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NÁVOD NA ZOSTAVENIE A POUŽÍVANIE BAZÉNU EASY SET 
 

 

PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE TIETO POKYNY 
Pred inštaláciou, používaním a demontážou si preštudujte celý návod a najmä kapitolu 
Bezpečnostné pokyny. Zanedbanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu života, vážnemu 
zraneniu alebo i utopeniu. Tieto pokyny si uschovajte pre ďalšie použitie. 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽÍVANÍ BAZÉNU 
 

 Zaistite dohľad kompetentnou dospelou osobou 
po celý čas používania bazénu deťmi, 
neplavcami alebo telesne či duševne 
postihnutými osobami. 

 Zaistite všetky dvere, bránky a bezpečnostné 
zábrany pred neoprávneným a nekontrolovaným 
použitím bazénu alebo vstupom do jeho 
bezprostredného okolia. 

 Vo vlastnom záujme inštalujte bezpečnostné 
zábrany, brániace vstupu detí alebo domácich 
zvierat do priestoru bazénu. 

 Bazén a bazénové príslušenstvo smie byť 
inštalované a demontované iba dospelými. 

 Nikdy sa nepotápajte ani neskáčte v 
nadzemných a príliš plytkých bazénoch. 

 Nedodržanie pokynu na inštaláciu bazénu na 
vodorovnej hladkej a pevnej ploche môže viesť k 
zrúteniu bazénu s rizikom, že kúpajúce sa osoby 
budú vyplavené z bazénu von. 

 Neopierajte sa, nesadajte ani inak nezaťažujte 
nafukovací prstenec bazénu. Hrozí riziko 
vyplavenia vody z bazénu von. 

 Z bazénu a jeho bezprostredného okolia 
odstráňte ponechané hračky a plávacie pomôcky 
– mohli by lákať deti na použitie bazénu bez 
dozoru dospelej kompetentnej osoby. 

 Kreslá, schodíky, stoly alebo iné vhodné 
predmety majte v dostatočnej vzdialenosti od 
bazénu a tak, aby nemohli slúžiť deťom na 
uľahčenie vstupu do bazénu. 

 Majte v rozumnom dosahu od bazénu nejaké 
prostriedky na záchranu topiaceho sa a tiež 
telefón s telefónnym číslom integrovaného 
záchranného systému. 

 Nikdy nepoužívajte bazén osamotení a 
nedovoľte, aby niekto osamotený bazén 
používal. 

 Vodu v bazéne udržujte čistú a priehľadnú, aby 
bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne 
odhadnúť hĺbku bazénu. 

 Pri použití bazénu v noci zaistite dostatočné 
osvetlenie bazénu, schodíkov, prístupových ciest 
atď. 

 Neprevádzkujte nebezpečné hry vnútri bazénu 
alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť 
kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a 
príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený. 

 Nepoužívajte bazén, pokiaľ ste pod vplyvom 
alkoholu, drog alebo iných omamných látok. 

 Na vstup a výstup z bazénu používajte vždy 
schodíky. 

 Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho 
schodíky a uložte ich mimo dosahu detí a 
ostatných neoprávnených osôb. 

 Zamedzte vstupu osôb, najmä detí, na kryciu 
bazénovou plachtu, aby nemohlo dôjsť k ich 
prepadnutiu do bazénu, a následne ich vážnemu 
zraneniu či utopeniu. 

 Pred použitím bazénu je nutné úplne odstrániť 
kryciu plachtu, aby nebránila vizuálnej kontrole 
priestoru bazénu. 

 Nikdy nedávajte žiadnu plachtu na bazén, pokiaľ 
sa v ňom niekto nachádza. 

 Okolie bazénu udržujete čisté a bez prekážok, 
aby sa znížilo riziko pošmyknutia alebo 
zakopnutia s následkom pádu do bazénu. 

 Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazénu 
a jeho príslušenstva. 

 Udržujte vodu v bazéne zdravotne neškodnú, 
poučte kúpajúcich sa, aby vodu z bazénu nepili a 
vyvarovali sa tak možných nevoľností. Dodržujte 
zásady hygieny. 

 Všetky výrobky, vrátane bazénov, podliehajú 
opotrebovaniu. Medzi príčiny zrýchleného 
opotrebovania patrí nevhodná alebo nesprávna 
údržba a skladovanie. Dôsledkom je potom 
zrútenie bazénu sprevádzané vyliatím veľkého 
množstva vody do okolitého priestoru. Preto je 
veľmi dôležité správne sa o bazén starať. 

 Tento bazén je určený výhradne pre vonkajšie 
použitie. 

 Pokiaľ bazén nebudete dlhší čas používať, napr. 
cez zimu, vyprázdnite ho a uskladnite podľa 
návodu. 

 V období, keď bazén používate, zaistite, aby 
pripojené filtračné zariadenie prefiltrovalo objem 
vody v bazéne aspoň raz za deň. Pozrite návod a 
parametre používaného filtračného zariadenia. 
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Krycie plachty, zábrany v okolí bazénu a pod. nenahradzujú dohľad dospelej kompetentnej osoby. 
Vlastník bazénu je povinný dodržiavať miestne predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť prevádzky 
bazénov. Je na vlastníkovi bazénu, aby sa s týmito predpismi zoznámil. 
 

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNYM ZRANENIAM 
ALEBO I SMRTI. 
 
Odporúčanie: 
Vlastník bazéna musí dodržať požiadavky miestnych predpisov, týkajúcich sa bezpečnostného oplotenia 
priestoru bazéna, bezpečnostných bariér, osvetlenia a ďalších bezpečnostných požiadaviek na inštaláciu 
bazénu. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu samosprávu. 
 
Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny 
uvedené v návode. Tu uvedená varovania a bezpečnostné pokyny rieši niektoré všeobecné riziká spojené s 
vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Preto pri 
vodných radovánkach, športoch a rekreácii používajte zdravý rozum. Návod si uschovajte pre budúce použitie. 
Starostlivo si prečítajte obal a ponechajte si ho pre ďalšie použitie. Ďalšie varovanie pozri aj výrobok. 
 
Všeobecné 

 Pravidelne kontrolujte kolíky, skrutky a matice či nehrdzavejú. Kontrolujte výrobok, či na ňom nie sú ostré 
hrany, najmä v užívateľovi prístupnej ploche, aby nedošlo k zraneniu. 

 
Bezpečnosť pre neplavcov 

 Zaistite trvalý, aktívny a bdelý dohľad kompetentnej dospelej osoby nad slabými plavcami a neplavcami po 
celú dobu použitia bazéna (majte na pamäti, že deti mladšie než päť rokov sú najrizikovejšou skupinou z 
pohľadu nebezpečenstva utopenia). 

 Určite príslušnú kompetentnú dospelú osobu, ktorá bude dohliadať na bazén a jeho okolie po celú dobu, 
kedy je používaný. 

 Slabí plavci alebo neplavci pri použití bazéna by mali nosiť záchranné prostriedky. 

 Pokiaľ bazén nie je v prevádzke alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby 
nelákali deti do bazéna, odstráňte z neho schodíky a zabezpečte prístup k nemu tak, aby sa doň nemohli 
dostať deti. 

 
Bezpečnostné zariadenia 

 Odporúčame zabezpečiť okolie bazéna bariérou (a zabezpečiť i všetky vstupy) s cieľom zabrániť 
neoprávnenému prístupu k bazénu. 

 Bariéry, bazénové zakrytia, alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie 
sú náhradou za trvalý, aktívny a bdelý dohľad kompetentnej dospelej osoby. 

 
Bezpečnostná výbava 

 Odporúčame mať v blízkosti bazéna záchranné prostriedky (napr. záchranný kruh). 

 Majte v blízkosti bazéna k dispozícii funkčný telefón a zoznam núdzových telefónnych čísiel. 
 
Bezpečné využívanie bazéna 

 Doporučujeme všem uživatelům, zejména dětem, naučit se plavat. 

 Odporúčame všetkým užívateľom, najmä deťom, naučiť sa plávať. 

 Naučte sa základy prvej pomoci a pravidelne si tieto znalosti obnovujte. V prípade núdze to môže byť veľmi 
dôležité pre úspešnú záchranu života. 

 Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze. 

 Nikdy neskáčte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 

 Nepoužívajte bazén, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu 
schopnosť bezpečne používať bazén. 

 Pokiaľ je použité bazénové zakrytie, pred vstupom do bazéna ho úplne odstráňte z povrchu vody. 

 Chráňte užívateľov bazénu pred chorobami súvisiacimi s kvalitou vody tým, že udržiavate bazénovú vodu 
zdravotne nezávadnú a dodržiavate hygienické pravidlá. Viď pokyny na údržbu bazénovej vody v návode 
na použitie. 

 Chemické látky a zmesi (napr. dezinfekčné prostriedky na úpravu vody, čistenie apod.) skladujte mimo 
dosahu detí. 

 Odstrániteľné schodíky musia byť umiestnené na vodorovnej ploche. 

 Rešpektujte a dodržiavajte varovania a bezpečnostné značky umiestnené na stene bazéna. 
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VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ PRI VODNÝCH ŠPORTOCH A REKREÁCII 
Vodné radovánky sú príjemným odpočinkom a súčasne zdravou aktivitou. Nesú so sebou však významné 
riziko zranenia alebo i smrti. Na zníženie tohto rizika je dôležité poznať a hlavne dodržiavať určité základné 
bezpečnostné pravidlá uvedené v príslušných návodoch na použitie, na obaloch výrobkov a pod. Vedzte ale, 
že tieto pravidlá síce pokrývajú všetky podstatné riziká spojené s používaním výrobkov, ale nie úplne všetky. 
Preto pri vodných radovánkach, športoch a rekreácii používajte zdravý rozum. 
Zoznámte sa a dodržujte najmä nasledujúce všeobecné pravidlá: 
o Zaistite stály dohľad 
o Naučte sa plávať 
o Poznajte základy prvej pomoci 
o Poučte každého, kto bude na deti dozerať, o možných rizikách pri používaní bazénu a o dostupných 

prostriedkoch na záchranu alebo obmedzenie rizík (bariéry, oplotenie a pod.) 
o Naučte deti vnímať riziko a čo robiť v prípade nebezpečenstva 
o Pri vodných radovánkach vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok 
o A dozerať, dozerať, dozerať… 
 

 
DÔLEŽITÉ POKYNY NA VÝBER MIESTA A JEHO PRÍPRAVU 

 Tento bazén je určený na vonkajšie použitie a nie je určený na zapustenie do zeme. 

 Zvoľte také miesto pre bazén, ktoré je možné uzavrieť a obmedziť tak neoprávnené a 
nekontrolované použitie bazénu alebo vstup do jeho bezprostredného okolia. 

 Inštalujte bezpečnostné zariadenie, ktoré obmedzí pohyb detí a domácich zvierat v okolí bazénu. 

 Nedodržanie pokynu na inštaláciu bazénu na vodorovnej hladkej a pevnej ploche môže viesť k 
zrúteniu bazénu s rizikom, že kúpajúce sa osoby budú vyplavené z bazénu von. 

 Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom: Elektrické zariadenia (filtračnú jednotku, strunovú kosačku, 
plotové nožnice a pod.) pripájajte iba k el. rozvodu, ktorý vyhovuje STN, cez prúdový chránič s 
nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30 mA. 

 Nebezpečenstvo vážneho zranenia: Nepokúšajte sa postaviť bazén za silného alebo nárazového 
vetra. 

 

 
 
Pri výbere miesta majte na mysli nasledujúce pokyny: 
Vyberajte miesto na postavenie bazénu tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazénu mohla vytekajúca 
voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky. 
V okruhu 2 m od bazénu sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, a pod.), ktoré by 
uľahčili prístup detí do bazéna, ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazénu. 
Plocha pod bazénom musí byť absolútne vodorovná, hladká a pevná. Nikdy bazén nestavajte na šikmých 
plochách. 
Plocha pod bazénom musí byť dostatočne únosná, aby vydržala tlak plne napusteného bazénu. Nestavajte 
bazén na blate, piesku alebo inom mäkkom teréne. 
Nestavajte bazén na terasách a balkónoch a pod., kde môže dôjsť k ich zrúteniu pod váhou napusteného 
bazénu. 
Chlórovaná voda môže poškodzovať trávnik, rastliny a kvetiny ako sa deti hrajú a striekajú vodu z bazénu.  
Trávnik pod bazénom bude zničený nedostatkom svetla a tlakom bazénu. Pozor, niektoré typy tráv dokážu 
prerásť cez bazénovú fóliu, čo sa nepovažuje za vadu výrobku. 
 
 

ZOZNAM DIELOV 
1 … BAZÉN 
2 … ZÁSLEPKA (2x + 1x NAVYŠE) 
3 … PODLOŽKA (PRI NIEKTORÝCH  
       TYPOCH) 
4 … VYPÚŠŤACÍ TŔŇ 
5 … ZÁTKA VYPÚŠŤACIEHO HRDLA  
       (NASADENÁ NA HRDLE) 
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VYHOTOVENIA BAZÉNOV 
 
Bazény do priemeru 488 cm vrátane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazény s priemerom 518 cm a väčšie: 
(ventily, hadice a filtračná jednotka 
nie sú súčasťou výbavy bazénu) 
 
 
 
 
 

ZOSTAVENIE 
 Približná doba zostavenie je 10-30 minút. Uvedená doba 
je odhad a môže sa líšiť podľa konkrétnych podmienok. Pri 
zostavení nie je treba žiadnych nástrojov. 
1. Bazén musí byť postavený na vodorovnej, hladkej a 

pevnej ploche. Pokiaľ vyberiete plochu, kde existuje 
možnosť nerovnomerného zľahnutia zeminy (napr. na 
mieste zrušeného záhonu), potom plochu vopred 
zhutnite stláčaním. Naplnený bazén váži niekoľko ton a 
po naplnení by mohlo dôjsť k jeho nakloneniu. 
Zaistite, aby na ploche pod bazénom neboli kamene, 
črepy, konáre, a iné predmety, ktoré by mohli zapríčiniť 
poškodenie dna bazénu. Odporúčame použiť pod 
bazén geotextilnú podložku (bližšie informácie získate 
u predajcu). Použitím podložky chránite svoju 
investíciu. 
POZOR: Nestavajte bazén nad podzemnými 
priestormi ako sú napr. zásobníky vody, septiky, 
kanály a pod. Uvedomte si, že naplnený bazén váži 
niekoľko ton. 
Opatrne otvorte kartón. Pozor pri používaní nástrojov, 
aby nedošlo k poškodeniu bazénu. Kartónový obal 
zbytočne neničte, môžete si ho ponechať na 
posezónne uskladnenie bazénu. 

2. Rozviňte bazén na ploche zodpovedajúcej 
požiadavkám z bodu 1. Dbajte na to, aby vypúšťacie 
hrdlo bazénu a obe hrdlá na pripojenie filtrácie boli 
orientované vhodným smerom. Nafukovací prstenec 
musí smerovať nahor. 
POZOR: Neťahajte rozvinutý bazén po zemi. Môže 
dôjsť k poškodeniu fólie. 

3. Pomocou ručnej pumpičky nafúknite primerane horný 
prstenec. Počas nafukovania ho udržujte symetricky so 
stredom bazénu.  
Pozor, prstenec neprefúknite! Nepoužívajte 
kompresor. Odporúčaný maximálny pretlak 
vzduchu v prstenci by nemal presiahnuť 0,03 bar. 
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POZOR: Teplota okolia a teplota vody majú priamy vplyv na tlak vzduchu vnútri prstenca. 
Ponechajte preto v prstenci nejaký priestor na tepelnú rozťažnosť vzduchu v období horúceho leta. 
Počas veľmi horúcich dní kontrolujte, či nie je nutné tlak vzduchu v prstenci znížiť a zabrániť tak 
jeho poškodeniu. Je nutné poznamenať, že na poškodenie prstenca vysokým vnútorným tlakom 
vzduchu sa záruka nevzťahuje. 
 
Pokiaľ nebudete používať filtračnú jednotku, zaslepte 
pripájacie hrdlá zvnútra bazénu pomocou dodaných 
zátok. V opačnom prípade zostavte filtračnú jednotku a 
pripojte ju k bazénu podľa inštrukcií v návode na 
použitie filtrácie.  
 

4. Skontrolujte, či je dotiahnutá zátka vypúšťacieho hrdla 
pri dne bazéna. 
Pred napúšťaním bazénu vodou sa presvedčte, že dno 
bazénu je hladké a bez skladov. 
Napustite do bazénu asi 2,5 cm vody a skontrolujte, či je 
bazén vodorovne. Pokiaľ sa prelieva na jednu stranu, 
nie je bazén úplne vodorovný. V takom prípade 
nepokračujte v plnení bazénu, vodu vylejte a vyrovnajte 
podklad do roviny. 
Pokiaľ je bazén vodorovný, vyhlaďte dno tak, aby bolo 
hladké a bez skladov. Dno vyhladzujte od stredu bazénu 
k okraju. Potom pokračujte v napúšťaní vody. 

5. Počas napúšťania bazénu sa zdvíha horný prstenec. Pri 
napúšťaní už s bazénom nemanipulujte. Uvedomte si, 
že už niekoľko málo centimetrov vody zaťaží fóliu 
bazénu natoľko, že s ňou nie je možné bez poškodenia 
pohnúť. 

6. Pri používaní bazénu dodržujte bezpečnostné pokyny a 
pokyny na používanie. 

7. POZOR: Hladina vody smie dosahovať k spodnému 
okraju prstenca. Bazén nepreplňujte! 
Bazén vysoký 107 cm má na vnútornej strane prstenca 
rysku (FILL LINE) – hladina vody by nemala byť nad 
touto ryskou – obrázok 7. 

 
DÔLEŽITÉ: Pred použitím bazénu poučte všetkých jeho 
užívateľov o správnom a nesprávnom používaní bazénu 
v rozsahu tohto návodu. 
 
 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA BAZÉNU 
PAMÄTAJTE: 
Udržujte vodu v bazéne zdravotne neškodnú, poučte 
kúpajúcich, aby vodu v bazéne nepili a vyvarovali sa tak 
možných nevoľností. Dodržujte zásady hygieny. 
Vodu v bazéne udržujte čistú a priehľadnú, aby bolo 
zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť 
hĺbku bazénu. 
Zamedzte vstupu osôb, najmä detí, na kryciu bazénovú plachtu, aby nemohlo dôjsť k ich prepadnutiu 
do bazénu, a následne vážnemu zraneniu či utopeniu.  
 
Nafukovací prstenec udržujte čistý 
Po každom použití zotrite pomocou mäkkej handry usadené 
nečistoty. Zakryte bazén krycou plachtou v čase, keď nie je bazén používaný. Tmavé usadeniny na vrchu 
prstenca umyte mäkkou handrou vlažnou vodou s prídavkom saponátu na riad. Nečistoty omyte a dbajte 
pritom na to, aby nenatiekli do bazénu. Nepoužívajte žiadne koncentrované čističe, abrazívne prípravky alebo 
rozpúšťadlá.  
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Starostlivosť o bazénovú vodu 
Aby bola voda v bazéne neškodná na kúpanie, musí byť pravidelne kontrolovaná, chemicky upravovaná, 
filtrovaná a čistená. Ak chcete mať vodu čistú a hygienicky neškodnú, musíte používať dezinfekčný 
prostriedok. Jeho úlohou je zneškodniť mikroorganizmy a baktérie obsiahnuté vo vode a zabrániť ich 
množeniu. Dezinfekcia zahŕňa dva hlavné faktory: kyslosť vody (hodnotu pH) a obsah chlóru vo vode. Kontrola 
obsahu chlóru a hodnoty pH sa vykonáva pomocou analytickej súpravy (tzv. testera). 
Pre zdravotne neškodnú vodu musia byť splnené nasledujúce limity hodnôt: hodnota pH musí byť v rozsahu 
7,0 – 7,4, obsah chlóru musí byť v rozsahu 0,3 – 0,6 mg/liter. 
Používajte chemické prípravky určené pre bazény. Na aplikáciu chlórových prípravkov vo forme tabliet 
odporúčame používať plavák, špeciálne na tento účel určený. Dodržujte pokyny uvedené na obaloch 
jednotlivých prípravkov. Vyvarujte sa kontaktu chemických prípravkov s materiálom bazénu, kým nie sú úplne 
rozpustené v bazénovej vode. Prípravky najprv dokonale rozpustite v menšom množstve vody (napr. vo 
vedierku) a až potom ich aplikujte do bazénu s opatrnosťou, aby nedošlo ku kontaktu s bazénom. Nikdy 
nemiešajte chemické prípravky dohromady – môže dôjsť k neočakávanej reakcii. Do bazénu ich aplikujte 
postupne a samostatne. 
Chemické prostriedky neaplikujte, pokiaľ je bazén používaný. Môže to spôsobiť podráždenie očí, pokožky 
alebo iné ťažkosti. 
 

 

POZOR, NEBEZPEČENSTVO 
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA ETIKETÁCH PRÍPRAVKOV BAZÉNOVEJ CHÉMIE. 

Pravidelným filtrovaním sa odstraňujú nečistoty plávajúce vo vode. Filtrovanie vykonávajte iba v čase, keď sa 
bazén nepoužíva. 
Nadmerné znečisťovanie bazénu nečistotami je možné obmedziť tak, že sa upraví okolie bazénu alebo že sa 
vstupuje do bazénu cez vaňu alebo brodisko s čistou vodou. Takéto nečistoty sa odstraňujú buď ručným 
zberačom (sieťkou na nečistoty), pokiaľ vo vode či na hladine plávajú, alebo vysávačom, ak sú usadené na 
dne. 
Na čistenie bazénu nepoužívajte tlakovú umývačku. 
 

POZOR: Silný dážď môže spôsobiť zrútenie bazénu. Preventívne pred príchodom silných dažďov znížte 
hladinu vody v bazéne a pravidelne ju znižujte, kým dažde neustanú. 
 
 

VYPÚŠŤANIE VODY Z BAZÉNU A POSEZÓNNE ULOŽENIE 
Po ukončení kúpacej sezóny a najneskôr do príchodu mrazov je nutné bazén vypustiť, umyť vonkajšie i 
vnútorné plochy, dokonale osušiť, zložiť a uskladniť na suchom mieste, chránenom pred mrazom a vetrom. 
Nikdy neponechávajte bazén cez zimu vonku. Môže dôjsť k jeho zničeniu. 
Odstráňte všetky ďalšie súčasti bazénu (schodíky, filtračnú jednotku a pod.) a uskladnite ich podľa príslušných 
návodov na použitie. 
Na vypustenie vody z bazénu použite buď vhodné ponorné čerpadlo alebo vypúšťací tŕň s hadicovou 
koncovkou, ktorý na tento účel naskrutkujte miesto zátky do vypúšťacieho hrdla pri dne bazénu – pozor, voda v 
tomto prípade začne z bazénu vytekať ihneď. 
Vodu vypúšťajte v súlade s miestnymi predpismi a tak, aby nemohla natiecť do budov a stavieb a spôsobiť 
nejakú škodu. 
Po vypustení vody bazén starostlivo očistite a nechajte vyschnúť. Vypustite vzduch z prstenca. Potom bazén 
zložte (pozrite obrázky nižšie) a vložte do pôvodného kartónového obalu. 
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POZOR: Mráz môže spôsobiť skrátenie životnosti fólie bazénu. Preto chráňte bazén pred mrazom a uskladnite 
ho na suchom, tienistom a vetranom mieste s teplotou v rozsahu 0 – 40 °C. 
 
 

VŠEOBECNÉ PROBLÉMY S BAZÉNOM A ICH RIEŠENIE 
PROBLÉM POPIS PRÍČINA NÁPRAVA 
VODNÉ RIASY  Zelená voda. 

 Zelené, alebo čierne 
škvrny na tkanine 
bazénu. 

 Klzká tkanina bazénu 
a/alebo nepríjemný 
zápach. 

 Nesprávny obsah chlóru 
a/alebo hodnota pH. 

 Nárazovo pridajte väčšie 
množstvo chlóru. Upravte hodnotu 
pH na odporúčanú úroveň. 

 Vysajte dno bazénu. 

 Udržujte potrebný obsah chlóru. 

FAREBNÁ VODA  Voda pri prvom 
kontakte s chlórom 
mení farbu na modrú, 
hnedú, alebo čiernu. 

 Pridaním chlóru došlo k 
oxidácii medi, železa, 

 alebo mangánu. Bežné. 

 Upravte hodnotu pH na 
odporúčanú úroveň. 

 Nechajte čerpadlo bežať dovtedy, 
až bude voda čistá. 

 Často čistite filtračnú vložku. 

ZVYŠKOVÉ ČASTICE VO 
VODE 

 Voda má mliečnu 
farbu, alebo je kalná. 

 Príliš tvrdá voda 
 v dôsledku vysokej 

hodnoty pH. 

 Príliš nízky obsah 
chlóru. 

 Nežiaduce častice vo 
vode. 

 Upravte hodnotu pH. Úpravu vody 
konzultujte s dodávateľom 
bazénu. 

 Skontrolujte správny obsah chlóru 
vo vode. 

 Vyčistite alebo vymeňte filtračnú 
vložku. 

DLHODOBO NÍZKA 
HLADINA VODY 

 Hladina je nižšia než 
predchádzajúci deň. 

 Trhlina alebo diera v 
tkanine bazénu alebo v 
hadici. 

 Uvoľnené uzávery. 

 Opravte záplatou. 

 Prstami dotiahnite všetky uzávery. 

USADENINY NA DNE 
BAZÉNU 

 Nečistoty alebo piesok 
na dne bazénu. 

 V dôsledku častého 
používanie a 
vychádzania/ 
vchádzania z/do 
bazénu. 

 Vysajte dno bazénu vysávačom. 

NEČISTOTY PLÁVAJÚCE 
NA HLADINE 

 Listy, hmyz a pod.  Bazén je umiestnený 
príliš blízko pri 
stromoch. 

 Použite sieťku. 

 

V prípade pretrvávajúcich problémov sa obráťte na svojho predajcu. 
 
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS 
Záručné podmienky platia tak, ako sú popísané v Záručnom liste predajcu. 
V prípade, že budete potrebovať radu, zaistiť servis alebo získať náhradný diel, obráťte sa na svojho predajcu. 
Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné diely. 
 


