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Návod k použití 
 

INTEX Metal Frame 

MALÝ OBDÉLNÍKOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM 

Model: 450cm x 220cm x 84cm 
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Úvod: 
Těší nás, že jste se rozhodli pro bazén Intex. Než začnete s instalací bazénu, věnujte prosím několik 
minut svého času přečtení tohoto návodu. Získáte tak informace, které jsou nezbytné pro prodloužení 
životnosti bazénu a zajištění bezpečnosti a potěšení z koupání. Kromě toho Vám doporučujeme,  
abyste se podívali na instruktážní video na našich internetových stránkách www.intexcorp.com.  
K některým bazénovým sadám je přiložena DVD verze tohoto videa. Pokud k Vašemu výrobku INTEX 
není přiloženo žádné DVD, můžete si jeho kopii vyžádat v některém z našich servisních center INTEX, 
jejichž seznam najdete na zadní straně tohoto návodu. Pro instalaci bazénu jsou zapotřebí minimálně 
2 osoby, ale práce bude samozřejmě pokračovat rychleji, když se připojí i další pomocníci. 
 
 

Steinbach VertriebsgmbH, 4311 Schwertberg, Austria, www.steinbach.at 
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1 Výstražná upozornění 

   Důležité je, aby děti a nezpůsobilé osoby byly pod neustálým a kompetentním dohledem 
dospělých  osob. 

   Přijměte účinná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k nežádoucímu použití bazénu. 

   Přijměte preventivní opatření k ochraně dětí a domácích zvířat. 

   Montáž a demontáž bazénu a bazénového příslušenství mohou provádět pouze dospělé osoby. 

   Nikdy do bazénu neskákejte ani se v něm nepotápějte. 

   Pro zajištění bezpečné instalace bazén postavte na stabilní, kompaktní podloží. V opačném 
případě se může stát, že se bazén sesune, a lidé, kteří se v něm právě nacházejí, se mohou zranit. 

   Neopírejte se o nafukovací prstenec ani na něj nevyvíjejte tlak, abyste se vyvarovali poškození 
prstence nebo přetečení vody přes okraj. Nikomu nedovolte, aby si na boční stěny bazénu sedal, 
resp. po nich lezl. 

   Pokud bazén nepoužíváte, prosím odstraňte z něj a z jeho okolí všechny vodní hračky, které přita-
hují malé děti. 

   Odstraňte židle, stoly nebo jiné předměty, které by dětem mohly usnadnit lezení do bazénu. 

   Dbejte na to, aby bylo u bazénu k dispozici bezpečnostní vybavení a aby byl u nejbližšího telefonu 
seznam čísel nouzového volání. Příklady záchranného vybavení: kruhová bóje s lanem a 
příslušnou certifikací, záchranná tyč s minimální délkou 365,75 cm. 

   Nikdy se nekoupejte sami a nenechte ani nikoho jiného koupat samotného. 

   Udržujte bazén v čistotě. Dno bazénu musí být zvenku vždy viditelné. 

   Pokud chcete bazén použít v noci, dbejte na dostatečné osvětlení všech výstražných upozornění, 
schůdků, dna a okolí bazénu. 

   Nikdy bazén nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog! 

   Pozor: držte děti v bezpečné vzdálenosti od zakrytého bazénu, aby se nemohly zaplést do krycí 
plachty a utopit se nebo si způsobit těžká poranění. 

   Před použitím bazénu musíte krycí plachty stáhnout z celé jeho plochy. Dávejte pozor na to, aby se 
pod plachtou nenacházely děti ani dospělé osoby, protože pod ní nejsou vidět. 

   Bazén prosím nezakrývejte, pokud se používá. 

   Prostor kolem bazénu udržujte v čistotě, abyste předešli zraněním, která mohou vzniknout v 
důsledku uklouznutí nebo pádu. 

   Pokud vodu udržíte čistou, ochráníte tak všechny uživatele bazénu před onemocněním. 

   U bazénu může dojít k jeho opotřebení. Dbejte na správnou údržbu svého bazénu. Nadměrné 
nebo rychle postupující zhoršení kvality vody často může bazénu uškodit. V důsledku toho může z 
bazénu uniknout velké množství vody. 

   Tento bazén je vhodný pouze pro venkovní použití. 

   Pokud již bazén nebudete používat, demontujte jej a dobře uskladněte. 

   Abyste zajistili, že se voda alespoň jednou za den přefiltruje, doporučujeme zapínat filtrační čer-
padlo i během používání bazénu. Přesnější pokyny pro výpočet potřebných hodin provozu filt-
račního čerpadla si přečtěte v návodu k obsluze. 
 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY NEBO KRYTY BAZÉNU NEMOHOU NAHRADIT NEUSTÁLÝ A 
KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÝCH OSOB. DOSPĚLÍ MUSEJÍ PŘEVZÍT FUNKCI DOZORU U 
BAZÉNU A DBÁT NA BEZPEČNOST KOUPAJÍCÍCH, ZEJMÉNA DĚTÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V 
BAZÉNU A V JEHO BLÍZKOSTI. 

 
V PŘÍPADĚ NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO VÝSTRAŽNÝCH UPOZORNĚNÍ MUSÍTE POČÍTAT S 
POŠKOZENÍM PŘEDMĚTŮ, VÁŽNÝMI ZRANĚNÍMI NEBO DOKONCE SE SMRTELNÝMI ÚRAZY! 

Upozornění: 

Vlastníci bazénu by se měli seznámit s místními nebo národními předpisy a zákony, které se týkají 
bezpečnosti dětí, bezpečnostních bariér, osvětlení a jiných preventivních bezpečnostních opatření. 
Zákazníci mohou kontaktovat místní informační centrum, kde získají bližší podrobnosti.
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2 Seznam dílů a pokyny 

Předtím, než začnete s instalací bazénu, věnujte prosím několik minut seznámení se s jednot-

livými díly.baz 

 

UPOZORNĚNÍ: Nákresy slouží pouze k ilustračním účelům, eventulání odchylky výrobku jsou moné. 

énu, věnujte prosím  

Číslo 
dílu Popis Počet Číslo náhradního dílu 

1 Horizontální tyč  (A) 4 10566 

2 Hrazda (B) 4 10567 

3 Hrazda (C) 4 10568 

4 Vertikální rohová podpěra 4 10569 

5 Rohová spojka (s rohovou nástrčkou) 4 10573 

6 Jistící kolík  (2 navíc) 26 10574 

7 Spojka ve tvaru T 8 10575 

8 Klip ve tvaru V 8 10313 

9 Postranní podpěra ve tvaru obrácéného „Y“ 8 10570 

10 Postranní podpěra ve tvaru obrácéného „T“ 8 10571 

11 Záslepka (1 navíc) 3 10127 

12 Svorka ve tvaru V 8 10577 

13 Krytka vertikální podpěry 12 10576 
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14 Bazénová fólie (včetně vypouštěcího ventilu) 1 10580 

15 Vypouštěcí ventil 1 10201 

16 Víčko vypouštěcího ventilu 1 10649 

několik minut seznámení se s jednotlivými díly - instalace 

bazénu a příslušenství tak pro Vás bude snazší. 

3 Instalace bazénu 

Důležité infromace k místu instalace a přípravě podkladu 

 

Bazén musí být nainstalován na místě, kde je vyloučeno, aby se do něj někdo dostal  
neoprávněně, náhodně nebo v něm byl bez dozoru. 

• Přijměte preventivní opatření k ochraně dětí a domácích zvířat. 

• Pro zajištění bezpečné instalace bazén postavte na stabilní, kompaktní podloží. V opačném 

  případě se může stát, že se bazén sesune a lidé, kteří se v něm právě nacházejí, se mohou 
  zranit. 

• POZOR: Filtrační čerpadlo připojujte pouze k zásuvce, která je zajištěna ochranným zařízením 

  proti chybnému proudu, příp. proudovým chráničem (30 mA). V zájmu snížení rizika úrazu 
  elektrickým proudem nepoužívejte pro připojení čerpadla k elektrické síti žádné prodlužovací 

  kabely, časové spínače, adaptéry nebo konvertory – je nezbytné používat správně umístěnou 

  přípojnou zásuvku. Kabel umístěte na takové místo, na němž nemůže dojít k jeho poškození 
  sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot či jiným zařízením. 

 

Respektujte další výstražná upozornění v návodu k použití filtračního čerpadla. 

 

Vyhledejte vhodné místo pro bazén a řiďte se při tom následujícími pokyny: 

1. Podklad musí být rovný a plochý. Bazén nesmí být umístěn na svahu nebo jiném nakloněném       
povrchu. 

2. Podklad musí být natolik stabilní, aby unesl hmotnost napuštěného bazénu. Bazén rovněž nesmí 
stát na bahnitém, písčitém nebo nezpevněném podloží. 

3. Neinstalujte bazén na terasu, balkón nebo na podestu. 

4. Kolem celého bazénu by měl zůstat volný prostor 1,2 metru, aby děti nemohly lézt na žádné 
předměty, z nichž by snadno spadly do bazénu. 

5. Tráva pod bazénem již nebude růst. Voda z bazénu může poškodit rostliny. Určité druhy travin, 

například tráva svatého Augustina nebo bermudská tráva, mohou prorůstat bazénovou fólií. Pokud 

tráva proroste bazénovou fólií nebo do ní vroste, nejedná se o vadu výrobku, a tím ani o důvod 

k uplatnění záručních nároků. 

 

Tento bazén je také v nabídce s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear™. Opatrně otevřete 
krabici, v níž jsou zabaleny bazénová fólie, spojovací tyče atd. 
Odhadovaná doba instalace činí 30 min. (Berte prosím v úvahu, že se jedná o přibližný čas – 
individuální doba instalace se může lišit.) 
 

1. Příprava bazénové fólie 

• Pro bazén vyhledejte rovný a plochý podklad bez kamenů, větví a jiných ostrých a špičatých    
předmětů, které by mohly poškodit bazénovou fólii. 

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ 
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• Otevřete krabici, v níž je zabalená fólie atd. Krabici otevírejte opatrně, protože ji můžete znovu 
použít pro uskladnění bazénu přes zimu. 

• Vyjměte fólii (14) z krabice a rozložte ji na podkladovou plachtu tak, aby byl vypouštěcí ventil ve 
směru odtoku. Celou fólii rozložte tak, aby její konce ležely alespoň 1,5 až 2 metry od jakých-
koliv  řekážek, například zdí, plotů a stromů. Fólii otevřete, aby se ohřála na slunci. Toto 
zahřátí usnadňuje následnou instalaci bazénu. Ujistěte se, že se strana s oběma hadicovými 
přípojkami nachází ve směru připojení k elektrickému proudu. 
 

DŮLEŽITÉ: Bazén vždy instalujte alespoň se 2 osobami. Bazénovou fólii netahejte po dně, 
protože byste bazén mohli proděravět nebo jinak poškodit (viz nákres 1). 

• Během instalace plachty by hadicové spojky nebo otvory měly směřovat ke zdroji elektrického 
proudu. Z vnějšího konce instalovaného bazénu musí být dosažitelná přípojka elektřiny, která 
je potřebná pro volitelné filtrační čerpadlo. 

 

  
 
 
2. Vyjměte z krabice všechny ostatní díly a rozložte je kolem bazénové fólie v takovém pořadí, v 
jakém budou následně nainstalovány. Zkontrolujte je podle seznamu dílů a ujistěte se, že máte 
všechny k dispozici, a to ve správném počtu (viz rovněž nákresy 2.1 a 2.2). 
DŮLEŽITÉ: Pokud některé díly chybí, s instalací nezačínejte. Ohledně náhradních dílů kontak-
tujte zákaznický servis ve Vašem okolí. 
Po provedení kontroly díly opět odložte stranou a začněte sinstalací. 
 

 
3. Pro kratší stranu bazénu použijte 2 horizontální tyče „A“. Na delší stranu bazénu použijte 2 
horizontální tyče „B“ a 2 tyče „C“. Tyče do sebe zasuňte v pořadí „B-C-C-B“. Vzpěry se dají zasunout 
do spojek T. Spoje upevněte jistícími kolíky. Viz obr. č. 3 
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4. Do horizontálních tyčí vložte ve 4 rozích  rohové spojky (5). Zajistěte jistícími kolíky (6), tyto 

vložte do předlisovaných otvorů (viz obr. č. 4). 

 

5. Vertikální rohové podpěry vložte do rohových spojovacích dílů (5). Viz obr. č. 5 & 6. 

6. Zakončovací krytky (13) nasaďte na konce vertikálních tyčí (4). Viz obr. č. 5 & 6. 

 

7. Zpod fólie vytáhněte postranní uchycovací pásy. Postranní podpěry tvaru obráceného „Y“ (9) 
propojte se spojkami tvaru T (7) a upevněte je pomocí již zabudovaných spojek tvaru V. Otvo-
ry v uchycovacím pásu jsou určeny u umístění spodních konců postranních podpěr (9). Krytky 
postranních podpěr (13) vložte do spodních konců podpěr (viz obr. č. 7). 
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8. Postranní podpěry ve tvaru obráceného „T“ (10) spojte s propojovacím dílem na vnější straně již 
namontovaných postranních podpěr (9). Upevňovací pásy napněte vždy ve směru, který 
odpovídá příslušné boční opěry. Viz obr. č. 10. 

 

 
9. Pokud Váš bazén nemá filtrační čerpadlo, 2 ze 3 dodaných kloboučkových zátek zasuňte z 

vnitřní strany do stěny bazénu Zátky zabrání tomu, aby vytékala voda při napouštění. 
 

10. Před tím, než bazén začnete napouštět, dejte pozor na to, aby zátka uvnitř i vně byla dobře 
uzavřená. Naplňte bazén vodou, prozatím ale jen do výšky 2-3 cm  
DŮLEŽITÉ: Pokud by voda v bazénu stékala k jedné straně, bazén nestojí na zcela ro-
vném podkladu. Důsledkem instalace na nerovném podloží je, že voda stéká k jedné 
straně a boční stěna se vyboulí. Jestliže podloží není absolutně rovné, musíte terén 
nejprve zarovnat a poté bazén nainstalovat znovu. 
 
Začněte vyrovnávat zbývající přehyby (z vnitřní strany bazénu) tlakem na místo spojení dna 
bazénu a boční stěny. Můžete také sáhnout pod boční stěny (z vnější strany bazénu) a dno 
bazénu popotáhnout směrem ven. 
 

11. Napusťte bazén až po spodní okraj vzduchového prstence. To odpovídá doporučené výšce 
hladiny (viz nákres 9). 
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Než komukoliv dovolíte bazén používat, vysvětlete mu prosím všechny pokyny k použití, 
které jsou uvedeny v uživatelském manuálu. V rámci rodiny si stanovte přesná pravidla. 
Tato pravidla a pokyny pravidelně projednávejte se všemi osobami, které bazén používají, 
včetně hostů. 
 
 

 
 
NEZAPOMEŇTE 
• Pokud vodu udržíte vždy čistou, ochráníte tak všechny uživatele bazénu před  

onemocněním. 
• Udržujte bazén v čistotě. Dno bazénu musí být zvenku vždy viditelné. 
• Pozor: držte děti v bezpečné vzdálenosti od zakrytého bazénu, aby se nemohly zaplést      
  do krycí plachty a utopit se nebo si způsobit těžká poranění. 

4 Ošetření vody 

Dodržení správného složení vody je nejdůležitějším faktorem pro prodloužení životnosti a pro 

bezvadný vzhled materiálu fólie, ale i pro zajištění čisté, průzračné a hygienicky nezávadné 
vody. Kvalitu vody můžete pravidelně kontrolovat pomocí přípravků pro testování vody. 
Dodržujte prosím následující pokyny výrobce chemikálií: 

1. Dokud se chlór dokonale nerozpustí ve vodě, nesmí se dostat do kontaktu s bazénovou fólií. Chlór  
v granulích nebo tabletách nejprve rozpusťte v nádobě s vodou. U kapalného chlóru je důležité, 
aby se okamžitě důkladně promíchal s vodou v bazénu. 

2. Nikdy vzájemně nemíchejte různé chemikálie. Vždy je do vody přidávejte zvlášť a důkladně je s 
vodou promíchejte, než přidáte další chemikálii. 

3. Jako pomůcky pro udržování čisté vody v bazénu jsou k dispozici bazénový skimmer Intex       
a bazénový vysavač Intex. Kontaktujte prosím místního prodejce bazénů a příslušenství. 

4.  K čištění bazénu nepoužívejte žádnou tlakovou čistící techniku. 

 

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ 

DŮLEŽITÉ 
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5 Řešení problémů 

 

 

6 Údržba a vypuštění bazénu 

 

Instalace bazénu na ne zcela rovném terénu nebo na podloží s nevhodným složením může vést 
k zásadnímu poškození bazénu. 

Nepřidávejte do vody chemikálie, pokud jsou v bazénu lidé – mohlo by dojít k podráždění pokožky a 
očí. Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit bazénovou fólii. Společnost Intex ani její dceřiné 
firmy a servisní střediska, maloobchodní prodejci nebo zaměstnanci v žádném případě neodpovídají 
za případné náklady související s únikem vody, se špatnou kvalitou vody nebo nesprávným použitím 
chemikálií. Mějte připravené náhradní filtrační kartuše a vyměňujte je každé dva týdny. Do-
poručujeme Vám, abyste si pro bazén pořídili filtrační čerpadlo Krystal Clear™. 

 

Při silném dešti: Pokud hladina vody přesáhne ukazatel maximální výšky, co nejrychleji vodu 
odpouštějte, abyste zabránili poškození nebo přeplnění bazénu. 

Vysušení a uskladnění bazénu 

Pozor: Tento bazén má vypouštěcí ventil v rohu. Pro vypuštění vody připojte zahradní hadici do toho 
rohu, 

který je nejblíée odtoku 

1. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace vody z bazénů. 

2. Rovněž dávejte pozor na to, aby se vypouštěcí ventil nacházel ve správné poloze. 

3. Sejměte kryt z vypouštěcího ventilu na vnější stěně bazénu. 

4. Správný konec zahradní hadice přiloéte k příslušnému hadicovému adaptéru. 

POZOR 
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5. Opačný konec hadice byste měli orientovat tak, aby voda mohla bezpečně odtékat směrem od 
domu.  

6. Připojte hadicový adaptér na vypouštěcí ventil. POZOR: Po připojení adaptéru na vypouštěcí ventil 

začne voda okamžitě odtékat hadicí. 

7. Jakmile voda přestane samovolně vytékat, nadzvedněte bazén na straně ležící naproti   

vypouštěcímu ventilu, čímž z bazénu vypustíte zbytek vody. 

8. Až s tím budete hotovi, odpojte hadici i adaptér. 

9. Pro účely uskladnění musí být vypouštěcí ventil na obou stranách, tedy na vnitřní i vnější, uzavřený. 

10. Vyměňte vypouštěcí uzávěr na vnější straně bazénu. 

11. Vypusťte vzduch z horního prstence a odstraňte všechny instalační díly. 

12. Bazén a všechny díly musejí být před složením zcela suché, nechte je hodinu schnout na slunci 
(viz obr. č. 10). Bazénovou fólii posypte mastkovým práškem, který zabrání slepení materiálu a 
případně nasaje přebytečnou vodu. 

13. Vypusíte vzduch z horního prstence a odstraňte všechny instalační díly (viz rovněž nákresy 11.1 a 
11.2).  

14. Jakmile dvě protilehlé strany přehnete směrem dovnitř, jednoduše přeložte jednu stranu přes dru-
hou, jako když zavíráte knihu (viz rovněž nákresy 12.1 a 12.2). 

15. Dlouhé konce přehněte ke středu (viz obr. č. 13). 

16. Přeložte jeden konec přes druhý (jako když zavíráte knihu) (viz obr. č. 14). 

17. Uložte bazénovou fólii a příslušenství na suchém místě. Teplota nesmí klesnout pod 0 stupňů 
nebo přesáhnout 40 stupňů Celsia. 

18. Pro uskladnění můžete použít originální obal. 

 

 

7 Přípravy na zimu 

Zazimování bazénu 

Bazén lze snadno vypustit a bezpečně uskladnit přes zimu. Někteří lidé přesto nechávají bazén 
stát celoročně venku. V zemích, kde jsou studené zimy, to nedoporučujeme. Materiál se vlivem 
chladu může poškodit. Jestliže teplota klesne pod 0 stupňů Celsia, měl by se tedy bazén de-
montovat. Jak bazén vypustit? 

Pokud se rozhodnete nechat bazén stát venku, připravte jej na zimu následujícím 

způsobem: 

1. Vodu v bazénu důkladně vyčistěte (jestliže máte bazén Easy Set nebo Oval Frame, zkontroluj-
te, zda je vzduchový prstenec dobře nafouknutý). 
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2. Odstraňte skimmer (pokud je k dispozici) nebo jiné součásti připojené na filtr. Jestliže je to 

nutné, vyměňte mřížku síta. Zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství před uskladněním čisté 

a suché. 

3. Přívod a výpusti uzavřete pomocí příslušných zátek (velikost 16’ a menší). Zavřete přívod a 

vypouštěcí ventil (velikost 17’ a větší). 

4. Odstraňte schůdky (pokud jsou k dispozici) a uskladněte je na bezpečném místě. Zkontrolujte, 

zda jsou schůdky před uskladněním dokonale suché. 

5. Odpojte hadice od všech přípojek. 

6. Použijte vhodnou chemikálii na zimu. Obraťte se na prodejce bazénů ve Vašem okolí, protože 

existují značné regionální rozdíly. 

7. Zakryjte bazén krycí plachtou INTEX. DŮLEŽITÉ: KRYCÍ PLACHTA INTEX NENÍ 

BEZPEČNOSTNÍ KRYT. 

8. Vyčistěte a vyprázdněte čerpadlo, těleso filtru a hadice. Odstraňte a zlikvidujte starou filtrační 

kartuši (na příští sezónu si připravte novou). 

9. Odneste čerpadlo a filtrační díly do interiéru a uskladněte je na bezpečném a suchém místě, 

skladovací teplota by se měla pohybovat mezi 0 a 40 stupni Celsia. 

 

8 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Bazén Vám může přinést spoustu zábavy a potěšení, s vodou jsou ovšem spojena i určitá rizi-
ka. Abyste se vyvarovali eventuálních nebezpečí poranění a životu nebezpečných situací, bez 
podmínečně si přečtěte bezpečnostní pokyny, přiložené k výrobku, a řiďte se jimi. 
Nezapomeňte, že výstražná upozornění na obalech sice zahrnují mnohá, přirozeně však ne 
všechna možná rizika. 

V zájmu větší bezpečnosti se prosím obeznamte s následujícími směrnicemi a výstražnými  

upozorněními, vydanými národními organizacemi zabývajícími se problematikou bezpečnosti. 

• Zajistěte neustálý dohled. Funkci dozoru u bazénu by měla převzít spolehlivá a kompetentní 

  dospělá osoba, zejména pokud se v bazénu nebo v jeho blízkosti nacházejí děti. 

• Naučte se plavat. 

• Udělejte si čas a osvojte si pravidla poskytování první pomoci. 

• Každého, kdo na bazén dohlíží, poučte o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních 

zařízení, například uzamykatelné dveře, zábrany atd. 

• Všem osobám, které bazén používají, a to včetně dětí, vysvětlete, co dělat v případě nehody. 

• Při koupání je důležitý zdravý rozum a správný úsudek. 

• Opatrnost, opatrnost, opatrnost. 
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9 Záruka 

Bazén INTEX byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a vyznačuje se kvalitním zpracováním. 
Všechny výrobky Intex byly podrobeny kontrole a před expedicí z továrny nebyly zjištěny žádné 
závady. Tento záruční list platí pouze pro filtrační čerpadlo Krystal Clear a níže uvedené příslušenství. 
Následující ustanovení platí pouze pro země EU: Zákonná práva kupujícího podle směrnice 
1999/44/ES nejsou tímto příslibem záruky 

dotčena. 

Nároky vyplývající z ustanovení této omezené záruky může uplatnit pouze první majitel výrobku. 
Omezená záruka je nepřenosná. Záruční list platí pouze s dokladem o koupi. Níže uvedená záruční 
lhůta platí od data prodeje. Účtenku si prosím uschovejte spolu s tímto návodem k obsluze. Při up-
latňování jakýchkoliv nároků ze záruky musí být předložen doklad o koupi, v opačném případě je 
omezená záruka neplatná. 

V případě, že se během časového úseku 90 dní od data nákupu objeví výrobní vady, kontaktujte 
prosím příslušné servisní centrum iNTEX, které najdete ve zvláštním seznamu „Autorizovaná servisní 
centra“. Servisní centrum pak rozhodne o oprávněnosti nároku. 

ZÁKONNÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA USTANOVENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A 
SPOLEČNOST INTEX, JEJÍ AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI VŮČI KUPUJÍCÍM 
NEBO TŘETÍM OSOBÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY. Některé země nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení od-
povědnosti za škody způsobené úmyslným jednáním nebo za následné škody. Výše uvedené vy-
loučení nebo omezení se těchto zemí netýká. 

Nárok na záruku zaniká, pokud jsou škody způsobené nedbalostí, napětím, resp. elektrickým prou-
dem, opotřebením, požárem, mrazem nebo jinými okolnostmi. Zaniká rovněž v případě nedodržení 
pokynů v návodu k obsluze. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na díly a komponenty, které byly 
zakoupeny od společnosti Intex. Omezená záruka se nevztahuje na neschválené změny, opravy nebo 
demontáže provedené osobou, kterou touto činností nepověřilo servisní centrum Intex. Omezenou 
záruku nelze uplatnit ani tehdy, jestliže jste při instalaci bazénu tento výrobek použili spolu s jiným 
výrobkem než některým z výrobků společnosti Intex. Záruka nezahrnuje náklady související s únikem 
vody z bazénu, použitím chemikálií nebo se škodami způsobenými vodou. Do záruky nespadají ro-
vněž škody na majetku a zdraví osob. 

https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/1-1-Bazeny/1-2-Nadzemni-bazeny

