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Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej na 
bezpečném místě. 
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Zakrývací plachta je určena k tomu, aby chránila vodu v bazénu před znečištěním a odpařováním a 
tím zároveň snižovala ochlazování! Zakrývací plachta je vhodná ke všem oválným i kruhovým 
bazénům odpovídajících rozměrů. 

Zakrývací plachta je vyrobena ze speciální látky, které je odolná proti protržení. Díky této látce je 
tato plachta pevnější v tahu, není ale zcela vodotěsná. Část dešťových srážek může prosáknout do 
bazénu. Vzhledem k tomu, že pevné nečistoty jako je např. prach nebo listí zůstanou zachyceny na 
povrchu, není ovlivněna funkčnost a kvalita plachty. Po silnějších deštích je vhodné vodu 
zachycenou na plachtě odsát hadicí nebo ponorným čerpadlem, abyste ji mohli pohodlně sejmout. 

Abyste dosáhli dlouhé životnosti Vaší zakrývací plachty, prostudujte prosím následující 
upozornění a řiďte se následujícími radami, které Vám pomohou prodloužit její životnost 
a zaručí optimální funkčnost. 

Zakrytí bazénu: 

Zakrývací plachtu rozbalte, rozložte a přetáhněte přes okraj bazénu. Pozor na ostré hrany a rohy! 
Příliš ji nenapínejte, abyste ji nepoškodili. Upevněte ji pomocí lanka. Jenom pomocí úplného zakrytí 
bazénu a řádnému upevnění je zaručeno, aby vítr nebo silný déšť plachtu neroztrhl. Proto vždy 
zakrývejte celý bazén. 

Odstranění zakrývací plachty a její skladování: 

Pokud je bazén používán, musí být solární plachta bezpodmínečně sejmuta! Otevřete utahovací 
lanko, plachtu zvedněte přes okraj a složte. 

POZOR: Zakrývací plachtu nepřetahujte přes hrany a rohy, nýbrž ji zvedejte! 

Plachtu nevystavujte přímému slunci! Pokud má být skladována delší dobu, je třeba ji nejdříve 
vysušit a vyčistit. Poté ji složte a srolujte. Nyní ji můžete vložit do kartonu nebo igelitového pytle a 
libovolně dlouho skladovat. 

Čištění: 

Zakrývací 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. Zakrývací plachtu byste každopádně čistit častěji, abyste zabránili zažrání špíny.  

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: 
Zakrývací plachty neslouží jako bezpečnostní plachty, nejsou proto vhodné, aby unesly 
děti nebo dospělé. 
Pokud je bazén používán, musí být solární plachta bezpodmínečně sejmuta! 

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 zařízení bezplatně opraveno 
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.  
 
 
Datum prodeje…………………………..     ………………………………………. 
          Prodejce 


