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1.  Turvallisuusohjeet: 

• Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tallessa. 

• Lapset eivät saa käsitellä lämmitintä. 

• Ennen lämmittimen asennusta tai käsittelyä varmista, että kiertopumppu ja vesikierto ovat pois päältä.  

• Varmista, että lapset eivät nouse uima-altaaseen astumalla lämmittimen päälle. 

• Lämmintä ei saa käsitellä pumpun ollessa käynnissä. 

• Petrolipitoisia voiteluaineita ei saa käyttää. Petrolipitoiset voiteluaineet saattavat vaurioittaa muoviosia. 

• Uima-altaan omistajan on aina oltava varovainen ja käytettävä allasta ja sen lisävarusteita, kuten lämmitintä 

maalaisjärjellä.  

Tärkeää: 

• Lämmittimen kanssa saa käyttää vain pieniä pumppumalleja, joiden merkki on Intex/Bestway. Jos pumpun 

teho on alle 4 000 litraa, voidaan käyttää hiekkasuodatusjärjestelmää. Pumpun teho saa olla korkeintaan 4 

000 litraa. Jos käytetään tehokkaampaa pumppua, tuotetakuu ei korvaa mahdollisia vaurioita. 

• Jos haluat liittää altaaseen useita lämmittimiä, käytä aina ohitussarjaa (tuotenro 1572), joka myydään 

erikseen - lisätietoja osoitteesta info@swim-fun.com. 

 

Yleistä: 

Lämmittimen asennus on helppoa ja käyttö vaivatonta. Kun lämmitin on asennettu, allaspumpun paine kierrättää 

vettä lämmittimeen ja takaisin altaaseen.  Tämä edellyttää seuraavaa: 

• Pieni, erillinen allas on asennettu oikein ja täytetty vedellä. 

• Erillisessä altaassa on pieni allaspumppu, jonka teho on korkeintaan 4 000 litraa/tunnissa. 

• Tarvittavat letkut on asennettu altaan ja lämmittimen välille. 

 

2. Toimintatapa: 

Kun lämmitin on asennettu oikein, se on liitetty altaaseen kahdella allasletkulla. Ensimmäinen syöttöletku syöttää 

kylmää vettä pumpusta lämmittimeen, ja paluuletku tuo lämmitetyn veden lämmittimestä takaisin altaaseen.  

Tärkeää: 

Kytke lämmitin aina pumpun perään, jotta lämmittimeen ei pääse kertymään likaa.   

Jos käytössä on ulkoinen suola-/kloorigeneraattori tai ulkoinen, linjaan kytketty kloorauslaite, se on kytkettävä 

lämmittimen perään. Tämä kytkentä suojaa lämmitintä vaurioilta. 
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Tutustu uima-altaan ohjeisiin: 

Ennen aurinkolämmittimen asennusta kannattaa tutustua uima-altaan teknisiin tietoihin:  

 

• Mikä on altaan halkaisija? 

• Kuinka paljon altaaseen sopii vettä? 

• Minkä kokoiset letkut sopivat altaaseen (32 mm vai 38 mm)? 

• Onko uima-altaassa erikoiset ø 40 mm letkuliitännät, joissa on kierreliitännät/liitoskappaleet?  Näitä on 

joissakin suuremmissa erillisissä altaissa, joiden merkki on esim. Intex tai Bestway. 

• Mihin lämmitin kannattaa asentaa, jotta se saa parhaiten aurinkoa? 

 

Lämmittimen asennuspaikka: 

• Aurinkolämmitin kannattaa aina asentaa altaan vedenpinnan alapuolelle, turvallisen välimatkan päähän 

altaasta.  (Lue turvallisuusohjeet.) 

Tarvittavat työkalut: 

Lämmittimen asennuksessa tarvitaan seuraavat työkalut. (Eivät sisälly toimitukseen): 

• Ruuvimeisseli 

• Silikonipohjainen voiteluaine 

Pura lämmitin pakkauksesta: 

Pura kaikki osat varovasti pakkauksesta ja tarkasta, että kaikki osat ovat tallella.  

 

3.  Osaluettelo 

    1.  2. 

1. Lämmitin (1) 

2. Letkuliitännät  (2)  

3. Letkunkiristimet  (2) 

4. Letkun supistajat 38/32 mm (2) 

5. Liitosletku (1) 

 

3.  4.  5. 
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4. Asennus 

Sulje vedenkierto ja sammuta pumppu ennen asennusta. 

Kytke lämmitin pumppuun toimitussisältöön kuuluvalla letkulla. Asenna 

lämmitin pumpun perään. Kytke lämmittimen toiselle puolelle paluuletku, 

jota pitkin lämmitetty vesi palaa altaaseen. 

 

(Asenna letkuliitännät lämmittimeen.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos käytät erityisiä 40 mm Intex-letkuja, liitäntä sujuu helpoiten Intex-sovittimien  avulla. (Eivät kuulu tuotteen 1631 

toimitussisältöön.)  

 

Intex-sovittimet (eivät kuulu toimitussisältöön), joita käytetään letkun liittimen kanssa. 
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Lämmittimen asennuksen jälkeen 

(Tärkeää: kuvan mittakaava ei ole 1:1).  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

5. Ensimmäinen käyttökerta 

Avaa letkujen vedenkierto, kun lämmitin on käyttövalmis ja letkut on kiinnitetty tiukasti. Käynnistä pumppu. 

Paluuvedessä voi aluksi olla kuplia, kun ilma puristuu ulos lämmittimestä. Jos kuplia kertyy vielä 2-3 minuutin 

kuluttua, tarkasta että letkuissa ja liitännöissä ei ole vuotokohtia. Korjaa/kiristä vuotokohdat, jotta pumppu ei ime 

imaa letkujärjestelmään. 

Huolto 

 

Talvisäilytystä lukuunottamatta lämmitin ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä.  

 
Talvisäilytys 

 

Kun uimakausi on lopussa, lämmitin on irrotettava altaasta ja tyhjennettävä täysin vedestä ennen ensimmäisiä 

pakkasia. Säilytä lämmitintä huoneenlämmössä ja kuivassa paikassa talven yli. 

 

Varoitus: 

 

Älä päästä lämmittimen sisässä olevaa vettä jäätymään.  Jäätyessään vesi laajenee ja rikkoo lämmittimen sisällä 

olevat vesikanavat. Takuu eri korvaa pakkasvaurioita.  

 

Käynnissä olevan lämmittimen päälle ei saa astua. Se rikkoo lämmittimen. 

 

 

Vinkkejä: 

•  Kun allas ei ole käytössä, suojaa se lämpöä eristävällä suojapeitteellä. Vedenpinnasta haihtuu yön ja 

kylmemmän sään aikana paljon lämpöä. Jos lämpö pääsee haihtumaan, lämmittimen tuottama ylimääräinen 

lämmin vesi ei ehdi lämmittämään altaan vettä aurinkoisten tuntien aikana. Erillisen altaan veden lämpötila 
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laskee myös tuulisella säällä.       

        

  

 

• Emme suosittele käyttämään lämmitintä öisin tai viileinä aikoina, jolloin aurinko ei paista. Tässä tilanteessa 

lämmitin ei lämmitä, vaan se pumppaa altaaseen viileää vettä. Voit kytkeä lämmittimestä tulevaan 

allasveteen Swim & Fun -ohitussarjan (tuotenro 1572). 

 

• Jos kaksi lämmitintä halutaan kytkeä sarjaan, on ehdottomasti käytettävä ohitussarjaa. Ohitustoiminnolla 

voidaan myös pienentää lämmittimen sisäistä vedenpainetta. Kun monta lämmitintä on kytketty sarjaan, 

ensimmäisessä lämmittimessä on korkeampi vedenpaine kuin seuraavissa lämmittimissä. 

 

• Altaan vesi lämpiää, kun vesi kiertää lämmittimen läpi useita kertoja. Yleensä veden lämpötilaero ei tunnu 

vielä, kun paluuvesi palaa altaaseen kierrettyään kerran aurinkolämmittimen läpi.  

 

Takuu 

 

Takuuaika alkaa ostopäivänä, joka näkyy ostokuitissa. Kuitti on esitettävä huoltoa koskevissa asioissa takuuajan 

aikana. Säilytä ostokuitti huolellisesti. Valmistaja takaa, että laite on käyttöturvallinen ja täyttää seuraavat 

tuotevastuulain määräykset: 

                       Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen mukaan. 

                       Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää 

Takuu ei kata luonnollista kulumista, naarmuja, hiertymiä tai kosmeettisia vaurioita. Takuun piiriin eivät myöskään 

kuulu vauriot, jotka ovat aiheutuneet seuraavista: 

                        Ohjeidenvastainen käyttö tai käsittely, mukaan lukien pakkasvauriot 

                        Lämmittimen päälle astuminen/sen päällä hyppiminen 

                        Korjaukset, muuntelutyöt tai muut vastaavat, jotka on tehnyt joku muu kuin Swim & Fun Scandinavia 

 

Jos haluat reklamoida tuotteesta, ota yhteys Swim & Fun Scandinaviaan. Tuotepalautuksissa tuote onpakattava 

huolellisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Omalla vastuullasi on tarkastaa, että tuote on kunnossa 

toimituksen saapuessa. Kerro tuotepalautuksen yhteydessä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen 

sähköpostiosoitteesi. Ilman näitä tietoja emme voi palauttaa tuotetta takaisin! 

Lisätietoja ja vinkkejä on sivustollamme: www.swim-fun.com 

Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslain alainen 

 

Swim & Fun Scandinavia – asiakaspalvelu: 

                    Tanska        +45 7022 6856 

                    Ruotsi        +46 771 188819 

 

 


