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INTEX
® 
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA 

SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC 

PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠETKY INŠTRUCIE PRED POUŽÍVANÍM 
TOHTO PRODUKTU 

 
POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustračné účely. Nemusia odzrkadľovať skutočnú 
podobu produktu ani podľa mierky. 

 

REF. Č. POPIS KS. Č. SÚČIASTKY 

1 Solárny ohrievací koberec (solárny ohrievač) 1 11956 

2 Obtokový ventil 1 11954 

3 Lakťový spoj 2 11953 

4 Tesnenie na hadicu 5 10134 

5 Hadicová svorka 5 11489 

6 Hadica 1 11955 

*7 Adaptér A (iba pre 1-1/2” hadice) 1 10849 

*8 Adaptér B (iba pre 1-1/2” hadice) 1 10722 

*8 4 

1 2 
 

3 

6 5 *7 

VAROVANIE 
 • Pre zníženie rizika úrazu, nedovoľte deťom používať tento produkt. Vždy dohliadajte na deti a 

postihnutých. 

• Skladanie a rozkladanie je dovolené iba dospelým osobám. Tento produkt nie je hračka. 

• Nikdy nedovoľte nikomu, aby stúpil, stál, sedel alebo skočil na tento produkt. 

• Vypnite pumpu pred inštaláciou, obsluhou, čistením alebo prispôsobovaním tohto produktu. 

• Neblokujte vývod produktu, pokiaľ je pumpa v prevádzke. 

 
NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE PORANENIA ALEBO 

SMRŤ. 
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Všeobecné 
• Tento produkt sa smie používať iba pri skladovateľných bazénoch. Nepoužívajte pri 

trvalo v zemi osadených bazénoch. 

• Veľkosť solárneho ohrievacieho koberca (plochá, pred naplnením): 47” X 47” (1.2 m X 1.2 m). 
Povrchová plocha: 11 ft

2 
(1m

2
). 

• Vhodný pre nadzemné bazény do 8,000 gal (30,280 L). 

• Kompatibilný s filtračnou pumpou do 1/3HP alebo s pumpou s prietokom menej 

ako 2,000 gal/hr (7,570 L/hr). 

• Zvyšuje teplotu vody v bazéne približne o 5-9
o
F (3-5

o
C) v závislosti od počasia a podmienok 

prostredia. 

Príprava plochy a potrebné úkony 
• Vyberte miesto, na ktoré dopadá maximum priameho slnečného žiarenia pre lepšie 

výkon. Natočte solárny ohrievač do smeru prirodzenej dráhy slnka. 

• V okolí vybraného miesta by nemali byť žiadne ostré predmety, kamene a úlomky, ktoré 

by mohli prepichnúť produkt, a miesto by sa taktiež malo nachádzať ďalej od cestnej 

premávky. Držte ďalej od tohto produktu všetky domáce zvieratá. 

• Odstráňte všetku trávu a všetko rastlinstvo z vybraného miesta, keďže tráva a rastlinstvo 

pod produktom odumrú a mohli by spôsobiť zápach  a vznik slizu. Určité druhy tráv, napr. 

St. Augustine a Bermuda, by mohli prerásť cez produkt. Tráva prerastajúca cez produkt 

nie je výrobná chyba. 

• Predĺžte životnosť produktu: umiestnite plachtu alebo podložku na zem pod solárny 

ohrievací koberec. 

• Neumiestňujte produkt na strechu alebo na inú konštrukciu, alebo nad hladinu vody bazéna. 

Inštrukcie na montáž 
V týchto pokynoch sa predpokladá, že bazén a filtračný systém sú už namontované a že 

je pripojená hadica na vracanie vody do bazéna. 

1. Rozprestrite a umiestnite solárny ohrievací koberec na vybrané mesto, kde bude 

vystavený čo najväčšiemu množstvu slnečného žiarenia. Viď obr. 1. 

2. Zasaďte solárny ohrievač medzi hadicu na vracanie vody do bazéna a vývod filtračnej 

pumpy po tom, ako je voda prefiltrovaná. 

3. Umiestnite obtokový ventil cez 2 otvory na solárnom ohrievači. Uistite sa, či značka “A” 

na lakťovom spoji (3) súhlasí so značkou “A” na otvore na solárnom ohrievači. Upevnite 

súpravu obtokového ventilu (2) na solárny ohrievač hadicovými svorkami (5). Uistite sa, 

či sú všetky lakťové spoje a svorky hadice bezpečne utiahnuté. Viď obr. 2. 

4. Pripojte jeden koniec krátkej hadice (6)  k zvyšnému otvoru na obtokovom ventile (2) a 

upevnite hadicu hadicovou svorkou (5). Viď obr. 3. 

5. Pred odpájaním akejkoľvek hadice vypnite filtračný systém a zavrite alebo zakryte 

všetky prívody alebo vývody z bazéna, aby nevytekala voda. 
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Prepojenie 1-1/4”(32 mm) hadice so svorkou 
1. Odpojte hadicu na vracanie vody do bazéna od vývodu pumpy. 
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2. Spojte druhý koniec krátkej hadice (6) s vývodom pumpy. Upevnite hadicu pomocou 

hadicových svoriek (5).  Viď obr. 4. 

3. Spojte druhý koniec hadice na vracanie vody do bazéna s vývodom solárneho ohrievača. 

Upevnite hadicu pomocou hadicových svoriek (5). Viď obr. 5. Uistite sa, či sú všetky 

hadicové svorky bezpečne utiahnuté. 

Prepojenie 1-1/2”(38 mm) hadice s adaptérom 
1. Odpojte hadicu na vracanie vody do bazéna od vývodu pumpy. 

2. Pripojte adaptér A (7) k vývodu pumpy a pripojte druhý koniec krátkej hadice (6) 

k adaptéru A. Upevnite hadicu hadicovou svorkou (5). Viď obr. 6. 

3. Pripojte adaptér B (8) k vývodu solárneho ohrievača; potom pripojte druhý koniec hadice 

na vracanie vody do bazéna k adaptéru B (8). Uistite sa, či sú hadicová svorka (5) a 

hadicové matice bezpečne upevnené.  Viď obr. 7. 
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Obsluha 
1. Otvorte a odkryte všetky prívody a vývody z bazéna a zapnite filtračný systém. Uistite 

sa, či je všetok vzduch vypustený z cirkulačného systém. Pre podrobné vysvetlenie 

nahliadnite do príručky používateľa pre filtračnú pumpu. 

2. Otočte páčku obtokového ventilu (2) v smere hodinových ručičiek na “  ” pozíciu, aby 
ste umožnili filtrovanej vode tiecť cez solárny ohrievací koberec. Viď obr. 8. 

3. Otočte páčku obtokového ventilu proti smeru hodinových ručičiek na “  ” pozíciu, aby ste obišli 

solárny ohrievací koberec a umožnili filtrovanej vode tiecť priamo do bazéna. Viď obr.9. 
 

4. Umiestnite solárny kryt a/alebo prikrývku na bazén, aby ste predišli strate tepla, či už 

sa bazén práve používa alebo nie. 

5. Aby ste zvýšili výhrevný výkon, môžete pripojiť dve alebo viac solárnych ohrievacích 

kobercov spolu v sérii pomocou krátkej hadice (6). Viď obr. 10. Dobre si pozrite 

tabuľku o množstve potrebných solárnych ohrievačov. 

Údržba, zazimovanie a uskladňovacie inštrukcie 
1. Vypnite pumpu a zabráňte vode, aby tiekla do solárneho ohrievača. Postupujte podľa 

inštrukcií na montáž v opačnom poradí, aby ste odpojili produkt od bazéna a pumpy. 

2. Pre čistenie používajte iba jemný mydlový roztok a vodu. Nepoužívajte žiadne 

chemikálie alebo brúsnu kefu. 

3. Vypustite všetku vodu zo solárneho ohrievača. Nedovoľte, aby zostatková voda vo 

vnútri solárneho ohrievača zamrzla. 

4. Pred uskladnením sa uistite, či solárny ohrievací koberec a všetky jeho časti sú 

úplne suché. Pred skladaním vysušte koberec na slnku, kým nebude úplne suchý. 

Jemne ho posypte nejakým telovým púdrom, aby ste predišli zlepeniu a absorpcii 

zostatkovej vlhkosti. 

5. Vystrite solárny ohrievač a voľne ho zviňte. 

6. Pre uskladnenie môže byť použité pôvodné balenie. Skladujte na suchom, 

chladnom mieste chránenom pred mrazmi. 

7. V prípade opráv, používajte iba obyčajné PVC lepidlo a náplasti. 

 
 

Pump Flow Rate Solar Mat 

(pieces) Gals/h L/h m³/h 

 
 

Filter pump 

330 1,250 - 1-2 

530 2,006 - 2-4 

1,000 3,785 - 3-5 

1,500 5,678 - 4-6 

Sand Filter 

pump 
1,200 - 4.5 4-5 

 

2 8 2 9 
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MNOŽSTVO SOLÁRNYCH OHRIEVACÍCH KOBERCOV PRE INTEX BAZÉNY 

Počet solárnych ohrievacích kobercov odporúčaných pre väčšie bazény. Založené za 8 
hodinách slnka za deň; ohrievací výkon sa mení v závislosti od počasia a podmienok 
prostredia a podľa toho, či je bazén počas noci zakrytý alebo nie. 

BAZÉN             VEĽKOSŤ BAZÉNU MNOŽSTVO 

 
 
 
 

 
 
 

6’ x 20” (183cm x 51cm) 1 

8’ x 30” (244cm x 76cm) 1 

10’ x 30” (305cm x 76cm) 1 

12’ x 30” (366cm x76cm) 2 

12’ x 33’’ (366cm x 84cm) 2 

12’ x 36’’ (366cm x 91cm) 2 

15’ x 33” (457cm x 84cm) 3 

15’ x 36” (457cm x 91cm) 3 

15’ x 42” (457cm x 107cm) 4 

15’ x 48” (457cm x 122cm) 4 

16’ x 42” (488cm x 107cm) 4 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 5 
 

 

86-5/8” x 59” x 23-5/8”(220cm x 150cm x 60cm) 1 

102-1/2” x 63” x 25-5/8” (260cm x 160cm x 65cm) 1 

118” x 78-3/4” x 29-1/2” (300cm x 200cm x 75cm) 1 

177-1/4” x 86-5/8” x 33’’(450cm x 220cm x 84cm) 2 

 
 
 

 
 
 

 

10’ x 30” (305cm x 76cm) 2 

12’ x 30” (366cm x 76cm) 2 

12’ x 33’’ (366cm x 84cm) 2 

12’ x 36’’ (366cm x 91cm) 2 

12’ x 39’’ (366cm x 99cm) 3 

14’ x 42” (427cm x 107cm) 4 

15’ x 36” (457cm x 91cm) 4 

15’ x 42” (457cm x 107cm) 4 

15’ x 48” (457cm x 122cm) 5 

16’ x 42” (488cm x 107cm) 5 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6 

 

10’ x 18’ x 42” (305cm x 549cm x 107cm) 3 

12’ x 20’ x 48” (366cm x 610cm x 122cm) 4 
 

 

14’ x 42” (427cm x 107cm) 4 

14’ x 48” (427cm x 122cm) 4 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6 
 

 

157-1/2” x 78-3/4” x 39-3/8’’(400cm x 200cm x 100cm) 2 

9’ x 15’ x 48” (274cm x 457cm x 122cm) 4 

9’ x 18’ x 52” (274cm x 549cm x 132cm) 5 
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