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ZÁKLADNY POSTUP INŠTALÁCIE 
 
Balenie stojanu obsahuje komponenty pre zloženie stojanu v dvoch variantoch. Verzia A je určená pre voľné 
postavenie stojanu na terén v okolí bazéna, variant B obsahuje univerzálne držiaky pre ukotvenie na stene, 
streche apod. 
 
 
1. Variant A – štandardná montáž (OBR. 1, OBR. 2), (nakoľko balenie obsahuje sadu dielov pre obe varianty 
montáže, pre tento variant zostanú nevyužité 4 ks L držiakov – diel 6) 

 
 

       
 

OBR. 1                                                                               OBR. 2 
 
 
 

PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD. VAŠA SPOKOJNOSŤ S TÝMTO 
SOLÁRNYM SYSTÉMOM BUDE ZÁVISIEŤ NA JEHO SPRÁVNEJ INŠTALÁCII A 
POUŽITÍ. 

POZOR:  a) Tento solárny systém možno namontovať na streche blízkej budovy. Táto 
inštalácia nie je zďaleka tak jednoduchá, ako sa zdá. Aj napriek tomu, že máte 
skúsenosti s prácou na strechách, máte k dispozícii vhodný rebrík, bezpečnostnú 
výbavu a nástroje, odporúčame zveriť montáž odbornej firme, ktorá disponuje 
vyškolenými pracovníkmi. 

b) Montáž realizujte tak, aby ste solárnym ohrevom neuľahčili deťom alebo zvieratám 
vstup do bazéna. Bez dozoru by sa mohli utopiť! 
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2. Variant B – individuálna montáž na priložených univerzálnych držiakoch (6) (OBR. 3), určených pre montáž 
na streche, zvislej steny, apod. Tuto montáž odporúčame konzultovať s odborníkom, (pre tento variant zostanú 
nevyužité diely 3, 7, 10 (2 ks), 1 (1ks)).  
 

 
 

OBR. 3 
 
 
UPEVNENIE SOLÁRNEHO PANELU 
 
Upevnenie a kompletovanie panela (OBR. 4) – panel umiestnite na pripravený stojan, na nechránené hrany 
panelu nasaďte ochranné PVC lišty a zaistite priloženým popruhom so sponou (dotiahnutím popruhu bez 
ochranných líšt hrozí poškodenie panelu). 

 

 
 

OBR. 4 
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Obsah dodávky 
  Popis Počet kusov 

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 Univerzálny držiak 6 

7 Skrutka M8x30 2 

8 Skrutka M8x35 2 

9 Skrutka M8x60 4 

10 Matice M8 8 

11 Tkaloun so sponou 3 

12 Ochranná PVC lišta 3 m 

13 Plastová záslepka 2 

 
 

Záručné podmienky, servis a náhradne diely 
Výrobca poskytuje záruku na materiálové a výrobné vady. Záručné podmienky sú uvedené v Záručnom liste 
predajcu. V prípade, že budete potrebovať radu, zaistiť servis alebo získať náhradný diel, obráťte sa na svojho 
predajcu. Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné diely. 


