
SOLÁRNA PLACHTA 
 

Dôležité bezpečnostné zásady: 
Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku je nutné si pozorne 
prečítať, porozumieť a riadiť sa všetkými pokynmi. 
- Solárna plachta nie je bezpečnostná prikrývka. 
- Tento výrobok môžu skladať a rozkladať iba dospelé osoby. 
- Pred vstupom do bazéna solárnu plachtu odstráňte (hrozí uviaznutie 
v nej). Solárnu plachtu udržujte mimo dosahu detí. 
- Pri používaní bazéna odstráňte plachtu a odložte ju tak, aby 
neohrozovala používateľov bazéna. 
- Osoby a predmety nie sú pod solárnou plachtou vidieť. 
- Nestavajte sa na solárnu plachtu - neudrží žiadnu váhu. 
- V prípade ak sa nahromadila voda na plachte, odstráňte ju - deti by sa 
mohli utopiť. 
- Nesprávne zaobchádzanie so solárnou plachtou môže byť 
nebezpečné. 
- Vždy odstráňte solárnu plachtu, keď je veterné počasie, zabránite tým 
jej poškodeniu. 
- Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok poškodenie 
majetku, vážne zranenie, utopenie či smrť. 
 

Inštrukcie pre bazén METAL FRAME: 
Rozbaľte plachtu a rozložte ju na hladinu vody. Odstráňte plachtu pred 
vstupom do bazéna. 
Inštrukcie pre bazén EASY SETTM: 
Obvod solárnej plachty musí byť z vnútornej strany nafukovacieho 
prstenca bazéna. Bude to napomáhať pri zabezpečení plachty. 
Odstráňte plachtu pred vstupom do bazéna. 
Uloženie mimo bazéna:  
Plachtu udržujte mimo priameho slnečného žiarenia. Ak necháte 
solárnu plachtu na priamom slnečnom žiarení,   vzduchové bublinky 
môžu popraskať.  
Použitie chemikálií:  
Pri pridávaní chemikálií do bazéna buďte opatrný, aby sa chemikálie 
nedostali do priameho kontaktu so solárnou plachtou. Vždy sa riaďte 
pokynmi na chemických prípravkoch. Nevhodná bazénová chémia, ako 
je síran meďnatý, alebo použitím nesprávnej koncentrácie, môže dôjsť 
k popraskaniu vzduchových bubliniek a materiál plachty sa stane 
krehkým. 
 
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE! 
 
Distribútor: REBIOP, s.r.o., Zlaté Moravce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLÁRNÍ PLACHTA 
 
Důležité bezpečnostní zásady: 
Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, 
porozumět a řídit se všemi pokyny. 
- Solární plachta není bezpečnostní přikrývka. 
- Tento výrobek mohou skládat a rozkládat pouze dospělé osoby. 
- Před vstupem do bazénu solární plachtu odstraňte (hrozí uvíznutí v 
ní). Solární plachtu udržujte mimo dosah dětí. 
- Při používání bazénu odstraňte plachtu a odložte ji tak, že neohrožuje 
uživatelů bazénu. 
- Osoby a předměty nejsou pod solární plachtou vidět. 
- Nestavte se na solární plachtu - neudrží žádnou váhu. 
- V případě, že se nahromadila voda na plachtě, odstraňte ji - děti by se 
mohly utopit. 
- Nesprávné zacházení se solární plachtou může být nebezpečné. 
- Vždy odstraňte solární plachtu, když je větrné počasí, zabráníte tím 
jejímu poškození. 
- Nedodržení těchto varování může mít za následek poškození 
majetku, vážné zranění, utonutí či smrt. 
 
Instrukce pro bazén METAL FRAME: 
Rozbalte plachtu a rozložte ji na hladinu vody. Odstraňte plachtu před 
vstupem do bazénu. 
Instrukce pro bazén EASY SETTM: 
Obvod solární plachty musí být z vnitřní strany nafukovacího prstence 
bazénu. Bude to napomáhat při zajištění plachty. Odstraňte plachtu 
před vstupem do bazénu. 
Uložení mimo bazénu: 
Plachtu udržujte mimo přímého slunečního záření. Pokud necháte 
solární plachtu na přímém slunečním záření, vzduchové bublinky 
mohou popraskat. 
Použití chemikálií: 
Při přidávání chemikálií do bazénu buďte opatrný, aby se chemikálie 
nedostaly do přímého kontaktu se solární plachtou. Vždy se řiďte 
pokyny na chemických přípravcích. Nevhodná bazénová chemie, jako 
je síran měďnatý, nebo použitím nesprávné koncentrace, může dojít k 
popraskání vzduchových bublinek a materiál plachty se stane křehkým. 
 
TYTO POKYNY USCHOVEJTE! 
 
Dovozce: Stav Komplet, s.r.o., Mohelnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZOLÁR MEDENCETAKARÓ PONYVA 
 
Fontos biztonsági előírások: 
A termék használata előtt szükséges, hogy figyelmesen olvassa el, 
megértse és kövesse az utasításokat. 
- A szolár takaróponyva nem szolgál biztonsági takaróként. 

- A terméket csak felnőttek teríthetik szét, illetve hajthatják össze. 

-  Mielőtt a medencébe lépne, távolítsa el a szolár takaróponyvát 
(bennrekedés veszélye áll fenn), tartsa távol a gyerekektől 
- a medence használatánál távolítsa el a takaróponyvát és tegye el úgy, 
hogy ne veszélyeztesse a felhsználókat 
- Személyek és tárgyak a szolár takaróponyva alatt nem láthatóak. 

- Ne lépjen a ponyvára, nem tartsa meg a súlyt. 

- Távolítsa el a felgyülemlett vízmennyiséget a ponyva felszínéről – 

a gyerekek megfulladhatnak. 

- A helytelen kezelés veszélyes lehet. 

- Szeles időben a ponyvát távolítsa el, ezzel megakadályozza 

a károsodását. 

- Ezen figyelmeztetések nem betartása anyagi károkat, súlyos 
sérüléseket, fulladást vagy halált okozhat. 
 
Útmutató a METAL FRAME medencéhez: 
Csomagolja szét a takaróponyvát és terítse szét a víz felszínén. Mielőtt 

a medencébe lép, távolítsa el a takaróponyvát. 

Útmutató EASY medencéhez: 
Szükséges, hogy a szolár takaróponyva átmérője a felfújható gyűrű 

belső oldalán legyen a biztonság érdekében. Mielőtt a medencébe lép, 

távolítsa el a takaróponyvát. 

Medencén kívüli tárolás: 
Tartsa távol a közvetlen napfénytől. Ha a szolár takarót közvetlen 
napfényen hagyja a légbuborékok megrepedezhetnek.  
Vegyszerek alkalmazása: 
A vegyszer hozzáadásakor legyen óvatos hogy a vegyi anyagok ne 

kerüljenek közvetlen kapcsolatba a szolár takaróponyvával. Kövesse az 

utasításokat a vegyszereken. A nem megfelelő medence vegyszerek 

mint például a réz szulfát vagy helytelen koncentrációval a 

légbuborékok megrepedezhetnek és a takaróponyva törékennyé 

válhat. 

 
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! 
 
Forgalmazó: Rebiop Kft., Komárom 
 
 
 
 


