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86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm),
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm),
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)

Nezabudnite tiež skúsiť ďalšie skvelé Intex produkty: bazény, 
bazénové doplnky, nafukovacie bazény a hračky pre domácnosť,  
nafukovacie matrace a člny dostupné v maloobchode alebo navštívením
webstránky nižšie. Kvôli politike neustáleho zlepšovanie produktov, Intex 
si vyhradzuje právo meniť vzhľad a špecifikácie, čo môže viesť 
k aktualizáciam k tomuto manuálu bez upozornenia 

Len na ilustračné účely. 

Prečítajte si, porozumejte, a pozorne 

dodržujte všetky inštrukcie pred 

inštaláciou a používaním tohto 

produktu. 

Malý obdĺžnikový bazén
s kovovým rámom

                

               DÔLEŽITÉ   
  BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
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Rada:
Vlastníci bazéna možno budú musieť konať v súlade s miestnymi alebo štátnymi zákonmi týkajúcimi sa ochrany 
detí pomocou oplotenia, bezpečnostných bariér, osvetlenia a iných bezpečnostných požiadavok. Zákazníci by 
mali kontaktovať  príslušné úrady pre ďalšie detaily.

VAROVANIE 

Strana 3 TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

•  Je vyžadovaný nepretržitý a kompetentný dozor dospelých nad deťmi a invalidmi.
•  Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby ste zabránili neúmyselnému, neoprávnenému  
 alebo vstupu bez dozoru do bazéna.
•  Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni malým deťom a zvieratám k prístupu k bazénu.
•  Skladať a rozoberať bazén a jeho doplnky môžu len dospelí.
•  Nikdy sa neponárajte, neskáčte do bazéna pokiaľ je hladina vody nízka.
•  Zlyhanie v umiestnení bazéna na rovnej zemi alebo preplnenie bazéna môže spôsobiť prasknutie bazéna  
 a možnosť, že osoba, ktorá sa kúpe v bazéne môže byť vystrelená z bazéna.
•  Neohýbajte, nerozťahujte alebo nevyvíjajte tlak na nafukovací kruh alebo vrchný kruh, pretože môže nastať  
 vážne zranenie alebo topenie. Nikdy nedovoľte nikomu sedieť, šplhať sa, alebo prekračovať strany bazéna
•  Odstránte všetky hračky a flotačné zariadenia z bazéna a z okolia bazéna keď sa nepoužívajú.   
 Objekty v bazéne by mohli priťahovať malé deti.
•  Držte hračky, stoličky, stoly, alebo objekty na ktoré by mohlo vyliezť dieťa aspoň 1.22 metrov od    
 bazéna.
•  Nechávajte záchranné vybavenie v blízkosti bazéna a jasne vyveste čísla záchrannej služby blízko telefónu,  
 ktorý je najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: záchranný pás schválený pobrežnou strážou   
 s prídavným lanom dlhým menej ako 3.66metra.
•  Nikdy sa nekúpte v bazéne sami, ani nikdy nedovoľte nikomu kúpať sa osamote.
•  Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej bariéry bazéna    
 
•  Ak sa kúpete v noci, používajte správne nainštalované svetlá na osvetlenie všetkých bezpečnostných  
 znakov, rebríkov, dna bazéna alebo prístupových chodníkov. 
•  Nevstupujte do bazéna po použití alkoholu alebo liekov.
•  Držte deti ďalej od krytov bazéna, aby ste zabránili zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.
•  Kryt bazéna musí byť úplne odstránený pred používaním. Deti a dospelí sa nemôžu kúpať pod  
 krytom bazéna. 
•  Nezakrývajte bazén pokiaľ ste Vy alebo niekto iný v bazéne.
•  Udržiavajte bazén a okolie bazéna čisté, aby ste zabránili pošmyknutiu a pádom na objektoch, ktoré môžu 
spôsobiť zranenie.
•  Chráňte všetky osoby, ktoré vstupujú do bazéna od chôrob spôsobených nečistou vodou, tým že dezinfikujete  
 vodu. Nikdy neprehĺtajte vodu v bazéne. Udržiavajte dobrú hygienu.
•  Všetky bazény podliehajú opotrebeniu a poškodeniu. Určité typy nadmerného alebo urýchleného opotrebenia  
 môžu viesť k prevádzkovej chybe, a môžu tým spôsobiť stratu veľkého množstva vody z Vášho bazéna.   
 Preto je dôležité pravidelne udržiavať Váš bazén v dobrom stave.
•  Tento bazén je len pre vonkajšie použitie. 
•  Úplne vyprázdnite bazén keď sa nepoužíva dlhšiu dobu a bezpečne uskladnite prázdny bazén tak,   
 že nezachytí vodu z dažďa alebo iného zdroja. Pozrite sa na inštrukcie pre skladovanie.
•  Keď sa bazén používa, budete musieť používať filtrovaciu pumpu, aby ste zaistili, že bude aspoň jedna   
 kompletná výmena vody za deň. Použite manuál vašej pumpy na vypočítanie potrebných prevádzkových 
 hodín.

BARIÉRY A KRYTY BAZÉNA NIE SÚ NÁHRADOU ZA NEPRETRŽITÝ A KOMPETETNÝ DOZOR
DOSPELÝCH. V CENE BAZÉNE NIE JE ŽIADNY ZÁCHRANÁR. DOSPELÍ SÚ TU TEDA PRE TO,  ABY 
PÔSOBILI AKO ZACHRANÁRI ALEBO PLAVČÍCI A OCHRAŇOVALI ŽIVOTY VŠETKÝCH, KTORÍ 
POUŽÍVAJÚ BAZÉN, NAJMÄ DETÍ V BAZÉNE ALEBO JEHO BLÍZKOSTI.

ZLYHANIE V NASLEDOVANÍ TÝCHTO OPATRENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK 
POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
Prečítajte si, porozumejte a pozorne dodržte všetky inštrukcie pred zavedením a používaním tohto produktu. 



(123IO)  SMALL RECTANGULAR METAL FRAME POOL  ENGLISH  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  06/18/2014

123ASlovenčina

POPIS DIELOV
Predtým ako začnete skladať Váš produkt, prosím venujte pár minút oboznámeniu sa s obsahom 

a s jednotlivými dielmi.

POZNÁMKA:  Tieto náčrty slúžia len na ilustračné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť. Neaplikovať.

ČÍSLO POPIS
ROZMER BAZÉNA & MNOŽSTVÁ

86-5/8” x 59” x 23-5/8” 
(220cm x 150cm x 60cm)

102-1/2” x 63” x 25-5/8” 
(260cm x 160cm x 65cm)

118” x 78-3/4” x 29-1/2” 
(300cm x 200cm x 75cm)

1 VODOROVNÝ TRÁM (A) 4 4 4

2 VODOROVNÝ TRÁM (B) 2 2 2

3 VODOROVNÝ TRÁM (C) 2 2 2

4 VODOROVNÝ TRÁM (D) 2 2 2

5 ROHOVÝ SPOJ (S ROHOVOU SEDAĆKOU) 4 4 4

6 KLINEC (S DVOMI NAVIAC) 10 10 10

7  “T” SPOJ 6 6 6

8 BOČNÁ NOHA (S PRIBALENÝM PRUŽNÝM KOLÍKOM) 6 6 6

9 PRUŽNÝ KOLÍK 6 6 6

10 ZVISLÁ ROHOVÁ NOHA 4 4 4

11 ZAKONČENIE ZVISLEJ ROHOVEJ NOHY 4 4 4

12 PLÁŠT BAZÉNA (S PRIBALENÝM VYPÚŠTACÍM VENTILOM) 1 1 1

13 ZÁSTRČKA NA FILTER (S JEDNOU NAVIAC) 3 3 3

14 VYPÚŠTACÍ KONEKTOR 1 1 1

15 HLAVICA VYPÚŠTACIEHO VENTILU 1 1 1

16 “OBRÁTENÉ T” ZAKONČENIE BOČNEJ NOHY 6 6 6

REF. . POPIS
86-5/8” x 59” x 23-5/8” 

(220cm x 150cm x 60cm)
102-1/2” x 63” x 25-5/8” 

(260cm x 160cm x 65cm)
118” x 78-3/4” x 29-1/2” 

(300cm x 200cm x 75cm)
NÁHRADNÝ DIEL Č.

1 VODOROVNÝ TRÁM (A) 10947 10948 10949

2 VODOROVNÝ TRÁM (B) 10952 10953 10954

3 VODOROVNÝ TRÁM (C) 10947 10958 10959

4 VODOROVNÝ TRÁM (D) 10952 10963 10964

5 ROHOVÝ SPOJ (S ROHOVOU SEDAČKOU) 10573 10573 10573

6 KLINEC (S DVOMI NAVIAC) 10574 10574 10574

7  “T” SPOJ 10967 10967 10967

8 BOČNÁ NOHA (S PRIBALENÝM PRUŽNÝM KOLÍKOM) 11877 11875 11876

9 PRUŽNÝ KOLÍK 10313 10313 10313

10 ZVISLÁ ROHOVÁ NOHA 10628 10557 10563

11 ZAKONČENIE ZVISLEJ ROHOVEJ NOHY 10576 10576 10576

12 POOL LINER (DRAIN VALVE CAP INCLUDED) 10942 10943 10944

13 ZÁSTRČKA NA FILTER (WITH 1 EXTRA) 10127 10127 10127

14 VYPÚŠTACÍ KONEKTOR 10201 10201 10201

15 HLAVICA VYPÚŠŤACIEHO VENTILU 10649 10649 10649

16 “OBRÁTENÉ T” ZAKONČENIE BOČNEJ NOHY 11874 11874 11874
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 INŠTALÁCIA   BAZÉNA  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VÝBER MIESTA A PRÍPRAVU ZEME

PRE VÝSTAVBU BAZÉNA  

VAROVANIE 
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Vyberte si miesto pre umiestnenie bazéna s nasledujúcimi kritériami:
1. Miesto kde má byť umiestnený bazén musí byť úplne rovné a hladké.  Neinštalujte bazén 
 na svahu alebo nerovnom povrchu.

2. Povrch musí byť kompaktný a pevný dosť na to, aby zvládol tlak a váhu plne nainštalovaného 

 bazéna. Neinštalujte bazén na blate, piesku, jemnej alebo nepevnej zemi. 

 

3. Neinštalujte  bazén na streche, balkóne alebo platforme.

4. Bazén vyžaduje aspoň 1.5 - 2.0 m miesta od objektov na ktoré by dieťa mohlo 

 vyliezť aby sa dostalo do bazéna.

5. Chlorizovaná voda v bazéne by mohla poškodiť okolité rastliny. 

6. Najprv odstráňte všetky agresívne rastliny. Určité typy rastlín ako napríklad Sv. Augustín a 

 Bermuda, by mohli rásť cez plášť. Tráva rastúca cez plášť nie je výrobnou chybou 

 a nepokrýva ju záruka.

 

 • Umiestnenie bazéna vám musí zaručiť zabezpečenie všetkých dverí, okien, a bezpečnostných

 bariér na prevenciu nepovoleného, neúmyselného vstupu alebo vstupu bez dozoru.

• Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni deťom a zvieratám v prístupe k bazénu

• Zlyhanie v inštalácii bazénu na rovnom povrchu a zlyhanie v zložení a naplnení vodou podľa 

 nasledujúcich inštrukcií môže mať za následok poškodenie bazénu alebo možnosť, že 

 osoba, ktorá sa kúpe v bazéne môže byť vyvrhnutá, čo môže mať za následok vážne zranenie   

 alebo poškodenie majetku.

• Riziko elektrického šoku: pripájajte filtrovaciu pumpu len k GFCI alebo RCD  

 zástrčke. Aby ste znížili  

 pravdepodobnosť zasiahnutia elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovačky, rozdeľovače,    

 alebo adaptéry na pripojenie pumpy do elektrického vedenia. Vždy použite správne umiestnenú   

 zásuvku. Použite kábel, ktorý nemôže byť zničený kosačkami, záhradnými nožnicami, alebo    

 iným vybavením. Pozrite si manuál filtrovacej pumpy pre ďalšie varovania a inštrukcie

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE
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1

ZDROJ ELEKTRINY

PLÁŠŤ

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

2

(A)(A)(B)

(A) (A)

(C)

(D)(C)

(D)

(B)

86-5/8” X 59” X 23-5/8”
102-1/2” X 63” X 25-5/8”
118” X 78-3/4” X 29-1/2”

Strana 6 

Možno ste si zakúpili tento produkt spoločne s Intex Krystal Clear™ filtrovaciou pumpou. 
Pumpa má svoje vlastné inštrukcie na inštaláciu. Najprv zložte svoj bazén a potom 
nainštalujte filtrovaciu pumpu.

Odhadovaný čas zloženia je asi 30 minút. (Berte do úvahy, že odhadovaný čas zloženia je len odhad a u každej 
osoby sa to môže líšiť.) 

1. • Nájdite rovný a hladký povrch, ktorý je bez kameňov, konárov alebo iných ostrých objektov, ktoré 
   by mohli poškodiť plášť bazéna alebo spôsobiť zranenie.

 • Otvárajte krabicu obsahujúcu plášť, spoje, nohy a podobne, veľmi opatrne pretože táto krabica môže 
   byť používaná na uskladnenie bazéna v obchode počas zimy.

 • Vyberte plášť (12)    z krabice a rozpestrite ho na zem 
   s vypúštacím uzáverom mieracim na vypúštiacu plochu. 
   Umiestnite vypúšťací uzáver smerom od domu. Rozpestrite 
   ho s hranami aspoň 1.5 – 2.0 metrov od akýchkoľvek 
   prekážok ako sú napríklad steny, stromy, lavičky a podobne.   
   Otvorte ho a zohrejte na slnku. Toto ohretie vám uľahčí 
   inštaláciu. Buďte si istí, že mierite koniec s hadicovým 
   konektorom do zdroja elektrickej energie. 
  DÔLEŽITÉ: Vždy inštalujte bazén aspoň s dvoma 
   osobami. Neťahajte plášť po zemi, lebo inak to môže spôsobiť poškodenie plášťa a presakovanie 
   bazéna (pozrite na obrázok 1).

 • Počas inštalácie bazénového plášťa, namierte pripojenie hadice v smere zdroja elektrickej energie 
   . Vonkajšia hrana bazéna by mala byť v dosahu elektrického pripojenia pumpy. 

2. Vyberte všetky diely z krabice a umiestnite ich na zem 
 blízko miesta, kde majú byť zložené. 
 Najprv skontrolujte zoznam dielov a uistite sa, že všetky 
 diely, ktoré majú byť zložené, sú prítomné (pozri nákres 2).
 DÔLEŽITÉ: Nezačínajte montáž ak jeden z dielov chýba. 
 Pre získanie náhradných dielov zavolajte na číslo 
 zákazníckej služby vo vašej krajine. 
 Ak sú všetky diely prítomné, presuňte diely ďalej od 
 plášťa na inštaláciu.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE
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6

5

3. Začnúc na jednej strane, nasuňte “A” trámy do otvorov 
 nachádzajúcich sa v každom rohu. Pokračujte s “B” 
 trámom vložením do  “A” trámu. Vložte trám cez 
  “T” spoj na každom strednom otvore plášťa 
 (pozri obrázok 3).
 Pokračujte vložením “A-B & C-D” trámov do otvorov.  
 Začnite s kombináciou "C-D" pre krátke strany bazéna 
 vložením "C" trámu do otvoru.
 Kombinácie trámov sú odlišné pre rôzne rozmery 
 bazénov, pozrite tabuľku nižšie pre ďalšie detaily. 

4. Spojte rohové spoje (5)  s horizontálnymi trámami na 
 4 rohoch. Zaistite spoje klincami  (6)  vložením 
 ich do predom navŕtaných dier (pozri obrázok 4).

5. Spojte zvislé rohové nohy (10)  s vrchnými 
  spojmi (5) (pozri obrázok 5). 
 
6. Pripevnite zakončenie nohy (11) k spodku zvislých 
 nôh (10) (pozri obrázok 5). 
.

3

(A)

(A)

(A)

(B)

7

10

11

Rozmery bazéna

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)

102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)

118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)

Počet "T" bočných 
podporných nôh 
na na dlhšej strane

2

2

2

   Počet "obrátených T" 
  bočných podporných 

nôh na kratšej strane

1

1

1

Kombinácie 
vodorovných 

      trámov na dlhšej strane 

A-A-B

A-A-B

A-A-B

Kombinácie vodorovných 
  trámov na kratšej
 strane 

C-D

C-D

C-D

Strana 7  
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7. Vytiahnite pásy spod plášťa. Natiahnite pásy 
 smerom k bočným podporným nohám. 
 Pripevnite pásy k základom bočných podporných 
 nôh  (8) (pozri obrázok 6). 
  
8. Pripojte bočné nohy (8) k "T" spojom (7)

(pozri obrázok 6). 

 

 

DÔLEŽITÉ
Predtým ako dovolíte komukoľvek používať bazén, dohodnite sa v rámci rodiny. Ustanovte si 
pravidlá, ktoré zahrňujú minimálne dôležité pravidlá bezpečnosti a všeobecné pravidlá 
bezpečnosti pri kúpaní uvedené v tomto manuáli. Opakujte si tieto pravidlá pravidelne so 
všetkými, ktorí používajú bazén vrátane hostí. 

HLADINA VODY 7

8

7

16

Slovenčina

6
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9. Ak ste zakúpili bazén bez filtrovacej pumpy, použite 2 z 3 poskytnutých káblov a zapojte ich do 
 čiernej zástrčky vo vnútri bazéna tak, že voda nebude presakovať, keď sa bude napĺnať.

10. Predtým ako naplníte bazén vodou, uistite sa, že vypúštací uzáver vo vnútri bazéna je zavretý a že 
 vonkajší vrch je pevne priskrutkovaný. Naplňte bazén s nie viac ako 2.5 cm vody. Skontrolujte 
 vodu, aby ste videli či voda netečie na stranu.
 DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne tečie na jednu stranu, bazén nie je úplne rovný. Inštalácia 
 bazénu na nerovnej zemi môže spôsobiť to, že sa bazén nakloní čo bude mať za následok vydutie 
 materiálu bočnej steny a potenciálny kolaps bazéna. Ak bazén nie je úplne rovný, musíte vypustiť 
 bazén, vyrovnať miesto a znova naplniť bazén, nasledovaním hore uvedených inštrukcií.
 
 Vyhlaďte zostávajúce záhyby (z vnútra bazéna) tam kde sa dno bazéna a boky bazéna 
 stretávajú. Alebo (zvonka bazéna) siahnite pod stranu bazéna, chytťe dno a vytiahnite ho 
 von. 

11. Naplňte bazén vodou až po základnú čiaru. (pozri 
 obrázok 7). 
 POZNÁMKA:Bočné steny bazéna a rámová škruktúra sa   
 prehnú dopredu keď sú naplnené vodou nad 
 odporúčanú hladinu. Nebuďte znepokojení prehnutím 
 bočných stien, to je kvôli prispôsobeniu pohybu 
 vody a tlaku keď sa bazén používa.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM OPIS PRÍČINA RIEŠENIE

RIASY

FAREBNÁ 
VODA

PLÁVAJÚCE  
ĆIASTOČKY VO 
VODE

CHRONICKY NÍZKA 
HODNOTA VODY

USADENINA NA 
SPODKU BAZÉNA

USADENININY NA 
POVRCHU

• Zelenkastá voda.
• Zelené alebo čierne  
 miesta na plášti bazéna.
• Plášť bazéna je šmykľavý  
 alebo má zlý zápach.

• Voda sa zmení na modrú,   
 hnedú, alebo čiernu pri  
 Prvom kontakte s chlórom
 

• Voda je mútna alebo   
 mliečna.

• Hladina je nižšia 
 ako predchádzajúci deň.

• Hlina alebo piesok na 
 dne bazéna.

• Listy, hmyz a podobne.

• Chlór a pH level  
 potrebujú upraviť.

• Meď, železo alebo   
 mangán vo vode je   
 oxidované pridaným  
 chlórom. 

• "Ťažká voda" spôsobená
 Príliš vysokou hodnotou pH 
• Obsah chlóru je nízky.
• Cudzie častice vo vode.

• Diera v plášti bazéna  
 alebo hadici. 

• Časté používanie  
 Vliezanie a vyliezanie z bazéna.

• Bazén príliš blízko stromov.

• Super chlorinát so šokovou   
 terapiou. Upravte pH na hodnotu   
 odporúčanú v obchode s bazénmi.
• Povysávať spodok bazéna.
• Udržiavať správnu hladinu chlóru.

• Upravte pH na odporúčanú 
 hodnotu.
• Spustite filter,kým voda nie je čistá.
• Často meňte zásobník.

• Upravte hodnotu pH. Konzultujte  
 So svojim predajcom.
• Skontrolujte správnu hodnotu chlóru.
• Vyčistite alebo nahraďte filtriaci 
 zásobník.

• Opravte pomocu kufríka s nástrojmi.
• Ručne utiahnite všetky zakončenia.
• Vymeňte hadicu.

• Použite Intex bazénový vysávač 
 na vyčistenie dna bazénu.

• Použite Intex bazénovú zberačku.

ÚDRŽBA BAZÉNA & CHEMIKÁLIE

zraneniu. 

   VAROVANIE
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Slovenčina

Údržba vody
Udržiavanie správnej hladiny vody pomocou dezifinkačných prostriedkov je najdôležitejším 
faktorom v predĺžení životnosti a zjavu linera ako zabezpečenie čistej, zdravej 
a bezpečnej vody. Správna technika je dôležitá pre testovanie a skúmanie vody v bazéne. Navštívte 
profesionála v oblasti bazéna pre chemické, testovacie nástroje a testovacie procedúry. Uistite sa, že 
postupujete podľa písomných inštrukcií od chemického výrobcu.
1.  Nikdy nedovoľte, aby chlór prišiel do kontaktu s plášťom ak nie je úplne rozpustený. Najprv rozpuste 
 chlór vo forme granulí alebo tabliet vo vedre vody, a až potom ho pridajte do bazéna. Podobne aj s tekutým  
 Hneď ho zmixujte a až potom ho pridajte do vody bazéna.
2.  Nikdy nekombinujte chemikálie. Pridajte chemikálie do vody v bazéne oddelene. Najprv rozpuste každú 
 chemikáliu pred pridaním ďalšej chemikálie do vody.
3.  Sú k dispozícií Intex bazénová odstredivka a Intex bazénový vysávač na udržiavanie čistej vody v bazéne. 
 Navštívte predavača bazéna pre tieto nástroje.
4.  Nepoužívajte tlakový umývač na čistenie bazéna.

 Nezabudnite
• Chrániť všetkých, ktorí používajú bazén pred možnými chorobami spojenými so špinavou vodou
 tým, že budete udržiavať vodu čistú a dezinfikovanú. Neprehĺtajte vodu. Vždy dodržiavajte dobrú 

hygienu. 
• Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej bariéry bazéna
 Držte deti ďalej od krytov bazéna, aby ste zabránili uškrteniu, utopeniu, alebo inému vážnemu
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(pozrite obrázok 12).

10.1

8 9.1 9.2

10.2 11 12

ÚDRŽBA BAZÉNA & VYPÚŠŤANIE

Nepoužívajte chemikálie ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie kože a očí. 
Koncentrované chloridy môžu poškodiť plášť bazéna. V žiadnom prípade nie sú Intex Recreation Corp., Intex 
Development Co. Ltd., a jej spoločnosti, autorizovaní agenti a zákaznícke centrá, maloobchodníci alebo 
zamestnanci zodpovední za náklady kupujúceho alebo inej strany spojené so stratou vody v bazéne, chemikálii 
alebo poškodenie Majte filtračné zásobníky vždy po ruke. Vymeňte zásobníky každé dva týždne.
Odporúčame použitie Krystal Clear™ Intex filtračnej pumpy na všetky hore uvedené bazény.

VAROVANIE VŽDY NASLEDUJTE POKYNY VÝROBCOV CHEMIKÁLIÍ 
 A VAROVANIA OHĽADOM RIZÍK A ZDRAVIA.

Slovenčina

Strana 10  

SILNÝ DÁŽD: Aby ste zabránili poškodeniu a preplneniu bazéna, hneď vypustite dažďovú vodu ktorá 
spôsobuje, že hladina vody je vyššia ako maximum.
Ako vypustiť Váš bazén a dlhodobé uskladnenie
Poznámka: Tento bazén ma vypúšťací uzáver nainštalovaný v rohu. Pripojte záhradnú hadicu k rohovému 
uzáveru ktorý nasmeruje vodu priamo na správne miesto.
1. Skontrolujte miestne zákony pre nakladanie s vodou v bazéne.
2. Uistite sa, že vypúštací odtok vo vnútri bazéna je na mieste.
3. Odstráňte hlavicu z odtokového uzáveru na vonkajšej stene bazéna.
4. Pripojte druhý koniec hadice ku konektoru.
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde voda môže byť bezpečne vypustená 
 smerom od domu a iných štruktúr.
6. Pripojte vypúšťací konektor k vypúšťaciemu uzáveru. POZNÁMKA: Vypúšťací konektor zapne vypúšťací 
 uzáver a voda hneď začne tiecť
7. Keď voda prestane tiecť, prehnite bazén zo strany na stranu, čo bude viesť zostatkovú
 vodu k vypúšťaču  a tým úplne vyprázdnite bazén.
8. Odpojte hadicu  a adaptér keď skončíte.
9. Znovu vložte vypúšťaciu hlavicu do  vypúšťacieho uzáveru vo vnútri bazéna pre uskladnenie.
10. Vymeňte vypúšťaciu hlavicu.
11. Začnite odzadu inštalačných inštrukcií aby ste rozobrali bazén a odstránili všetky spojovacie časti.
12. Uistite sa, že bazén a všetky jeho časti sú úplne suché predtým ako ho uskladníte. Sušte plášť na slnku 
 aby bol úplne suchý pred zložením (pozrite na obrázok  Posypte ho zásypom, aby ste zabránili zlepeniu 
vinylu aby ste vsiakli akúkoľvek vlhkosť.
13. Skladajte v tvare obdĺžnika. Začnite na jednej strane, zložte jednu šestinu plášťa na dvakrát. Urobte to 
 isté aj na opačnej strane (pozrite obrázky 9.1 & 9.2)
14. Keď ste zložili strany oproti sebe, jednoducho zložte jednu cez druhú ako keď zatvárate knihu 
 (pozrite obrázky 10.1 & 10.2).
15. Zložte dva dlhé konce smerom ku stredu (pozrite obrázok 11)
16. Zložte jeden koniec k druhému ako keby ste zatvárali knihu a nakoniec plášť 
17. Uskladnite plášť a jeho príslušenstvo v suchom prostredí s teplotou medzi 0°C a 40°C 
18. Originálne balenie môže byť použité aj na skladovanie.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE
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PRÍPRAVA BAZÉNA NA ZIMU
Po použití by ste mali vyprázdniť bazén a uskladniť ho na bezpečné miesto. Musíte 
Vypustiť, rozobrať a správne uskladniť bazén keď teplota klesne pod 5°C
aby ste zabránili poškodeniu bazéna a jeho komponentov ľadom 
Poškodenie ľadom môže mať za následok náhly pád plášťa alebo pád bazénu. Tiež si 
pozrite sekciu ‘’Ako vypustiť Váš bazén’’.

Ak neklesajú teploty vo Vašej lokalite pod 5°C a rozhodnete sa nechať bazén 
von, spravte nasledujúce prípravy:
1.  Často čistite vodu. Ak typ bazéna je ľahký set alebo bazén s oválnym rámom,  
 Uistite sa, že vrchná obruč  je správne nafúkaná.
2.  Odstráňte odstredivku (ak sa to dá) alebo všetky nástroje pripojené ku konektoru 
 Ak je to potrebné, nahraďte mriežku. Pred skladovaním sa uistite, že sú všetky časti  
 úplne suché.
3.  Zatvorte prívody alebo vývody príslušnými zátkami (veľkosti 16 palcov
 a menej). Zatvorte uzáver (veľkosti 17 palcov a viac).
4.  Odstráňte rebrík (ak sa to dá) a uskladnite ho na bezpečné miesto. Pred skladovaním sa uistite,  
 či je rebrík úplne suchý.
5.  Odstráňte hadice, ktoré sa pripájajú k pumpe a filtru k bazénu.
6.  Pridajte vhodné chemikálie pre zimné obdobie. Konzultujte so svojim predajcom bazénov  
 ktoré chemikálie by ste mali používať a ako ich používať. Môže sa to líšiť podľa regiónu.
7.  Zakryte bazén s Intex bazénovým krytom. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: INTEX BAZÉNOVÝ  
 KRYT NIE JE BEZPEČNOSTNÝM KRYTOM.
8.  Vyčistite a vysušte pumpu, filter a hadice. Odstráňte a vymeňte starý filtračný zásobník 
 Nechajte si voľný zásobník do ďalšej sezóny.
9.  Prineste pumpu a filtračné časti dovnútra a skladujte ich v bezpečnej  a suchej oblasti, najlepšie  
 Medzi 0°C a 40°C.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRI KÚPANÍ

Relax vo vode je aj zábavou aj oddychom. Avšak, zahrňuje tiež aj určité riziká ako 
napríklad zranenie či smrť. Aby ste predišli riziku zranenie, prečítajte a nasledujte všetky 
varovania a inštrukcie v balení. Pamätajte však, že tieto inštrukcie a bezpečnostné pravidlá 
pokrývajú najbežnejšie riziká, nepokrývajú úplne všetky riziká a nebezpečenstvá 

Pre dodatočnú bezpečnosť, oboznámte sa s nasledujúci základnými pravidlami ako aj s 
pravidlami stanovenými bezpečnostnými organizáciami:
•  Vyžadujte neustály dozor. Zodpovedný dospelý by mal konať ako “záchranár” alebo 
 plavčík, najmä keď sú deti v bazéne alebo jeho okolí.
•  Naučte sa plávať.
•  Naučte sa podávať prvú pomoc.
•  Poučte kohoľkovek, kto dozerá na bezpečnosť v bazéne o možných rizikách a o použití  
 ochranných zariadení ako sú napríklad bezpečnostné dvere, bariéry a podobne.
•  Poučte, všetkých čo používajú bazén vrátane detí čo robiť v prípade núdze.
•  Vždy použite zdravý rozum a dobrý úsudok keď sa kúpete v bazéne.
•  Neustále vykonávajte dozor.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE
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Váš Intex bazén bol vyrobený použitím najkvalitnejších materiálov a 
práce. Všetky Intex produkty boli preskúmané a zbavené všetkých chýb predtým 
ako opustili továreň. Táto limitovaná záruka sa týka len Intex bazéna.
Nasledujúce ustanovenie je platné len v krajinách európskej únie: Právne ustanovenie 
direktívy 1999/44/EC nebude ovplyvnené touto Intex zárukou.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sú uplatniteľné len na pôvodného kupujúceho a sú 
neprenosné. Táto obmedzená záruka je platná po dobu 90 dní od dátumu prvého nákupu v 
obchode. Uchovajte si potvrdenie o nákupe spolu s týmto manuálom ako dôkaz toho, že 
nákup musí podliehať záruke, inak je obmedzená záruka je neplatná 

Ak nájdete výrobnú chybu počas tejto 90 dňovej lehoty, prosím kontaktujte príslušné 
Intex zákaznícke centrum uvedené v brožúre “Autorizované zákaznícke centrum”. Ak je vec 
vrátená Intex zákazníckemu centru, zákaznícke centrum preskúma vec a rozhodne či  
reklamácia je oprávnená. Ak je vec pokrytá ustanoveniami záruky, vec bude opravená 
alebo vymenená bez poplatku.  

ODVODENÉ ZÁRUKY SÚ OBMEDZENÉ PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY A V  
ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ INTEX, ALEBO ICH OPRÁVNENÍ AGENTI ALEBO 
ZAMESTNANCI ZODPOVEDNÍ KUPUJÚCEMU ALEBO INEJ STRANE ZA PRIAME 
POŠKODENIE 
Niektoré krajiny, alebo zákony nepovoľujú toto vynechanie  alebo obmedzenie
náhodných škôd, a preto sa Vás nemusí týkať hore uvedené obmedzenie 

Obmedzená záruka nemôže byť uplatená ak je Intex produkt vystavený nedbalosti, 
alebo abnormálnemu zaobchádzaniu, nehode, nesprávnom používaniu, nesprávnej udržbe 
alebo skladovaniu, alebo poškodeniam mimo právomoci Intex, zahrňujúce pády, 
poškodenia a opotrebenia spôsobené ohňom, záplavami, mrazom, dažďom a inými 
silami prírody. Táto obmedzená záruka sa týka len častí a komponentov priamo predávaných 
Intexom. Táto obmedzená záruka sa netýka neoprávnených zmien, opráv alebo rozobratí 
niekým iným ako personálom Intex zákazníckeho centra. 

Pozorne si prečítajte a nasledujte všetky inštrukcie týkajúce sa správneho používania A 
údržby intex bazéna. Vždy pozorne preskúmajte produkt pred použitím. Vaša limitovaná 
Záruka môže byť neplatná ak nenasledujete dané inštrukcie.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE
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