
Návod na použitie prietokového ohrievača s
termostatom:
- Osaga OTH 1000
- Osaga OTH 2000



Použitie v súlade s určeným účelom
Konštrukčný rad OSAGA OTH 1000, 2000, ďalej nazývaný prístroj, je jazierkový prietokový ohrievač normálnej
rybničnej vody od +4°C do + 35°C na výlučne súkromné použitie, na ohrev záhradných jazierok s násadou rýb alebo
bez nej. Prietokový jazierkový ohrievač smie byť prevádzkovaný len s externým jazierkovým čerpadlom.

Použitie v rozpore s určeným účelom
Pri používaní v rozpore s určeným účelom a pri nesprávnej manipulácii môže byť tento prístroj zdrojom
nebezpečenstva pre osoby. Pri používaní v rozpore s určeným účelom zaniká z našej strany záruka a všeobecné
prevádzkové povolenie.

Bezpečnostné pokyny
Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa
neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny. Toto zariadenie môžu
používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním pracujú za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne
bezpečného použitia zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z neho vyplývajú. Deti sa so zariadením nesmú
hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu.

Elektrická inštalácia podľa predpisov
Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť
k vážnemu ohrozeniu zdravia a života. Než začnete vykonávať prácu na prístrojoch, vytiahnite vždy ich zástrčky a
zástrčky u všetkých zariadení vo vode zo zásuvky! Prevádzkujte prístroje len v zástrčke s ochranným kontaktom. Táto
musí byt’ zriadená vždy podľa platných národných predpisov. Zaistite, aby ochranný vodič bol vedený priebežne až k
zariadeniu. Používajte len káble, ktoré sú schválené pre vonkajšie použitie. Nepoužívajte nikdy inštalácie, adaptéry,
predlžovacie a prívodné vedenia bez ochranného kontaktu! Vedenia siet’ových prípojok nesmú mat’ menší prierez
ako vedenia s gumovou izoláciou so skratkou H05 RNF. Predlžovacie vedenie musí vyhovovat’ DIN VDE 0620.
Zaistite, aby bol prístroj napájaný cez ochranné zariadenie zvodového prúdu (Fl, resp. RCD) s konštrukčným
zvodovým prúdom nie viac než 30 mA. Elektrické inštalácie na záhradných rybníčkoch a plaveckých bazénoch musia
zodpovedat’ medzinárodným a národným ustanoveniam pre zriadzovateľov. Porovnajte elektrické údaje napájania
siete s typovým štítkom na obale resp. na prístrojoch. Veďte pripájacie vedenie chránené tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu. Zaistite zásuvkové spojenia a všetky miesta prípojok proti vlhkosti. V prípade poškodenia kábla alebo
krytu sa nesmie prístroj prevádzkovať! Vytiahnite vidlicu zo zástrčky! Prívodné sieťové vedenia týchto prístrojov nie je
možné vymeniť. Pri poškodení vedenia sa musia zodpovedajúce prístroje (súčasti) vymeniť. Nenoste resp. neťahajte
prístroje na prívodných vedeniach. Neotvárajte nikdy kryt prístrojov alebo častí príslušenstva, pokiaľ to nie je
vyslovene uvedené v pokynoch Návodu na použitie. Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístrojoch. Používajte
pre prístroje len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Opravy nechajte vykonávať len autorizovanými servisnými
miestami. Pri otázkach a problémoch sa pre Vašu vlastnú bezpečnosť obráťte na odborníka v obore elektrotechniky!
Neprevádzkujte prístroje pokiaľ sa zdržiavajú
vo vode osoby! Nikdy prístroje neprevádzkujte bez prietoku vody! Nečerpajte nikdy iné kvapaliny než vodu! Ohrievač
nesmie byt’ v žiadnom prípade netesný. Hrozí nebezpečenstvo vypustenia jazierka a poškodenie ohrievača.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Osaga Heater OTH 2000 prietokový ohrievač s
termostatom

Prietokový ohrievač bol testovaný na bezpečnosť a optimálnu výkonnosť. Nedodržanie pokynov v tomto manuály
môže spôsobiť škody alebo vážne zranenia. Manuál si pred použitím prečítajte a starostlivo uschovajte.

Model:               Napájanie:        Príkon:
OTH-1000         230V / 50 Hz    1000W
OTH-2000         230V / 50 Hz    2000W

Pond Heater 2 kW kapacita jezierka max. 20 000 l

Pre zvýšenie teploty 1 m3 vody za 1 hodinu o 1°C je treba cca 1.000 kcal. Majte na pamäti, že teplota vody je závislá
na teplote vody na povrchu hladiny a prípadnej izolácií.
Upozornenie:

1. pred inštaláciou ohrievača sa uistite, že výrobok bol dodaný kompletný
2. zaistite aby sa do regulátoru nedostala voda.
3. neinštalujte Pond Heater v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov
4. pripojte ohrievač na čerpadlo a skontrolujte, či má voda cez ohrievač voľný prietok. Ohrievač nepripájajte
do električkej siete ak nie je špirála kompletne ponorená vo vode. Môže prísť k poškodeniu alebo zničeniu
výrobku
5. v prípade, že niektorá časť výrobku chýba, je poškodená alebo ohrievač nefunguje správne, je nutné
vyhľadať odbornú pomoc
6. v prípade čistenia ohrievača alebo inej manipulácie s ním, odpojte prístroj od elektrickej siete
7. ohrievač musí byť napájaný dostatočne silným káblom. Použitím slabého káblu môže dôjst k jeho
prehrievaniu alebo spáleniu. Pre ohrievač s výkonom 3000 W je najslabší použiteľný drát o priemere 1,5 mm.

Inštrukcie k termostatu:
1. termostat je od dodavateľa nastavený na 0°C, Ohrievač môže byť nastavený v rozpätí 0-40 °C.
2. nastavenie termosta by malo byť na vyššiu hodnotu, ako je teplota vody v jazierku. Napríklad ak má

voda 10°C, musíte teplotu na termostatu nastaviť na viac ako 10 °C. Pokiaľ bude nastavená nižšia
teplota, ohrievač nebude pracovať. Šípka označujúca nastavenú teplotu je v blízkosti svetelného
indikátoru.

Inštrukcie k inštalácií:
1. ohrievač musí byť použitý s čerpadlom, vhodnou hadicou a hadicovým pripojením.
2. použite vhodnú hadicu podľa umiestnenia ohrievača a vzdialenosti od jazierka.
3. umiestnite ohrievač na suché a rovné miesto. Upozornenie: termostat a svetelný indikátor by mal byť
natočený smerom k vám (hadicové trny smerujú nahor), aby bola špirála neustále pod vodou. Iná inštalácia
môže mať za následok poškodenie alebo zničenie prístroja.
4. pripojte hadicu s čerpadlo a skontrolujte, či voda voľne preteká cez ohrievač a všetky dielu sú

správne utesnené. Hadicové trny na ohrievači je nutné zrezať podľa priemeru hadice.
5. napájanie ohrievača je 230 V – 50 Hz.
6.          v závislosti na objemu ohrievanej vody po niekoľkých hodinách skontrolujte teplotu vody v jazierku.
Ohrievač pracuje správne ak teplota vody zodpovedá nastavenej hodnote termostau alebo má drobnú odchýľku.
Malý rozdiel (pár stupňov) medzi nastavenou a skutočnou teplotou je normálny. Ak je rozdiel príliš veľký, môže
byť objem ohrievanej vody príliš veľký alebo môže mať ohrievač poruchu.

Distribútor:
         Petomar Slovakia s.r.o, 925 63, Dolná Streda, www.zahradnejazierka.sk



Schéma zapojenia jazierkového
ohrievača OSAGA OTH


