
Dávkovač chlóru Marimex 

1. Odvzdušňovací ventil 

2. O-krúžok odvzdušňovacieho 

ventilu 

3. Viečko 

4. O-krúžok viečka 

5. Zámok viečka 

6. Telo dávkovača 

7. Otočný regulačný ventil 

8. Hadicová spona 2x – nie je 

súčasťou balenia 

9. Hadice 5/4 (32mm) – nie je 

súčasťou balenia 

10. O-krúžok vypúšťacieho ventilu 

11. Vypúšťací ventil 

NEBEZPEČENSTVO: Nikdy nemiešajte rôzne chemikálie! Nepoužívajte iné druhy chemikálií ako 

odporúčané! Dôkladne prepláchnite dávkovač prúdom vody pred naplnením chemikálií. 

VAROVANIE: Uzavrite čerpadlo a ventily pred otvorením dávkovača! Vyvarujte sa dýchaniu pár pri 

otvorení dávkovača! Vhodným oblečením chráňte svoje oči a pokožku pri práci s dávkovačom! Chráňte 

pred deťmi! 

Je vhodný LEN pre malé alebo veľké rozpustné tablety AquaMar Chlór Triplex, 

AquaMar Minitabs alebo AquaMar Komplex. Žiadne iné druhy chemikálií sa vo vašom 

dávkovači nesmie používať. To platí až do priemeru 7,65 cm alebo cca 1 kg malých 

tabliet. Má otočnú reguláciu na ventile, pomocou ktorej je možné regulovať prietok 

vody. Táto kapacita je pri normálnych podmienkach a v závislosti na veľkosti bazénu 

dostatočná pre cca 2- týždenný chlórovanie. 

Reguláciou na ventile medzi polohou + (viac chlóru) a - (menej chlóru) a množstvom 

chlórových tabliet v dávkovači môžete ľahko regulovať úroveň chlórovanie, aby bola 

udržaná správna úroveň pre váš bazén.  

Vždy inštalujte váš dávkovač chlóru za ohrev, UV lampu a pod. - Vždy ako posledný 

produkt okruhu toku vody. Ak tam nie je ohrev a pod., Inštalujte dávkovač za filtráciu. 

Mohlo by dôjsť k poškodeniu kúrenia alebo filtrácia ak by koncentrovaný chlór cez nej 

pretekal. 

INŠTALÁCIA: 

1. K inštalácii dávkovača sú potrebné dve hadicové spony a jedna 5/4 (32mm) hadice 

(nie sú súčasťou balenia). Zapojte hadicu do vstupu "IN" na vašom dávkovači 

(skontrolujte značku "FLOW" na strane telesa dávkovača) a zaistite ju pomocou jednej 

hadicové spony (obr. 1) 

2. Ak je bazén vybavený ventilmi na vstupe i výstupe, uzavrite ich. Pokiaľ nie je bazén 

vybavený ventilmi, je nutné odpustiť vodu na úroveň pod výstup a vstup vody. Ďalšou 

možnosťou je zdvihnutie čerpadlá nad úroveň hladiny vody (obr. 2) 

3. Vyprázdnite vratnú hadicu vášho bazéna a odpojte ju od filtrácie. (Obr. 3) 

4. Pripojte hadicu do teraz voľného pripojenia "OUT" na filtráciu a zaistite ju druhou 

hadicovou sponou. (Obr.4) 

5. Zapojte vratnú hadicu bazénu do "OUT" strany vášho dávkovača a otvorte ventily na hadiciach s 

vodou alebo dolejte vodu do bazéna na jej správnu úroveň (obr. 5) 

Pokyny pre používanie: 



Pred zapnutím dávkovače chlóru, musí byť váš bazén zachlórovaní na úroveň cca 0,3 - 0,6 ppm. 

Prostriedky používajte presne podľa návodov na použitie. 

Požiadavky na chlórovanie sa líši u bazénov v závislosti od frekvencie používania, teploty, slnečného 

žiarenia, rozmeru bazénov a na ďalších parametroch. 

 

  Otvorenie dávkovača Uzavretie dávkovače 

 

 

 

Mazanie: 

Nikdy nepoužívajte mazanie na O krúžky na báze benzínu. Na mazanie používajte mazací tuk na báze mydla alebo klasickú 

Indulonu. 

Zazimovanie: 

V prípade, že očakávame mrazivé teploty, otvorte vypúšťací ventil a vypustite všetku vodu z dávkovača. Opatrne odstráňte 

zvyšky chlórových tabliet a dôkladne prepláchnite dávkovač čistou vodou. Odoberte viečko a utiahnite ho späť len do 

polovice. 

 

Záručné podmienky 

Dávkovač bol vyrobený z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a 

uznané neškodnými. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s 

návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym 

poriadkom SR. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúce 

funkčnosť dávkovača. Po zakúpení dávkovača odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a 

dávkovače či iného znehodnotenia. V prípade akéhokoľvek poškodenia neodkladne informujte predajcu. Odporúčame, aby 

pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť. Ak vykazuje dávkovač zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po 

sprevádzkovanie a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, tak vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného 

odkladu. Pri zistení závady na jednotlivých častiach dávkovača reklamujte len vadnú časť s viditeľne označeným miestom 

poškodenia. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazerať takto: záruka sa nevzťahuje na: opotrebenie v dôsledku 

nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia, bežné opotrebenie zariadenia 

zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania, vady spôsobené mechanickým poškodením, chyby spôsobené vplyvom 

živelných síl, vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu, bazénovej vody a 

nevhodných čistiacich pomôcok, použitie iných než originálnych dielov, neoprávnený zásah do dávkovača alebo jeho 

poškodenia 

Vypnite čerpadlo a otočte 

regulačným kolieskom na vašom 

dávkovači v smere hodinových 

ručičiek až do koncovej pozície 

Pomaly otvárajte pozvoľným 

uvoľňovaním horného viečka a 

počkajte 1 minútu. 

POZOR: Nevdychujte výpary ZO 

VZDUCHU V OKOLÍ 

uvoľňovaného VENTILU 

Viečko otvoríme jeho stlačením 

nadol v smere CAP LOCKING TAB 

(je umiestnený na telese 

dávkovača pod viečkom) 

Umiestnite viečko s O 

krúžkom na pôvodné 

miesto na dávkovači. 

Opatrne začnite skrutkovať 

v smere hodinových 

ručičiek dovtedy, kým 

zámok na viečko 

nezapadne spolu so 

zámkom na telese 

dávkovača. Pomaly 

dotiahnite iba RUČNE. 

Presvedčte sa, že O-krúžok 

je čistý 

Uzavrite uvoľnený ventil na 

vrchnej časti viečka. 

Otočte regulačné koliesko 

na ventile na požadovanú 

polohu. Otvorte ventily (ak 

sú) a môžete reštartovať 

čerpadlo 


