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NÁVOD NA POUŽITÍ  
SOLÁRNÍ PLACHTY 

 

 

 

Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej na 
bezpečném místě.  

Abyste dosáhli dlouhé životnosti Vaší solární plachty, prostudujte prosím následující 
upozornění a rady, které Vám pomohou prodloužit životnost Vaší solární plachty a 
současně zaručí optimální ohřátí Vašeho bazénu. 

Zastřižení solární plachty podle tvaru a velikosti Vašeho bazénu: 

Vybrali jsme pro Vás nejlepší možnou kombinaci složení solární plachty. Přesto se může Vaše 
solární plachta v prvních hodinách po rozbalení trochu srazit. Proto byla Vaše solární plachta 
zhotovena v obdélníkovém tvaru a s přesahem. Předtím než zastřihnete solární plachtu na 
potřebný rozměr a tvar, postupujte prosím následovně: 

 Solární plachtu položte na vodu tak, aby bublinky byly dole (hladká strana nahoru), a dobře ji 
roztáhněte. Materiál si zvykne na teplotu vody a vzduchu. Po cca 10 hodinách položení na 
hladině vody plachta již nebude měnit své rozměry a může být zastřižena do potřebné 
velikosti a tvaru.  

Tedy: nejprve položit solární plachtu na vodu a teprve potom zastřihnout!!! 

 Předtím než začnete se stříháním, naznačte si nejlépe fixem přesné kontury. Pokud máte 
foliovaný bazén, dbejte na to, abyste nepoškodili bazénovou folii. Jakmile budete mít 
naznačeny přesné obrysy, vystřihněte solární plachtu pomocí nůžek do výsledné podoby. 
Solární plachta se nemusí upevňovat, nýbrž leží volně na vodní hladině. 

Ohřívání vody v bazénu: 

Abyste dosáhli optimálního ohřevu vody, měla by solární plachta ležet zcela na vodní hladině. Při 
používání bazénu je třeba ji ale bezpodmínečně sundat. Solární plachta ohřeje vodu v bazénu o cca 
2 – 3 ⁰C více, než kdyby bazén nebyl zakrytý. Teplota vody může být v létě ovlivněna přikrýváním 
a odkrýváním bazénu. Abyste zamezili ochlazování vody, měla by solární plachta ležet na hladině i 
přes noc. Rovněž při silném větru je vhodné ji ponechat na hladině, neboť větrem dochází ke 
zvýšenému ochlazování vody. Abyste chránili materiál, z něhož je solární plachta vyrobena, 
doporučujeme solární plachtu sejmout z hladiny, pokud teplota vody přesáhne 32 ⁰C. 

Odstranění zakrytí a skladování: 

Pokud je bazén používán, musí být solární plachta bezpodmínečně sejmuta! Solární plachtu můžete 
vytáhnout pomocí navijáku solárních plachet (v nabídce u Vašeho prodejce) nebo bez jeho pomoci 
postupným přetahováním přes okraj bazénu a následným srolováním nebo složením. 

Solární plachtu je třeba vždy skladovat ve stínu!!! 

Solární plachta by neměla nikdy ležet na trávníku. Zvýšená teplota pod plachtou může trávník 
během 1 hodiny zcela spálit. 
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Solární plachta nenahrazuje zimní zakrytí!!! 

Při mrazu je třeba plachtu odstranit z vodní hladiny. 

Pokud má být skladována delší dobu, je třeba ji nejdříve vysušit a vyčistit. Poté ji složte do pásů o 
šířce cca 1,5 m a srolujte. Nyní ji můžete vložit do kartonu nebo igelitového pytle a libovolně 
dlouho skladovat. 

Důležité: 

Díky zesílenému působení tepla nesmí být solární plachta skladována na přímém slunci, a to ani ve 
složeném stavu, neboť teplota by mohla zničit vzduchové bubliny. 

Vyvarujte se rovněž násilnému přetahování plachty přes ostré hrany a rohy nebo přes drsný 
povrch. 

Čištění: 

Solární plachtu lze čistit pomocí jemného kartáče a vody. Na usazené nečistoty můžete použít 
prostředek RANDKLAR (k dostání u Vašeho prodejce). Listí a další pevné nečistoty můžete odstranit 
pomocí hadice. Upozorňuje na to, že pouze čistá plachta poskytuje optimální ohřívací výkon. 

Odolnost (stálost): 

Během přidávání chemických prostředků na ošetření vody v bazénu byste měli plachtu sejmout. Po 
nárazovém zachlórování vody v bazénu chlorovým granulátem byste neměli plachtu pokládat na 
vodní hladinu alespoň po dobu 24 hodin. 

Používejte prosím pouze chemikálie, které jsou určeny specielně pro úpravu vody v bazénech. 
Materiál, z něhož je solární plachta vyrobena, je určen pro normální koncentraci těchto prostředků. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

 Solární plachty neslouží jako bezpečnostní plachty, nejsou proto vhodné, aby 
unesly děti nebo dospělé. 

 Při používání bazénu musí být solární plachta bezpodmínečně sejmuta z vodní 
hladiny! 

 Nikdy neplavte ani se nepotápějte pod solární plachtou! 

 Na plachtě nestůjte, neseďte nebo na ni neskákejte, neboť může dojít k poškození 
vzduchových bublinek. 

ZÁRUKA: 

Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu 
záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 
24 měsíců ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena 
uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek bezplatně opraven 
nebo vyměněn za předpokladu, že: 

- od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. 

- při používání byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci 

- plachta nebyla násilně mechanicky poškozena 

- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako 
záruční list. 

 

 

 

Datum prodeje…………………………..     ………………………………………. 

         Prodejce 


