
(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

DÔLEŽITÉ                             
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 

Pred Inštaláciou a Použitím tohto výrobku 
si Pozorne Prečítajte, Porozumejte, a Riaďte sa 

všetkými Pokynmi. Uschovajte pre 
ďalšie použitie. 

Ultra XTR™ Bazény 
14' - 24' (427 cm - 732 cm) modely 

Nezabudnite vyskúšať aj tieto iné kvalitné produkty Intex: bazény, 
príslušenstvo k bazénom, hračky pre domácnosť, nafukovacie 
postele a člny dostupné u predajcov zn. Intex alebo navštívte 
našu webovú stránku. 
Vďaka stratégii nepretržitého vylepšovania výrobku, si Intex 
vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti a vzhľad výrobku. Preto môže 
dôjsť k aktualizácii tohto návodu na použitie bez predchádzajúceho 
upozornenia. 
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Len na ilustračné účely. Príslušenstvo nemusí byť súčasťou bazéna 
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Úvodná poznámka: 
Ďakujeme, že ste si kúpili bazén Intex. Pred zostavením Vášho bazéna si prosím 

prečítajte túto príručku. Tieto informácie Vám pomôžu predĺžiť životnosť bazéna u urobiť 
bazén bezpečnejším pre radosť Vašej rodiny. Odporúčame, aby bazén zostavovali 2-3 ľudia. 
Ak bude pomocníkov viac, urýchli to zostavovanie bazénu. 

Pre montáž nie sú potrebné žiadne nástroje. 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
Pred inštaláciou a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky pokyny a riadiť sa nimi. 

• Vyžaduje sa neustály a kompetentný dohľad nad deťmi a postihnutými osobami. 
• Zabezpečte všetky okná, dvere, a iné miesta, aby ste zabránili nedovolenému, neúmyselnému alebo

nekontrolovanému vstupu do bazéna. 
• Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a domácim zvieratám. 
• Bazén a príslušenstvo bazéna má byť zostavované len dospelými osobami. 
• Do bazéna nikdy neskáčte, neponárajte sa, ani sa doň nešmýkajte. 
• Ak bazén nebude postavený na rovný, horizontálny, pevný podklad alebo bude príliš preplnený vodou, mohlo by 

to viesť k zrúteniu bazéna a k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená 
alebo katapultovaná. 

• Neopierajte sa, nesadajte, alebo nevyvíjajte tlak na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazéna.   Mohlo by 
dôjsť k zraneniu alebo k vytečeniu bazéna. 

• Odstráňte z bazéna všetky hračky a plávacie pomôcky z, v a okolo bazéna, keď sa nepoužíva. Predmety v 
bazéne priťahujú pozornosť malých deti. 

• Stoličky, stoly, hračky a iné predmety, na ktoré by deti mohli vyliezť udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 1,22 m 
od bazénu. 

• Záchranné príslušenstvo a tiesňové telefónne čísla umiestnite v tesnej blízkosti bazénu. Príklady záchranného 
vybavenia: schválené záchranné koleso s pripojeným lanom, pevná tyč dlhá aspoň 3.66m. 

• Nikdy neplávajte v bazéne sami, ani to nedovoľte ostatným. 
• Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšieho okraja bazéna. 
• Ak sa kúpete v noci, používajte odborne nainštalované umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných 

značiek, rebríkov, dna bazéna a prístupových ciest. 
• Bazén nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. 
• Kr.plachtu uchovávajte mimo dosahu detí. Mohlo by dôjsť k zamotaniu, utopeniu, alebo iným vážnym zraneniam. 
• Krycie plachty musia byť pred použitím bazéna úplne odstránené . Deti ani dospelých pod krycou plachtou 

nevidno! 
• Nezakrývajte bazén, kým ste vy, alebo ktokoľvek iný v bazéne. 
• Udržiavajte bazén a okolie bazéna čisté, aby sa zabránilo pošmyknutiu a pádom. 
• Vodu v bazéne udržiavajte čistú a ošetrenú dezinfekčnými prostriedkami. Ochránite tým všetkých, ktorí sa v 

bazéne kúpu pred prípadnými chorobami zo znečistenej vody. Neprehĺtajte vodu z bazéna a dodržiavajte 
pravidlá správnej hygieny. 

• Bazény sa časom opotrebúvajú Určité typy nadmerného používania a zaťaženia bazéna môžu viesť k strate jeho 
funkčnosti a môžu nakoniec spôsobiť stratu veľkého množstva vody z bazéna.  Preto je veľmi dôležité, aby ste 
vykonávali náležitú a pravidelnú údržbu bazéna. 

• Tento bazén je určený len na použitie vo vonkajšom prostredí. 
• Keď sa bazén nepoužíva, vypustite ho  a bazén uložte bezpečne takým spôsobom, aby sa v ňom nehromadila 

dažďová voda alebo voda z iného zdroja (viď kapitola Uskladnenie). 
• Keď sa plávací bazén bežne používa, bude potrebné zaistiť, aby filtračné čerpadlo prečerpalo celý objem 

bazéna aspoň 1 x za deň. V manuáli čerpadla si pozrite výpočet potrebných prevádzkových hodín. 

ZÁBRANY A KRYTY BAZÉNA NIE SÚ NÁHRADOU ZA NEPRETRŽITÝ A DOSTATOČNÝ DOHĽAD DOSPELEJ 
OSOBY. OD DOSPELÝCH SA PRETO VYŽADUJE, ABY SA CHOVALI AKO PLAVČÍCI 
ALEBO DOZORCOVIA A ABY CHRÁNILI ŽIVOTY UŽÍVATEĽOV 
BAZÉNA, OBZVLÁŠŤ DETI V BAZÉNA A JEHO OKOLÍ. 

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU 
MAJETKU, VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO SMRTI. 
Upozornenie: 
Na majiteľov bazénov sa môžu  vzťahovať miestne alebo štátne právne normy, ktoré sa vzťahujú na
oplotenie pre znemožnenie prístupu detí, bezpečnostné zábrany osvetlenie, a iné bezpečnostné 
požiadavky. Zákazníci by sa mali obrátiť ohľadne ďalších podrobností o uplatňovania predpisov na miestny stavebný 
úrad. 

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE       Strana 3TENTO 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
Pred inštaláciou a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky dôležité pokyny a riadiť sa nimi. 
Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá opisujú určité všeobecné riziká rekreácie vo vode, ale 
nezohľadňujú všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy buďte obozretný, používajte zdravý 
rozum a správny úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu. Uschovajte pre ďalšie použitie. Baleniu Obal 
musíte dôkladne porozumieť a uschovať pre ďalšie použitie. Ďalšie upozornenia sa nachádzajú na výrobku. 

Všeobecne 
• Kontrolujte, či nie sú hrdzavé kolíky a skrutky, obzvlášť  na dostupných povrchoch pravidelne kontrolujte,

triesky alebo akékoľvek ostré hrany aby sa zabránilo zraneniam. 

Bezpečnosť pre neplavcov 
• Pre slabých plavcov a neplavcov sa vždy vyžaduje nepretržitý, aktívny a pozorný dohľad skúsenou dospelou 

osobou (ktorá má na pamäti, že deti mladšie ako päť rokov sú v najväčšom riziku utopenia). 
• Poverte dohľadom nad bazénom skúsenú dospelú osobu vždy, keď sa bazén používa. 
• Slabí plavci a neplavci, by pri využívaní bazéna mali vždy nosiť osobnú ochrannú výstroj. 
• Odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, keď sa bazén nepoužíva, alebo nie je pod dohľadom aby

bazén neupútal pozornosť detí. 
Bezpečnostné zariadenia 
• Odporúča sa umiestniť zábranu (a zabezpečiť všetky dvere a okná, v prípade potreby), aby sa zabránilo 

nedovolenému prístupu do bazéna. 
• Zábrany, kryty bazénov, alarmy bazénov, alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočnými 

pomôckami, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelého. 
Bezpečnostná výstroj 
• Odporúča sa prechovávať bezpečnostnú výstroj (napr. záchranné koleso) pri bazéne. 
• Funkčný mobil a zoznam tiesňových čísel majte k dispozícii v blízkosti bazéna. Bezpečné používanie 
bazéna 
• Povzbudzujte všetkých užívateľov, obzvlášť deti, aby sa naučili plávať. 
• Naučte sa Základné Pravidlá na Záchranu života (Kardiopulmonálna Resuscitácia - CPR) a obnovujte si tieto 

vedomosti pravidelne. Práve to môže byť tým rozdielom pri záchrane života v prípade núdze. 
• Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze. 
• Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 
• Nepoužívajte bazén keď užívate alkohol alebo liečivo, ktoré môže oslabiť vaše schopnosti bezpečne 

používať bazén. 
• Keď sa používajú kryty, odstráňte ich úplne z povrchu vody pred vkročením do bazéna. 
• Chráňte všetkých užívateľov bazéna pred chorobami z vody pravidelným ošetrovaním vody v bazéne a 

praktizovaním správnej hygieny. Riaďte sa pokynmi pre ošetrovanie vody v príručke používateľa. 
• Uskladňujte chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiace alebo dezinfekčné výrobky) mimo dosahu detí. 
• Odnímateľné rebríky by mali byť umiestnené na horizontálnom povrchu. 
• Dodržiavajte a postupujte podľa upozornení a bezpečnostných značiek na stene bazéna. 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

ZOZNAM DIELOV 
Pred zostavením Vášho produktu, si prosím rezervujte niekoľko minút, skontrolujte obsah a 

zoznámte sa so všetkými časťami bazéna. 
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POZNÁMKA: Výkresy len na ilustračné účely. Aktuálny produkt sa môže líšiť. Nie je v reálnej mierke. 
14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modely 

REF. 
Č. POPIS 

                    Č. NÁHR. DIELU 
1 ODPRUŽENÝ KOLÍČEK 
2 VERTIKÁLNA NOHA 
3 KRYT NOHY 
4 VODOROVNÝ NOSNÍK 
5 PLÁŠŤ BAZÉNA (VR.VEKA VÝPUST.VENTILU)

Ý É   6 ODPRUŽENÝ KOLÍČEK VERTIKÁL NOHY 
7 PODLOŽKA 
8 KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE 
9 VEKO VÝPUSTNÉHO VENTILU 
10 KRYT BAZÉNA 
11 ZÁTKA OTVORU FILTRA (S 1 EXTRA) - - - - - - - - 
12 T-SPOJ ODPRUŽENÝ KOLÍČEK 

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE Strana 5 

118 
IO 

VEĽKOSŤ BAZÉNA A POČET DIELOV

Č. POPIS 14’ 
(427cm)

16’ 
(488cm)

18’ 
(549cm)

20’ 
(610cm)

22’ 
(671cm)

24’ 
(732cm)

1 ODPRUŽENÝ KOLÍČEK 14 16 18 20 22 24 
2 VERTIKÁLNA NOHA 14 16 18 20 22 24 
3 KRYT NOHY 14 16 18 20 22 24 

PLÁŠŤ BAZÉNA (VR. VEKA VÝPUST.VENTILU)

Ý É   

12 T-SPOJ ODPRUŽENÝ KOLÍČEK 28 32 36 40 44 48 

REF. 

4 VODOROVNÝ NOSNÍK 14 16 18 20 22 24 
5 1 1 1 1 1 1 
6 ODPRUŽENÝ KOLÍČEK VERTIKÁL NOHY 14 16 18 20 22 24 
7 PODLOŽKA 1 1 1 1 1 1 
8 KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE 1 1 1 1 1 1 
9 VEKO VÝPUSTNÉHO VENTILU 1 1 2 2 2 2 
10 KRYT BAZÉNA 1 1 1 1 1 1 
11 ZÁTKA OTVORU FILTRA (S 1 EXTRA) 3 0 0 0 0 0 

6 

14’ x 42” (427
cm x 107cm)

14’ x 48” (427
cm x 122cm)

16’ x 48” (488
cm x 122cm)

16’ x 52” (488
cm x 132cm)

18’ x 48” (549
cm x 122cm)

18’ x 52” (549
cm x 132cm)

20’ x 48” (610
cm x 122cm)

20’ x 52” (610
cm x 132cm)

22’ x 52” (671
cm x 132cm)

24’ x 52” (732
cm x 132cm)

12423A 12423A 12427A 12427A 12427A 12427A 12427A 12427A 12427A 12427A
12425A 12426A 12429A 12430A 12429A 12430A 12429A 12430A 12430A 12430A
11361 11361 11453 11453 11453 11453 11453 11453 11453 11453

12424A 12424A 12428A 12428A 12428A 12428A 12428A 12428A 12428A 12428A
12440A 12441A 12434A 12547A 12435A 12436A 12443A 12437A 12438A 12439A
12432A 12432A 12432A 12432A 12432A 12432A 12432A 12432A 12432A 12432A
18932 18932 18927 18927 18933 18933 11290 11290 11510 18935
10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201
10649 11044 11044 11044 11044 11044 11044 11044 11044 11044
11054 11054 10754 10754 18937 18937 11289 11289 11509 18929
10127 10127

12433A 12433A 12431A 12431A 12431A 12431A 12431A 12431A 12431A 12431A



(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

NÁVOD NA ZOSTAVENIE 
Dôležité informácie pre výber miesta montáže a 

pre prípravu bazéna 

UPOZORNENIA 
• Umiestnenie bazéna musí umožniť zabezpečenie všetkých dverí, okien a bezpečnostných zábran 

tak, aby bránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna. 
• Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a zvieratám. 
• Ak bazén nebude postavený na rovný, horizontálny, pevný podklad alebo bude príliš preplnený 

vodou, mohlo by to viesť k zrúteniu bazéna a k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla 
byť vyplavená alebo katapultovaná. Môže dôjsť k vážnemu  zraneniu alebo k poškodeniu 
majetku. 

• Riziko úrazu elektrickým prúdom: filtračné čerpadlo pripájajte len k uzemnenej zásuvke 
chránenej prerušovačom prívodu prúdu. Aby sa obmedzilo riziko úrazu elektrickým prúdom, 
nepoužívajte pri pripojení čerpadla k prívodu elektrického prúdu predlžovanie šnúry, časové 
spínače, zásuvkové adaptéry ani meniče el. prúdu. Použite iba správne umiestnenú zásuvku. 
Prívodnú šnúru umiestnite tam, kde nebude poškodená kosačkami , nožnicami na živý plot 
alebo iným zariadením.  Ohľadne ďalších upozornení a pokynov viď manuál k filtračnému 
čerpadlu. 

• Riziko vážneho úrazu: Nepokúšajte sa zostaviť bazén pri silnom vetre. 

Pri výbere miesta pre bazén vo vonkajšom prostredí majte na mysli nasledujúce: 
1. Miesto, kde chcete bazén nainštalovať musí byť absolútne rovné. Nestavajte bazén na svah 

alebo šikmý povrch. 
2. Podklad musí byť utlačený a dostatočne pevný, aby vydržal tlak a hmotnosť plného bazéna.    
    Nestavajte bazén na blate, piesku, na mäkkom alebo nestabilnom podklade. 
3. Nestavajte bazén na terase, balkóne alebo stupienku, ktorý by sa mohol zrútiť pod váhou naplneného

bazéna. 
4. Bazén si vyžaduje minimálne 1 m priestoru zo všetkých strán bazéna bez predmetov, cez ktoré by 

dieťa mohlo preliezť a dostať sa tak do bazéna. 
5. Tráva pod bazénom sa zničí. Vyšplechovanie chlórovanej vody z bazéna by mohlo zničiť okolitú 

vegetáciu. 
6. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy trávy ako je St. Augustine a Bermuda, môžu 

prerásť cez plášť bazéna. Prerastanie trávy cez plášť bazéna nie je výrobnou vadou a nevzťahuje sa na 
ňu záruka. 

7. Miesto uľahčuje odtok vody z bazéna po každom použití a /alebo pre dlhodobé uskladnenie bazéna 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

NÁVOD NA ZOSTAVENIE(pokr.) 
Tento bazén ste si možno zakúpili spolu s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear™. Filtračné čerpadlo má 
svoj vlastný samostatný návod na inštaláciu a inštaluje sa po dokončení montáže tejto jednotky. 

Odhadovaný čas na postavenie bazéna: cca 45-60 min. (Ide iba o odhadovaný čas, ktorý sa môže líšiť podľa 
skúseností jedinca). 

1. Príprava plášťa 
• Nájdite si ploché, rovné miesto, na ktorom nie sú kamene, konáre alebo iné ostré predmety, ktoré by mohli 

prepichnúť plášť bazéna, alebo spôsobiť zranenie. 

• Veľmi opatrne otvorte krabicu, ktorá obsahuje plášť, spoje, nohy, a pod., pretože táto krabica sa môže 
používať na uskladnenie bazéna počas zimných mesiacov, alebo keď sa nepoužíva. 

• Rozbaľte opatrne kartón, ktorý obsahuje podložku (7) 
bazéna. Vyberte z krabice plášť bazéna (5) a rozprestrite ho 
na podložku bazéna s vypúšťacím ventilom smerom k 
miestu odtoku. Vypúšťací ventil umiestnite smerom od 
budovy. Nechajte plášť, nech sa pred vložením nosníkov 
(4) do rukávových otvorov, zohreje na slnku. 

DÔLEŽITÉ: Bazén nech zostavujú vždy najmenej 2 
osoby. Bazén neťahajte po zemi. Môže dôjsť k jeho                                                                        
roztrhnutiu alebo inému poškodeniu (viď. obr. 1) 

• Počas inštalácie tohto plášťa bazéna, nasmerujte hadicové prípojky alebo otvory smerom k elektrickému 
zdroju napájania. Vonkajší okraj zostaveného bazéna má byť v prípade použitia voliteľného filtračného 
čerpadla v dosahu elektrickej prípojky. 

2. Zostavenie rámu 
• Nohy rámu bazéna (2) a nosníky (4) sa delia na dve skupiny. Menšie 
 priemery sú zvislé nohy. Nohy aj nosníky zapadajú do T-spojov (1)
 POZNÁMKA: Posypte horizontálne trámy trochou práškového mastenca 
 pred ich zasunutím do manžety bazénového plášťa. To umožní ľahšie 

odstránenie trámov z plášťa pri demontáži bazéna. 

• Počnúc v akomkoľvek mieste, ale potom vždy v rovnakom smere, 
nasúvajte vodorovný nosník do rukáva (viď. obr. 2.1). Akonáhle je nosník 
vycentrovaný, vezmite jeden T-spoj (1) a zaklapnite ho do jedného konca 
nosníka vyrovnaním otvoru a odpruženého kolíčka. 
Tento postup sa opakuje kruhovým spôsobom, kým nie sú pripojené 
všetky nosníky a spoje (viď. Obr. 2.2). 

Posledný spoj môže byť ťažké dokončiť, ale možno ho ľahko 
vykonať, keď súčasne zdvihnete tento posledný spoj a nosník o viac 
ako 2 palce (5 cm) a pripojíte nosník do spoja so súčasným 
vyrovnaním týchto dielov do ich normálnej polohy. Spoj vkĺzne do 
nosníka (viď. obr. 2.3). Skôr, než začnete s montážou nôh, sa uistite, 
že posledný spoj je kompletne zostavený. 

1 2.2 

2.3 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

NÁVOD NA ZOSTAVENIE(pokr.) 

• Potom nasuňte zvislé nohy do slučiek, ktoré sa nachádza v 
strede plášťa bazéna. Opatrne nasuňte nohu do slučky a vložte hornú 
časť nohy do spodnej časti spoja. Zaklapnite túto nohu do otvorov 
spoja vyrovnaním otvorov a odpruženého kolíčka. Pripojte koncovú 3                           
krytku nohy (3) na spodnú časť nohy (viď. Obr.3). 

• Po pripojení poslednej nohy uchyťte rám bazéna za horné nosníky v                                                          
2-3 miestach. Zatraste bazénom, aby ste sa uistili, že všetky spoje,                                                                             
nohy a nosníky zapadajú do seba. 

• Vytiahnite jemne smerom von spodnú časť nohy, aby noha bola zvislá a kolmá na podklad. 

• V prípade, že bazén bol zakúpený s filtračným čerpadlom, prečítajte si najprv návod pre filtračné 
čerpadlo Krystal Clear ™ a potom pokračujte ďalším krokom inštalácie. 

3. Naplnenie bazéna 
• Pred naplnením bazéna vodou sa uistite, že vypúšťacia zátka vnútri bazéna je zatvorená a že vypúšťací 

uzáver na vonkajšej strane je pevne priskrutkovaný. Naplňte bazén vodou najviac do výšky 2,5 cm. 
Skontrolujte, či je voda vo vodorovnej polohe. 
DÔLEŽITÉ: Ak má voda v bazéne tendenciu zlievať sa k jednej strane, bazén nie je umiestnený 
na absolútnej rovine. Postavenie bazénu na nerovnej ploche bude spôsobovať nakláňanie 
bazéna a neskôr vydutie materiálu na stene. Hrozí tak zrútenie bazéna. Pokiaľ bazén nie je úplne 
v rovine, musíte bazén vypustiť, plochu vyrovnať a bazén potom znovu naplniť. 

• Vyrovnajte nerovnosti ( "vrásky") na dne bazéna, vytláčajte ich smerom od stredu bazéna k obvodu (K 
miestu spoja steny bazéna a dna). Alebo zvonku bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopte dno 
bazéna a zatiahnite ho smerom von. Ak nerovnosti spôsobuje podložka pod bazénom, nech za ňu 2 
ľudia z každej strany zatiahnu a odstránia tým všetky nerovnosti. Pri vstupe alebo výstupe z bazéna v 
priebehu tohto procesu používajte správne zostavený bazénový rebrík. 

4. Naplňte bazén vodou až tesne pod líniu prstenca (viď. obr. 4). 

DÔLEŽITÉ 
Predtým, než ktokoľvek začne bazén využívať, sadnite si spolu s Vašou rodinou a stanovte si 
pravidlá, ktoré budú zahŕňať aspoň najdôležitejšie pravidlá bezpečnosti a všeobecné informácie 
pre zachovanie bezpečnosti používania bazéna obsiahnuté v tejto príručke. Tieto pravidlá si 
pravidelne čítajte a preverujte ich znalosť u ostatných užívateľov, vrátane Vašich hostí. 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMIKÁLIE 
UPOZORNENIA 

NEZABUDNITE 
• Vodu v bazéne udržiavajte čistú a ošetrenú dezinfekčnými prostriedkami. Ochránite tým 

všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu pred prípadnými chorobami zo znečistenej vody. 
Neprehĺtajte vodu z bazéna a dodržiavajte pravidlá správnej hygieny. 

• Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšieho okraja bazéna. 
• Kryciu plachtu udržujte z dosahu detí, mohlo by dôjsť k zapleteniu, utopeniu či inému 

vážnemu zraneniu. 

Úprava vody 
Udržiavanie správnej chemickej rovnováhy vody pomocou vhodných prostriedkov je jedným z 
najdôležitejších faktorov pre maximálne predĺženie životnosti bazéna, udržanie jeho vzhľadu a 
udržiavanie čistej a nezávadnej vody. Pre testovanie a údržbu vody je dôležitá voľba správnej 
techniky. Bazénovú chémiu, testovacie súpravy a správny postup v starostlivosti o Vašej vodu Vám 
poskytne firma špecializovaná na bazény a ich údržbu. Dodržujte písomné pokyny uvádzané 
výrobcom bazénovej chémie. 
1. Zabráňte kontaktu chlóru s plášťom bazéna, kým sa chlór úplne nerozpustí. Chlór granulovaný alebo v 

tabletkách najprv rozpustite v nádobe s vodou, až potom ho postupne pridajte do bazéna. Z 
podobného dôvodu sa tekutý chlór vlieva do bazéna na rôznych miestach po jeho obvode a je nutné 
ho okamžite premiešať s vodou v bazéne. 

2. Nikdy nemiešajte chemikálie dohromady, do bazéna ich pridávajte oddelene a dôkladne ich pred 
pridaním ďalšej chemikálie premiešajte s vodou. 

3. Ako pomôcka pre udržovanie čistej vody v bazéne Vám pomôže skimmer a bazénový vysávač značky 
Intex. Toto bazénové príslušenstvo získate u Vášho predajcu bazénov. 

4. Čistenie bazéna nerobte tlakovým umývaním vodou. 

RIEŠENIE BEŽNÝCH PROBLÉMOV 
PROBLÉM POPIS PRÍČINA RIEŠENIE

RIASY • Nezelenaná voda. 
• Zelené alebo čierne 

škvrny na plášti bazéna. 
• Bazén  je šmykľavý 

a/alebo zapácha. 

• Úroveň chlóru a pH je 
potrebné upraviť. 

• Doplňte chlór šokovou 
metódou. Upravte pH na 
hodnotu požadovanú pre Váš 
bazén. 

• Povysávajte dno bazéna. 
Ud ž jt  á  ú ň hló  

SFARBENÁ 
VODA 

• Voda sa sfarbí na 
modro, na hnedo alebo 
na čierno, keď prvý krát 
ošetríte chlórom. 

• Meď, železo alebo horčík 
vo vode zoxidujú po 
pridaní chlóru. 

• Nastavte pH na odporúčanú 
hodnotu. 

• Vodu filtrujte, kým nebude čistá. 
• Často vymieňajte filtračnú vložku. 

CUDZIE 
LÁTKY VO 
VODE 

• Voda má zahmlený 
alebo mliečny vzhľad. 

• "Tvrdá voda" spôsobená 
príliš vysokým pH. 

• Nízky obsah chlóru. 
• Cudzie látky vo vode. 

• Upravte pH. Kontaktujte Vášho 
predajca bazéna s prosbou o radu. 

• Skontrolujte správnu hladinu chlóru. 
• Vyčistite alebo vymeňte 

Vašu filtračnú vložku. 

DLOUHODOBO 
NÍZKÁ HLADINA 
VODY 

• Hladina je nižšie ako 
predchádzajúci deň. 

• Trhlina alebo otvor v plášti 
    bazénu alebo v hadiciach. 

• Oprava súpravou na zaplátanie. 
• Rukou dotiahnite všetky viečka a 

uzávery. 
• Vymeňte hadice. 

USADENINY 
NA DNE 
BAZÉNA 

• Nečistoty alebo piesok 
na dne bazéna. 

• Časté používanie, 
časté vstupovanie do 
b é  

• Na vyčistenie dna bazéna 
použite vysávač na bazény. 

NEČISTOTY NA 
HLADINE 

• Listy, hmyz apod. • Bazén je príliš blízko stromov. • Použite skimmer Intex. 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

ÚDRŽBA A VYPÚŠŤANIE BAZÉNA 

Nedoplňujte chemikálie do bazéna, keď sú v ňom osoby. Môžete spôsobiť podráždenie pokožky alebo 
očí. Roztoky koncentrovaného chlóru môžu poškodiť plášť bazéna. Spoločnosť Intex ani jej oprávnení 
predajcovia, servisné strediská alebo zamestnávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 
stratou vody v bazéne, poškodením chemikáliami alebo závadnou vodou. Majte vždy k dispozícii náhradné 
filtračné vložky. Filtračné vložky vymieňajte každé dva týždne. Ku všetkým našim nadzemným bazénom 
odporúčame používať čerpadlá Krystal Clear ™ Intex filtračné čerpadlo. 

VÝDATNÝ DÁŽĎ: Aby ste zabránili poškodeniu bazénu, neodkladne vypustite napršanú dažďovú 
vodu, ktorá spôsobuje prekročenie maximálnej povolenej výšky hladiny vody. 
AKO BAZÉN VYPÚŠŤAŤ A DLHODOBO SKLADOVAŤ 
Poznámka: Tento bazén má v dvoch rohoch nainštalované dva vypúšťacie ventily. K ventilu, ktorý 
smeruje vhodným smerom pripojte záhradnú hadicu. 
1. Preštudujte si všetky miestne predpisy a osobitné nariadenia o vypúšťaní vody z bazénov. 
2. Skontrolujte, či je vypúšťací ventil vnútri bazéna pevne na svojom mieste. 
3. Z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej strane bazéna odskrutkujte viečko. 
4. Pripojte záhradnú hadicu (koniec so závitom) k nástavcu výpustného ventilu. 
5. Druhý koniec hadice položte na miesto, kde možno vodu bezpečne vypustiť ďaleko od domu a iných stavieb. 
6. Nástavec výpustného ventilu priskrutkujte na výpustný ventil. Poznámka: Nástavec zatlačí vypúšťaciu 

zátku dovnútra bazénu a tým sa otvorí vypúšťací ventil a voda začne okamžite vytekať. 
7. Akonáhle voda prestane z bazéna vytekať, začnite nadvihovať bazén na opačnej strane, ako je výpustný 

ventil tak, aby zostávajúca voda stiekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdneniu bazéna. 
8. Po skončení vypúšťania hadicu a nástavec odskrutkujte / odpojte. 
9. Do vypúšťacieho ventilu pred uskladnením vráťte vypúšťaciu zátku (z vnútornej strany). 
10. Na výpustný ventil z vonkajšej strany opäť naskrutkujte viečko. 
11. Pre rozobratie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Úplne vypustite 

horný prstenec a odstráňte všetky časti, ktoré sú k bazénu pripojené. 
12. Pred uskladnením sa uistite, že je bazén vr. všetkých jeho súčastí úplne suchý. Pred zložením bazéna 

nechajte bazén zhruba hodinu vyschnúť na slnku (viď. Obr. 5). Poprášte bazén kozmetickým púdrom, 
aby sa steny bazéna nelepili k sebe a aby púder absorboval všetku zvyšnú vlhkosť. 

13. Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinu plášťa bazéna 
do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď. obr. 6.1 & 6.2). 

14. Potom, čo takto vytvoríte dve protiľahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako 
sa zatvára kniha (viď. Obr. 7.1 a 7.2). 

15. Zložte dva dlhé konce do stredu (viď. obr. 8). 
16. Prehnite jeden koniec cez druhý ako sa zatvára kniha a plášť bazéna s citom stlačte (viď. obr. 9). 
17. Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s teplotou medzi 0 - 40 ° C. 
18. Pre uskladnenie možné použiť pôvodnú kartónovú krabicu. 
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(118IO)  BAZÉN ULTRA FRAME SLOVENČINA  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U 

Slovenčina 

PRÍPRAVA NA ZIMU 
Zazimovanie Vášho Nadzemného Bazéna 
Po skončení používania, môžete bazén ľahko vyprázdniť a uložiť na bezpečné miesto. 
Bazén musíte vypustiť, rozobrať a správne uskladniť, keď teplota klesne pod 41 stupňov 
Fahrenheita (5 stupňov Celzia), aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a k nemu patriacich 
dielov ľadom. Poškodenie ľadom môže viesť k náhlemu poškodeniu plášťa alebo k 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VO VODE 

Odpočinok vo vode je zábavný a má tiež liečebné účinky. Hrozí pri ňom však tiež 
nebezpečenstvo zranenia alebo smrti. Aby ste obmedzili nebezpečenstvo zranenia, 
prečítajte si a riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi uvedenými na výrobku, 
balení a vložených  letákoch. Nezabudnite však, že upozornenia, pokyny a 
bezpečnostné predpisy týkajúce sa výrobku, zahŕňajú len niektoré riziká odpočinku vo 
vode, ale neriešia všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá. 

Ohľadne ďalších ochrán, sa tiež zoznámte s nasledujúcimi všeobecnými pravidlami, ako 
aj s pravidlami, ktoré poskytujú národne uznávané organizácie zaoberajúce sa 
bezpečnosťou : 
• Požadujte neustály dohľad. Zodpovedný dospelý by mal byť určený ako „plavčík“, ktorý bude 

mať dozor obzvlášť vtedy, ak sú v bazéne alebo jeho blízkosti deti. 
• Naučte sa plávať. 
• Naučte sa poskytovať prvú pomoc. 
• Poučte každého, kto dozerá na užívateľov bazéna o možných nebezpečenstvách v bazéne a 

o použití ochranných zariadení, ako sú uzamykateľné dvere, zábrany, a pod. 
• Poučte všetkých užívateľov bazéna. Vrát. detí, čo robiť v prípade núdze. 
• Vždy používajte zdravý rozum a dobrý úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu. 
• Dozor, dozor, dozor. 
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Ak teplota vo vašom okolí neklesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia) a vy 
sa rozhodnete ponechať bazén vonku, pripravte ho nasledovne: 
1. Dôkladne prečistite vodu v bazéne. (ak ide o bazén typu Easy Set alebo Oval Frame, uistite 

sa, že nafukovací prstenec je riadne nafúkaný). 
2. Odoberte skimmer alebo akékoľvek iné príslušenstvo pripojené k stenovej priechodke so závitom.  

Ak je to potrebné vymeňte sitko. Všetky diely očistite a pred uskladnením dôkladne vysušte. 
3. Z vnútra bazéna zazátkujte obidva otvory na hadice (bazény o veľkosti 16“ a menšie). Zatvorte 

oba plunžrové ventily (bazény o veľkosti 17’ a väčšie). 
4. Odstráňte schodíky (ak sú nainštalované) a uskladnite ich na bezpečnom mieste. Schodíky 

pred uskladnením dôkladne osušte. 

zrúteniu bazéna. Pozrite si tiež časť „Ako Vypustiť Bazén’’. 

5. Odmontujte hadice, ktoré spájajú pumpu s bazénom. 
6. Pridajte príslušné zazimovacie chemikálie. Poraďte sa s Vaším predajcom bazénovej 

chémie. To sa môže značne líšiť podľa regiónu. 
7. Prikryte bazén krycou plachtou Intex. POZOR: KRYCIA PLACHTA NENAHRÁDZA 

BEZPEČNOSTNÉ ZAKRYTIE BAZÉNA. 
8. Vypustite všetku vodu z celej pumpy a hadíc a vyčistite ich. Vyberte a zlikvidujte starú 

filtračnú vložku. Vždy majte po ruke jednu náhradnú vložku pre budúcu sezónu. 
9. Filtračné pumpu a jej diely uskladnite v krytej miestnosti na bezpečnom a suchom mieste, 

ideálne pri teplote medzi 0 až 40 ° C. 
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Slovenčina 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
Váš Bazén Intex bol vyrobený použitím materiálov a spracovania najvyššej kvality. Všetky výrobky Intex 
boli preverené a uznané ako bezchybné pred odchodom z továrne. Táto Obmedzená Záruka sa vzťahuje 
len na Bazén Intex. 

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie je náhradou vašich zákonných práv a prostriedkov. Vaše 
zákonné práva majú prednosť pokiaľ si táto záruka vzájomne odporuje s ktorýmkoľvek z nich. Napríklad, 
spotrebiteľské zákony v Európskej Únii stanovujú 
zákonné záručné práva naviac pre krytie, ktoré poskytuje táto obmedzená záruka: pre 
informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ, prosím navštívte internetovú stránku Európskeho 
Zákaznického Centra (European Consumer Center ) na 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm. 

Ustanovenia tejto Obmedzenej Záruky sa vzťahujú len na prvotného kupujúceho a nie sú prenosné. Táto 
obmedzená záruka je platná pre obdobie uvedené nižšie od dátumu pôvodného maloobchodného 
nákupu. Uchovajte si pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože doklad o zakúpení musí 
reklamáciu sprevádzať, ináč bude táto Obmedzená Záruka neplatná. 

Záruka na bazénový plášť a rám – 2 Roky 

Ak počas záručnej doby zistíte na Bazéne Intex výrobnú chybu, kontaktujte prosím príslušné Servisné 
Centrum Intex, uvedené na samostatnom zozname Autorizovaných Servisných Centier. Ak bude položka 
vrátená ako určená pre Servisné Centrum Intex, Servisné Centrum preverí položku a rozhodne o 
platnosti reklamácie. Ak sa na položku vzťahujú ustanovenia tejto záruky, bude táto položka zdarma 
opravená alebo nahradená rovnakou alebo porovnateľnou položkou (na základe voľby Intex). 

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných práv platných vo vašej krajine. 
Pokiaľ je to možné vo vašej krajine, Intex nebude zodpovedný vám, ani žiadnej tretej strane, za priame 
alebo následné škody, ktoré môžu vzniknúť 
pri používaní Bazénu Intex, alebo za kroky spoločnosti Intex, jej zástupcov a zamestnancov (vrátane 
výroby tohto výrobku). Toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, ak vaša krajina 
toto vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd neumožňuje. 

Mali by ste si uvedomiť, že táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce okolnosti: 
• Ak sa Bazén Intex stane predmetom nedbanlivosti, nesprávneho použitia alebo aplikácie, nehody, 

nesprávneho používania, nesprávnej údržby alebo skladovania; 
• Ak sa Bazén Intex stane predmetom poškodenia za okolností mimo kontroly Intex, vrátane, ale nie 

výlučne bežného opotrebenia a poškodenia spôsobeného vystavením požiaru, povodni, mrazu, 
dažďu, alebo iným vonkajším prírodným silám; 

• Na diely a komponenty, ktoré nie sú predávané spoločnosťou Intex; a/alebo 
• Na neoprávnené úpravy, opravy alebo demontáže bazénu Intex kýmkoľvek iným, ako personálom 

Servisného Centra Intex. 

Náklady spojené so stratou vody v bazéne, chemikálií, alebo poškodením vodou, nie sú kryté touto 
zárukou. Zranenie osôb alebo poškodenie akéhokoľvek majetku nie je kryté touto zárukou. 

Pozorne si prečítajte návod na použitie a riaďte sa všetkými pokynmi týkajúce sa správnej prevádzky 
a údržby bazéna Intex. Pred použitím si vždy váš výrobok skontrolujte. Táto obmedzená záruka bude 
zrušená, ak návody na použitie nebudú dodržané. 
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