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MANUÁL PRO UŽIVATELE BAZÉNU  

DOLCE VITA COUNTRY 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitní nadzemní bazén značky Dolce Vita Country, který byl vyroben 

renomovanou italskou firmou PISCINE LAGHETTO.  

Aby Vám bazén dobře sloužil a přinášel radost, prostudujte si prosím důkladně tento uživatelský 

manuál a řiďte se uvedenými pokyny. 
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POUŽÍVÁNÍ BAZÉNU 

Vážený zákazníku, 

speciální vodotěsná fólie bazénu Dolce Vita Country se skládá z polyesterové výztužné membrány 

Trevira, která je potažena vrstvou PVC s úpravou proti UV záření a plísním*. Tento vysoce kvalitní materiál byl 

vyvíjen 35 let a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 

Po prvním napuštění a v prvních týdnech používání se může objevit mírné prosakování. Jedná se o 

normální stav vyplývající z charakteru materiálu Trevira. Doporučujeme nechat fólii uschnout bez 

odstraňování kapek, prosakování by mělo v krátké době zmizet. 

*Protiplísňová ochrana je funkční proti obvyklým formám vyskytujícím se v bazénu. Za určitých podmínek však 

mohou vznikat plísně odolné proti této ochraně, to nemá žádný vliv na pevnost materiálu ani to nepředstavuje vadu. 

 

Bezpečnostní předpisy 

Nikdy nenechávejte děti užívat bazén bez dozoru dospělé osoby! 

Hloubka bazénu není dostatečná pro skok do vody po hlavě, hrozí vážné zranění a trvalé následky! 

Bezpečnostní žebřík je dimenzován na hmotnost 100 kg. Pokud chcete zabránit použití bazénu malými dětmi, 
zvedněte stupně bezpečnostního žebříku do svislé polohy a zajistěte je popruhem. Žebřík bazénů s malou 
hloubkou můžete zcela vytáhnout. 

Filtrační jednotka musí být připojena do zásuvky 220 V na okruhu s proudovou ochranou 30 mA. Čerpadlo 
musí být umístěno min. 3,5 m od bazénu, během používání bazénu filtraci vypněte. 

Záruka na bazén je platná pouze při dodržování tohoto návodu k použití. 

 

Napuštění bazénu 

Bazén začněte napouštět až po kompletním smontování konstrukce podle návodu. Pro napuštění použijte 

pitnou vodu z vodovodu nebo vodu z ověřeného zdroje. Po napuštění 2 – 3 cm vody zkontrolujte vyrovnání 

fólie, na dně nesmí být žádné záhyby, pokud se vyskytují, ihned je vyrovnejte. Stejně postupujte také 

v případě, že byste potřebovali vodu úplně vypustit a znovu napustit.  

 

Dávkování bazénové chemie 

Bazénovou chemii – stabilizované chlorové tablety, granulovaných chlor apod. – 

vkládejte vždy do skimmeru, nikdy je neumísťujte na dno bazénu. Koncentrovaná 

látka, která by byla v kontaktu s bazénovou fólií, může způsobit její odbarvení, 

nedojde však k oslabení struktury. Pokud se při manipulaci dostane koncentrát na 

dno bazénu, použijte manuální vysavač k jeho odstranění. Pokud odstavíte na delší 

dobu filtraci z provozu, vyjměte ze skimmeru zbytky chlorových tablet, aby nedošlo 

k degradaci materiálu skimmeru vlivem působení vysoce koncentrované látky. 
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Zazimování 

Přes zimní období můžete ve Vašem bazénu Laghetto Dolce Vita Country nechat napuštěnou vodu. Při 

zazimování dodržujte následující postup: 

1. Jeden nebo dva dny před zazimováním nadávkujte zazimovací přípravek a nechte běžet nepřetržitě 

filtraci. 

2. Během tohoto čištění nechte ve skimmeru filtr, důkladně také vysajte dno bazénu. 

3. Snižte hladinu vody cca o 20 cm. 

4. Vytáhněte ze skimmeru plovoucí hlavu a předfiltr, důkladně propláchněte pískový filtr (podle typu 

filtrace). 

5. Odšroubujte flexihadice a uzavřete prostupy dodanými zátkami. 

6. Vypustěte vodu z flexihadic, z pískového filtru a z čerpadla. Odšroubujte propojení filtru a čerpadla, 

ventil nechte otevřený. 

7. Bazén uzavřete zakrývací plachtou, pouze takto zajistíte, že voda zůstane přes zimu v dobrém stavu. 

 

Čištění fólie 

K čištění fólie doporučujeme používat výrobky řady Hard Cleaner od firmy Laghetto. Vápenaté usazeniny 

můžete opatrně odstranit pomocí zředěné kyseliny, poté důkladně opláchněte. Vyhněte se používání 

ředidel! 

 

Údržba lemu a obkladů 

Horní lem ze syntetického dřeva a obkladové panely z umělého ratanu jsou bezúdržbové, k čištění stačí 

proud vody ze zahradní hadice. Dřevěné obkladové panely můžete ponechat bez nátěru, po určité době 

dojde ke změně barvy na šedostříbrný odstín. Dřevěné panely můžete také natřít olejovým nátěrem 

v barevném tónu, který bude vyhovovat Vašemu prostředí. 

 

Doporučené hodnoty chemických parametrů vody 

Hodnota pH ve Vašem bazénu by měla být udržována v úrovni 7,2 – 7,4. Vyšší hodnota pH znamená 

výrazně nižší účinnost chlorové dezinfekce, při nižší hodnotě pH může nastat zvýšené riziko koroze. Pro 

úpravu pH použijte běžně dostupné přípravky pro ošetření bazénové vody, dávkování upravte podle návodu, 

aktuální hodnoty pH a objemu vody ve Vašem bazénu. 

Hodnota volného chloru ve Vašem bazénu by měla být 1 ppm. Pro dezinfekci bazénové vody použijte běžně 

dostupné přípravky, dávkování upravte podle návodu, aktuální hodnoty pH a objemu vody ve Vašem bazénu. 

V případě problémů s vodou (řasa, zakalení …) můžete použít granulovaný šokový chlor, dávkujte podle 

návodu vždy přímo do skimmeru nebo po naředění vodou. 

Bazén neodstavujte z provozu, pokud je teplota vody vyšší než 20°C.  
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SCHEMA ZAPOJENÍ PÍSKOVÉ FILTRACE 

 

 

Bazénová fólie má tři otvory pro osazení fitinek filtrace (A, B, C).  Fitinka č. 1 musí být osazena do horního 

otvoru B v rohu se dvěma otvory. Fitinka č. 1 slouží k uchycení skimmeru, dotáhněte pevně rukou, bez 

použití nástroje, nevytahujte vnitřní těsnění. Do spodního otvoru A v tomto rohu osaďte fitinku 2, ke které 

bude připojena sací hadice, pevně dotáhněte rukou. Do otvoru C osaďte zpětnou trysku 3, opět dotáhněte 

ručně.  

Připojte skimmer 4 k fitinkám A a B přišroubováním spojení 5 a 6, dotáhněte přiměřeně, aby bylo možné 

skimmer odpojit po skončení sezóny. 

Našroubujte sací hadici S ke spodní fitince 2 v otvoru A a na druhé straně tuto hadici připojte k sání čerpadla 

filtračního systému 8. 

Našroubujte výtlakovou hadici R ke zpětné trysce 3 v otvoru C a na druhé straně tuto hadici připojte 

k výtlaku 9 z  filtrace. 

Po napuštění bazénu zkontrolujte, že je dostatek vody. Jemně zmáčkněte plovoucí hlavu skimmeru 10, musí 

být schopna se ponořit cca o 5 cm. V případě potřeby doplňte vodu, jinak filtrace nebude řádně fungovat. 
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PRINCIP ČINNOSTI PÍSKOVÉ FILTRACE 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PÍSKOVOU FILTRACI 
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ČINNOST FILTRACE 
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MANIPULACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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MANUÁLNÍ VYSAVAČ 

SESTAVENÍ A POUŽITÍ 

 

Připojte části násady 1 k sací hlavě 2. Připojte hadici 3 k sací hlavě 

2. Připojte skimmerovou poklici 4 k hadici 3. 

Zcela zaplňte hadici vodou, snadno toho dosáhnete umístěním 

konce hadice se skimmerovou poklicí před zpětnou trysku v bazénu 

5 (obr. 1a, 1b). 

Nasaďte skimmerovou poklici 4 na plovoucí hlavu skimmeru 6. 

Pokud máte filtraci BOA, postupujte podle obrázků 2a-2b-2c. Držte 

konec hadice stále pod vodou, stlačte plovoucí hlavu skimmeru. 

Pokud máte pískový nebo kartušový filtr nezapomeňte nejdříve 

sejmout bezpečnostní uzávěr skimmeru (obr. 3a-3b). Krátký 

konec bílé sací hadice musí ve skimmeru zatlačit na předfiltr tak, 

aby došlo k uzavření čtyř by-passových otvorů ve dně skimmeru 

(obr. 4a-4b-4c). 

Používejte vysavač jemně, sací hlava se musí pohybovat po dně 

pomalu, aby nedocházelo k víření nečistot.  

Po vyčištění bazénu vždy nejdříve vypněte filtrační systém a potom 

vytáhněte vysavač z bazénu. Po vysávání vyčistěte filtr a znovu 

nastartujte systém. Nezapomeňte vrátit zpět bezpečnostní uzávěr 

skimmeru. Pokud je dno bazénu hodně znečistěné, budete muset vysávání a čištění filtru 

provádět opakovaně. 

Po skončení vysání uschovejte hadici 3 ve stínu. 
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ZÁRUKY LAGHETTO 

 

Výrobce Piscine Laghetto poskytuje na bazén Dolce Vita Country tyto záruky: 

 

 záruka 5 let na konstrukci bazénu 

 záruka 5 let na vodotěsnost bazénové fólie 

 na další komponenty bazénu je poskytována standardní dvouletá záruka 

 

Podrobné informace poskytne na vyžádání místně příslušný dodavatel. 

 

 

POTVRZENÍ ZÁRUKY BAZÉNU 

 

 

Model bazénu:  Dolce Vita Country  

 

Horní lem:  Ecowood   ANO  NE 

 

Obvodové panely: Dřevěné panely   Umělý ratan 

 

Filtrace:  Kartušová   Písková  

 

Datum instalace: 

 

 

Razítko a podpis dodavatele: 

 

 

 

 

 


