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BEZPIECZEŃSTWO 

 

Przeczytaj instrukcję obsługi uważnie przed użyciem produktu. 

 

Uwaga: niestosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może 

spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 

 Przeczytaj instrukcję obsługi oraz wskazówki tam zawarte 

 Nie dopuszczaj dzieci do obsługi tego sprzętu. 

 Zawsze wyłączaj system filtracyjny podczas pracy kolektora słonecznego. 

 Nie używaj żadnych środków smarnych na bazie ropy naftowej. Ropa uszkadza 

elementy plastikowe produktu. 

 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z 

ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub psychiczną/ lub osoby o 

ograniczonej wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 

ich bezpieczeństwo. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Warunki montażu kolektora słonecznego 

 

Kolektor słoneczny, który zakupiłeś, jest przeznaczony do stosowania z basenami w ziemi i 

nad ziemią i jest łatwy w instalacji. Warunki, bez których podłączenie urządzenia będzie 

niemożliwe: 

 

 Masz basen, który jest w pełni zbudowany i napełniony wodą. 

 Twój basen ma system filtracyjny. 

 Masz wymagane przewody łączące basen i system filtracyjny (Ø 32/38 mm) 

 

2.  Zastosowanie  

 

Gdy urządzenie zostanie zainstalowane, jest ono połączone między systemem filtracji a 

basenem za pomocą dwóch łączników węża. 

Wąż łączący wypuszcza zimną wodę z zespołu filtracyjnego w komorze solarnej kolektora 

słonecznego. Tu woda jest podgrzewana energią słoneczną, a następnie podawana do 

drugiego węża łączącego w kierunku basenu. 

 

Ogrzewanie wody zależy od następujących czynników:  

 Poziom nasłonecznienia. Ogrzewanie słoneczne działa tylko w słońcu.  

 Natężenie przepływu: ciśnienie w pompie filtrującej 

 Pojemność basenu 

3.  Wymagane narzędzia i akcesoria 

 

Te narzędzia są wymagane do montażu, ale nie są zawarte w zestawie: 

 

 śrubokręt krzyżowy 



 śrubokręt płaski 

 

4. Lokalizacja  

 Twój kolektor słoneczny musi być w miejscu, w którym będzie możliwie najwięcej 

światła słonecznego. 

 Nigdy nie ustawiaj kolektora słonecznego na powierzchni basenu.  

 Kolektor słoneczny jest zaprojektowany tak, aby uzyskać maksymalną temperaturę z 

promieniowania słonecznego. 

5. Konserwacja  

 

Kolektor słoneczny nie powinien być narażony na działanie niskiej temperatury oraz deszczu. 

Powinien być przechowywany w obszarze chronionym przed 

mrozem. Po zakończonym sezonie wszystkie części powinny być przepłukane lub 

oczyszczane wyłącznie wodą. Środki piorące mogą uszkodzić materiał urządzenia. 

 

6.  Przechowywanie w zimie 

Opróżnij całą wodę z kolektora słonecznego, zamykając rurki. Należy przechowywać sprzęt 

chroniąc go przed mrozem. Zdemontować przewody. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia 

nie ma wody, ponieważ może zamarznąć. Woda zwiększa objętość, gdy zamarza, a więc 

może uszkodzić komory słoneczne. 

7. Dane techniczne: 

 

 Wymiary: szer. wys.  gł. 96 x 75 x 47 

 Maksymalne ciśnienie 1 bar przy 20 ° C 

 Przepływ wody max. 7 500 l / h 

 Zbiornik zawartości wody 12 l 

 Części zamienne: zacisk węża x 2, wąż 100cm x 1, wąż 37cm x 1, podłącz x 2, ręczny 

x 1 

 

8. Instrukcja instalacji 

 

Przed rozpoczęciem montażu kolektora należy wyłączyć pompę filtra i zamknąć wszystkie 

połączenia wodne. 

 

Przymocuj nóżki do spodu kolektora słonecznego.  

Zamontuj 2 adaptery łączące z boku kolektora słonecznego.  

Podłącz przewody pomiędzy filtrem, kolektorem słonecznym i basenem.  

Montaż za pomocą złącza węża 32 mm. Jest on połączony bezpośrednio przez złącze i 

przymocowany do gniazda z klamrą węża.  



Montaż za pomocą łącznika węża 38 mm. Najpierw wciśnij gumową redukcję 32/38 na 

złącze. Następnie naciągnij przewód 38 mm na redukcję Mocowanie i przymocowanie za 

pomocą klipsa.  

Adapter specjalny INTEX (nie wchodzi w skład zestawu): Jest konieczny do dużych basenów 

INTEX, które mają węże o większej średnicy. 

Pierwsze użycie  

Po zamontowaniu kolektora słonecznego i podłączeniu węży do pompy filtracyjnej i basenu, 

należy otworzyć dopływ wody. Upewnij się, że woda przepływa przez wąż. Następnie włącz 

filtr. Powietrze w postaci pęcherzyków zostanie wydmuchane z dyszy wlotowej do basenu. 

Dzieje się tak, gdy powietrze jest wydmuchiwane z kolektora słonecznego. Jeśli trwa to dłużej 

niż 2-3 minuty, sprawdź szczelność połączeń. 

Uwaga: przykryj basen na noc, aby uniknąć utraty ciepła. 

 

Problem Rozwiązanie 

Woda w basenie nie grzeje się 

 
◆ Upewnij się, że woda przepływa przez 

węże. 

◆ Czy było wystarczająco dużo słońca? 

◆ Wykorzystaj maksymalną ilość 

promieniowania słonecznego  

◆ Zwiększ czas pracy pompy filtracyjnej. 

◆ Przykryj basen przez noc, aby uniknąć 

utraty ciepła. 

◆ Możliwe, że możesz potrzebować kilku 

kolektorów słonecznych. 

 

 

Nie pojawiają się pęcherzyki powietrza gdy 

jest podłączony do pompy. 

◆ Sprawdź system filtracyjny i upewnij się, 

że woda do basenu przepływa przez pompę 

filtracyjną, a następnie przez kolektor 

słoneczny i wreszcie przez wąż łączący z 

powrotem do basenu. 

Bąbelki powietrza wychodzą z powrotem 

basenu po włączeniu pompy. 

 

◆ Sprawdź, czy przewody łączące nie są 

uszkodzone.  

◆ Sprawdź, czy zaciski węża zostały 

prawidłowo dokręcone. 

Woda ucieka. 

 
◆ Sprawdź szczelność w systemie rur. 

◆ Sprawdź, czy zaciągnięto dość mocno 

zaciski 

◆ Sprawdzić, czy przewody łączące nie są 

pęknięte 

 

 


