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DUŞ TAVASI/POMPASI MONTAJ TAL ĐMATLARI 
Duş sularını tahliye sistemi; bir adet Rule sintine pompası, bir adet Rule sintine şalteri ve bir adet süzgecin ; kompakt bir 
duş tavası ile bütünleşmesinden meydana gelmektedir. Sistem otomatik olarak suyun  tavanın içine dolmasıyla açıldığı 
gibi ; suyun tahliyesinin ardından kapanır. Kolay temizlenebilirlik açısından süzgeç yerinden çıkartılabilir şekilde monte 
edilmiştir. 
ÖZELL ĐKLER 
800 GPH POMPALI – 24 VOLT DC.  2,0 AMPER – SĐGORTA DEĞERĐ  2,5 AMPER 

- 12 VOLT DC. 4 AMPER – SĐGORTA DEĞERĐ    5 AMPER 
500 GPH POMPALI - 24 VOLT DC.  1,3 AMPER – SĐGORTA DEĞERĐ  1,5 AMPER 

- 12 VOLT DC. 2 AMPER – SĐGORTA DEĞERĐ  2,5 AMPER 
DUŞ TAVASI/POMPASI MONTAJ YER Đ SEÇĐM Đ 
Duş tavanızı monte edeceğiniz yerin muhakkak surette duş teknenizin altında bir seviyede olmasına dikkat etmeniz 
gerekmektedir ki ; buradan gelen su duş tavanızın giriş ağzına rahatça aksın. Buna uymamak garanti hükümlerini geçersiz 
kılacaktır. 
TESĐSAT 
Orjinal prospektüsünüzde RESĐM 1 (FIGURE 1) de gösterilen krokiye  sadık kalarak ve aşağıdaki yolları izleyerek tesisat 
kablolarınızı bağlayınız.  

1- Elektrik devrenizin uygun değerli sigortalar ile (yukarıda belirtilen) korunmaya alındığından emin olunuz. 
2- Tüm kablo bağlantılarınızı mutlaka su seviyesinin ulaşabileceği en yüksek noktadan yukarıda olmasına dikkat 

ediniz. Kablonun kesilmesi garanti hükümlerini geçersiz kılacağı gibi pompanızın vakitsizce görev 
yapamamasına sebep olacaktır.  Muhtemel bir elektroliz, aşınma veya kablo bağlantılarında oluşabilecek 
yıpranmalardan kaçınmanın en iyi yolu; tüm kablo uçlarını ve terminalleri RULE ELASTOMERIC 
SEALANT  veya eşdeğer bir mastik ile kaplayarak korumak ve su seviyesinden en uzak bir yere yapıştırıp, 
tüm ıslaklıklardan izole bir şekilde tutturmaktır.. 

3- Polarite önemlidir. Şalterinizin kablosunu güç kaynağınızın (+) ucuna ve siyah kablonuzu da güç 
kayanağınızın (-) ucuna bağlayınız.  

HORTUM BA ĞLANTISI VE M ĐÇOZ 
1- Hortumun pompadan çıktıktan sonra miçoza doğru devamlı yükselmesine ve hortumun 

mümkün olduğunca kısa tutulmasına dikkat ediniz. Bu , muhtemel hava sıkışmalarını 
önleyecektir. Tercihen takviyeli plastik tipte  hortum kullanarak pompa çıkış ağzına takınız 
Tüm hortumları pompalara ve miçozlara paslanmaz çelik kelepçelerle tutturunuz. 

2- Duş tavanızın giriş suyu bağlantı ağızları farklı ebatlarda tasarlanmış edilmiş olup; 
kullanacağınız ebada uygun olan ağızı yada ağızları açınız. Giriş hortumunuzun ya da 
hortumlarınızın mümkün olduğunca kısa tutulmasına dikkat ediniz ve hortumlarınızı bağlantı 
noktalarının hem tava tarafındaki ağzına hem de suyun geliş noktasındaki bağlantıya 
paslanmaz çelik kelepçeler ile tutturunuz. 

3- Sürat teknelerinde miçozunuzu; su seviyesinin her seyirde yükselebileceği en yüksek 
noktadan en az 30 cm. yukarıda olacak şekilde konumlandırınız ki suyun denizden tekneye 
geri dönmesine mani olunuz.   Yelkenli teknelerde miçozu kıç aynada mümkün olan en 
yüksek yere monte ediniz.  

NOT: Montajınızın; deşarj hortumunuzun döşenmesinin, içindeki suyun  tamamının tahliyesine izin verebilecek şekilde 
yapılmış olmasına dikkat edin. Ürününüzden çıkan hortumunuz, devamlı olarak yükselerek en üst noktaya çıkmalı; 
bundan sonar da devamlı alçalarak miçoza gelmelidir. Böylece,  muhtemel hava sıkışmaları meydana gelmeyecektir. 
Çıkışınızı, kirli su tanına bağlayacaksanız, yine aynı prensipleri uygulayarak tanka üstten giriniz.  
TEM ĐZL ĐK 

1- Duş tavanız/pompanız rahatça sökülüp  tekrar takılabilen plastik süzgeçli boru tipli bir süzgeç  ile donatılmış 
olup; arada bu filtrenin çıkartılıp tenmizlenmesi gerekmektedir. 

2- Boru tipli filtrenizi ortasından tutarak dikkatlice kutunun ortasına doğru (pompaya doğru) çekip çıkartınız. 
3- Süzgeçinizin içerisinde biriken kir ve pislikleri çıkarıp; suyun altında iyice yıkayınız ki gözeneklerde 

kalabilecek tüm artıklar, birikimler temizlensin. 
4- Plastik süzgeçinizi gene tavanızın içerisine; plastik kıskaçların tam oturmasına dikkat ederek oturtunuz. 

 
UYARI 
Almış olduğunuz ürün tatlı ve tuzlu suda kullanım için tasarlanmıştır. Ürününüzü bunlardan başka bir ortamda, 
tehlikeli maddeler içeren, yakıcı, aşındırıcı sıvılar ile kullanmak kendisine zarar vereceği gibi bunlarla temas eden 
kişilere ve çevreye hasar vermesine sebep olacaktır. Bu pompa sadece su uygulamalarında kullanılır. 
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