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A csomag tartalma

A csomag tartalma
1

Láb, 2 db

2

Menetes gyűrű, 2 db

A csomagban található összekötő elemek
3

Tömlő (ø 38 mm)

4

Tömlőbilincs, 2 db

5

O-gyűrű, 2 db

6

Csatlakozócsonk, 2 db

7

Sasszeg, 2 db
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Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató a napkollektor medencékhez termékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatáról és a kezeléséről.
A termék használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat
vagy a termék károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok
és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót további használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
A terméket kizárólag a medence vizének felmelegítésére terveztük – ásott medencék és felállítható medencék esetében is használhatók. Kizárólag személyes használatra készült, ipari,
kereskedelmi használatra nem alkalmas.
A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak
minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék
nem játékszer.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.
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Jelmagyarázat

A telepítési útmutató a következő feltételeken alapul:
• Ön egy teljesen felszerelt, vízzel töltött medencét tudhat a
magáénak.
• A medence szűrőrendszerrel rendelkezik.
• Önnek a medence és a szűrőrendszer vízzel való ellátásához
szükséges összes összekötő tömlő a rendelkezésére áll (Ø 38 mm).

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a
következő jelöléseket használtuk.
Ez a jel az összeszerelésről és a használatról nyújt
hasznos kiegészítő információkat.
Ne üljön és ne álljon rá a termékre.

Biztonság
Megjegyzések magyarázata
A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.
A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú
FIGYELMEZTETÉS! veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez
vezethet.

ÉRTESÍTÉS!
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Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Biztonság

Általános biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például idősebb
emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi
képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik
nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyermekek).
− A terméket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett, vagy a termék biztonságos
használatára vonatkozó tájékoztatás után használhatják, ha
tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tisztítást és felhasználói
karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
− Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játszanak.
Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
− Ne üljön és ne álljon rá a termékre.
− Ha a termékkel dolgozik, mindig kapcsolja ki a szűrőrendszert.
− A terméket ne a medencéhez túl közel és semmi esetre sem
a medence víztükre fölé állítsa.
− Ne használjon kőolajalapú kenőanyagot. A kőolaj ugyanis
megtámadja a termék műanyag alkatrészeit.
− Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott.
A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez
való alkatrészekkel pótolja.
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Termékleírás

Termékleírás
A terméket kizárólag a medence vizének felmelegítésére terveztük – ásott medencék és felállítható medencék esetében is
használhatók. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.
A

Első használatba vétel
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes
tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
− A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
8

A termék összerakása

3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy
bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási tájékoztatón
megadott módon.

A termék összerakása
A termék olyan helyet igényel, amelyet lehetőleg sok
napfény ér. Győződjön meg arról, hogy a terméket a
lehető legnagyobb mértékű napsugárzás éri.
1

2

IN

OUT

1. Vegye le a menetes gyűrűket
(lásd 1. ábra).

2

a be- és kiömlő nyílásról

2

OUT

5

6

2

2. Helyezze fel az O-gyűrűket 5 a két csatlakozócsonkra 6 , és
dugja be a csonkokat ütközésig a be- és kiömlő nyílásba.
Ezután csavarja vissza a menetes gyűrűket 2 (lásd 2. ábra).
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A termék összerakása

3. Csatlakoztassa a vízellátást a medence bemeneti fúvókájára.
4. Győződjön meg arról, hogy minden vízvezeték el van zárva.
5. Távolítsa el az összekötő tömlőt a szűrőszivattyú és a bemeneti
fúvóka közül. Csak közvetlenül a bemeneti fúvókán található
összeköttetést csavarja le.
6. Most csatlakoztassa az összekötő tömlőt a termék bemenő
oldalára, és rögzítse a vezetéket tömlőbilinccsel 4 .
3

OUT

4

3

7. Csatlakoztassa a tömlőt 3 a termék kimenő oldalára, és rögzítse a
tömlőt tömlőbilinccsel 4 . Rögzítse a tömlő másik végét a medence bemeneti fúvókájával (lásd 3. ábra).
8. Hajtsa kifelé a termék lábait 1 , és állítsa be a kívánt hosszúságot. Ehhez fogja meg az alumíniumrúd végét, és kinyitás
céljából fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.
Húzza a lábat a kívánt hosszúságúra. Újra zárja le a lábat az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
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Több napelem csatlakoztatása

4

7

9. Dugjon át egy-egy sasszeget 7 a lábakon 1 található lyukakon
(lásd 4. ábra).
10. Távolítsa el a védőfóliát a termék tetejéről.

Több napelem csatlakoztatása
Ha növelni kívánja a fűtőteljesítményt, akár több napelemet is
összekapcsolhat. Ehhez egy uszodai tömlőre lesz szüksége (Ø 38 mm).
A szűrőberendezés teljesítményétől függően legfeljebb két napelem összekapcsolása javasolt.
Nyomatékosan javasoljuk egy bypass-készlet (cikkszám: 060045)
használatát. Ez nemcsak a fűtőteljesítmény optimális vezérlésére,
hanem egyúttal a vízfolyás célzott vezérlésére is szolgál, a szűrőberendezés teljesítményétől függően.
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Első használat

Első használat
Éjszakára fedje le a medencét, hogy elkerülje a
hőveszteséget.
1. Nyissa ki a vízellátást, és győződjön meg arról, hogy a víz átfolyik az összekötő tömlőn és a tömlőn 3 .
2. Kapcsolja be a szűrőrendszert. A légbuborékok felfelé áramlanak a medence bemeneti fúvókájából.
Ha ez a folyamat tovább tart 2–3 percnél, ellenőrizze a beszerelés tömítettségét.

Zavarok és hibaelhárítás
Probléma
A medencében levő vizet
nem sikerül
felfűteni.
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Lehetséges ok
Megoldás
− A víz nem opti− Ellenőrizze, hogy
mális módonááramlik-e víz a tömramlik át a tömlőlőkben.
kön 3 .
− Vegye igénybe a
− Nincs elég melehető legnagyobb
leg/nepfény.
mértékű napsugárzást, és növelje a
szűrőszivattyú üzemidejét.
− Éjszakára fedje le a
medencét, hogy elkerülje a hőveszteséget.
− Lehetőleg két napelemre van szükség.

Zavarok és hibaelhárítás

Probléma
Nincs kezdeti
buborékképződés a
napkollektor
szivattyúra
csatlakoztatása
után.

Lehetséges ok
Megoldás
A napkollektor nincs − Ellenőrizze a szűrőrehelyesen összekötndszert, és győződjön
ve a tömlőn kereszmeg arról, hogy a víz
tül a medencével és
a szűrőszivattyún, a
a szűrőszivattyúval.
napkollektoron, majd
a tömlőn keresztül
visszaáramlik a medencébe.

Légbuborékok
távoznak a
medence vis�szatérő ágából
a szivattyú
bekapcsolása
után.

Lehetséges, hogy
a tömlők sérültek vagy nincsenek megfelelően
rögzítve.

Kifolyó víz

− Ellenőrizze az összes
tömlőt az esetleges
sérülések tekintetében.
− Ellenőrizze, hogy a
tömlőbilincsek 4
elég szorosan vannak-e meghúzva.
− Ellenőrizze a vezetékrendszer tömítéseit.
− Ellenőrizze, hogy a
tömlőbilincsek elég
szorosan vannak-e
meghúzva.
− Ellenőrizze az összes
tömlőt repedések
tekintetében.
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Tisztítás és ápolás

Tisztítás és ápolás
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
− Ne használjon tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű
kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a
felületet.
− Enyhén nedves ruhával törölje át a terméket.

Tárolás
Az első fagy előtt vagy a fürdési szezon végén a terméket fagytól
védett helyen kell tárolni.
− Engedje ki a teljes vízmennyiséget a termékből úgy, hogy az
összekötő tömlőt és a tömlőt 3 leválasztja a termékről.
− A terméket a téli időszakban fagytól védett helyen tárolja.
− Ügyeljen arra, hogy ne legyen víz a termék belsejében. A víz
megfagyva kitágul, és károsítja a termék vízvezetékeit.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
Modell:
Legnagyobb nyomás:
Max. vízszállítás:
A napkollektor víztartalma:
Méretek (HO × SZ × MA):
Cikkszám:

049106
1 bar 20 °C-on
12 000 l/óra
14 l
110 × 69 × 14 cm
812225

Fűtőteljesítmény
A medence felmelegítésére vonatkozó irányértékek*
1 m3 víz > 1 nap > max. 11,1 °C
14 m3 víz > 1 nap > max. 0,8 °C
14 m3 víz > 5 nap > max. 4,0 °C
*Az eredmények napi 10 órás közvetlen napsugárzás hatásán
alapulnak és az időjárási viszonyok változásának függvényében
módosulhatnak. A medencét szolárponyva borítja. A külső
hőmérséklet kb. 20 °C.

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba.
A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív
hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése
− A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.
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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy
tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek
listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR
kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon
kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség
adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség
adatokat!

Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR
kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a
megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló
szerződés szerint fizetnie kell.

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:
Steinbach International GmbH
L. Steinbach Platz 1
4311 Schwertberg
AUSZTRIA
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU

812225

+43 800 468 397
helpdesk.steinbach.at
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