
ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNA A FILTRAČNÉHO ZARIADENIA 

 

Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality 

zhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú povaţované za nezávadné. Záruka platí na 

dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne 

s návodom. Doklad o nákupe je poţadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. 
Reklamácia tovaru sa riadi právnym  poriadkom SR.  

 

Záruka sa vťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu  

ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného 

zariadenia. 

 

Kupujúci je povinný okamţite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal 

alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamţite 

informovať predajcu.  Kupujúci je povinný bazén vrátane filtrácie okamţite po zakúpení uviesť do 
prevádzky.  Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď  po 

sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemoţno uţívať, je kupujúci povinný tovar okamţite 

reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia. Pri zistení závady na jednotlivých častiach 

bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky, atď.) reklamuje len vadnú časť. Na reklamácie po 

tejto lehote sa bude nazerať takto:  

 

Záruka sa nevzťahuje na: opotrebovanie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho 

pouţívania, príp. uskladnenia,  beţné opotrebovanie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe 

jeho pouţívania, vady spôsobené chemickým poškodením, vady spôsobené vplyvom ţivelných síl, 

vady vzniknuté v dôsledku pouţitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údrţbu bazénovej 
vody a nevhodných čistiacich pomôcok, prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku 

pouţívania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody alebo vplyvom slnečného 

ţiarenia,  na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podloţím, 

neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vloţkou filtra, 

upchatie prívodného sitka a škody spôsobené vodou. Výdavky spojené so stratou vody nie sú 

rovnako predmetom záruky. 

 

 

 

 

 

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE! 
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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL K BAZÉNU 
S FILTRAČNÝM ZARIADENÍM 

 

Bazén EASY set s nafukovacím prstencom 

244cm, 305cm, 366cm, 457cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRAČNÉ ČERPADLO KRYSTAL CLEARTM 

 

 

 
 

 
 
 
 

Distribútor: 
 

REBIOP, s.r.o. 
SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce 
tel.:037/630 6303, fax:037/630 6301 

 
www.rebiop.sk 
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NEPRENOSNÉ UMIESTNENIE FILTRAČNÉHO ČERPADLA 

 

Základňa filtračného čerpadla má vo svojej dolnej časti tri montáţne otvory. Niektoré krajiny, 

hlavne v Európskej únii, vyţadujú zaistenie filtračného čerpadla do zeme alebo k nejakej základni v 

neustále vztýčenej polohe. Zmienené tri otvory sú rozmiestnené do tvaru trojuholníka, ktorého 

dĺţka strán je 145 mm. Otvory majú šírku 7 mm. 
Filtračné čerpadlo je moţné nainštalovať na betónovú alebo drevenú základňu a takto predísť 

náhodnému prevráteniu. Celková hmotnosť zostavy musí presiahnuť 18 kg. Dolu zobrazený výkres 

uvádza dve moţnosti  montáţe vo vztýčenej polohe. Európska norma EN 60335-2-41 vyţaduje, aby 

bol tento výrobok pripevnený k zemi alebo k nejakej základni. Pouţite 3 skrutky M6 s troma 

maticami M6. 

 

 
 

VYČISTENIE ALEBO VÝMENA VLOŢKY FILTRAČNÉHO ČERPADLA 

1. Presvedčite sa, či je filtračné čerpadlo vypnuté a napájací kábel odpojte od prívodu 

elektrického prúdu. 

2. Aby ste zabránili vytekaniu vody z bazénu, odskrutkujte trysku výpuste (10) a mrieţku sitka 

(11) od konektorov na hadici a miesto nich vloţte tesniace zátky (klobúčiky).  

3. Pohybom proti smeru chodu hodinových ručičiek odstráňte veko (3) a tesniaci krúţok 

(4).Dajte pozor, aby ste tesniaci krúţok (4) nestratili. 

4. Vyberte pouţitú vloţku filtra (5) a vyčistite ju. Filtračnú vloţku môţete vyčistiť osprchovaním 

pomocou záhradnej hadice. 

5. Zváţte, či je potrebné vymeniť vloţku filtra. 

6. Vráťte vloţku do puzdra filtra. 

7. Namontujte späť tesniaci krúţok (4) a veko (3). Veko (3) dotiahnite iba rukou v smere chodu 

hodinových ručičiek. 

8. Po výmene vloţky filtra otvorte odvzdušňovací ventil, odstráňte zátky (klobúčiky), ponechajte 

čas na odvzdušnenie, potom dotiahnite odvzdušňovací ventil a opäť nasaďte trysku výpuste 

(10) a mrieţku sitka (11). Filtračné čerpadlo sa zaplní vodou a môţe byť opäť spustené. 
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6., Rukou dotiahnite veko čerpadla (3) v smere chodu hodinových ručičiek a ubezpečte sa, ţe je 

pevne utiahnuté. Na dotiahnutie nepouţívajte ţiadne nástroje ako napr.: kliešte.  

7., Naplňte bazén vodou tak, aby hladina vody presahovala aspoň 2 aţ 4 cm nad hornú prípojku. 

Voda začne automaticky prúdiť do čerpadla. 

8., Aţ keď z otvoru odvzdušňovacieho ventilu začne vytekať voda, zaskrutkujte ventil späť do krytu 

so závitom. Ventil príliš neuťahujte. POZNÁMKA: Pretoţe sa puzdro filtra bude plniť vodou, je 

nutné, aby ste systém odvzdušnili. 

9., Filtračné čerpadlo zapojte do elektrickej zásuvky. Teraz filtračné čerpadlo filtruje vodu. 

  UPOZORNENIE! 

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. FILTRAČNÚ PUMPU. PRIPOJUJTE IBA DO 

ZÁSUVKY S UZEMNENÍM ALEBO S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM. AK  NEMÔŢETE OVERIŤ, ČI JE ZÁSUVKA 

CHRÁNENÁ NIEKTORÝM Z UVEDENÝCH PRVKOV, KONTAKTUJTE SPÔSOBILÉHO ELEKTRIKÁRA, 

KTORÝ PRÍPADNE NAMONTUJE ZÁSUVKU S MAXIMÁLNOU ZÁŤAŢOU 30mA. NEPOUŢÍVAJTE 

PRENOSNÝ PRÚDOVÝ ISTIČ. 

10., Filtračné čerpadlo nechajte beţať tak dlho, kým nezačne vytekať voda s poţadovanou čistotou. 

 
 

UPOZORNENIE 

Pumpu umiestnite ďalej od bazénu, aby sa po nej deti nemohli vyšplhať do bazéna. 

Ak chcete skontrolovať alebo vymeniť vloţku filtra, najskôr odpojte čerpadlo od napájania, 

odskrutkujte trysku výpuste (10)  a mrieţku sitka (11) z prípojky filtra a tesniace klobúčiky vloţte 

do otvorov konektora skôr, neţ začnete s výmenou filtra. Po oprave otvorte odvzdušňovací ventil, 

odstráňte klobúčiky, aby prebytočný vzduch mohol unikať pomocou ventilu. Opäť ventil utiahnite a 

naskrutkujte trysku výpuste (10) a mrieţku sitka (11).  Čerpadlo sa opäť zaplní vodou a môţe byť 

znovu spustené. 

 

14 

 

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 

Pred inštaláciou a pouţitím výrobku si dôkladne prečítajte všetky pokyny a dodrţujte ich. 

 

UPOZORNENIE! 

- Je vyţadovaný stály dozor kompetentnej osoby nad deťmi a handicapovanými 

- Zabezpečte všetky okná, dvere a iné miesta, odkiaľ by bolo moţné neoprávnene 

a neúmyselne spadnúť do bazéna, nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni prístupu 

k bazénu malým deťom a domácim miláčikom 

- Neopierajte sa o bazén, nesadajte na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazéna ani 

nevyvíjajte tlak na prstenec, mohlo by dôjsť ku zraneniu alebo k vyliatiu bazéna. Ani ţiadnym 

iným osobám nedovoľte vyššie uvedené,  nikdy sa nepotápajte, neskáčte do bazéna a ani sa 

v bazéne nešmýkajte 

- Odstráňte z okolia bazéna veci a ostatné predmety (napr. stoličky), po ktorých môţe dieťa 

vyliezť do bazéna 

- Majte po ruke záchranné pomôcky, taktieţ dôleţité telefónne čísla na pohotovosť. Príklady 

záchranných prostriedkov: schválený záchranný kruh s prípojným lanom, pevná tyč najmenej 

365,76 cm dlhá 

- Nikdy neplávajte v bazéne sami, ani to nedovoľte ostatným 

- Udrţujte bazén čistý. Dno bazénu musí byť vţdy viditeľné z vonkajšieho okraja bazéna 

- Pokiaľ pouţívate bazén v noci, pouţite umelé osvetlenie pre osvetlenie všetkých 

bezpečnostných nápisov, rebríkov, dna bazénu a prichádzajúcich ciest 

- Nepouţívajte bazén, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu alebo drog 

- Udrţujte z dosahu detí kryciu plachtu, mohlo by dôjsť k zapleteniu, utopeniu či iným váţnym 

zraneniam 

- Pred pouţitím musí byť krycia plachta kompletne odstránená. Deti a dospelé osoby pod 

krycou plachtou bazéna nie sú vidieť,  neprikrývajte bazén plachtou, pokiaľ je ešte niekto vo 

vnútri bazéna 

- Udrţujte bazén a okolie bazéna čisté, aby ste zabránili prípadnému pošmyknutiu a spadnutiu 

- Udrţujte čistotu v bazéne i v okolí, chránite tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpajú. Vodu 

v bazéne neprehĺtajte a dodrţujte pravidlá základnej hygieny 

- Bazény podliehajú beţnému opotrebovaniu. Vykonávajte riadnu údrţbu. Určité typy 

nadmerného zaťaţenia bazénu pouţívaním môţu viesť k zrúteniu bazéna. Zrútenie bazéna 

môţe viesť k značným stratám bazénovej vody 

- Bazén je určený iba k vonkajšiemu pouţitiu 

- Pokiaľ bazén nepouţívate, vypustite ho a uskladnite na vhodnom mieste. 

 

Ohraničenie bazénu a krycie plachty nie sú náhradou za nepretrţitý a kompetentný 

dohľad dospelej osoby. 

 

NEDODRŢANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH VAROVANÍ MÔŢE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE 

MAJETKU, VÁŢNE ZRANENIE ČI DOKONCA SMRŤ. 
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ZOZNAM A POPIS DIELOV 

 

 

POZN.: Obrázok slúţi pre ilustračné účely.  

Optional = voliteľné 

 

Pred zmontovaním Vášho výrobku skontrolujte obsah balenia a zoznámte sa so všetkými dielmi. 

 

 Bazény Easy Set 16“ (488cm) a menšie 

 Bazén Easy Set 17“ (518cm) a väčšie 
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POZNÁMKA: Nákresy slúţia iba na ilustráciu. Nemusia zobrazovať daný výrobok. Nie je 
v mierke. 
 

 
POKYNY NA ZOSTAVENIE 

Uistite sa, ţe máte zaistený prívod vody a disponujete potrebnými chemikáliami. Svorku hadice (7) 

je moţné utiahnuť aj  pomocou malej mince. 

DÔLEŢITÉ: Toto filtračné čerpadlo sa dodáva s otvoreným odvzdušňovacím ventilom (1), 

(ktorý podľa potreby otvorte). Odvzdušňovací ventil spätne NEMONTUJTE, pokiaľ 

nedôjdete k bodu 8 tohto návodu. V opačnom prípade môţe v puzdre filtra zostať vzduch, 

motor pobeţí nasucho, začne byť hlučný a pokazí sa.  

 

1., Najskôr postavte nadzemný bazén. Dodrţujte dôkladne návod na montáţ.  

2., Na dĺţku hadice od bazénu umiestnite filtračné čerpadlo, smerom k spodnému čiernemu ventilu, 

vyčnievajúcemu zo steny bazénu.  

3., Spojené diely (9 a 10) nasaďte na vrchný otvor pre pripojenie hadice. Potom na spodný otvor 

na pripojenie hadice nasaďte spojené diely (9 a 11). Hadice (8) sa dajú pripojiť na konektory 

hadice. 

4., K prípojkám hadíc na čerpadle budú napojené dve hadice. Pouţite svorky hadíc (7) a jednu 

hadicu (8) pripevnite k spodnej prípojke na bazéne (označenej na bazéne symbolom „+“) a druhú k 

hornej prípojke hadíc na čerpadle (takisto označenej symbolom „+“).  

5., Pripojte druhú hadicu k zvyšnej hornej prípojke na bazéne a spodnej prípojke na pumpe. Uistite 

sa, ţe všetky svorky hadíc (7) sú pevne utiahnuté.  
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POPIS DIELOV 

Pred zostavovaním vášho výrobku venujte prosím niekoľko minút kontrole obsahu a prezrite si 

všetky časti bazénu. 

POZN.: Obrázok môţe byť ilustračný. Nemusí zobrazovať daný výrobok. Nie je v mierke. 
 

Číslo Popis Mnoţstvo 

číslo náhradného 

dielu 

1 Odvzdušňovací ventil 1 10460 

2 O-krúţok ventilu (tesnenie) 1 10264 

3 Vrchnák 1 10459 

4 Tesnenie vrchnáku 1 10325 

5 Vloţka filtra (59900) 1   

6 Tesnenie hadice 2 10134 

7 Svorka 4 10122 

8 Hadica 2 10339 

9 Konektor na hadici 2 11070 

10 Tryska  výpuste 1 11071 

11 Mrieţka sitka 1 11071 

Pri objednávke súčiastok vţdy uvádzajte prosím číslo modelu a čísla súčiastok. 
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Zoznam a popis dielov - pokračovanie 

Ref. 

č. 
POPIS 

VEĽKOSŤ BAZÉNU A  POČET KS 

244cm 305cm 366cm 457cm 488cm 549cm 

1 Plášť bazénu (vrátane čiapočky 

vypustného ventilu) 

1 1 1 1 1 1 

2 Zátka otvoru pre sito 3 3 3 3 3  

3 Podkladová plachta (voliteľná)    1 1 1 

4 Výpustný ventil 1 1 1 1 1 1 

5 Čiapočka výpustného ventilu 1 1 1 1 1 2 

 

Ref. 

č. 

POPIS 244x76 

cm 

305x76 

cm 

366x76 

cm 

366x91 

cm 

457x84 

cm 

457x91 

cm 

457x107 

cm 

Číslo náhradného dielu 

1 Plášť bazénu  

(s čiapočkou výpustného ventilu) 

10433 10318 10200 10319 10622 10183 10222 

2 Zátka otvoru pre sítko (1 náhr.) 10127 10127 10127 10127 10127 10127 10127 

3 Podkladová plachta (voliteľná)      18932 18932 

4 Výpušťací ventil 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 

5 Čiapočka výpustného ventilu 10649 10649 10649 10649 10649 10649 11044 

 

Ref. 

č. 

POPIS 457x122 

cm 

488x107 

cm 

488x122 

cm 

488x132 

cm 

549x107 

cm 

549x122 

cm 

549x132 

cm 

Číslo náhradného dielu 

1 Plášť bazénu  (s čiapoč-

kou výpustného ventilu) 

10415 10436 10623 10869 10242 10320 10765 

2 Zátka otvoru pre sítko (1 
náhr.) 

10127 10127 10127 10127    

3 Podkladová plachta 

(voliteľná) 

18932 18927 18927 18927 18933 18933 18933 

4 Výpušťací ventil 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 

5 Čiapočka výpust. ventilu 11044 11044 11044 11044 11044 11044 11044 

 

Dôleţité informácie pre výber miesta montáţe a pre prípravu bazéna 

UPOZORNENIE 

 Miesto, kde bude bazén postavený musí umoţňovať zaistenie všetkých dverí, okien a 

bezpečnostných ohrád, aby bolo zabránené neoprávnenému, neúmyselnému vstupu do bazéna 

 Inštalujte bezpečnostnú ohradu, ktorá zabráni prístupu k bazénu malým deťom a zvieratám. 

 Pokiaľ bazén nebude inštalovaný na rovnom, plochom povrchu a v súlade s týmito pokynmi, 

môţe to mať za následok zrútenie bazénu alebo môţe dôjsť k vyliatiu obsahu vrátane kúpacich 

sa osôb z bazénu, čo môţe viesť k váţnym zraneniam alebo poškodeniu majetku. 

 Riziko elektrického šoku – pripojte filtračné čerpadlo iba do uzemnenej elektrickej zásuvky 

chránenej prerušovačom prívodu prúdu. Za účelom zníţenia rizika úrazu el.prúdom 

nepouţívajte predlţovacie šnúry, časovače, zásuvkové adaptéry alebo konvertory pre 

pripojenie čerpadla k prívodu el.prúdu. Pouţívajte iba správne uzemnenú zásuvku. Prívodnú 

šnúru umiestnite tam, kde nemôţe dôjsť k jej poškodeniu (napr. kosačkami...) 
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Vyberte vonkajšie miesto, kde chcete inštalovať bazén a majte pri tom na pamäti 

nasledujúce: 

 Miesto, kam chcete bazén postaviť, musí byť absolútne rovné a ploché. Nestavajte bazén do 

svahu alebo svahovitého terénu 

 Podklad musí byť kompaktný a dostatočne pevný, aby udrţal tlak a hmotnosť plného bazénu. 

Nestavajte bazén na bahnitom, piesočnom, mäkkom alebo sypkom podklade. 

 Nestavajte bazén na plošinu, alebo rampu. 

 Bazén vyţaduje, aby v priestore najmenej 1,3m okolo bazénu neboli predmety, na ktoré by 

mohlo vyliesť dieťa za účelom získania prístupu do bazénu. 

 Montáţou bazénu zničíte trávnik pod ním. Voda z bazénu môţe zničiť vegetáciu. Určité druhy 

trávy môţu prerásť cez bazénové dno. 

 

 

NÁVOD K ZOSTAVENIU 
Tento bazén mohol byť zakúpený s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear. Filtračné čerpadlo má 

inštalačné pokyny na konci tohto návodu na bazén  a inštaluje sa po dokončení montáţe tejto 

jednotky. 

1.  Rozbaľte opatrne kartón obsahujúci plášť bazéna. Tento kartón môţete neskôr pouţiť 

na uskladnenie bazéna v zimných mesiacoch.  

Vyberte podkladovú plachtu bazéna a rozloţte ju na očistenej ploche, potom vybaľte plášť bazéna 

a rozprestrite ho na plachte s vypúšťacím ventilom smerom k miestu, kam sa bude vypúšťať voda. 

Vypúšťací ventil umiestnite smerom od budovy.  
 

Dôleţité:   Neťahajte plášť bazéna po zemi. Mohlo by dôjsť k pretrhnutiu alebo inému 

poškodeniu. (viď obr. 1) 

Pri zostavovaní plášťa bazéna nasmerujte prípojky hadíc alebo otvory v smere zdroja elektrickej 

energie.  Vonkajšia hrana zostaveného bazéna by mala byť v dosahu elektrickej prípojky pre prípad 

umiestnenia filtračného čerpadla. 

 

2.  Bazén rozloţte, modré steny bazéna roztiahnite smerom von a uhlaďte dno, ako len je to moţné. 

(viď obr. 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Uistite sa, ţe horný prstenec je celkom mimo bazénových stien smerom nahor. Prstenec udrţujte 

vycentrovaný a nafukujte ho pomocou ručnej pumpy. (viď obr. 3) 

 

Dôleţité: Aby ste predišli prasknutiu, NEPOUŢÍVAJTE 

pumpu ako napr. vysokotlakový kompresor. 

NEPREFUKUJTE. Pouţite ručnú pumpu Intex (nie je 

súčasťou balenia). 
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INTEX UŢÍVATEĽSKÝ MANUÁL K FILTRAČNÉMU ZARIADENIU 

 

 

DÔLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY: 

PRED INŠTALÁCIOU A POUŢITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI PREČÍTAŤ DÔLEŢITÉ POKYNY 
A RIADIŤ SA VŠETKÝMI PRAVIDLAMI. 

 

 

PREČÍTAJTE SI A DODRŢUJTE VŠETKY PRAVIDLÁ 

 

VÝSTRAHA 

 PRE ZNÍŢENIE RIZIKA ZRANENIA ZABRÁŇTE DEŤOM, ABY POUŢÍVALI TENTO VÝROBOK. DETI 

A NESPÔSOBILÉ OSOBY VŢDY KONTROLUJTE. 

 NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NAPÁJACÍ KÁBEL PRIPÁJAJTE IBA DO 
ZÁSUVKY S UZEMNENÍM ALEBO S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM. AK NEMÔŢETE OVERIŤ, ČI JE 

ZÁSUVKA CHRÁNENÁ NIEKTORÝM Z UVEDENÝCH PRVKOV, KONTAKTUJTE SPÔSOBILÉHO 

ELEKTRIKÁRA, KTORÝ PRÍPADNE NAMONTUJE ZÁSUVKU S MAXIMÁLNOU ZÁŤAŢOU 30 mA. 

NEPOUŢÍVAJTE PRENOSNÝ PRÚDOVÝ ISTIČ. 

 PRÍVODNÝ KÁBEL NEVSÁDZAJTE DO ZEME. UMIESTNITE HO TAK, ABY NEBOL POŠKODENÝ 
SEKAČKOU NA TRÁVU, STRIHAČOM ŢIVÝCH PLOTOV ALEBO INÝM ZARIADENÍM. 

 PRÍVODNÝ KÁBEL NIE JE MOŢNÉ VYMENIŤ, AK DÔJDE K JEHO POŠKODENIU, JE NUTNÉ 
SPOTREBIČ VYHODIŤ. 

 PRE ZNÍŢENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEPOUŢÍVAJTE NA ZAISTENIE 
NAPÁJANIA PREDLŢOVACIE ŠNÚRY, ČASOMERY, ADAPTÉRY, ANI KONVERTORY ZÁSUVIEK. 

POUŢITE RIADNE UMIESTNENÚ ZÁSUVKU. 

 MONTÁŢ A DEMONTÁŢ MÔŢU VYKONÁVAŤ IBA DOSPELÍ. 

 NEZAPÁJAJTE ANI NEVYPÍNAJTE FILTRAČNÉ ČERPADLO, KEĎ STOJÍTE VO VODE ALEBO MÁTE 
MOKRÉ RUKY. 

 DETI NESMÚ POUŢÍVAŤ ZARIADENIE ANI ELEKTRICKÉ ŠNÚRY. 

 ZARIADENIE NESPÚŠŤAJTE, AK SA VO VODE NACHÁDZAJÚ ĽUDIA. 

 PRED ZAČIATKOM NASTAVOVANIA, ČISTENIA, ÚDRŢBY ALEBO DEMONTÁŢE ODPOJTE 
ČERPADLO OD ZDROJA ELEKTRICKÉHO PRÚDU. 

 ČERPADLO JE URČENÉ PRE SKLADOVATEĽNÉ BAZÉNY. NEPOUŢÍVAJTE HO PRI TRVALO 
MONTOVANÝCH BAZÉNOCH. SKLADOVATEĽNÝM BAZÉNOM SA ROZUMIE BAZÉN, KTORÝ 

MOŢNO ROZLOŢIŤ NA ČASTI A NESKÔR OPÄŤ ZLOŢIŤ DO PÔVODNEJ PODOBY. 

 UDRŢUJTE ČERPADLO V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 2 m OD BAZÉNU. 

 ZÁSTRČKU ČERPADLA UDRŢUJTE V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 3,5 m OD BAZÉNU. 

 PO INŠTALÁCII ČERPADLA MUSÍ ZÁSTRČKA ZOSTAŤ PRÍSTUPNÁ. 
 

NEDODRŢANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŢE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, 

VÁŢNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. 

 
 

Varovanie, pokyny a pravidlá bezpečnosti pre čerpadlo predstavujú iba niektoré z moţných rizík  a 

nebezpečenstva zábavných vodných zariadení. Pri pobyte vo vode sa riaďte zdravým rozumom 
a úsudkom.  
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ZAZIMOVANIE NADZEMNÉHO BAZÉNA 

 

Na zimné obdobie môţete Váš bazén jednoducho vypustiť a uskladniť na bezpečnom mieste. Veľa 

ľudí sa však rozhodne nechať bazén zostavený po celý rok. V oblastiach, kde sa vyskytujú mrazivé 

teploty existuje riziko námrazy a poškodenia bazénu. Preto doporučujeme bazén vypustiť, 

rozmontovať a uskladniť ho na bezpečnom mieste, v okamihu, keď teplota klespe pod 5°C.  
 

1., Vyčistite dôkladne bazénovú vodu, dbajte na to, aby vrchný prstenec bol riadne nafúknutý.  

2., Odstráňte skimmer alebo akékoľvek príslušenstvo. Všetky diely očistite a pred uskladnením 

vysušte. 

3., Zapchajte napúšťaciu a vypúšťaciu armatúru zvnútra bazéna príslušnou zátkou.  

4., Odstráňte schodíky a uskladnite ich na bezpečnom mieste. Schodíky dôkladne osušte.  

5., Odstráňte hadice, ktoré spojujú čerpadlo a filter s bazénom.  

6., Pridajte príslušné zazimovacie chemikálie. Poraďte sa s Vaším predajcom.  

7., Prikryte bazén krycou plachtou. POZOR: KRYCIA PLACHTA NIE JE BEZPEČNOSTNÝM 
KRYTOM. 

8., Vyčistite a vypustite vodu z čerpadla, krytu a hadíc. Vyberte a zlikvidujte starú filtračnú vloţku.  

9., Čerpadlo a jeho diely uskladnite vo vnútri budovy na suchom a bezpečnom mieste, ideálne pri 

teplote 0-40°C. 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VO VODE 

 

Odpočinok vo vode je zábavný a má tieţ liečebné účinky. Hrozí však pri ňom tieţ 

nebezpečie zranenia a smrť. K zníţeniu rizika Vášho poranenia si prečítajte a dodrţujte 
všetky varovania a pokyny týkajúce sa výrobku, balenia a p. 

Nezabúdajte však, ţe varovania, pokyny a bezpečnostné predpisy týkajúce sa výrobku, 

zahŕňajú len niektoré beţné riziká odpočinku vo vode, ale neriešia všetky prípady 

ohrozenia a/alebo nebezpečenstva. 

 

Pre ďalšie ochranné pomôcky sa tieţ zoznámte s nasledovnými bezpečnostnými pokynmi 

rovnako ako s pokynmi vydanými národne uznanými bezpečnostnými organizáciami: 

 

 naučte sa plávať 

 neustále vyţadujte dohľad 

 naučte sa poskytovať prvú pomoc 

 poučte kaţdého, kto dáva pozor na Vaše deti, ohľadom potenciálnych rizík a o pouţití 
bezpečnostných zariadení, napr. Uzamykateľných dverí, zábradlí a p. Neustály dohľad je nutný. 

 naučte deti, čo majú robiť v prípade nebezpečenstva 

 pri všetkých aktivitách vo vode vţdy pouţívajte zdravý rozum a dobrý úsudok 

 dozor, dozor, dozor! 
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DŌLEŢITÁ POZNÁMKA:  Poriadne nafúknite horný prstenec. Teplota okolitého vzduchu a vody ma 

vplyv na vnútorný tlak prstenca. Najlepší spôsob pre riadne nafúknutie prstenca je nechať v ňom 

voľný priestor na rozpínanie vzduchu behom dňa, keď slnko vzduch vo vnútri ohrieva a následne 

zvyšuje tlak vo vnútri prstenca. Počas veľmi horúcich dní, kontrolujte prstenec, či nie je vplyvom 

vysokej teploty preplnený a zaistite prípadné vypustenie vzduchu. 

 
V ţiadnom prípade firma Intex ani jej oprávnený predajca či zamestnávatelia nenesú 

ţiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na prstenci z nedbalosti, beţného 

opotrebovania, zneuţitia a neopatrnosti alebo vonkajších vplyvov. 

 

4. Pre bazény s hadicovými prípojkami (16“(488cm) a menší), pokiaľ bol bazén kúpený bez 

filtračnej pumpy, pouţite dva z troch uzáverov a utesnite nimi čierne vývody filtračnej pumpy 

zvnútra bazéna, aby vody nevytekala počas plnenia bazéna vodou. Pokiaľ bol bazén zakúpený 

s filtračným čerpadlom, preštudujte si najskôr príručku filtračného čerpadla Krystal Clear 

a potom pokračujte ďalším krokom. 
 

5. Skôr ako začnete plniť bazén vodou, uistite sa, ţe výpustná zátka vo vnútri bazéna je na svojom 

mieste a viečko mimo bazénu je riadne zaskrutkované. Naplňte bazén vodou max. do výšky 2,5 cm 

a pozrite sa, či nie je príliš veľký rozdiel výšky medzi hladinami na oboch stranách.  

 

DŌLEŢITÉ: Pokiaľ má voda tendenciu zlievať sa k jednej 

strane, bazén nie je umiestnený na absolútnej rovine. 

Postavenie bazénu na nerovnej ploche spôsobí 

nakláňanie bazénu a napokon vydutie materiálu na 

stene. Pokiaľ bazén nie je úplne vyrovnaný, musíte 
bazén vypustiť, nájsť rovnú plochu a opakovať vyššie 

uvedené kroky. 

Začnite vyrovnávať zostávajúce nerovnosti (zvnútra bazénu), 

tlačte smerom tam, kde sa dno a steny stretávajú alebo 

(mimo bazénu) uchopte dno a vytiahnite ho smerom von. 

Pokiaľ tieto nezrovnalosti spôsobuje podloţka pod bazénom, 

nech za ňu 2 osoby z kaţdej strany  zatiahnu a odstránia tým 

všetky nerovnosti. (viď obr. 4) 

 
6. Zatiaľ čo bazén plníte vodou, steny bazénu sa samé 

postavia. (viď obr. 5) 

 

7. Bazén by mal byť naplnený k spodnej hrane nafukovacieho 

prstenca. (viď obr. 6) 

 

DŌLEŢITÁ INFORMÁCIA: 

Predtým, neţ ktokoľvek začne bazén vyuţívať, sadnite 

si spolu s vašou rodinou a stanovte si pravidlá, ktoré 

prinajmenšom zahŕňajú najdôleţitejšie pravidlá 
bezpečnosti a všeobecné informácie pre zachovanie 

bezpečnosti pouţívania bazéna obsiahnuté v tejto 

príručke. Tieto pravidlá si pravidelne prečítajte 

a preverujte ich znalosť u ostatných uţívateľov, vrátane 

hostí. 

 

ÚDRŢBA   BAZÉNU  A CHEMIKÁLIE 

Dbajte na to, aby: 

 Všetci uţívatelia bazénu boli chránení proti chorobám spojených s rekreačným kúpaním tým, 
ţe budete Vašu bazénovú vodu udrţiavať čistú. Neprehĺtajte bazénovú vodu. Dbajte na 

dostatočnú hygienu. 

 Udrţujte Váš bazén čistý. Dno bazénu musí byť vţdy viditeľné z miesta vonkajšej steny 

bazénu. 

 Chráňte bazénové kryty pred deťmi. Mohlo by dôjsť k ich zamotaniu, utopeniu alebo inému 
váţnemu zraneniu. 
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Ako čistiť nafukovací prstenec  

Utrite povrch horného prstenca vlhkou handrou po kaţdom pouţití a zakrytí bazénu krycou plachtou 

proti padaniu smetí, keď ho nepouţívate, udrţujte horný prstenec čistý a bez škvŕn. Pokiaľ sa 

vyskytnú na prstenci tmavé škvrny, utrite prstenec mäkkou handrou namočenou v roztoku jemného 

umývacieho prostriedku a vody. Jemne škvrnu odstráňte. Dbajte na to, aby prípadne nečistoty 

nevnikli do bazénovej vody. Nepouţívajte silné umývacie prostriedky, brúsne materiály alebo kefy. 
 

Udrţiavanie správnej chemickej rovnováhy vody je jediným z najdôleţitejších  faktorov pre 

maximálne predĺţenie ţivotnosti a udrţanie vzhľadu plachy pod dno, rovnako ako pre zaistenie 

čistej, nezávadnej a bezpečnej vody. Vhodná technika je dôleţitá pre testovanie vody. Chemikálie, 

testovacie súpravy a testovacie postupy Vám poskytne firma špecializovaná na bazény a ich údrţbu. 

Zoznámte sa s a dodrţujte písomné pokyny od výrobcu chemikálií. 

 

1., V kaţdom prípade zabráňte kontaktu chlóru s plášťom bazéna. Chlór v granulách rozpustite vo 

vedre s vodou, rovnomerne vylejte do bazénu a ihneď premiešajte. Tablety dávkujte do plaváku. 
2., Nikdy nemiešajte chemikálie dohromady, dávajte ich do bazénu oddelene a dôkladne ich pred 

pridaním ďalšej premiešajte s vodou. 

3., Ako pomôcku pre udrţiavanie  čistej vody v bazéne sú k dispozícii skimer a bazénový vysávač 

značky Intex. Toto bazénové príslušenstvo získate od Vášho predajcu bazénov. 

4., Nepouţívajte vysokotlakový čistič pre čistenie bazénu. 

 

 

Riešenie beţných problémov 

 

PROBLÉM POPIS PRÍČINA OPRAVA 

VODNÉ 
RIASY 

-zelená voda 

-zelené alebo čierne 

bodky na stene bazénu 

-povrch bazénu je 

mazľavý a/ alebo 

zapácha. 

 

-je nutné upraviť pH 
a koncen-tráciu chlóru 

-pouţite prípravky na úpravu 

pH a chlóru 

-upravte pH podľa doporučenia 
predajcu bazénovej chémie 

-"vyčistite" dno bazénu 

-upravte hladinu chló-ru 

SFARBENÁ 

VODA   

-pri prvnom pou-ţití 

chlóru sa voda sfarbí do 

modra, do hne-da alebo 

do čierna 

-pridaním chlóru do 

vody došlo k oxidácii 

medi, ţeleza alebo 

horčíku. Ide o beţný 

jav. 

-upravte hladinu pH na 

doporučenú hladi-nu 

-nechajte vodu fil-trovať pokiaľ 

nebude čistá 

ČASTICE 

PLÁVAJÚCE 

VO VODE 

-voda je zakalená alebo 

mliečna 

-tvrdá voda zapríčinená 

príliš vysokým pH 

-príliš nízka kon-

centrácia chlóru 

-cudzia látka vo vode 

-upravte hladinu pH. 

Poţiadajte o radu predajcu 

bazénovej chémie 

OPAKO-

VANE 

NÍZKA 

HLADINA 

VODY 

-hladina je niţšia ako 

včera 

-diera v plášti bazénu 
alebo v hadici 

-výpustné ventily sú   

uvoľnené 

-oprava pomocou sady na 
opravu 

-rukou utiahnite všetky 

uzávery 

USADE-NINA 

NA DNE 

BAZÉNU 

-nečistota alebo piesok 

na dne bazénu 

-časté pouţívanie, časté 

vchádzanie a 

vychádzanie z bazénu 

-"vyluxujte" dno ba-zénu 

NEČISTOTY 

NA HLADINE 
-isty, hmyz, atď. 

-bazén je príliš blízko 

stromov 
-pouţívajte skimmer 

 

 

 

 

 
8 

ÚDRŢBA A VYPÚŠŤANIE BAZÉNU 

Upozornenie: 

Vţdy dodrţujte pokyny výrobcu chemikálií a hygienické bezpečnostné upozornenia. 

Nedoplňujte chemikálie do bazénu, keď sú v ňom osoby. Môţe spôsobiť podráţdenie 

pokoţky alebo očí. Roztoky koncentrovaného chlóru môţu  poškodiť plášť bazénu. Za ţiadnych 

okolností nie sú firmy Intex Recreations Copr., Intex Trading Ltd., autorizovaní predajcovia, 
servisné strediská či maloobchodní predajcovia zodpovední za náklady spojené so stratou vody 

v bazéne, chemikálií alebo poškodenie vody. Majte k dispozícií náhradné filtračné vloţky. Filtračné 

vloţky vymieňajte kaţdé dva týţdne. 

 

Silný dáţď – aby ste zabránili poškodeniu bazénu, neodkladne vypustite daţďovú vodu, ktorá 

spôsobuje nadmerné maximálne povolené mnoţstvo vody. 

 

AKO BAZÉN VYPÚŠŤAŤ A SKLADOVAŤ 

1. Preštudujte si všetky miestne predpisy pre zvláštne nariadenie týkajúce sa vypúšťania 

vody z bazénov. 
2. Kontrolujte, či je zátka vypúšťacieho ventilu vo vnútri bazénu pevne na svojom mieste. 

3. Z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej strane zloţte klobúčik.  

4. Pripojte koniec záhradnej hadice so závitom  k patentovanému adaptéru na hadice.  

5. Umiestnite druhý koniec hadice do priestoru kam moţno bezpečne vodu vypustiť. 

6. Pripojte adaptér na hadicu k vypúšťaciemu ventilu. Poznámka: Adaptér zatlačí na 

vypúšťaciu zátku do vnútra bazéna a tým sa otvorí vypúštací ventil a voda začne 

okamţite vytekať. 

7. Po skončení vypúšťaciu hadicu a adaptér odpojte. 

8. Do vypúšťacieho ventilu na vnútornej strane bazéna opäť nasuňte zátku. 

9. Na stranu ventilu na vonkajšej strane bazéna umiestnite klobúčik. 
10. Úplne vypustite horný prstenec a odstráňte všetky inštalačné súčiastky. 

11. Zaistite, aby bazén a všetky jeho súčasti boli pred zloţením úplne suché. Nechajte ich 

hodinu stáť na slnku (viď obr. 7) Poprášte bazén kozmetickým  púdrom, aby sa steny nelepili 

k sebe.. Púder taktieţ absorbuje vodu, ktorá zostala na stenách. 

12. Zloţte bazén do tvaru obdĺţnika, začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinu 

plášťa do jej vnútornej strany, rovnako postupujte na druhej strane. (viď obr 8.1 a 8.2) 

13. Potom, čo takto vytvoríte dve protiľahlé zloţené strany, jednoducho preloţte jednu cez 

druhú, tak ako sa zatvára kniha. (viď obr 9.1 a 9.2) 

14. Zloţte dva dlhé konce do stredu. (viď obr. 10) 
15. Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte. (viď obr. 11) 

16. Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a chladnom mieste. 

17. Pre uskladnenie moţno pouţiť pôvodný baliaci kartón. 
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