MONTERINGSINSTRUKTION för SUNNY 40 SPLIT
40LITERSOLUPPVÄRMD
SOLAR SHOWER
INSTRUCTIONS
UTOMHUSDUSCH

Assemble
Instructions
Stort tack
för att du har köpt vår soluppvärmda utomhusdusch.
Set
up yourduschen
solar shower
in a exponeras
place that isför
exposed
to direct
sunlight
as long
as possible.
Placera
där den
direkt solljus
större
delen
av dagen,
vindskyddat
1.lämpligtvis
Connect shower
head to söderläge.
shower body tube.
NOTE: Don’t use wrench. Don’t forget the gasket.
Monteringsanvisning:
2.1.
Mount
the duschmunstycket
shower base to concrete
slabskruva
or wood
with
Montera
till leden och
fastbase
denna
vid four
övrebolts,
röretsnuts and gaskets.
anslutningsmutter.
Använd
endast
handkraft.
Obs!
Glöm
ej
packningar
mellan
Recommend use wrench.
duschmunstycke
och
led
samt
led
och
anslutningsmutter.
3. Connect footwash to shower body tube.
Mellan duschmunstycke och kulled skall den skålade packningen användas.
4. Put O-ring on the slot of lower tube. Lift shower upper tube on lower tube.
2. Sunny 40 Split sätts fast på en betongplatta, på trädäck eller annan fast yta.
Turn
locking ring
clockwise
securely connect
tube tobultarna.
lower tube.
Bottenplattan
skruvas
fast i to
betongplatta
med de upper
4 bipackade
Skall duschen
monteras
på head
trädäck,
använd
fransk
träskruv
eller dyl.
NOTE:
Handle and
shower
need
to face
the same
direction..
3.
Montera
fotduschen,
glöm
ej
packning.
Använd
endast
handkraft.
5. Connect hose adaptor to inlet of shower, then connect garden hose to hose adaptor and
4. Placera O-ringen på det nedre rörets låsvred. Placera sedan det övre röret på
water supply.
det nedre röret och skruva det övre röret medsols för att låsa samman rören.
FirstObs!
Usage
Blandarhandtag och Duschmunstycke ska placeras åt samma håll.
1.5.Turn
shower handle
to FULL
ON för
HOT
position. vatten på duschens nedre
Anslutthe
snabbkopplings
hane
till inlopp
inkommande
baksida.
Glöm
inte
packning
och
flödesregelaren
(bricka
hål).
NOTE: Filling tube with valve in hot position ensures
nomed
air pockets
are trapped in shower.
Anslut trädgårdsslangen med snabbkopplingshona på duschens snabbkopplings hane.
This procedure is used for first usage only.
2. Uppstart:
Turn on water supply to garden hose to fill the shower. It will take 5 to 6 minutes to fill up the shower.
1. Anslut Sunny 40 Split direkt till trädgårdsslangen.
3. When water flows from shower head, turn the shower handle off. Turning shower handle off makes water
Obs! Varje gång innan Sunny 40 Split duschen ansluts till vattenslang måste fotduschen stå öppen och blandaren
begin
heating
in tube.
stå öppen
i läget
varmt (HOT). Detta för att utesluta luftfickor i duschen.
Sätt på vattnet
trädgårdsslangen,
vatten kommer
ur fotduschen,
4. 2.Depending
on till
sunlight
and outside när
temperature,
the shower
will take two to three hours to fully heat water.
slå
av
fotduschen.
Efter
5-6
minuter,
när
vatten
kommer
ur
takduschen,
slå avwater
den också.
5. WARNING: To avoid scald, pay attention to turn shower handle to cold
(blue) direction before using
Därefter kan vattnet börja bli varmt. Redan efter ett par timmar kan duschen vara fulluppvärmd (detta beroende
the shower. Then setting to desired temperature.
på väderlek, vindavkylning etc).
3. Det kromade vredet används som på en vanlig dusch och regleras till lagom temperatur genom att antingen
föra vredet mot röd markering för varmt vatten och mot blå markering för kallt vatten.
Winterization
4.
VARNING:
Vattnet i Sunny
40 Split
kan bli mycket varmt! Se därför till att vredet är mot blå markering
1. Turn
off and disconnect
garden
hose.
(kallt vatten) samt att du låter vattnet rinna några sekunder (även hett vatten kan komma de första sekunderna)
2. Open handle to full on hot position and allow water to drain from hose adaptor (about 7 to 8 minutes).
innan du går in under duschen. Vrid det sedan sakta mot rött för att få lagom varmt.
tough
or turn
whilei starkt
draining
water, otherwise water will stop draining.
5.NOTE:
Vattnet Don’t
i Sunny
40 Split
kan shower
komma handle
upp i 60ºC
solsken.
3.6.Turn
locking
to separate
tube and lower
tube.
lower
shower tube and
Om Sunny
40ring
Splitcounterclockwise
inte används regelbundet,
töm upper
gärna behållaren
då och
då förUnbolt
att minska
bakterietillväxt.
Dettaremaining
är specielltwater
viktigtout
omofdutube.
inte har kommunalt vatten (klorerat vatten).
pour
Vattnet
i
Sunny
40
Split
skall
naturligtvis
användas
dricksvatten.
4. Clean and dry the shower parts. And inte
move
showersom
from
outdoor to indoor. Store it in dry and warm place

Efterwinter
sommar
säsongens
slut:it from frostbite.
during
season,
and prevent
1. Koppla bort trädgårdsslangen och töm vattnet från behållaren genom att öppna blandarvredet i varmt läge samt
Warning
genom att skruva och öppna avtappningsventilen placerad brevid ingående vatten.
1．DO
NOT
USE genom
SALT WATER
2. Dela
duschen
att vridaOR
det ANTI-FREEZINE
övre röret motsols.METHODS.
Obs! Se till att O-ringen ligger på plats i det nedre
2．WATER
3.5BARS
röret alt.PRESSURE:
förvara detta MAX
på säker
plats.
OBS! Flödesregleraren placerad i slanganslutningens
3. Skruva loss
duschen
från SHOWER
dess underlag.
3．ALWAYS
START
YOUR
FROM COOL TO AVOID SCALD.
snabbkoppling får ej avlägsnas. Max 5 bar vattentryck.
4. Tvätta duschen innan vinterförvaring.
Förvara Sunny 40 Split på mörk, torr och frostfri plats.
Skydda Sunny 40 Split från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.

