Installations manual til Solbruser
Funktioner:
1. Bruse Røret er fremstillet af miljøvenlig PVC, der ikke indeholder nogen giftige kemiske
komponenter og selvfølgelig vil der ikke gøres nogen skade på dit helbred. Farven sort
sikrer, at røret kan absorbere mest mulig solskin, således at den indsamler varme fra solen,
så vandet inde i røret bliver varmet op.
2. Sol bruseren har en lang levetid. Den kan bruges i mere end 4 år, hvis den er til udendørs
brug.
3. Sol bruser er energibesparende og miljøbeskyttende. Ingen anden varmeanlæg er påkrævet.
Varmen produceres af solskin. Så længe vi har solskin i dagtimerne, vil der være varme
vand temperatur.
4. Nem at betjene. Man kan justere vandets temperatur ved blot at dreje håndtaget.
5. Forskellige modeller der vil opfylde dine krav til de forskellige mængder af vand, du har
brug for. Du kan vælge sol bruser efter din personlige situation. (Tjek mængderne indholdet
i de bruser der er i henhold til biled 1)
Biled 1.
Model
Liter
A
18L
B
22L
C
18L
D
34L
E
34L
F
40L
G
40L

Størrelse L1×L2
129×129
129×129
144×214
144×214
144×214
178X178
178X178

6. Sol brusere opvarmer ikke sig selv, når det varme vand er brugt, er det nødvendigt at fylde
nyt vand på og lade det opvarmes af solen gennem ca. 4-6 timer.
Installation:
1. Bor huller i betongulvet eller anden fast grund, fastsæt sol bruser i underlaget med boltene
som er delene i tasken, og sørg for sol bruseren ikke vælter på grund af kraftig vind eller
øvrige eksterne kræfter.
2. Det er meget bedre at installere sol bruser på de steder, hvor solen vil være det meste af
dagen. Det kan være med til at få den rigtige vandtemperatur
3. Lynkoblings adapter anvendes til vandindløb. Vi foreslår at bruge almindelige have slanger.
Sørg for, at denne slange kan bære et tryk på 6 bar
4. Kontakt fagfolk til at installere sol bruser for at undgå skader.
5. Ved at installere MODEL C (to sektion sol bruser som vises på billede 4), du skal indsætte
den rustfrie skinne og pakningen før låget skrues fast, således for at undgå utætheder.
6. Lav en test når alle delene er installeret, kontrollere om der skulle være nogen utætheder.
Ved transport og enhver ukorrekt betjening under installationen vil gøre delene løse og
således forårsage lækage. Stram skruen, ved den utætte del, det kan hjælpe med at løse de
utætte problemer.

Bemærk
1. Når solen er stærk, især om sommeren, vil vandet inde i røret nå en meget høj temperatur, så
undlad venligst at stå under sol bruseren hovedet, når du bruger den. Ellers kan du blive
skoldet af det varme vand. Derfor skal du tænde for det kolde vand først, derefter justere
vandtemperaturen i håndtaget gradvist.
2. Du må ikke fjerne eller tilføje dele, det kan let forårsage utætheder.
3. Rengør bruser hoved med jævne mellemrum for at sikre, at vandstrålerne ikke har
modstand.
4. Børn har ikke tilladelse til at bruge sol bruser alene.
5. Fyld røret op efter bruseren er installeret. Du skal dreje justeringsskruen på håndtaget til
positionen af varmt vand, når der kommer vand ud af bruse hoved, er røret helt fyldt.
6. Når det bliver vinter, tømmes røret for vand for at undgå frost i røret.
Aftapningsskruen

Fod bruser har ikke varmt vand.
Tænd for det kolde vand først derefter juster vandtemperaturen i håndtaget gradvist.
På følgende billeder vises der varmt og koldt vand på håndtagstillinger, Drej til blå side, det er koldt
vand, og drej til rød side, og det er varmt vand.
Varmt vand

Koldt vand

