NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
Solární sprcha Sunny Standard

, Sunny De Luxe

, Sunny Premium

Zahradní solární sprchy Sunny najdou uplatnění na zahradách, u bazénů, chat atd. Prostě všude tam kde vzniká
požadavek či přání na zajištění teplé vody v místě bez dosahu zdroje el. energie
nebo v případě požadavku beznákladového ohřevu vody.
Ohřev vody zajišťuje sluneční energie. Umístěním solární sprchy na nejvíce
prosluněné místo zajistíte její plné využití. Pro sprchování musí být solární
sprcha stále napojena na vodovodní řád.
Ohřev vody probíhá v zásobníku umístěném v základně sprchy na principu
skleníkového efektu. Pokud je sprcha vystavena slunečnímu svitu cca 2 hodiny,
ohřeje se 8 litrová zásoba vody i přes 60 °C. Od tohoto okamžiku je možno
horkou vodu smíchat se studenou ve směšovacím ventilu, kde lze dosáhnout
regulací optimální teploty sprchovací vody cca 60 litrů na jedno sprchování.
Sprchování lze provádět i s jednotlivými přestávkami. Pokud je sprcha trvale na
slunci probíhá ohřev zásobníku velice rychle a to i díky jeho 8 l velikosti.
Sprchy Sunny jsou ideální ke krátkému sprchování na zahradě, před vstupem
do bazénu, jako zdroj osvěžení v parných letních dnech. Zákazníci využívají
tyto sprchy od jara do podzimu. Pro ohřev stačí i slabší jarní slunce.
VAROVÁNÍ
Vždy začněte sprchování puštěním studené vody, teplota může dosáhnout
hodnot nad 55 °C, hrozí opaření!
Tento výrobek není vhodný pro děti, použití vždy pod dozorem kompetentní osoby!
Při přenášení uchopte sprchu za nádrž, ne za tyčku. Hrozí poškození!
Na nádrž si nesedejte ani nestoupejte.
Uvedené teploty jsou orientační, závislé na atmosférických podmínkách.
Jestliže se sprcha nepoužívala po dobu delší než 3 dny, doporučujeme nechat solární sprchou
po dobu 2 minut protékat vodu aby došlo k vypuštění usedlé vody.
Usedlá voda v teplém prostředí může podporovat růstové podmínky pro nebezpečné bakterie.
Chraňte před mrazem, nádrž včas vyprázdněte.Hrozí poškození!
Pro demontáž postupujte opačným způsobem montáže. Jednotlivé díly pečlivě vysušte
a skladujte v prostorách s teplotou vyšší než 0 °C. Při utahování spojů dbejte na to, aby nedošlo
k jejich přetažení. Záruční podmínky se vztahují na výrobní vady a vadu materiálu.
Na mechanické poškození se záruční podmínky nevztahují.
Montáž sprchy
Před montáží vždy zkontrolujte, že je nainstalován reduktor tlaku (A) a pojistný ventil (B).
Větší obrázky najdete v originál vícejazyčném návodu přiloženému k výrobku.

Obr.1
Na kuželový zásobník sprchy opatrně nasaďte
průhledný kryt tak aby vodící pero krytu zapadlo do drážky
v zásobníku.

Obr.2
Do zásobníku zastrčte tyč se směšovací baterií tak
aby drážka na spodku tyče zapadla na výstupek v zásobníku.

Obr. 3 Otočte zásobník a na vyčnívající konec tyče se
směšovací baterií našroubujte šroubení s kolenem. S citem
dotáhněte, dojde k smáčknutí pěnového těsnění mezi krytem
kuželu a osazením na tyči se směšovačem.

Obr.4
Přibalenou propojovací hadicí pomocí rychlospojek
přicvakněte na koleno tyč se směšovačem a koleno z reduktoru
reduktoru tlaku A.

Obr. 5 Připojte vaší hadici s přívodem vody k reduktoru tlaku.
Zatím nepouštějte vodu. Tuto operaci můžete nechat také až
naposled.

Obr. 6 Mezi prodlužovací trubku a tyč se směšovačem vložte
přibalený O-Kroužek a oba díly s citem pomocí převlečné
matice sešroubujte. Nakonec stejným způsobem s vloženým
druhým O-kroužkem přišroubujte zahnutou tyč s sprchovací
hlavicí. Tento postup se může u jednotlivých modelů nepatrně
lišit.
Ve fázi plnění nastavte ventil na
směšování do polohy pro spuštění teplé
vody a vyčkejte dokud nebude vytlačen
všechen vzduch a ze sprchy nepoteče
rovnoměrný proud vody.

Ventilem vodu zastavte a vyčkejte, až se v nádrži ohřeje. Před použitím nastavte ventil na
směšování do polohy pro spuštění studené vody. Postupným otáčením ventilu přidávejte teplou
vodu až na požadovanou teplotu.
Po prvním použití a potom v pravidelných intervalech kontrolujte, po
odmontování kruhové matice sprchy, jestli není sprchová růžice zanesená.
Pravidelně kontrolujte správnou činnost pojistného ventilu popotáhnutím a
pozvolným uvolněním otočného
ovladače, aby jste zabránily tvorbě vodního kamene. Mohlo by dojít ke ztrátě vody.
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