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Monterings- och bruksanvisning S 

 
Solardusch Exklusiv 35 l 
 
 
Viktig information: För att undvika fel, bör monterings- och bruksanvisningen alltid 
finnas till hands, vara genomläst komplett och även iakttas innan några arbeten 
utförs på duschen. Instruktioner och broschyrer ska ge råd efter bästa förmåga, men 
innehållet är inte rättsligt bindande. 
I övrigt gäller våra allmänna affärsvillkor. 
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Monterings- och bruksanvisning solardusch Exklusiv 

 
Förpackningsinnehåll: 
1 solfångartank 35 liter 
1 duschhuvud 
1 förbindningsrör 
1 blandventil 
1 teflonband 
1 kran 
2 tätningar 
4 fastsättningsskruvar inklusive plugg och brickor 
 
Vi rekommenderar, att montera solarduschen på en fast platta för att stabilitet och säkerhet ska kunna 
garanteras. Vid arbeten med de olika verktygen, bör man arbeta mycket försiktigt för att undvika 
skador på kromplattan. Vi rekommenderar, att använda en trasa mellan duschen och skruvmejseln för 
att undvika skador. 

 
Solarduschens montering: 
1. Välj en plats för duschen som har mest sol. 
2. Använd solfångartankens bottenplatta för att markera pluggarnas positioner (bild 1). 
3. Ta bort bottenplattan och borra nu hål i de markeringar du gjort. Hålen ska ha en diameter av 12 
mm och ett djup av 45 mm.  
4. Sätt i pluggarna i hålen och fixera dem försiktigt med hjälp av fastsättningsskruvarna och en 
hammare. 
5. Ta bort skruvarna igen och placera bottenplattan över hålen. Montera plattan därefter med 
brickorna och skruvarna. 

 
Duschens anslutning         
1. Täta förbindningsröret med teflonband på båda sidorna genom att vira teflonbandet ca 16 till 20 
gånger runt gängorna. Sätt därefter fast duschhuvudet i duschen (bild 2). 
2. Montera kranen i öppningen som är avsedd för detta ändamål. Använd även här teflonband och 
den tätning som finns med i förpackningen (bild 3). 
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3. Anslut din trädgårdsslang till uttaget på solarduschens baksida och till ett vattenuttag (försäkra dig 
om att slangen sitter fast ordentligt, att den inte kan släppa). 

 
Duschens första användning 
1. Ställ blandventilen på hett, så att inga luftblåsor blir kvar i duschen när den fylls. 
2. Vrid på vattnet till trädgårdsslangen för att fylla duschen. Det tar ca 2 – 3 minuter tills duschen har 
fyllts. 
3. Så snart det kommer vatten ur duschhuvudet stänger du blandventilen, därigenom börjar vattnet 
värmas upp. 
4. Duschen behöver 1-2 timmar för att värma upp vattentanken helt, beroende på solstrålning och 
utomhustemperatur. 
5. Vid stark solstrålning kan temperaturen i tanken bli upp till 60°C. 
 
OBSERVERA: För att undvika brännskador, bör blandventilen alltid stå på kallt (blå) när 
duschen sätts på och först därefter ställs önskad temperatur in. Om duschen inte har använts 
på upp till 3 dagar, rekommenderar vi att först låta duschen rinna i 2 minuter för att tömma ut 
restvatten ur duschen. I en varm miljö kan bakterier bildas i gammalt vatten, vilket man får ut 
inom de 2 minuterna. 
 

Övervintring 

 

1. Demontera slangen mellan vattenkranen och solarduschen. 
2. Ta bort  avtappningsskruven för att tömma duschen (bild 1). 
3. Demontera solarduschen och töm ut det resterande vattnet. 
4. Demontera duschens enskilda delar och förvara duschen på en skuggig och torr plats. Duschen bör 
inte utsättas för frost. 

 
VIKTIGT: 
Använd aldrig salt eller andra frostskyddsmedel. 
Fyll aldrig på duschen när utomhustemperaturen ligger under 5°C. 
Rekommenderat vattentryck: 3,5 bar. Duschen får aldrig användas med en extra pump. 


