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SUNNY 20 ULKOSUIHKU 
Tuotenumero DMX40005

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Kiitoksia että olet valinnut tämän laadukkaan tuotteemme.

ASENNUS

KÄYTTÖ

KÄYTTÖSESONGIN LOPPUESSA

VAROITUKSET

1. Sunny 20 voidaan asentaa betonilaatalle, puulaatalle tai muulle tukevalle 
alustalle.  Betonilaattaan tai vastaavaan kiinnittämistä varten pakkaukses-
sa on ankkuripultit. Puualustaan kiinnitettäessä tiedustele kauppiaaltasi 
sopivia puuruuveja

2. Vesiliitäntä tapahtuu 1/2 tuuman pikaliittimellä. HUOM! Toimiakseen Sun-
ny 20 tarvitsee vähintään 1 barin vedenpaineen.

3. Sijoita Sunny 20 mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan.
4. Laita rengastiiviste suihkusuuttimen kierteen pohjalle. Kierrä suihkusuutin 

kiinnityskappaleeseen käsikireyteen, älä käytä työkaluja.
5. Kierrä myös pikaliitin letkun liitintä varten paikoilleen  käsikireyteen.

1. Irrota puutarhaletku. Tyhjennä vesi suihkusta avaamalla letkuliitännän vie-
ressä oleva tyhjennysventtiili ja avaamalla sekoittaja kuumaan asentoon.

2. Irrota suihku alustastaan.
3. Pese suihku ennen talvisäilytystä joko ennen irrotusta tai sen jälkeen. 

Säilytä se pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna.
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1. Varo kuumaa vettä ja avaa suihku aina sekoittajan 
kylmällä asennolla!

2. Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se!
3. Älä käytä juomavetenä!
4. Tarkista välillä suihkusuutin sekä letkuliitännän 

virtaussäädin, jotta hiukkaset tai lika eivät tuki reikiä. 
Puhdista tarvittaessa!

5. Säilytä suihku pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suo-
jattuna!

6. Suojaa suihku kalkkipitoiselta ja suolaiselta vedeltä!
7. Letkuliitännän virtaussäädin ei saa jäätyä!

1. Liitä puutarhaletku rungon alaosassa olevaan pikaliittimeen.
2. Täytä suihku sekoittimen ollessa kuumalla, jolloin suihkuun ei jää ilmatas-

kuja. Kun vesi alkaa tulla suihkusuuttimesta (tämä voi kestää muutaman 
minuutin), sulje sekoittaja. 
Veden käyttövalmiuteen lämpeneminen riippuu auringonpaisteesta, 
lämpötilasta, tuulesta yms. säätekijöistä, mutta kestää keskimääräisesti 
muutamia tunteja.

3. Suihkutettaessa sekoittajaa käytetään tavalliseen tapaan, kääntämällä 
punaisia merkkejä kohti saadaan lämpimämpää ja sinisiä kohti kylmem-
pää vettä. 
VAROITUS KUUMASTA VEDESTÄ:  Ulkosuihkun vesi voi lämmetä hyvin 
kuumaksi, jopa 60 asteeseen! Aloita siksi suihkuttaminen aina sekoittajan 
ollessa kylmässä asennossa ja ala muutaman sekunnin kuluttua kääntää 
sitä hitaasti lämpimään suuntaan.

4. Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se välillä bakteerikasvun 
välttämiseksi ja täytä uudestaan käyttöön otettaessa. Tämä on erityisen 
tärkeää jos vesi ei tule kunnallisesta, klooratusta vesijohtoverkosta.

5. Suihkun vettä ei saa käyttää juomavetenä!


