
Dávkovač na bazénové tablety 
1,9 kg 

Návod k použití 

Ilustrační foto 

https://www.bazenonline.cz/davkovac-na-bazenove-tablety-1-9-kg


NÁVOD K POUŽITÍ 

Tento poloautomatický dávkovač chloru je určen k nainstalování do zpětného potrubí vašeho 

bazénu či lázně. Využívají se v něm POUZE velké či malé pomalu rozpustné chlorové nebo 
multifunkční bazénové tablety. Žádné jiné chemikálie raději ve svém dávkovači chloru nikdy 

nepoužívejte.  Poloautomatický dávkovač je vybaven regulačním ventilem číselníkového typu, 

kterým lze regulovat průtok vody dávkovačem. Za normálních podmínek výrobek kapacitně
pokryje týdenní provoz velkého a čtrnáctidenní provoz menšího bazénu. Přestavováním 

ventilu mezi polohami FULL (více chloru) a 1/8 (méně chloru) a počtem vložených
bazénových tablet lze regulovat množství chloru nezbytné k udržení jeho potřebné zbytkové
hladiny v bazénu.

Důležité: Prosíme, přečtěte tento návod před sestavením a začátkem montáže. 
Návod nevyhazujte, uschovejte jej. 

1 - víko dávkovače
2 - O - kroužek
3 - odplyňovač s těsněním
4 - otočný ovladač
5 - výpustná zátka s těsněním



INSTALACE:

1. Tento automatický dávkovač chloru je určen k trvalému nainstalování do vratného potrubí
bazénu.  

2. Zásadně jej zařazujte až za ohřev. Nepoužíváte-li ohřev, pak jej nainstalujte hned za filtr.
Průtokem vody s přílišným obsahem chloru ohřevem či filtrem může dojít k poškození
těchto prvků. 

3. Dávkovač je opatřen vnitřním závitem o průměru 1 ½ palce. Lze využít i redukční šroubení.  
Použijte závitové těsnivo speciálně určené a schválené pro plastové fitinky. Závitové spoje
nepřetahujte. 

4. Lépe je nainstalovat dávkovač nad vodní hladinu a zařadit jej do potrubí pod vývody ohřevu
či filtru. Doporučuje se nainstalovat do potrubí zpětný ventil, který omezí návrat plynného
chloru po odstavení systému.  V případě nutnosti umístit dávkovač chloru pod vodní
hladinu nainstalujte zpětný ventil, který zabrání zpětnému výtoku vody při otevření/údržbě
výrobku. 

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před uvedením dávkovače do provozu je třeba ručně nadávkovat do bazénu potřebné
množství chloru, aby se jejich obsah pohyboval v rozmezí: 0,5-1,5 mg/l  
Řiďte se pokyny prodejce či výrobce příslušné chemikálie.
Spotřeba chloru v bazénu se mění v závislosti na teplotě vody, slunečním svitu, znečištění
vody a dalších faktorech. Z tohoto důvodu je třeba nejprve vyzkoušet regulační ventil a ujistit
se, že bylo dosaženo výše uvedené hodnoty dezinfektantu. Začněte mírným otevřením ventilu
a postupně zvyšujte dávkování dle potřeby. Denně kontrolujte hladinu volného chloru
testerem a regulujte dávkování otáčením regulačního ventilu. Po krátkém čase najdete
optimální polohu regulátoru, kterou budete měnit jen při náhlých změnách spotřeby chloru
(např. po bouřce, po tom, co se v bazénu vykoupe velký počet plavců  apod.).



Prodejce dávkovače bazénových tablet: 
www.bazenonline.cz 

POSTUP OTEVŘENÍ DÁVKOVAČE CHLORU: 

1. Vypněte čerpadlo a regulační ventil s číselníkem nastavte do polohy OFF. Uzavřete i
ostatní ventily v příslušné větvi, aby nemohla vytékat voda. Počkejte 1 minutu. 

2. Vyšroubujte zátku s těsněním v horní části víka. Tím se uvolní plyn, který se mohl
nashromáždit pod víkem.  

3. Vlastní otevření proveďte otáčením vroubkovanou krycí čepičkou proti směru hodinových
ručiček. Pozor: Nevdechujte výpary z chlorovače. 

POSTUP UZAVŘENÍ: 

1. Nasaďte krytku s těsnicím O kroužkem na těleso tak, aby se závit dostal do záběru.
Otáčením po směru hodinových ručiček ji utáhněte. Utahujte ale jen rukou. 

2. Nastavte regulační ventil s číselníkem do požadované polohy. Otevřete i ostatní na
příslušní větvi a opět spusťte čerpadlo. 

PŘEZIMOVÁNÍ 

V lokalitách, kde se dají očekávat mrazy vyšroubujte výpustní zátku a vypusťte z dávkovače
všechnu vodu. Opatrně vyjměte dosud nerozpuštěné tablety a celý chlorovač dokonale
vypláchněte vodou. Krytku opět nasaďte a zašroubujte jen na 1 ½ závitu. 

MAZÁNÍ 

Na těsnicí O kroužek krytky nikdy neaplikujte ropné mazací prostředky, ale raději mýdlo na
slonovinu nebo mazací olej Jack’s No. 327. 

UPOZORNĚNÍ !!!!

Používejte výhradně chlorové nebo multifunkční bazénové tablety. NIKDY spolu 

nemíchejte různé druhy chemikálií nebo tablet. 

Při nedodržení výše uvedených pokynů může dojít k výbuchu, požáru nebo otravě 

osob plynným chlorem!!! 

Nikdy neotevírejte víko dávkovače, pokud je dávkovač v chodu. Nejprve vypněte filtrační
čerpadlo a zavřete kohouty přívodu vody do dávkovače. 
Nekuřte, nevdechujte výpary, chraňte si ruce a oči! Přesvědčte se, že potrubí do bazénu je
vždy otevřené, aby nemohlo dojít k hromadění plynů v dávkovači (s výjimkou plnění
dávkovače nebo jeho čištění). 

https://www.bazenonline.cz/poloautomaticke-davkovace-bazenovych-tablet

