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1 Všeobecné informace  
 

Uživatelský a údržbový manuál obsahuje informace o výrobci, zamýšleném použití, 
zacházení, dopravě, montáži, provozním využití a údržbě výrobku. 
Tato příručka by měla sloužit jako návod jak během provozu, tak údržby výrobku. 

Tento manuál zahrnuje následující modely. 
 
 
 

Model Hmotnost 
výrobku (kg) 

Celková hmotnost 
včetně vody (kg) Kapacita, litry (L) 

Koriks 800 L 140 940 800 
Koriks 1000 L 180 1180 1000 
Koriks 1100 L 180 1280 1100 
Koriks 1200 L 180 1380 1200 
Koriks 1500 L 210 1710 1500 
Koriks 1600 L 230 1830 1600 
Koriks 1650 L 240 1890 1650 
Koriks 1700 L 230 1930 1700 
Koriks 1800 L 180 1980 1800 
Koriks 2300 L 260 2560 2300 

 
Celková hmotnost v tabulce nezahrnuje osoby ve vířivce. 

1.1 Symboly 
 
 

 

 

 
 

NEBEZPEČÍ! 

 

OKAMŽITÉ nebo bezprostřední nebepečí. 

 
 

 

 

 
POZOR! 

 
Potenciálně nebezpečná situace. 

 
 

 
 

 

 

POZOR! 
 

Pozor! 



 

 

 
 

1.2 Definice 
 

Výrobek – výřivka s externím ohřívačem. 
 

Manipulace – přeprava, instalace nebo provádění údržby výrobku. 

Provozní použití – používání výrobku po správné manipulaci a instalaci. 

Přeprava – přemístění výrobku z jednoho místa na druhé. Přeprava zahrnuje také zvednání 
výrobku nebo jeho částí. 

Zbytková rizika – rizika, která jsou přítomna během provozního použití a dokonce i po 
uplatnění bezpečnostních opatření. 

Údržba – činnosti související s čištěním, opravou nebo výměnou různých částí výrobku. 

Obsluha – kdokoliv spojený s manipulací, přepravou, instalací nebo údržbou výrobku 

Záruka – doba po prodeji výrobku, během níž je výrobce odpovědný za technický stav 
výrobku. Záruka trvá 36 měsíců od data nákupu. 

Vana – část vířívky, která drží vodu (viz obrázek 3). 

Externí ohřívač – ohřívač (viz obrázek 1) připojený k výřivce pro ohřev vody. 

1.3 Varování 

Záruka je platná pouze při dodržení této příručky a jejích požadavků. 

Manipulaci a údržbu smí provádět pouze obsluha, která si tuto příručku přečetla a 

porozuměla jí. 

Obsluha musí být starší 18 let a musí rozumět této příručce. 

Obsluha musí po celou dobu nosit ochranné pomůcky. 

Veškeré operace musí být okamžitě zastaveny, pokud během manipulace nebo provozního 
používání výrobku dojde k nebezpečné situaci. V případě potřeby musí být zavolána 
záchranná služba. 

Veškeré instalační a údržbářské práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci. 

Pokud dojde ke změně konstrukce výrobku, musí být výrobek otestován a schválen 
výrobcem nebo jeho zástupcem. 

Při manipulaci, instalaci, údržbě a provozním používání tohoto výrobku a jeho různých částí 
je třeba vzít v úvahu všechny nezbytné národní zákony/předpisy (navíc kromě obsahu této 
příručky), aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů a platnost záruky. 
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Záruka se neposkytuje na poškození způsobená rekonstrukcí nebo úpravou výrobku nebo 
použitím neoriginálních dílů neschválených výrobcem. 

Kontaktujte prosím výrobce v případě jakýchkoli dotazů k této příručce. 

Kontaktujte prosím výrobce ohledně bodů, které nejsou uvedeny v této příručce. 
 
 

1.4 Informace o výrobci 
 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.koriks.eu 

Reg. No: 10959488 

Adresa: Sooja 6, Saue, Harjumaa 76505 

Telefon: (+372) 659 6442 
 

2 Zamýšlené použití  
 

Výřivka je určena pouze k venkovnímu použití a lze ji používat po celý rok. Výřivka je k 

dispozici se dvěma různými ohřívači – buď s externím ohřívačem, který je ohříván 

dřevěnými kulatinami, nebo elektickým ohřívačem. Pro používání elektrického ohřívače 

existují samostatné pokyny, které nejsou součástí této příručky. 

 
 

 

 

 
 

NEBEZPEČÍ! 

 
Používání tohoto výrobku uvnitř je přísně 
zakázáno a může vést k vážným zraněním nebo 
úmrtí. 

Je zakázáno používat tento výrobek v interiéru a mimo zamýšlené použití. 
 
 

 
 

 

 
 

POZOR! 
Používání výrobku mimo zamýšlené použití 
může poškodit majetek nebo výrobek nebo 
způsobit zdravotní rizika. 

 
 

 

 

 
 

POZOR! 

 
Používání neoriginálních částí může vést k vážným 
zraněním a poškozením výrobku. 

http://www.koriks.eu/
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3 Přeprava, montáž a instalace  
 

3.1 Přeprava 
 

Výřivka je přepravována na boku, připevněná k přepravní paletě. 

Po obrdžení výrobku se ujistěte, že obal není poškozen. Pokud je balení poškozeno, zapište 
poškození do přepravních dokumentů ( CMR) 

Hmotnost jednoho balení je od 110–260 kg (v závislosti na modelu). 

Před montáží a instalací výrobku prosím odstraňte obaly z různých částí a vyndejte ohřívač 
a komín z vířivky. 

Do správné polohy musí vanu zvednout minimálně 3osoby. Pokud je to možné, použijte 
zvedací zařízení. 

Jakmile je vířivka ve správné poloze, odstraňte paletu ze strany. 

3.2 Montáž a instalace 
 

Balení obsahuje následující části. 

 
1) Tělo vířivky ze skelných vláken 
2) Externí ohřívač 
3) Komín(2 části) 
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Obrázek 1. Ohřívač 

 
Obrázek 2. Komín 

 
 

• Komín vstup (1) 
• Externí ohřívač- dveřní klika (2) 
• Externí ohřívač -dvířka (3) 
• Externí ohřívač -popelník (4) 
• Externí ohřívač- vypouštěcí zátka (5) 
• Výřivka-vypouštěcí zátka (1; viz obrázek 

4 níže) 



Externí ohřívač vířivky -uživatelská příručka 8 

 

 

 

 
 

Obrázek 3. Výřivka 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 4. Vypouštěcí ventil vířivky 
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Zajistěte, aby externí ohřívač a komín nebyly v blízkosti hořlavých předmětů/materiálů. 

Bezpečná vzdálenost musí být konzultována s místními hasiči. 

Před připojením hadic k ohřívači uvolněte hadicové spony a poté hadice pevně zatlačte na 
trubky za ohřívačem. Pro usnadnění procesu lze použít tekuté mýdlo nebo jiné mazivo. 
Přesah musí být nejméně 4cm. 

Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil zavřený, než začnete vířivku napouštět vodou. 

Při prvním napouštění vířivky mohou z topení vytékat nečistoty. 

Následujte pořadí montáže uvedené v této příručce. 

Správné pořadí montáže je následující. 

 
• Odstraňte z různých částí plastové a kartonové obaly. 
• Umístěte vířívku na předem připravený rovný a pevný povrch. 
• Umístěte ohřívač v té samé úrovni, jako je vířivka. Viz obrázek 5. 
• Připevněte elastické hadice (2 ks) ke kovovým trubkám na zadní straně externího 

ohřívače. Přesah musí být nejméně 4 cm. 
• Utáhněte svorky(4 ks). Viz obrázek 6 a 7. 
• Uzavřete vypouštěcí ventil na vířivce a ohřívači. Viz obrázky 4 a 8. 
• Připevněte komín k externímu ohřívači (2 části komínu musí být před tím spojeny). 

Viz obrázek 9. 
• Naplňte vířivku vodou. 
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Obrázek 5. Správná pozice ohřívače a elastických hadic 
 
 

Obrázek 6. Umístění svorek hadic externního ohřívače 
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Obrázek 7. Externí ohřívač-svorky hadic 

 

Obrázek 8. Externí ohřívač -vypouštěcí ventil-otevřeno/zavřeno 
 
 

Obrázek 9. montáž komína-krok 1, krok 2, krok 3 
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4 Provozní využití  
 

Před použitím externího ohřívače si přečtěte tento návod a zkontrolujte následující: 

1) Ujistěte se, že instalace proběhla správně ( dle pokynů v manuálu). 
2) Vířivka musí být naplněna vodou dříve, než začnete topit v externím 

ohřívači. 
3) Hladina vody ve vířivce musí být minimálně 5 cm nad výše umístěnou 

trubkou. 
4) Ujistěte se, že vypouštěcí ventily vířivky a ohřívače jsou uzavřeny. 
5) Ujistěte se, že vířivka neteče. 
6) Ujistěte se, že jsou hadice řádně napojeny. 
7) Ujistěte se, že vířivka, externí ohřívač a jejich propojovací hadice jsou řádně 

nainstalovány. Viz obrázky 5, 6 a 7. 

 
Chcete-li zapálit oheň, vložte 4–6 polen přiměřené délky do ohřívače. 

K zapálení použijte papír, štěpky nebo hořlavé bloky. 

Při používání ohřívače (pokud v něm již byl zapálen oheň)otvírejte dvířka pouze za 
účelem přiložení polen. 

 
 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

Nechání otevřených dvířek ohřívače po 

přiložení polen může způsobit požár. 

 
 

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

 
Nesmíte zapálit oheň v ohřívači dříve, než 
je vířivka napuštěná vodou. 

 
 

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

Je zakázáno používat urychlovače hoření jako 
jsou zapalovací nebo podobné kapaliny a pevné 
látky. Mohou způsobit závažná poranění nebo 
smrt a poškození výrobku. 

 
 

 

 

 

POZOR! 

 
Je zakázáno pokládání předmětů na externí 
ohřívač. Nebezpečí požáru! 



Externí ohřívač vířivky -uživatelská příručka 13 

 

 

 
 

Externí ohřívač a komín budou horké během používání a zůstanou horké několik hodin po 
použití. Je zakázáno se těchto částí dotýkat holou rukou. K otevírání dvířek vždy používejte 
kličku dvířek. Viz obrázek 1. 

Externí ohřívač může obsluhovat pouze jedna dospělá osoba. 

Při použití externího ohřívače musí být zajištěna cirkulace vody. 

Vodu občas promíchejte, abyste dosáhli rovnoměrného ohřevu vody. 

Doporučená teplota vody je kolem 35–38 °C. Vyšší teplota vody může způsobit zdravotní 
problémy. 
Nevypouštějte vodu z vířivky dokud není uhašen oheň v ohřívači a uhlíky nejsou vychladlé. 

Pokud externí ohřívač nepoužíváte, musí být vypouštěcí zátka otevřená. 

Pokud k cirkulaci vody používáte čerpadlo, jeho pracovní tlak nesmí přesáhnout 0.5 bar. 

Používání chlóru, přísad s chlórem a jiných korozivních chemických látek je ve vířivce 
zakázáno. Před použitím jakýchkoli chemikálií do vody si prosím přečtěte jejich složení a 
návod. Chybné použití chemikálií může způsobit zdravotní problémy a poškodit výrobek. 

Pro udržení čisté vody doporučujeme používat bazénovou sůl nebo tablety Dutrion. Je 
třeba dodržovat pokyny. 

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo hrubé materiály. Je také zakázáno odstraňovat 
nečistoty ostrými předměty. 

Pokud vanu nebudete používat delší dobu, chraňte ji zakrytím před srážkami, prachem a 
slunečním zářením. 

Není povoleno chodit, stát nebo sedět na povrchu zakryté vany. 

Nenechte v zimě vodu v ohřívači zamrznout. Pokud již ohřívač zamrznul, nesmíte v něm 
zapálit oheň! 

 
 
 
 
 

h 
 
 
 
 
 

 

 

 

POZOR! 

 
V případě špatné údržby je záruka neplatná. 

 

 

 

POZOR! 

 
Při používání chlóru nebo chemikálií obsahujícíc 
chlor je záruka neplatná. 
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5 Zbytková rizika  
 

Zbytková rizika jsou rizika, která zůstávají i přes dodržování bezpečnostích opatření. 
 

 

 

 
 

NEBEZPEČÍ! 

 
Nenechte děti bez dozoru. Nebezpečí utopení! 

 
 

 

 

 
 

NEBEZPEČÍ! 
Externí ohřívač a komín jsou při používání horké! 
Nedotýkejte se jich holou rukou. Riziko popálenin! 

 
 

 

 

 
 

NEBEZPEČÍ! 

 
Vlhké povrchy jsou kluzké, uklouznutí může způsobit 
závažná poranění! 

 
 
 

6 ÚDRŽBA  
 

Popelník externího ohřívače musí být po každém použití vyprázdněn/vyčištěn. 

Doporučujeme vířivku po použití vyčistit. Vířivky lze čistit pomocí tlakové myčky nebo 
čistících prostředků. Lze použít také hadry a houbičky. 

Vířivky s vnějšími částmi z přírodního dřeva musí být ošetřeny dehtovým olejem nejméně 
jednou ročně. 

Panty vnějších dveří topení musí být nejméně 2x ročně namazány tepelně odolným 
mazivem, aby byl zajištěn volný pohyb dveří. 
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7 ZÁRUKA  
 

Na vířivku je poskytnuta záruka na materiálové a výrobní vady po dobu 36  měsíců. Záruka 
je platná pouze pokud si uživatel přečetl uživatelskou příručku, porozuměl jí a řídil se jí. 

Upozornění! Na výrobky určené pro komerční účely se vztahuje jiná záruční doba. 

Tato záruka se nevztahuje na vady jako jsou změny barev, problémy způsobené vlhkostí, 
praskliny, atd, které jsou běžné u dřevěných materiálů. 

Záruka se nevztahuje na zabarvení plastových částí ( vyblednutí, vodní kámen atd.) 

Poškození mrazem není kompenzováno, protože tomu lze zabránit správným 
používáním vířivky. 

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená extrémním počasím nebo povětrnostními 
vlivy. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebební způsobené používáním výrobku. 
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená korozí vlivem použití chemikálií 
neschválených výrobcem a předávkování chemikáliemi. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené korozí vlivem nesprávného používání 
chemikálií. 

Vícenáklady jako stavební úpravy, úpravy terasy nejsou předmětem kompenzace v rámci 
záruky. 

Záruka se nevztahuje na poškození vodou, která se dostala do čerpadla bublinkového 
systému ( tomu se lze při správném použité vyvarovat). 

V případě trouby s černým kovovým předním panelem se záruka vztahuje pouze na 
prorezavění předního panelu, na povrchovou rez se záruka nevztahuje. 

Záruka se nevztahuje na neoprávněné úpravy a opravy nebo nesprávné použití. 

Záruka zaniká při skladování výrobku ve špatné poloze nebo v nevhodných podmínkách. 

Záruka je platná, pokud kupující informuje výrobce o vadě v přiměřené lhůtě ( 7 
dnů).Kupující musí být schopen jednoznačně prokázat kde a kdy byl produkt zakoupen a 
jasně uvést předmět reklamace. 

 
 

8 Kontaktní informace  
 

Koriks-Fiiber OÜ 

Webpage: www.koriks.eu 

http://www.koriks.eu/
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Email: info@koriks.ee 

Adresa: Sooja 6, Saue, Harjumaa 76505 

Telefon: (+372) 659 6442 

mailto:info@koriks.ee
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