Outdoor sprcha – žltá

Vážený zákazník,
Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred skompletovaním a použitím si dôkladne preštudujte tento návod na použitie.
Poskytneme Vám dôležité a užitočné informácie pre správne a bezpečné používanie tohto výrobku. Nebezpečenstvom
spomínaným v tomto návode sa rozumie poškodenie zdravia, alebo /aj nebezpečenstvo škody na majetku. Návod uschovajte,
v prípade že bude výrobok používaný viacerými ľuďmi, zoznámte ich s týmto návodom.
Popis a určenie: Autosprcha je určená pre sprchovanie vodou. Balenie obsahuje sprchovú hlavicu s regulátorom prietoku,
tesnenie a 2 m sprchovaciu hadicu, čerpadlo na 12V, filter, 3 m prívodný elektrický kábel so spínačom a konektorom do 12
V autozásuvky a vak na vodu. Súčasťou sprchy je tiež voliteľné uchytenie sprchy – háčik, prísavka na sklo a plastový držiak.
Použitie: Sprcha pracuje na princípe ponorného čerpadla. Naplňte priložený vak alebo ľubovoľnú nádobu vodou. Ako voliteľnú
nádobu doporučujeme plastový kanister na vodu. Voda by mala byť bez mechanický nečistôt, inak hrozí nebezpečenstvo
upchania filtru a nefunkčnosť sprchy. Umiestnite sprchu podľa voľby použitia, nastavte spínač na prívodnom kábli do polohy (O)
a zapojte konektor prívodného kábla do autozapalovača. Skontrolujte, či je filter na čerpadle pevne namontovaný a vložte
čerpadlo do nádoby s vodou. Pre správnu funkciu sprchy musí byť čerpadlo úplne ponorené! Zabráňte práci čerpadla bez vody,
hrozí poškodenie čerpadla! Pri nedostatku vody nie je možné zaručiť správnu funkčnosť celého zariadenia. K zapnutiu
autosprchy použite spínač na prívodnom kábli, nastavte polohu (I). Po zapnutí začne čerpadlo čerpať vodu z nádoby, prietok
vody zo sprchovej hlavice je možné plynule regulovať regulátorom prietoku na sprchovej hlavici v rozmedzí krajných polôh minmax. Po ukončení činnosti postupujte opačným spôsobom. Je pravdepodobné, že v sprchovej hadici zostane po ukončení
prevádzky voda. VC prípade potreby nechajte sprchu zavesenú dostatočne dlho tak, aby prebytočná voda vytiekla
a nezpôsobila škody pri preprave autosprchy.
Bezpečnosť práve s autosprchou: Súčasťou zariadenia je elektrické čerpadlo na 12 v. Do zariadenia nezasahujte a nijako ho
neupravujte. Používajte iba napätie predpísané výrobcom (12 V). Prívodný kábel k čerpadlu vrátane spínača je vodotesný
v medziach prevádzky autosprchy. Vhlké prostredie spôsobuje nebezpečenstvo ukĺznutia. Dbajte na zvýšenú opatrnosť alebo
používajte vhodnú rohož zabraňujúcu pošmyknutiu.
Údržba: Autosprcha nevyžaduje zvláštnu údržbu. V prípade dlhodobo obmedzeného prietoku vody skontrolujte filter čerpadla.
V prípade znečistenia ho prepláchnite vodou a namontujte späť na čerpadlo. V prípade akýchkoľvek viditeľných mechanických
závad zariadenie nepoužívajte! Na autosprchu je poskytovaná štandardná záruka 24 mesiacov.
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