Navodila za solarni sistem za prezračevanje, model SL-13
Kat. štev. 11 22 08

1. SPLOŠNI OPIS
Skrbi za potrebno kroženje zraka. Enostavna uporaba. Pri
sončnem sevanju začne samodejno delovati. Tako lahko
preprečite zastajanje vročine v rastlinjakih, zimskih vrtovih, vrtnih
hišicah ali na podstrešjih (s pomočjo črnih cevi lahko realizirate
tudi samodejno solarno segrevanje zraka za prostore). Set
sestavlja solarni modul, ki je odporen na vremenske pogoje in
mraz, aluminijast držalni kotnik, ventilator z zaščitno mrežico in 5
m kabla z vtičnim spojnikom za solarni modul.
Tehnični podatki:
Solarni modul 6 W, 12 V $ Velikost 450 x 310 x 10 mm $ Ventilator
z aluminijastim ohišjem 120 x 120 x 38 mm $ Prehod zraka pri
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optimalnih sončnih pogojih maksimalno 150 m /h.
2. MONTAŽA SISTEMA ZA PREZRAČEVANJE
Ta prezračevalni sistem se še posebej odlikuje po svoji prijazni
montaži. Sestavljen je iz naslednjih delov:
1 kos 6 W/12 V solarni modul
1 kos ventilator s 5 m priključnega kabla
1 kos pokrov ventilatorja
1 kos držalo za solarni modul
3. MONTAŽA VENTILATORJA
Povsem odvijte priključni kabel ventilatorja. Ventilator mora biti
montiran v notranjem območju, tako da je zaščiten pred dežjem.
Pritrdite ga lahko preko 4 izvrtin. Izberite ustrezno mesto za
montažo in izrežite (npr. z žago luknjarico) luknjo z velikostjo
kolesa ventilatorja. Nato z ustreznim materialom montirajte
ventilator. Pri tem pazite na smer zračnega toka pri delovanju. Ta
je prikazana s puščico na strani ventilatorja. Glejte sliko v
originalnih navodilih.
Po potrebi lahko zaščitno mrežico ventilatorja pritrdite s pomočjo 4
vijakov. Ta zaščitna mrežica mora biti montirana na predelu, ki ni
izpostavljen dotikom in vas ščiti pred poškodbami pri delovanju
ventilatorja.
4. MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV MODULA
Za solarni modul po možnosti izberite priti jugu obrnjen predel
znotraj dometa priključnega kabla. Modul lahko namestite s
pomočjo priloženega držala, pritrdite pa ga lahko s pomočjo
lepilnega traku. Pri tem pazite, da je ta solarni modul zelo občutljiv
in se lahko zdrobi, zato ga ne smete izpostavljati mehanski
obremenitvi. Zdrobljenega solarnega modula ne morete popraviti.
Vtikač priključnega kabla enostavno vtaknete v vtičnico na zadnji
strani modula. OPOZORILO! Vtikač je zaščiten pred napačno
polariteto, pri vtikanju ne smete biti nasilni.
5. UPORABA
Takoj ko sončna svetloba pade na solarni modul, se začne
ventilator premikati in poskrbi za brezplačno izmenjavo zraka.
Solarni modul in ventilator sta primerna za uporabo vse leto.
Ventilator pa mora biti montiran tako, da je zaščiten pred dežjem!

Garancija:
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema
brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so
posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica
tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne
izboljšave, dobave nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene.
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha
pravica iz garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov,
samovoljnem
ožičenju
elementov
kot
so
stikala,
potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k
aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega
ravnanja
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali
zaradi uporabe napačnih varovalk
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih
ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je
posledica nestrokovnega spajkanja
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje
ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali
jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske
odpadke.
Garancijska Izjava:
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske
opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo
v roku 45 dni vrnili popravljen ali ga zamenjali z novim. Okvare
zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen
izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za
mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu.
Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če
ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad
Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

