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ZÁKLADNÍ POSTUP INSTALACE 
 
Balení stojanu obsahuje komponenty pro složení stojanu ve dvou variantách. Verze A je určena pro volné 
postavení stojanu na terén v okolí bazénu, varianta B obsahuje univerzální držáky pro ukotvení na zdi, střeše 
apod. 
 
 
1. Varianta A – standardní montáž (OBR. 1, OBR. 2), (jelikož balení obsahuje sadu dílů pro obě varianty 
montáže, pro tuto variantu zůstanou nevyužity 4 ks L držáku – díl 6) 

 
 

       
 

OBR. 1                                                                               OBR. 2 
 
 
 

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD. VAŠE SPOKOJENOST S TÍMTO 
SOLÁRNÍM SYSTÉMEM BUDE ZÁVISET NA JEHO SPRÁVNÉ INSTALACI A 
POUŽITÍ. 

POZOR:  a) Tento solární systém lze namontovat na střeše blízké budovy. Tato instalace není 
zdaleka tak jednoduchá, jak se zdá. Přestože máte zkušenosti s prací na střechách, 
máte k dispozici vhodný žebřík, bezpečnostní výbavu a nástroje, doporučujeme svěřit 
instalaci odborné firmě, která disponuje vyškolenými pracovníky. 

b) Instalaci proveďte tak, abyste solárním ohřevem neusnadnili dětem nebo zvířatům 
vstup do bazénu. Bez dozoru by se mohla utopit! 
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2. Varianta B – individuální montáž na přiložených univerzálních držácích (6) (OBR. 3), určených pro montáž 
na střeše, svislé zdi, apod. Tuto montáž doporučujeme konzultovat s odborníkem, (pro tuto variantu zůstanou 
nevyužity díly 3, 7, 10 (2 ks), 1 (1ks)).  
 

 
 

OBR. 3 
 
 
UPEVNĚNÍ SOLÁRNÍHO PANELU 
 
Upevnění a kompletace panelu (OBR. 4) – panel umístěte na připravený stojan, na nechráněné hrany panelu 
nasaďte ochranné PVC lišty a zajistěte přiloženým popruhem se sponou (dotažením popruhu bez 
ochranných lišt hrozí poškození panelu). 

 

 
 

OBR. 4 
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Obsah dodávky 
  Popis Počet kusů 

1 Trubka rámu U – 125 cm 3 

2 Trubka rámu – 140 cm 2 

3 Trubka rámu J – 142 cm 2 

4 Trubka rámu L – 36 cm 2 

5 Trubka rámu – 55 cm 2 

6 Univerzální držák 6 

7 Šroub M8x30 2 

8 Šroub M8x35 2 

9 Šroub M8x60 4 

10 Matice M8 8 

11 Tkaloun se sponou 3 

12 Ochranná PVC lišta 3 m 

13 Plastová záslepka 2 

 
 

Záruční podmínky, servis a náhradní díly 
Výrobce poskytuje záruku na materiálové a výrobní vady. Záruční podmínky jsou uvedeny v Záručním listě 
prodejce. V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na svého 
prodejce. Při údržbě a opravách používejte originální náhradní díly. 


