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1. Úvod 
 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali naše tepelné čerpadlo. Je učeno k tomu, aby vytápělo vodu ve vašem bazénu při 
okolní teplotě od 12°C do 40°C. 
Tento návod k použití obsahuje veškeré nezbytné informace k instalaci, provozu a údržbě zařízení. Přečtěte si pozorně 
návod k použití před tím, než začnete se zařízením provádět jakoukoliv manipulaci či údržbu. Výrobce tohoto zařízení 
nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv úrazy či škody na majetku v případě jeho nesprávné instalace, uvádění do 
provozu nebo nedostatečné údržby. 
Tento dokument je nedílnou součástí výrobku a musí být uložen ve strojovně nebo v blízkosti tepelného čerpadla. 
 
Tepelné čerpadlo je určeno výhradně pro ohřev bazénové vody a pro hospodárné udržování její teploty na 
požadované hodnotě. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.  
Tepelné čerpadlo dosahuje nejvyšší účinnosti při teplotách vzduchu 15 ÷ 30 °C. Při teplotě pod 12 °C má zařízení malou 
účinnost a při teplotě nad +35 °C se může zařízení přehřívat. Doporučujeme tedy mimo rozmezí okolních teplot 12 ÷ 
35 °C zařízení nepoužívat. 
Potrubí mezi tepelným čerpadlem a bazénem by nemělo být delší než 10 m a mělo by být opatřeno vhodnou tepelnou 
izolací pro udržení tepla. Delší a/nebo tepelně neizolované potrubí má negativní vliv na účinnost ohřevu. 
 

 

POZOR:  

 Při provozu a údržbě dodržujte doporučení uvedená v tomto návodu. 
 Při opravách zajistěte použití pouze originálních náhradních dílů. 

 

 

POZOR: Tento návod obsahuje všechny potřebné informace k instalaci tepelného čerpadla. 
Před instalací je nutno si nejprve přečíst tento návod a pozorně dodržovat pokyny pro instalaci a 
následnou údržbu. Nesprávná instalace vede k vyloučení celé záruky. 

Výrobce neodpovídá za škody způsobené osobami, předměty a chybami v důsledku nerespektování zde uvedených 
pokynů. Jakékoliv použití, které není v souladu s doporučením výrobce, bude považováno za nesprávné použití.  

 

Poznámka: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou závazné a od skutečně dodaného výrobku se mohou 
lišit. Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo na provádění změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.  

 

Symbol pro třídění odpadu v zemích Evropské unie  

 

Chraňte životní prostředí! Toto elektrické zařízení se nesmí likvidovat společně s 
domovním/komunálním odpadem. Vysloužilé elektrozařízení je zapotřebí odevzdat ve sběrně, 
zabývající se ekologickou likvidací odpadu. Pro vrácení starého zařízení využijte kolektivního systému 
pro nakládání s odpady. Výrobek od vás převezmou a zajistí bezpečnou likvidaci.  
Kontaktujte vaše správní orgány města či obce, kde obdržíte další informace ohledně likvidace výrobků. 
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2. Bezpečnostní pokyny 
 

 

POZOR: NEBEZPEČÍ. Obsahuje hořlavý plyn. 
Jakékoliv servisní práce na tomto zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba! 

 

 

POZOR: Zařízení obsahuje elektrické součástky pod napětím. Zařízení smí otevřít pouze 
osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

(a) Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, 
které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných 
prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce. 

(b) Umístění tepelného čerpadla musí odpovídat ČSN 33 2000-7-702, tj. nejméně 2 m od vnějšího okraje 
bazénu. 

(c) Napájecí obvod tepelného čerpadla musí odpovídat příslušné normě (ČSN 33 2000), a musí být vybaven 
proudovým chráničem s vypínacím proudem 30 mA. 

(d) Zásahy do elektroinstalace tepelného čerpadla a napájecího elektrického obvodu smí provádět jen 
osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 

(e) Neinstalujte tepelné čerpadlo v místech, kde může dojít k jeho zaplavení vodou.  

(f) Zabezpečte, aby si v pracovní oblasti tepelného čerpadla nehrály děti. Hlavní vypínač tepelného čerpadla 
musí být umístěn mimo dosah dětí. 

(g) Neponechávejte v provozu tepelné čerpadlo, které není kompletně zakrytované, ani do otvorů v krytech 
nevkládejte žádné předměty. Rotující ventilátor může způsobit vážné zranění. Vnitřní potrubí je během 
provozu horké; při dotyku může způsobit popáleniny. 

(h) Pokud zaznamenáte neobvyklý hluk, zápach nebo dým z tepelného čerpadla, neprodleně vypněte 
elektrický přívod a zajistěte odbornou prohlídku celého zařízení. 

(i) Pokud zjistíte, že je přívodní kabel tepelného čerpadla nebo prodlužovací kabel na přívodu poškozen, 
neprodleně vypněte jistič napájecího obvodu čerpadla a závadu odstraňte. 

(j) Opravy tepelného čerpadla a zásahy do tlakového okruhu chladiva smí provádět pouze osoba 
s příslušnou kvalifikací. 

(k) Údržba a provoz musí být prováděny v souladu s tímto návodem k použití. 

(l) Používejte pouze originální náhradní díly. Neodstraňujte ani neupravujte jakékoli části tepelného 
čerpadla. V případě nedodržení těchto doporučení není možné uplatňovat na toto zařízení záruku. 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


