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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 

 

 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

- Prečítajte si pozorne celý manuál pred tým, než začnete ohrev inštalovať a používať 

- Ohrev inštalujte a užívajte iba pod dohľadom kompetentnej dospelej osoby  

- Nenechajte deti používať tento produkt, nie je to hračka  

- Nikomu nedovoľte vstupovať, skákať, sadať, stáť na ohrevu  

- Filtračné zariadenie vypínajte pred inštaláciou, servisom, čistením ohrevu 

- Neblokujte výpustnú časť ohrevu, ak je filtrácia zapnutá  

- Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie alebo aj smrť 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

- Používajte tento ohrev iba s nadzemnými bazénmi, ktoré nie sú permanentne inštalované 
- Veľkosť ohrevu pred naplnením 1,2 x 1,2 m, plocha 1 m2 
- Vhodný pre bazény do objemu 30.280 litrov 
- Kompatibilný s filtráciami o max. Výkone 7.570 l / h.  
- Zvyšuje teplotu vody v priemere o 3-5 ˚C v závislosti na počasí a okolitých podmienkach 

 
OBSAH BALENÍ 
 

Číslo Popis Počet ks Číslo ND 

1 Ohrev solárna podložka 1 11956 

2 Dvojcestný ventil 1 11954 

3 Koleno 2 11953 

4 Hadicové tesnenie  5 10134 

5 Hadicová spona 5 11489 

6 Hadica 1 11955 

7 Adaptér A pre 38 mm hadice 1 10849 

8 Adaptér B pro 38 mm hadice 1 10722 
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ZÁKLADNÍ POSTUP INSTALACE 
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POŽIADAVKY A PRÍPRAVA POVRCHU PRE OHREV 

- Pre umiestnenie ohrevu si vyberte miesto, kde je počas dňa najviac slnka  

- Vybrané miesto musí byť bez kameňov a ďalších ostrých predmetov, ktoré by mohli ohrev poničiť 

- Vybrané miesto musí byť mimo dopravnej cesty a musí byť neprístupné domácim miláčikom  

- Vyčistite vybrané miesto od trávy a ostatných rastlín. Všetka vegetácie pod ohrevom zahynie.  

- Pre predĺženie životnosti ohrevu vložte pod ohrev koberec alebo rohožku  

- Neumiestňujte ohrev na strechu alebo iné stavení. Neumiestňujte ohrev nad vodnú hladinu  bazéna 

 
POSTUP INŠTALÁCIE 
Nižšie uvedené pokyny predpokladajú, že bazén je už postavený vr. filtračného zariadenia a je 
nainštalovaná hadica, ktorá vedie z výpustného otvoru filtrácie do bazéna.  
1.  Rozbaľte ohrev na vybranom mieste, kde bude absorbovať maximum slnka. (viď. obr. 1)  
2.  Umiestnite ohrev medzi výpustný časť filtračného zariadenia a hadicu z výpustného ventilu, 

ktorá vedie späť do bazéna. Ak využívate chlorinátor, musí byť pripojený za ohrev. 
3.  Umiestnite dvojcestný ventil na dva otvory v ohrevu. Uistite sa, že koleno A (3) je napo - jeno 

na stranu ventilu A. Zaistite ventil (2) hadicovými sponami (5). Uistite sa, že sú kolená a 
spony utiahnuté. (viď. obr. 2) 

4.  Pripojte koniec hadice (6) na zostávajúcu otvorenú časť ventilu (2) and zaistite ju hadicovou 
sponou (5). (viď. obr. 3) 

5.  Pred odpojením akejkoľvek hadice od bazéna a filtrácie sa uistite, že je filtračné zariadenie 
vypnuté a všetky prípadné výpuste a vpusty sú zabezpečené, aby voda nevytekala.  

 
 
 

Obr. č. 1                                                                    Obr. č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 3
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NAPOJENIE NA 32 mm HADICU S POUŽITÍM HADICOVÉJ SPONY 
1. Odpojte hadicu filtrácie, ktorá vedie z výpustného otvoru filtrácie späť do bazéna.  
2. Pripojte koniec krátkej hadice (6) k výpustnému otvoru filtrácie. Zabezpečte hadicu hadicovou  
    sponou (5) (viď. Obr. 4) 
3. Druhý koniec hadice, ktorá pôvodne viedla z výpustného otvoru bazéna do filtrácie, príves - te do  
    výpustného otvoru ohrevu. Zabezpečte hadicovou sponou (5) (viď. Obr. 5).  
4. Uistite sa, že sú všetky hadicové spony pevne utiahnuté.

 

Obr. č. 4 

Obr. č. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 6 Obr. č. 7
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PROVOZ OHŘEVU 
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Výkon filtrácie (l/h) počet ohrevov 

1.250 1-2 

2.006 2-4 

3.785 3-5 

4.500 4-5 

5.678 4-6 

7.570 5-6 

 

 
 
PREVÁDZKA OHREVU 

         1.Otvorte / odkryte všetky vstupy a výpusty bazéna a zapnite filtračný systém. Uistite sa, že je   

     systém odvzdušnený. Pre odvzdušnenie systému si prečítajte manuál filtrácie. 

         2. Otočte ventil po smere hodinový ručičiek na pozíciu "otvorené"      aby voda mohla prúdiť skrz   

             ohrev. (viď. obr. 8) 

         3. Otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek na pozíciu "zatvorené" aby voda prechádzala rovno  

             do bazéna (viď. Obr. 9) 

         4. Pre zabránenie úniku tepla z bazéna prikryte bazén solárne alebo krycou plachtou ak ho  

             nepoužívate 

         5. K zvýšeniu ohrevu vody napojte dva alebo viac ohrevov za seba pomocou krátkej hadice (6) (viď.  

             Obr. 10). V priloženej tabuľke zistíte koľko možno napojiť ohrevov podľa filtrácie. 

Obr. č. 8                                                                    Obr. č. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 10 
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PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
 
 
 
 
ÚDRŽBA, ZAZIMOVANIE A USKLADNENIE 

1. Vypnite filtráciu a zastavte prúd vody do ohrevu. Obráteným postupom inštalácie pro- veďte      
        odinštalovaní ohrevu. 
2. Na čistenie používajte slabý mydlový roztok a vodu. Nepoužívajte chemikálie alebo hrubé   

kefy. 
3.     Vypustite všetku vodu z ohrevu. Zostávajúce voda v ohreve môže zmrznúť. 
4.     Uistite sa, že sú všetky súčasti ohrevu suché pred tým, než je uskladníte. Nechajte ohrev a    
        jeho súčasti na vzduchu a slnku úplne vyschnúť. Posypte solárne podložku mastným    
        práškom pre zapríčinenie zlepenie dohromady a absorbuje zvyšky vlhkosti. 
5.    Solárne podložku skladujte rovno a voľne zarolovanou 
6.    Originálne balenie môže byť použité pre uskladnenie. Skladujte na suchom, chladnom mies-  
       ťa, kde nemrzne. 
7.    V prípade nutnej opravy použite bežné lepidlo na PVC alebo záplaty na PVC. 

 

 
 

 

 

-  Solárny ohrev 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 tesnosť a nepriepustnosť solárneho panelu. 
-  Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení solárneho ohrevu skontrolovať či nie je porušený t 
   transportný obal alebo poškodený solárny panel či inak znehodnotený ako tejto skutočnosti    
   okamžite informovať predajcu. 
-  Ak vykazuje solárny panel zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré  
   zariadenie nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr do troch 
   mesiacov od zakúpenia v mieste nákupu. 

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 

- Chyby vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú 

údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok  

- Prirodzené starnutie 

- Neoprávnený zásah do súčasťou solárneho ohrevu 

 

Výdavky spojené so stratou vody nie sú takisto predmetom záruky.  
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE! 

 

 
Chyby v tlači vyhradené 
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POČET PODLOŽIEK PRE JEDNOTLIVÉ VEĽKOSTI BAZÉNOV 

Počet ohrevov doporučených pre jednotlivé bazény. Je predpokladané, že ohrev bude 8 hodín 

na slnku denne. Ďalej to závisí na podmienkach počasia, či je bazén na noc prikrívaný apod. 
 

BAZÉN VEĽKOSŤ  BAZÉNU MNOŽSTVO OHREVOV 

 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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nákup na internete 

 

www.marimex.sk 
 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 

 

www.marimex.sk/eshop 
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