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Instalační návod pro vaši solární sprchu CRM
Než začnete, pečlivě si přečtěte tento návod.
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Poznámka pro instalatéra: Tento návod zanechte u zákazníka.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Vaše solární sprcha byla vyvinuta, vyrobena a smontována ve Španělsku.
Dodržujte prosím pokyny uvedené v tomto dokumentu a zajistěte vyřešení všech pochybností, které vzniknou
při montáži solární sprchy CRM.
Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +34 925 869 909 nebo e-mailem na adrese:
info@industriascrm.com
ROYCE TECNOLOGÍAS EFICIENTES, S.L.
P.I. Soto de Cazalegas. Sector 7. Parc. 67
45683 Cazalegas, Toledo
SPAIN
Phone: (+34) 925 869 909
www.industriascrm.com

VÝSTRAHA!
Malé díly. Ne pro děti do 3 let.

© 2018 ROYCE TECNOLOGIAS EFICIENTES, S.L. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument podléhá změnám bez oznámení.
Todos los derechos reservados. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Je přiloženo následující příslušenství: 1
sada upevňovacích dílů
4 šrouby
4 hmoždinky
4 podložky

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ
. Kladivo
. Francouzský klíč
. Elektrická vrtačka
. 12 mm vrták
. Značkovač

Při používání nářadí dávejte pozor na svou
novou solární sprchu.
CRM doporučuje použití textilie nebo
plastu mezi klíčem a díly sprchy, aby
nedošlo k jejich poškození.

INSTALACE
Na severní polokouli, pro získání maxima solární energie, by kolektor
solární sprchy měl směřovat na jih. Na jižní polokouli by naopak solární
kolektor měl směřovat na sever.
1. Zvolte místo, na kterém byste chtěli sprchu instalovat. Pamatujte na to,
že by mělo být ploché a pevné.
2. Bednu se sprchou položte na bezpečný a pevný podklad se sponami
upevněným víkem nahoru. Opatrně uvolněte spony, abyste se nezranili a
nepoškodili sprchu.
3. Vyjměte hlavu a rameno sprchy, dodané se solární sprchou a
namontujte je do výstupu vody. Zajistěte je otáčením rukou ve směru
hodinových ručiček. Jakmile je hlava sprchy zajištěna, utáhněte matici
ramene sprchy pomocí nastavovacího klíče a textilie. Použijte utěrku pro
zabránění poškrábání čelní desky.
4. Solární sprchu namontujte do svislé polohy a umístěte ji na rovný a
pevný povrch.
5. Pomocí značkovače vyznačte čtyři otvory upevňovací desky pro
umístění šroubů a sprchu uložte zpět do krabice pro zabránění jejímu
poškození.
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Získejte maximum ze svého venkovního životního prostoru a užijte si horké sprchy díky
sluneční energii.
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INSTALACE
6. Vyvrtejte 4 otvory hluboké 60 mm a použijte pro informaci základnu
sprchy a značky.
7. Vezměte sáček se šrouby a do otvorů zasuňte 4 hmoždinky.
8. Sprchu nastavte zpět do svislé polohy na právě vyvrtané otvory.
Podržte sprchu rukou za přední stranu a do otvorů zašroubujte šrouby a
lehce je utáhněte druhou rukou. Tím se zabrání pohybu sprchy.
9. Po zašroubování 4 šroubů šrouby utáhněte klíčem. Neutahujte je
nadměrně, aby nepraskly.
10. Zajistěte, aby solární sprcha byla kolmá k povrchu.
11. Nechte vodu protékat před připojením připojovací trubky k hlavnímu
vodnímu přívodu pro zabránění ucpání kterékoli části systému
usazeninami z vodního systému, které mohou být zanesené do
potrubního systému sprchy.
12. Solární sprchu připojte k hlavní vodní přípojce pomocí pružné spojky
1/2“. Utáhněte rukou. Pro vstup vody je možno použít rychlopřipojovací
adaptér.
13. Otevřete kohout horké vody, aby voda začala vytékat z hlavy sprchy.
Tím zjistíte, že nádrž je plná.
14. Zavřete kohout horké vody, sprcha je tím připravena k použití. První
ohřev vody bude trvat několik hodin. Po použití sprchy bude její naplnění
a ohřev trvat stejnou dobu.
Nejdříve otevřete studenou vodu, pak nastavte teplotu vody. Pokud
otevřete jako první horkou vodu, můžete se opařit!

POLOHA OVLÁDACÍCH
KOLEČEK

POLOHA SMĚŠOVACÍHO
KOHOUTU

POLOHA SMĚŠOVACÍHO KOHOUTU
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Získejte maximum ze svého venkovního životního prostoru a užijte si horké sprchy díky
sluneční energii.

ÚDRŽBA
Pokud sprchu používáte jen sporadicky (víkendy, dovolená atd.),
doporučuje se nechat horkou vodu téct asi tři minuty, aby se vyměnila
všechna voda v solárním kolektoru. Tímto způsobem je možno ze
systému odstranit chlór nebo jiné sanitární prostředky.

Zazimování solární sprchy
V zimě musí být celý systém zcela vypuštěný. Sprchu vyprázdněte
následujícím postupem:
1. Zavřete uzavírací kohout.
2. Otevřete zadní vypouštěcí zátku (šroub se šestihrannou hlavou na
dně) pro vyprázdnění kolektoru.
3. Povolte vstupní přípojku vody (hlavní přívod vody) aby voda mohla
vytéct.
4. Otevřete oba kohouty nebo směšovací kohout, aby voda vytekla.

Výstraha: záruka na
tento výrobek se
nevztahuje na
poškození v důsledku
zamrznutí, tvrdé vody
nebo slané vody.

Zazimujte venkovní solární sprchu, aby se zabránilo venkovnímu poškození stejným způsobem, jak to
děláte u svého venkovního nábytku. Vypusťte vodu, aby se zabránilo poškození zamrznutím, sprchu
zakryjte nebo uložte v uzavřeném prostoru.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Tuto informaci si prosím přečtěte, pokud máte podezření, že vaše solární sprcha netěsní.
Když je voda ohřívána sluncem, může kapat z hlavy sprchy. To je normální. Při otevření horké vody se
nádrž plní studenou vodou a při ohřevu se objem vody zvětšuje a hlava sprchy může kapat. Je možné,
že voda kape z hlavy sprchy i po zavření kohoutku. To je normální a kapání přestane během několika
sekund.
Neutahujte příliš silně. Při nadměrném utažení kohoutku může dojít k poškození sestavy mosazného
dříku.
Trubky mohou být znečištěné usazeninami, proto je pravděpodobné, že vodní filtr sprchy bude
zanesený. Odšroubujte hlavu sprchy a vyčistěte filtrační sítko. Zajistěte odstranění všech nečistot z
filtru.

Získejte maximum ze svého venkovního životního prostoru a užijte si horké sprchy díky
sluneční energii.
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Customer Care

Zákazník na prvním místě.
Máme zavedenou politiku řízení vztahů se zákazníky, nazývanou CRM2 - Customer Relationshim Management Policy.
Jsme rádi nablízku našim zákazníkům a dodáváme jen výrobky, na které můžeme být hrdí. Z tohoto důvodu se
zavazujeme k dodávání výrobků nadprůměrné kvality a služeb, zaměřených na udržování dlouhodobých vztahů se
zákazníky.

Omezená záruka
Firma poskytuje záruku na vady materiálu a práce na výrobku na dobu dvou let (2) od data prodeje („Záruční lhůta“), pokud výrobek
byl instalován a používán podle pokynů CRM.
Výluky ze současné záruky. Celkové náklady na opravu budou vyloučeny ze záruky a odpovědnost za ně nese uživatel v následujících
případech:
Poškození způsobená nehodami, nedbalostí nebo neodpovídajícím používáním zařízení zákazníkem nebo třetími stranami. CRM
nenese odpovědnost, přímou ani nepřímou, za jakákoli prodlení nebo zpoždění ve výkonu svých záručních povinností, která by mohla
být způsobena vyšší mocí nebo nějakou nepředpokládanou událostí.
Zákazník může být požádán o poskytnutí informací o vadném výrobku.
Pro zajištění převzetí sprchy si firma může vyžádat fotografie solární sprchy a obalu pro kontrolu odpovídající ochrany pro zabránění
poškození výrobku při dopravě. Proces zahrnuje kontrolu sprchy při příjmu, firemní zprávu a kontrolu záruky.
Pokud firma zjistí, že existující poškození / závada není kryta zárukou, bude zákazník kontaktován pro zjištění, zda takovéto poškození
/ závada může být opravena za úhradu nebo zda výrobek má být navrácen tak, jak byl přijat.

POZNÁMKY
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