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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 -  Přečtěte si pozorně celý manuál před tím, než začnete ohřev instalovat a používat
 -  Ohřev instalujte a užívejte pouze pod dohledem kompetentní dospělé osoby
 -  Nenechte děti používat tento produkt, není to hračka
 -  Nikomu nedovolte vstupovat, skákat, sedat, stát na ohřevu
 -  Filtrační zařízení vypínejte před instalací, servisem, čištěním ohřevu
 -  Neblokujte výpustní část ohřevu, pokud je filtrace zapnutá
 -  Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění nebo i smrt

OBECNÉ INFORMACE

 -  Používejte tento ohřev pouze s nadzemními bazény, které nejsou permanentně instalované
 -  Velikost ohřevu před naplněním 1,2 x 1,2 m, plocha 1 m2

 -  Vhodný pro bazény do objemu 30.280 litrů
 -  Kompatibilní s filtracemi o max. výkonu 7.570 l/h.
 -  Zvyšuje teplotu vody v průměru o 3-5 ˚C v závislosti na počasí a okolních podmínkách

OBSAH BALENÍ

Číslo Popis Počet ks Číslo ND

1 Ohřev solární podložka 1 11956
2 Dvoucestný ventil 1 11954
3 Koleno 2 11953
4 Hadicové těsnění 5 10134
5 Hadicová spona 5 11489
6 Hadice 1 11955
7 Adaptér A pro 38 mm hadice 1 10849
8 Adaptér B pro 38 mm hadice 1 10722
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ZÁKLADNÍ POSTUP INSTALACE

POŽADAVKY A PŘÍPRAVA POVRCHU PRO OHŘEV

- Pro umístění ohřevu si vyberte místo, kde je během dne nejvíce slunce
- Vybrané místo musí být bez kamenů a dalších ostrých předmětů, které by mohly ohřev poničit
- Vybrané místo musí být mimo dopravní cesty a musí být nepřístupné domácím mazlíčkům
- Vyčistěte vybrané místo od trávy a ostatních rostlin. Veškerá vegetace pod ohřevem zahyne.
- Pro prodloužení životnosti ohřevu vložte pod ohřev koberec nebo rohožku
- Neumisťujte ohřev na střechu nebo jiné stavení. Neumisťujte ohřev nad vodní hladinu bazénu

POSTUP INSTALACE

Níže uvedené pokyny předpokládají, že bazén je již postaven vč. filtračního zařízení a je nainsta-
lována hadice, která vede z výpustního otvoru filtrace do bazénu.
 1.  Rozbalte ohřev na vybraném místě, kde bude absorbovat maximum slunce. (viz. obr. 1)
 2.  Umístěte ohřev mezi výpustní část filtračního zařízení a hadici z výpustního ventilu, která 

vede zpět do bazénu. Pokud využíváte solinátor, musí být připojen za ohřev. 
 3.  Umístěte dvoucestný ventil na dva otvory v ohřevu. Ujistěte se, že koleno A (3) je napo-

jeno na stranu ventilu A. Zajistěte ventil (2) hadicovými sponami (5). Ujistěte se, že jsou 
kolena a spony utaženy. (viz. obr. 2)

 4.  Připojte konec hadice (6) na zbývající otevřenou část ventilu (2) and zajistěte ji hadicovou 
sponou (5). (viz. obr. 3)

 5.  Před odpojením jakékoli hadice od bazénu a filtrace se ujistěte, že je filtrační zařízení 
vypnuté a všechny případné výpusti a vpusti jsou zabezpečené, aby voda nevytékala.

Obr. č. 1 Obr. č. 2

Obr. č. 3



www.marimex.cz4

NAPOJENÍ NA 32 mm HADICI S POUŽITÍM HADICOVÉ SPONY

 1.  Odpojte hadici filtrace, která vede z výpustního otvoru filtrace zpět do bazénu.
 2.  Připojte konec krátké hadice (6) k výpustnímu otvoru filtrace. Zabezpečte hadici hadico-

vou sponou (5) (viz. obr. 4)
 3.  Druhý konec hadice, která původně vedla z výpustního otvoru bazénu do filtrace, připoj-

te do výpustního otvoru ohřevu. Zabezpečte hadicovou sponou (5) (viz. obr. 5).
 4.  Ujistěte se, že jsou všechny hadicové spony pevně utaženy.

NAPOJENÍ NA 38 mm HADICI S POUŽITÍM ADAPTÉRU

 1.  Odpojte hadici filtrace, která vede z výpustního otvoru filtrace zpět do bazénu.
 2.  Připojte adaptér A (7) k výpustnímu otvoru filtrace a druhý konec krátké hadice (6) připoj-

te na adaptér A (7). Zabezpečte hadici hadicovou sponou (5) (viz. obr. 6)
 3.  Připojte adaptér B (8) na výpustní otvor ohřevu a hadici, která původně vedla z výpust-

ního otvoru bazénu do filtrace, a připojte ji na druhý konec adaptéru B (8). Zabezpečte 
hadici hadicovou sponou (5) (viz. obr. 7)

 4.  Ujistěte se, že jsou všechny hadicové spony pevně utaženy. 

Obr. č. 4

Obr. č. 6

Obr. č. 5

Obr. č. 7
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PROVOZ OHŘEVU

 1.  Otevřete/ odkryjte všechny vpusti a výpusti bazénu a zapněte filtrační systém. Ujistěte 
se, že je systém odvzdušněný. Pro odvzdušnění systému si přečtěte manuál filtrace.

 2.  Otočte ventil po směru hodinový ručiček na pozici „otevřeno “ aby voda mohla proudit 
skrz ohřev. (viz. obr. 8)

 3.  Otočte ventil proti směru hodinových ručiček na pozici „zavřeno “ aby voda procházela 
rovnou do bazénu ( viz. obr. 9)

 4.  Pro zabránění úniku tepla z bazénu přikryjte bazén solární nebo krycí plachtou pokud ho 
nepoužíváte

 5.  Ke zvýšení ohřevu vody napojte dva nebo více ohřevů za sebe pomocí krátké hadice (6) 
(viz. obr. 10). V přiložené tabulce zjistíte kolik lze napojit ohřevů dle filtrace.

Obr. č. 8 Obr. č. 9

Obr. č. 10 Výkon filtrace (l/h) počet ohřevů

1.250 1-2

2.006 2-4

3.785 3-5

4.500 4-5

5.678 4-6

7.570 5-6

PROVOZ OHŘEVU
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ÚDRŽBA, ZAZIMOVÁNÍ A USKLADNĚNÍ

 1.  Vypněte filtraci a zastavte proud vody do ohřevu. Obráceným postupem instalace pro-
veďte deinstalaci ohřevu.

 2.  Pro čištění používejte slabý mýdlový roztok a vodu. Nepoužívejte chemikálie nebo hrubé 
kartáče.

 3.  Vypusťte všechnu vodu z ohřevu. Zbývající voda v ohřevu může zmrznout.
 4.  Ujistěte se, že jsou veškeré součásti ohřevu suché před tím, než je uskladníte. Nechte 

ohřev a jeho součásti na vzduchu a slunci úplně vyschnout. Posypte solární podložku 
mastným práškem pro zapříčinění slepení dohromady a absorbuje zbytky vlhkosti.

 5.  Solární podložku skladujte rovně a volně zarolovanou
 6.  Originální balení může být použito pro uskladnění. Skladujte na suchém, chladném mís-

tě, kde nemrzne.
 7.  V případě nutné opravy použijte běžné lepidlo na PVC nebo záplaty na PVC.

PROVOZ A ÚDRŽBA

–  Solární ohřev byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny 
součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými.

–  Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu 
společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.

–  Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
–  Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu 

ovlivňující těsnost a nepropustnost solárního panelu.
–  Kupující je povinen neprodleně po zakoupení solárního ohřevu zkontrolovat zda není porušen 

transportní obal nebo poškozen solární panel či jinak znehodnocen a o této skutečnosti 
neprodleně informovat prodejce.

–  Vykazuje-li solární panel zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které 
zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří 
měsíců od zakoupení v místě nákupu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

–  opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného 
uskladnění

–  běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
–  vady způsobené mechanickým poškozením
–  vady způsobené vlivem živelných sil
–  vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové 

vody a nevhodných čistících pomůcek
–  přirozené stárnutí
–  neoprávněný zásah do součástí solárního ohřevu
Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Chyby v tisku vyhrazeny
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POČET PODLOŽEK PRO JEDNOTLIVÉ VELIKOSTI BAZÉNŮ

Počet ohřevů doporučených pro jednotlivé bazény. Je předpokládáno, že ohřev bude 8 hodin na 
slunci denně. Dále to závisí na podmínkách počasí, zda se bazén na noc přikrývá apod.

BAZÉN VELIKOST BAZÉNU MNOŽSTVÍ OHŘEVŮ

183 x 51 cm 1
244 x 76 cm 1
305 x 76 cm 1
366 x 76 cm 2
366 x 84 cm 2
366 x 91 cm 2
457 x 84 cm 3
457 x 91 cm 3
457 x 107 cm 4
457 x 122 cm 4
488 x 107 cm 4
488 x 122 cm 5
549 x 122 cm 5

220 x 150 x 60 cm 1
260 x 160 x 65 cm 1
300 x 200 x 75 cm 1
450 x 220 x 85 cm 2

305 x 76 cm 2
366 x 76 cm 2
366 x 84 cm 2
366 x 91 cm 2
366 x 99 cm 3
427 x 107 cm 4
457 x 91 cm 4
457 x 107 cm 4
457 x 122 cm 5
488 x 107 cm 5
549 x 122 cm 6

305 x 549 x 107 cm 3
366 x 610 x 122 cm 4

427 x 107 cm 4
427 x 122 cm 4
488 x 122 cm 5
549 x 122 cm 6

400 x 200 x 100 cm 2
274 x 457 x 122 cm 4
274 x 549 x 132 cm 5
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Největší e-shop s bazény, trampolínami a infrasaunami v ČR!

Nákup rychle 

a snadno z pohodlí 

domova

ami a infrasaunami v ČR!v ČR!ami a saunami v 

Široký výběr 

bazénů, trampolín, 

infrasaun a doplňků

leNáákukupp ryychlee 

a snadno z ohodlí a snadno z pohodlí 

domovadommova

Dodání do 24 

hodin

DoDodádánní do 24 o 2424D

hodin

Prodej i na splátky

 Výstavní plocha včetně 

 venkovní expozice

 2 500 m2

 Možnost vyzkoušet 

 si vystavené produkty

 Odborné poradenství

  – vše na jednom místě

 Zboží ihned k odběru

Prodejní centrum MARIMEX, Libušská 264, Praha 4 – Libuš

www.marimex.czwww.marimex.ccmarimex cc88 xwww.marimwww.marimex.czwww.mwww.mwww mww
Infolinka: 261 222 111 I E-mail: info@marimex.cz


