Navodila za
uporabo

V
ANO NEM
EL

nse

om

my

ha

JI
ČI

IZD

SONČNI KOLEKTOR ZA
BAZENE

c o n t ro

l.c

Uporabniku
prijazna navodila
ID: #05000

5

6

7

Dok./Rev.-Nr. 199551_20210907

1

2

4

3

Vsebina kompleta

Vsebina kompleta
1

Noga, 2×

2

Navojni obroč, 2×

Priloženi povezovalni elementi
3

Cev (ø 38 mm)
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Cevna objemka, 2×
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Okroglo tesnilo, 2×
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Priključni element, 2×
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Razcepka, 2×
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Splošno

Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k temu sončnemu kolektorju za bazene (v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o uporabi.
Pred začetkom uporabe izdelka natančno in v celoti preberite
navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.
Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v
Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek izročite
tretjim osebam, jim hkrati z njimi obvezno izročite ta navodila za
uporabo.

Namenska uporaba
Izdelek je zasnovan izključno za segrevanje bazenske vode in
je primeren za vgradne bazene ter sestavljive bazene. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne
namene.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za
uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in
lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo,
nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.
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Razlaga znakov

Navodila za namestitev temeljijo na naslednjih predpostavkah:
• Imate bazen, ki je popolnoma postavljen in napolnjen z
vodo.
• V bazenu je vgrajen filtrirni sistem.
• Imate potrebne cevne povezave, da bazen in filtrirni sistem
oskrbujejo z vodo (Ø 38 mm).

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni
naslednji simboli.
Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.
Na izdelek ne stopajte in se nanj ne usedajte.

Varnost
Razlaga napotkov
V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.
Ta opozorilni simbol/opozorilna beOPOZORILO!
seda označuje nevarnost s srednjo
stopnjo tveganja, zaradi katere lahko,
če se ji ne izognemo, pride do smrti ali
hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
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Ta opozorilna beseda opozarja na
možnost materialne škode.

Varnost

Splošni varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z
delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi
telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem
izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).
− Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi,
zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so
bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
Otroci sončnega kolektorja ne smejo čistiti in vzdrževati
brez nadzora.
− Ne pustite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo.
Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Na izdelek ne stopajte in se nanj ne usedajte.
− Če opravljate dela na izdelku, filtrirni sistem vedno izklopite.
− Izdelka ne postavite preblizu bazena in nikoli nad vodno
gladino bazena.
− Ne uporabljajte maziva na osnovi petroleja. Petrolej načenja plastične sestavne dele izdelka.
− Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih
sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
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Opis izdelka

Opis izdelka
Izdelek je zasnovan izključno za segrevanje bazenske vode in je
primeren za vgradne bazene ter sestavljive bazene. Namenjen je
izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.
A

Prva uporaba
Preverjanje izdelka in vsebine kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi
koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.
− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte „Vsebina
kompleta“).
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Sestavljanje izdelka

3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe.
V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja
jamstva, kot je opisano na garancijskem listu.

Sestavljanje izdelka
Izdelek potrebuje prostor s čim več sončne svetlobe.
Prepričajte se, da bo izdelek obsevan z največjo možno
sončno svetlobo.
1

2

IN

OUT

1. Snemite navojne obroče

2

z vtoka in odtoka (glejte sl. 1).

2

OUT

5

6

2

2. Namestite okroglo tesnilo 5 na oba priključna elementa 6 in
ga do konca vtaknite v vtok in odtok. Nato ponovno privijte navojne obroče 2 (glejte sl. 2).
9

Sestavljanje izdelka

3. Dovod vode priključite na vtočno šobo v bazenu.
4. Prepričajte se, da so vse vodne napeljave zaprte.
5. Odstranite povezovalno cev med filtrirno črpalko in vtočno
šobo. Odvijte smo priključek neposredno na vtočni šobi.
6. To povezovalno cev priključite na vtočno stran izdelka in pritrdite napeljavo s cevno sponko 4 .
3

OUT

4

3

7. Cev 3 priključite na iztočno stran izdelka in pritrdite cev s cevno sponko 4 . Pritrdite drugi konec cevi z vtočno šobo bazena
(glejte sl. 3).
8. Razprite noge 1 izdelka navzven in nastavite želeno dolžino.
V ta namen držite konec aluminijaste palice in ga za odklepanje vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Izvlecite nogo na
želeno dolžino. Ponovno blokirajte nogo tako, da jo vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
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Priključitev več kolektorjev

4

7

9. Vtaknite po eno razcepko 7 skozi obe luknji nog
(glejte sl. 4).
10. Odstranite zaščitno folijo na zgornji strani izdelka.

1

Priključitev več kolektorjev
Če želite povečati ogrevalno moč, lahko povežete več sončnih kolektorjev med seboj. V ta namen potrebujete bazensko cev (Ø 38 mm).
Odvisno od moči filtrirne naprave se priporoča, da med seboj povežete največ dva sončna kolektorja.
Nujno priporočamo komplet z obvodnimi ventili (številka izdelka:
060045). Ta komplet ni namenjen samo za optimalno krmiljenje
moči ogrevanja, ampak tudi za usmerjeno krmiljenje pretoka
vode, odvisno od moči filtrirne naprave.
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Prva uporaba

Prva uporaba
Bazen ponoči prekrijte, da preprečite izgube toplote.
1. Odprite dotok vode in se prepričajte, da voda teče skozi povezovalno cev in cev 3 .
2. Vklopite filtrirni sistem. V bazenu se bodo iz vtočne šobe začeli
dvigati zračni mehurčki.
Če to traja dlje kot 2–3 minute, preverite, ali inštalacija tesni.

Motnje in odpravljanje motenj
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Voda se v baze- − Voda skozi cevi 3 − Prepričajte se, da
nu ne segreva.
ne teče optimalno.
voda teče skozi cevi.
− Ni dovolj toplo oz. − Izkoristite največjo
sončno.
možno sončno svetlobo in podaljšajte
čas delovanja filtrirne
črpalke.
− Bazen ponoči prekrijte, da preprečite
izgube toplote.
− Mogoče bosta potrebna dva sončna kolektorja.
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Čiščenje in nega

Težava
Ni začetnega
brbotanja potem, ko sončni
kolektor priključite na črpalko.

Možen vzrok
Rešitev
Sončni kolektor prek − Preverite filtrirni siscevi ni pravilno potem in se prepričajte,
vezan z bazenom in
da bazenska voda
črpalko filtra.
teče skozi filtrirno
črpalko, nato skozi
sončni kolektor in na
koncu skozi cev nazaj
do bazena.

Po vklopu
črpalke zračni mehurčki
prihajajo iz
bazenskega
povratnega
voda.
Iztekajoča voda

Morebiti so cevi
poškodovane ali pa
niso dovolj dobro
pritrjene.

− Preverite vse cevi
glede morebitnih
poškodb.
− Preverite, ali so cevne sponke 4 dovolj
močno zategnjene.
− Preverite tesnila v
sistemu napeljav.
− Preverite, ali so cevne
objemke dovolj močno zategnjene.
− Preverite vse cevi
glede razpok.
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Čiščenje in nega

Čiščenje in nega
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko
poškodujejo površine.
− Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo.

Shranjevanje
Pred prvo zmrzaljo ali na koncu kopalne sezone v bazenu je treba
izdelek shraniti na mestu, ki je zaščiteno pred zmrzaljo.
− Izpustite vso vodo iz izdelka izteči tako, da povezovalno cev in
cev 3 snamete z izdelka.
− Izdelek čez zimo shranite na mestu, zaščitenim pred zmrzaljo.
− Prepričajte se, da v notranjosti izdelka ni vode. Če voda zamrzne, se razteza in lahko tako poškoduje vodne cevi v izdelku.
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Model:
Največji tlak:
Najv. pretok vode:
Prostornina vode v kolektorju:
Dimenzije (D × Š × V):
Številka izdelka:

049106
1 bar pri 20 °C
12 000 l/h
14 l
110 × 69 × 14 cm
812225

Ogrevalna moč
Orientacijske vrednosti za segrevanje bazena*
1 m3 vode > 1 dan > najv. 11,1 °C
14 m3 vode > 1 dan > najv. 0,8 °C
14 m3 vode > 5 dni > najv. 4,0 °C
*Rezultati temeljijo na 10-urnem neposrednem obsevanju s
sončno svetlobo na dan in lahko zaradi vremenskih sprememb
odstopajo. Bazen je bil prekrit s solarnim pokrovom. Zunanja temperatura je pribl. 20 °C.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah
materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni
papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke
− Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši
državi.

15

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele,
dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite
udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je
mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo
do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih
podatkov!

Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s
programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite
več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu
ww.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je
odvisno od vrste vaše naročnine.
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