
S-S-001813 
 

 
 

 
 

#58288 
Bazénový solární ohřívač vody 

   

Inflate Your Fun
TM

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k použití 
www.bestway-global.com 

http://www.bestway-global.com/


2 

S-S-001813 

REF.ČÍSLO. POPIS POČET
Číslo náhradního

dílu 

1 Solární panel 2 ks

2 O-kroužek 8 ks P6029

3 Adaptér hadice 8 ks P6618

4 Adaptér matice 8 ks P6615

5 Svorka hadice 8 ks P6124

6 Hadice 4 ks P6176

7 Adaptér víčka 2 ks P6540

8 O-kroužek 8 ks P6005

Velikost bazénu (nadzemní bazény Bestway) Počet

Kruhové 

bazény s 

konstrukcí

2.44m×51cm(8’×20") 2 ks

2.44m×61cm(8’×24") 2 ks

3.05m×76cm(10’×30") 4 ks

3.05m×1.00m(10’×39.5") 4 ks

3.30m×1.02m(130"×40") 4 ks

3.66m×76cm(12’×30") 4 ks

3.66m×1.00m(12’×39.5") 6 ks

3.66m×1.22m(12’×48") 6 ks

4.27m×1.22m(14’×48") 6 ks

4.57m×91cm(15’×36") 6 ks

4.57m×1.22m(15’×48") 6 ks

4.88m×1.22m(16’×48") 8 ks

5.49m×1.07m(18’×42") 8 ks

5.49m×1.22m(18’×48") 10 ks

5.49m×1.32m(18’×52") 10 ks

Obdélníkové 

bazény s

konstrukcí

2.21m×1.50m×43cm(87"×59"×17") 2 ks

2.39m×1.50m×58cm(94"×59"×23") 2 ks

2.59m×1.70m×61cm(102"×67"×24") 2 ks

3.00m×2.01m×66cm(118"×79"×26") 2 ks

4.00m×2.11m×81cm(157"×83"×32") 4 ks

2.87m×2.01m×1.00m(113"×79"×39.5") 4 ks

4.04m×2.01m×1.00m(159"×79"×39.5") 4 ks

4.12m×2.01m×1.22m(162"×79"×48") 6 ks

4.88m×2.74m×1.22m(16’×9’×48") 6 ks

5.49m×2.74m×1.22m(18’×9’×48") 6 ks

6.71m×3.66m×1.32m(22’×12’×52") 12 ks

7.32m×3.66m×1.32m(24’×12’×52") 12 ks

VAROVÁNÍ
Přečtete si pozorně následujici instrukce. 
Omezíte tak možná rizika a zranění.

Číslo, popis a množství dílů

Nenechávejte děti, aby používaly tento produkt.

UPOZORNĚNÍ:
- Tento produkt je určen pouze pro skladovatelné 
bazény. Nepoužívejte jej na vestavěné bazény.
Vestavěné bazény jsou zabudované v zemi nebo 
instalované v místech, která vylučují použití tohoto 
produktu.
- Nedotýkejte se panelu dokud se produkt používá, 
můžete si způsobit zranění.
- Na panely nestoupejte, nesedejte ani po nich 
neskákejte.
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6 - Na správnou činnost panelů a jejich životnost 
může mít vliv počasí.
- Tento produkt musí být smontován na rovném 
čistém místě. Zem musí být čistá, bez jakýchkoli 
objektů a odpadu jako jsou např. kameny nebo 
větve.
- Tráva nebo jiná vegetace pod solárními panely 
odumře a může způsobit nepříjemný oder. Proto 
doporučujeme odstranit trávu z lokality, kam    
plánujete umístit panely.
- Neumisťujte panely do míst s agresivní vegetací / 
plevelem,hrozí jejich poškození.
- Panely musí být umistěny na místo, které je    
vystaveno přimému slunečnímu zářeni. Obr.1 
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Obr.1 

POZNÁMKA: Všechny obrázky jsou pouze pro ilus-

traci. Nemusí zobrazovat daný výrobek.

SPECIFIKACE SADY
Plocha (m2) 3.80

Délka (m) 2.21

Šířka (m) 0.86

Max. tlak vody (Psi)          9

Materiál 3 - vrstvý

Doporučený počet solarních panelů v zavislosti na 
průtoku filtrace:

Poznamka: Pro objednávání náhradních dílů prosím 
používejte číslo náhradního dílu. 

Počet panelů pro jednotlivé druhy bazénů

Typ Průtok filtrace  l/hod. Pool Solar Heater(Pieces)

Kartušové
filtrace

1,249 l 2-4 ks

2,006 l 4-6 ks

3,028 l 6-8 ks   

5,678 l 6-12 ks

9,463 l 12 ks

Pískové
filtrace

2,006 l 2-4 ks

3,028 l 4-6 ks

3,785 l 6-8 ks

5,678 l 8-12 ks

Poznámka: Viz výše uvedená tabulka pro správné 
množství bazénového solárního ohřívače.

Typ kanálků                      Lineárně průchozí

Instalace                            Na trávník / na ploché místo

Plocha panelů     Cca 50-100% celkové plochy bazénu. Zvyšuje
    teplotu vody v bazénu o 3-5°C.

Přívod od 
filtrace
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Kruhové 
bazény s 
nafukovacím
okrajem

2.44m×66cm(8’×26") 2 ks

2.74m×76cm(9’×30") 2 ks

3.05m×76cm(10’×30") 4 ks

3.30m×1.02m(130’’×40’’) 4 ks

3.66m×76cm(12’×30") 4 ks

3.66m×91cm(12’×36") 6 ks

4.57m×91cm(15’×33") 4 ks

4.57m×91cm(15’×36") 6 ks

4.57m×1.07m(15’×42") 6 ks

4.57m×1.22m(15’×48") 6 ks

5.49m×1.07m(18’×42") 8 ks

5.49m×1.22m(18’×48") 8 ks

Oválné bazény 
s nafukovacím
okrajem

4.88m×3.05m×1.07m(16’×10’×42") 8 ks

5.49m×3.66m×1.22m(18’×12’×48") 8 ks

6.10m×3.66m×1.22m(20’×12’×48") 8 ks

7.32m×3.66m×1.22m(24’×12’×48") 10 ks

Bazén Hydrium Titan 4.88m×3.66m×1.22m (16'×12'×48'') 6 ks

Bazén Hydrium Poseidon 3.66m×1.22m (12'×48'') 6 ks

Bazén Hydrium Neptun 3.05m×1.22m (10'×48'') 6 ks

Tventil  A na bazénu

Obrázek není v žádném měřítku 

ventil  B  na bazénu
A 

                           B 

Obr.3
Údržba 

          Obr.3 

Návod na sestavení
1. Sestavte bazén a naplňte jej vodou do doporučené 

úrovně dle navodu k použití.
2. Rozložte solární panely a ujistěte se, že jsou 

správně směrem k adaptérům hadic.
3. Panely složte dle obrázku číslo 1 návodu. 
4. Připojte sací ventil kartušové nebo pískové filtrace 

k výstupnímu ventilu bazénu B. Dbejte pokynů v 
návodech.

5. Připojte filtraci k solárnímu panelu.
6. Připojte solární panel k sacímu ventilu bazénu A.
7. Upevněte svorky hadic.
8. Ujistěte se, že neutíká voda a všechny konektory 

jsou zapojeny tak, jak ukazuje obrázku číslo 2 
návodu.

      A na bazénu 

Do A na bazénu 

Do B na 
bazénu 

Přítok od filtrace 

Poznámka: Před údržbou se ujistěte, že je kartušová 
nebo písková filtrace vypnuta. Zabráníte tak 
možnému zranění a úniku vody.
1.Odpojte kartušovou nebo pískovou filtraci.
2.Uvolněte svorky hadic.
3.Odstraňte z bazénu nečistoty, případně z ventilů.
4.Očistěte solarni panely a hadice.
5.Dodržujte instalačni instrukce.

Opravy
1. Očistěte a vysušte opravovanou oblast.
2. Ustřihněte si požadovanou velikost záplaty.
3. Použijte přiložené lepidlo a natřete jednu stranu 
záplaty. Ujistěte se, že lepidlo je rovnoměrně 
rozetřeno.
4. Počkejte 30 minut a po té přitlačte záplatu na 
poškozené misto.
5. Uhlaďte případné bubliny, přitiskněte na dobu 2 
minut.
6. Produkt je znovu připraven k použiti. Opakujte 
tento proces v připadě dalšiho poškozeni.

Skladování
Poznámka: Ujistěte se, že kartušová nebo pisková 
filtrace jsou vypnuty. Zabráníte tak možnému 
zraněni.
1. Odpojte kartušovou nebo pískovou filtraci
2. Dodržujte instrukce, jak zabránit toku vody do 
filtrace.
3. Oddělte všechny hadice.
4. Všechny komponenty osušte.
5. Srolujte panely.
6. Skladujte na suchem a teplém mistě, mimo dosah 
dětí.

Obrázek není v žádném měítku.

Obr.2 

A B 

Do B venilu bazénu 

Obr.2 

Poznamka: Pokud máte 2 sady solárních panelů (4
ks) a více, zapojte je dle obrazku číslo 3.

ventil B na bazénu
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Rady na závěr

Pokud umistíte panel nad úroveň hladiny vody v bazénu,
je třeba celý systém před spuštěním filtrace zavodnit
(před zapojením napusťte do systemu vodu např. pomocí
zahradní hadice).

Upozornění:
Při trvalé instalaci (například na střechu) instalujte panel
tak, aby byl vývod v nejnižším bodě a při vypuštění 
systemu (při zazimovaní) vytekla veškera voda. – sklon 
min. 1°.

Po instalaci zapněte filtrační pumpu. Vyzkoušejte
dotykem, zda je solarni panel studený, pokud ano, je 
zapojen správně a voda skrz něj protéká.

Upozornění:
Solarní panely se nejčastěji instalují na střechách budov. 
Pokud si budete přát instalovat solarní panely na střechu a 
nemáte dostatečné vybavení, bezpečnostní pomůcky a 
zkušenosti, kontaktujte odbornou firmu. Vyvarujte se 
nebezpečí zranění. Nejefektivnějši umistěni panelu je 
jištěním směru pod úhlem 30°.

Pokud instalujtete solarní panely na zem, nestavějte pod ně 
žadné police a podobné předměty, které by mohly dětem 
posloužit jako další schůdky a umožnit jim vstup do bazénu. 
Děti mějte vždy pod dozorem. Do vstupu do bazenu maji 
sloužit specialně zkonstruované schůdky.

Před uskladněním (zazimovaním) vypusťte vodu ze 
solárnich panelů.

Skladujte mimo dosah horkych zdrojů. Se solarnim 
panelem nemanipulujte při teplotach pod 5 °C.


