
Návod k bazénovému světlu 300 W 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Tento reflektor je navržen pro osvětlení bazénů. V bazénu musí být reflektor umístěn vertikálně na 

stěně a zcela ponořen ve vodě. Jedná se o elektrický výrobek třídy III pro nízké střídavé napětí 12 V. 

Výrobce odmítá nést jakoukoli zodpovědnost při nesprávném použití, vlastních úpravách a jiných 

aplikacích tohoto výrobku, než ke kterému je určen. 

INSTALACE 

Pro zamezení nutnosti vypuštění bazénu při výměně žárovky reflektoru se doporučuje umístit 

reflektor na místě dobře přístupném z hrany bazénu. 

Před montáží reflektoru ověřte, že je kabelová průchodka přiměřeně dotažena. Pokud je dotažena 

málo, může dojít ke vniknutí vody; pokud je přetažena, může dojít k jejímu prasknutí. 

Reflektor má být umístěn vertikálně na stěně bazénu v hloubce 40-70 cm pod hladinou vody. Způsob 

uchycení reflektoru na stěně bazénu závisí na tom, zda se jedná o reflektor pro betonový bazén bez 

folie, betonový bazén s folií, či plastový nebo laminátový. 

Betonový bazén: je třeba zabetonovat instalační krabici do stěny bazénu. Ujistěte se, že vývod pro 

kabel je v horní části instalační krabice. 

Prefabrikovaný bazén (foliový, plastový, sklolaminátový): do stěny bazénu je třeba vyříznout otvor o 

průměru 240 mm. Z vnější strany bazénu umístěte jedno těsnění a instalační krabici. Z vnitřní strany 

bazénu umístěte druhé těsnění a všechny komponenty spojte pomocí 2 šroubů. Ujistěte se, že vývod 

pro kabel v instalační krabici je nahoře. Připevněte přírubu pomocí 16 šroubů. 

http://www.predajbazenov.sk/bazeny/eshop/5-1-Stavebne-casti-bazena/29-2-Bazenove-svetlo


MONTÁŽ 

Po ukončení montáže instalační krabice a příruby s těsněními u prefabrikovaných bazénů přistupte 

k montáži vlastního reflektoru. Pro elektrické připojení reflektoru je třeba el. kabel protáhnout 

matkou průchodky. Matku s citem dotáhněte tak, aby byl kabel v průchodce zafixován. 1,5 m kabelu 

je třeba nechat natočeného kolem zadního těla reflektoru, aby bylo možné reflektor v případě 

potřeby vytáhnout na hranu bazénu a vyměnit žárovku. 

Vložte celý reflektor do instalační krabice a pootočte po směru hodinových ručiček, aby se západky 

zafixovaly. 

VÝMĚNA ŽÁROVKY 

1. Pootočte reflektorem proti směru hodinových ručiček, aby se reflektor uvolnil. 

2. Vytáhněte reflektor nad hladinu. 

3. Odšroubujte matku na vnitřní části reflektoru, vysuňte kónický díl reflektoru a vyměňte 

žárovku. 

4. Reflektor opět smontujte opačným postupem.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 

 Před jakoukoliv manipulací s reflektorem se ujistěte, že reflektor není připojen na elektrické 

napětí 

 Nová žárovka musí mít stejné parametry jako původní: PAR 56 – 300 W – 12 V 

 Osoby, které instalují reflektor, musí mít oprávnění pro montáž elektrických zařízení

 Zamezte kontaktu osob s elektrickým napětím 

 Jakákoliv údržba, výměna částí či manipulace s reflektorem je přípustná jen při jeho 

bezpečném odpojení z elektrického napětí 

 Nesahejte na reflektor ve vodě ani na hraně bazénu, pokud máte mokré ruce nebo nohy

ROZMĚRY 

PRODEJCE BAZÉNOVÝCH SVĚTEL:    www.predajbazenov.sk  

http://www.predajbazenov.sk/bazeny/eshop/5-1/29-2-Bazenove-svetlo/5/280-Bazenove-svetlo-300-W-pre-foliove-bazeny

