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UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 

HALOGENOVÉ SVĚTLO PRO BAZÉNY – 300W 

(Plastové bazény, Foliové bazény, Laminátové bazény, Prefabrikované bazény) 

H300 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás 

naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si 

všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

Obrázek je orientační 
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1. Obecné informace

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tuto lampu mimo 
vodní prostředí! 

Podvodní lampa 
Technické specifikace 

Umístěte lampu směrem od domu nebo terasy, aby 

nedošlo k nadměrnému oslňování. 

Lampa by neměla být umístěna více jak 60 cm pod okraj 

/ měřeno od středu žárovky /. Úložné těleso lampy má 

dva 1,8 cm široké vývody. Zadní vývod je určen pro 

zděné bazény, zatímco vertikální vývod je určený pro 

bazény z betonových panelů. 

Fixace v betonovém bazénu: 

Je zapotřebí učinit betonáž úložného tělesa do 

stěny bazénu. Mějte na paměti, že vývod pro 

kabel – odtoková zátka, musí být směřována 

směrem vzhůru. 

Fixace v prefabrikovaném bazénu: 
(Do této kategorie řadíme bazény foliové, 

polypropylenové, sklolaminátové apod): 

Ve stěně bazénu je nutno vyříznout otvor o 

průměru 24cm. Následně z vnější strany bazénu 

umístěte jeden kus samolepicího těsnění a úložné 

těleso. Druhé samolepicí těsnění umístíme 

z vnitřní strany bazénu. Následně tyto ti části 

spojíme za pomoci dvou vrutů. Mějte na paměti, 

že vývod pro kabel – odtoková zátka, musí být 

směřována směrem vzhůru. Před montáží 

vrchního krytu pečlivě kontrolujte, zda hlavy vrutů 

zapadají do otvorů v zadní straně úložného tělesa. 

Následně připevněte kryt úložného tělesa. 

Toto bazénové světlo slouží výhradně 

k osvětlování bazénů. Je nutná vertikální 

instalace na stěně při celkovém ponoření 

pod vodní hladinu. Světlo je elektrický 

výrobek se střídavým napětím 12V. 

Jakékoli jiné aplikace kromě bazénové 

jsou vyloučeny. 
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2. Instalace světla
- Nasaďte kabel do otvoru v zadní části tělesa lampy.

- Protáhněte kabel přes pružnou trubku a připojte ho do rozvodné skříňky.

- Zaizolujte kabel v otvoru zadní části tělesa lampy.

- Umístěte lampu do přední části tělesa, přičemž el. drát směřuje nahoru.

- Upevněte osvětlovací jednotku do tělesa lampy pomocí vestavěných úchytek.

- Ideální místo pro instalaci je na bazénovou stěnu zhruba 600mm pod vodní hladinou.

3. Instalační doporučení
- Na každých 40 m3 objemu vody v bazénu doporučujeme jeden reflektor 300W.

- Instalujte světlo, aby svítilo směrem od obydlí nebo přístupové cesty.

- Instalujte světlo na místě, které je dobře přístupné a z okolí bazénu lze žárovku vyměnit.

- Pečlivě před instalací zkontrolujte utažení a těsnost kabelové průchodky.

- Vodorovná instalace reflektoru je zakázána z bezpečnostních důvodů.

- Použití reflektoru jinde nežli v bazénech je zakázáno z bezpečnostních důvodů.

4. Postup instalace v krocích
- Připravte hrnec s přírubou a těsněním, dle bodů v kapitole 2

- Elektrický přívodní kabel protáhněte průchodkou.

- Šroubovici průchodky utáhněte a pečlivě zafixujte. Pozor na přetažení!

- Za hrncem ponechejte minimálně 2m volného kabelu.

- Dotáhněte šrouby po obvodu hrnce.

- Světlo vložte do hrnce a utáhněte fixační šrouby.

5. Údržba a vlastní provoz
Během jakékoliv opravy či výměny musí být použity originální komponenty. Při výměně 

žárovky nebo kabelu je doporučena i celková výměna všech komponentů aby nedošlo k 

uvolnění těsnění. Typ použité lampy: H300, v případě potřeby výměny lampy, použijte 

originální komponenty. 

Instalaci bazénového světla vždy svěřte odborné firmě! Vždy se ujistěte, že je napájecí napětí 

pouze 12V. Napětí nesmí být nikdy vedeno přímo ze sítě, ale přes bezpečnostní transformátor! 

6. Připojení na propojovací krabici ke světlu
- Připojte kabel od lampy ke spodnímu konektoru propojovací krabice.

- Boční přípojky na stranách propojovací krabice umožňují připojení ostatních kabelů.

Doporučená připojení: pro připojení jednoho konce kabelu do propojovací krabice (není 

součástí balení) IPX5, přes vodotěsné průchodky umístěných na bocích propojovací krabice. 

Tímto připojíte osvětlení ke zdroji el. energie, přes elektrický konektor, který vede 

k transformátoru s bezpečnostním napětím 12V. Výrobce nemůže být zodpovědný za přímé 

či nepřímé poškození, způsobené v důsledku nesprávného užívání, nebo špatné instalace 

produktu. 



HANSCRAFT, s.r.o. 

Bečovská 939
104 00 Praha 10
CZECH REPUBLIC 

4 

7. Rozměry a obsah balení

V balení je obsaženo: 

- Halogenová lampa 300W

- Příruba hrnce světla

- Instalační hrnec

- Sada samonalepovacích

těsnících kroužků

- Propojovací materiál

- Ochranná hadice el.kabelu

8. Závěrečné upozornění

Bezpečná a ekologická likvidace světla 
Světlo je vyrobena z ABS plastu, který lze recyklovat. Po ukončení životnosti 
bazénu nebo světla prosím zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci 
a pomozte tímto zlepšit životní prostředí. 

Servis a reklamace 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění 
závady se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky  
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami 
Vašeho prodejce nebo distributora. 

Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás 

naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si 

všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 
2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.




