat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A 
helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. 

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során 
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatá-
sára a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell 
különbözhet a valódi terméktől.


