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Read ﬁrst, then shower.
Instruktioner för installation av din solfångardusch Exklusiv.
Läs dessa anvisningar noga innan du påbörjar installationen.
Information till den som gör installationen, var noga med att överlämna
instruktioner till kunden.
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Användarmanualen
Din solfångardusch har designats i Sverige och tillverkats i Spanien.
Följ anvisningarna i detta dokument noga. Vid eventuella frågor kring installationen av Solfångardusch
Exklusiv kontakta din Folkpoolåterförsäljare se www.folkpool.se.

VARNING!
Den innehåller små delar. Ej lämplig för barn under 3 år.

© 2018 FOLKPOOL. All rights reserved. This document is subject to change without notice.
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TILLBEHÖR
Följande tillbehör ingår:
1 skruv sats:
4 skruvar
4 pluggar
4 brickor

VERKTYG
. Hammare
. Skiftnyckel
. Borrmaskin
. 12mm borr

Var försiktig så att du inte
skadar solfångar duschen när
du anv änder verktyg.

INSTALLATIONEN
För att ta tillvara på så många soltimmar som möjligt måste
solfångarduschens soltank riktas söderut.
1. Välj den plats där du vill placera duschen. Det rekommenderas att välja en plan och solid yta.
2. Placera kartongen på ett säkert och stabilt underlag med locket vänt uppåt. Ta först bort
häftklamrarna försiktigt så att du inte skadar dig själv eller duschen.
3. Börja med att montera duschmunstycket och duscharmen på solfångarduschen. Använd
skiftnyckel men var försiktig och dra inte muttern för hårt, då risk att förstöra gängorna föreligger.
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4. Lyft solfångarduschen vertikalt och placera den på en jämn fast yta.
5. Markera på underlaget för de 4 hålen där skruvarna ska sitta, lägg därefter tillbaka duschen i
lådan för att undvika skador.
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Make the most of your outdoor living space and enjoy a warm shower thanks to sun’s energy.
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INSTALLATIONEN
6. Om duschen ska sitta i underlag av betong, borra 4 hål med borr 12mm på
60 mm djup.
7. Ta de fyra pluggarna ur tillbehörspåsen och sätt dom i hålen.
8. Vänd tillbaka duschen till vertikalt upprätt läge och placera skruvarna i hålen.
Dra försiktigt åt skruvarna.
9. Ta en skiftnyckel och dra åt skruvarna.
10. Se till att duschen är vinkelrätt mot underlaget.
11. För att förhindra att skräp kommer med in i duschen låt vattnet rinna en stund
innan slangen ansluts i duschen.
12. Anslut duschen till vattenanslutningen med en 1/2 " slangkoppling, skruva
fast den med handkraft. En snabbkoppling typ ”gardena” kan också användas.
13. Öppna duschblandaren tills vatten kommer ut ur munstycket, på så sätt
säkerställs att tanken är fylld.
14. Stäng blandaren när det kontrollerats. Nu är duschen klar att användas.
Det tar det några timmar att värma upp vattnet i duschen.
Då vattnet i duschen kan bli väldigt varm så rekommenderar vi att man alltid
öppnar med blandaren ställd mot kallvatten annars finns risk att man kan bränna
sig.
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UNDERHÅLL
När duschen används sporadiskt (helger, helgdagar etc.) rekommenderas att man
spolar ur systemet i 5 minuter för att byta ut allt vatten i tanken. På detta sätt kan
eventuella bakterier i systemet elimineras.

Vinterstänga solfångarduschen
På vintern måste hela systemet tömmas.
Tömma duschen:
1. Stäng avstängningskranen (ledningsnätet).
2. Ta bort den bakre dräneringsskruven (sexkantig skruv) som finns på duschens
undersida.
3. Lossa inloppsanslutningen till duschen (slang) för att tömma den inre röret.
4. Öppna blandaren så att de inre rören töms helt.

OBS: Garantin
täcker inte skador
som uppstår vid
frysning, hårt
vatten eller
saltvatten.

Förvara solfångarduschen på en torr plats.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR
Läs det här innan du tror att din soldusch läker vatten.
När vattnet i tanken värms av solen kan det börja droppa vatten ur munstycket.
Detta är normalt, då kallt vatten expanderar när det värms upp.
Det är möjligt att fortsätter droppa vatten efter avstängning, detta är normalt och
stannar efter en liten stund.
Rören kan bli smutsiga av sediment som kommer med vattnet så duschhuvudfiltret kan bli sätta igen. Skruva av duschmunstycket och rengör filtret. Var noga
med att rengöra filtret ordentligt.
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