
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohřívač musí být nainstalovaný na tvrdém povrchu a na stejné úrovni jako je 

vyhřívaná lázeň. Horní trubka ohřívače (2) musí k lázni vždy stoupat. 

Ohřívač je připravený k ohřevu, pokud je otvor horní trubky ohřívače (3) alespoň 

5 cm pod úrovní hladiny vody. Lázeň lze vypustit poté, co se ujistíte, že oheň 

v ohřívači vyhasl a uhlíky jsou studené. Otevřete výpusť ohřívače (1) a ohřívač 

vyprázdněte. 

Vodu uvnitř ohřívače nenechte nikdy zamrznout! Pokud by k tomu došlo, 

nezakládejte v ohřívači oheň. 

 
 

Instalační a uživatelský manuál na 
HOT TUB ‒ dřevěný sud na horkou lázeň 

 
Po obdržení zkontrolujte stav zásilky a zkontrolujte, zda nedošlo k jakémukoli 

poškození. Pokud je obal poškozen, uveďte tyto informace také do 
přepravního dokladu CMR. 

 
1. Horké lázně se přepravují se stranami připevněnými k paletám. 
 
2. Před osazením lázně do správné pozice odstraňte plastový obal a lepenku. 
 
3. Osazení lázně do správné pozice bude vyžadovat spolupráci tří osob. 
 
4. Po osazení lázně do správné pozice, odstraňte přepravní palety. 
 



 

5. Lázeň musí být osazena na tvrdém povrchu. Doporučuje se beton nebo jiný tvrdý 
podkladový materiál. 
 
6. Ohřívač musí být rovněž osazen na tvrdý povrch a na stejné úrovni jako lázeň (dle 
instalačního manuálu ohřívače). 
 
7. Před naplněním lázně vodou se ujistěte, že je uzavřena záslepka výpustě a krytka 
ohřívače. 
 
8. Při prvním naplnění lázně vodou mohou z ohřívače vyplavat nečistoty. 
 
9. Ohřívač je připraven k ohřívání až poté, co je otvor horní trubky ohřívače (uvnitř 
lázně) alespoň 5 cm pod hladinou vody. 
 
10. V ohřívači topte pouze dřevem. 

11. Lázeň lze vypustit poté, co se ujistíte, že oheň v ohřívači vyhasl a uhlíky jsou 
studené. Otevřete výpusť ohřívače a ohřívač vypusťte. Toto je důležité zejména 
v zimě, aby nedošlo k zamrznutí ohřívače a trubek. 
 
12. Horké lázně lze čistit tlakovými čističi nebo mycími prostředky, hadry a houbami 
na běžné domácí použití. 
 
13. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo hrubý materiál. Je rovněž zakázáno 
odstraňovat špínu pomocí ostrých předmětů. 
 
16. Dřevěný povrch okolo lázně je ošetřen přípravkem Remmers. Je vhodné toto 
ošetření opakovat po každých 2 až 3 letech. 
 
17. Pokud je vaše horká lázeň vybavena LED osvětlením nebo bublinkovým systémem, 
pak je vybavena spínacími skříněmi na ochranu proti poruchovému proudu. 
 
 

 
VÝSTRAHA 

 

Rozdělání ohně v prázdném ohřívači vždy povede k jeho roztavení! 
 

Ohřívač lze nahřát pouze poté, co je otvor horní ohřevné trubky alespoň 5 cm 
pod hladinou vody. 

 

Lázeň lze vyprázdnit až poté, co je oheň v ohřívači uhašen a uhlíky vychladlé. 
 

V zimním období zamezte zamrznutí vody v ohřívači! 
 

 
 
 



 

 
VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY 

 
• Nikdy neponechávejte děti poblíž nebo uvnitř lázně bez dozoru! 

• Nadměrné používání chemie (např. chlóru) ve vodě může způsobit 
zdravotní potíže! Doporučovaná koncentrace volného chlóru ve vodě 

je 0,6–1,0 ppm. 
• Kryt lázně (PVC, makrolon, uretan) neudrží váhu člověka! 

Nedovolujte dětem lézt na kryt nebo po něm skákat! 

• Spouštět ohřev smí pouze dospělá osoba! 
• Přední strana ohřívače a komín se během ohřevu rozehřejí, a proto 

na ně v žádném případě nesahejte holýma rukama! 
 

 

 
Záruka 

 

Na vnitřní laminátové a hliníkové prvky horké lázně a ohřívače se vztahuje 36 měsíční 
záruka, která pokrývá materiálové a výrobní závady. Záruka bude platná, pouze pokud 
si uživatel přečetl návod a řídil se jím. 
 
Na komerčně vyráběné výrobky a dřevěné horké lázně se mohou vztahovat různé 
podmínky. 
 
Tato záruka nepokrývá závady spočívající ve změně barevnosti, problémy vzniklé 
z důvodu vlhkosti, praskliny atd., které jsou u dřevěných materiálů běžné. U dřevěných 
horkých lázní je přírodní dřevo ovlivněno vlhkostí, což může vést k netěsnostem, na 
které se záruka nevztahuje. 
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a škody způsobené nesprávnou instalací 
nebo nevhodným používáním. 
 
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená bouřkou nebo extrémními 
povětrnostními podmínkami. 
 
Poškození chladem rovněž není kompenzováno, jelikož se takovému poškození lze 
vyhnout správným používáním lázně. 
 
Na korozi vzniklou nevhodným používáním chemikálií se záruka nevztahuje. 
 
Dodatečně vzniklé náklady jako výstavba nebo odstranění terasy nejsou v rámci této 
záruky kompenzovány. 
 
Záruka nepokrývá poškození způsobené vodou, která pronikla do bublinkového 
čerpadla (tomu lze zabránit správným používáním). 
 



 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací (tj. v rozporu 
s návodem) lázně nebo ohřívače. 
 
Záruka pozbývá platnosti, pokud uživatel na výrobku provede jakékoliv úpravy nebo 
opravy nebo pokud bude výrobek používán v rozporu se zamýšleným účelem. Záruka 
se rovněž nevztahuje na výrobek, který byl skladován nesprávně nebo v nesprávné 
pozici. 
 
V případě záručních vad neprodleně (do 7 dnů) kontaktujte výrobce. Výrobce 
informujte o čase a datu nákupu a o přesném charakteru chyby/vady. 
 
 
 
 
 


