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 Důležitá bezpečnostní 

upozornění  
PｳeFtTte si nejprve pozornT tento 

n￡vod pｳedt￭m, neﾞ zaFnete s instalaci.  

Bazén 
ｉｮｴ･ｸ＠ｇｲ｡ｰｨｩｴ 
Model 478 cm – 569 cm

Neni ten baz￩n ﾞasn�? Pokud máte chuｿ＠ｶｹｺｫｯｵﾚ･ｴ＠ｩ＠ｪｩｮ￩＠ｶ�ｲｯ｢ｫｹ＠ｉｮｴ･ｸＬ
ｮ｡ｰｳ￭ｫｬ｡､＠ｮ｡ﾚ･＠｢｡ｺ￩ｮｯｶ￩＠ｰｳ￭ｳｬｵﾚ･ｮｳｴｶ￭Ｌ＠ｪ･､ｮｯ､ｵﾚ･＠ｮ￡ｳ＠ｮ｡ｶﾚｴｩｶｴ･＠ｮ｡
ｮ｡ﾚｩ｣ｨ＠ｩｮｴ･ｲｮ･ｴｯｶ�｣ｨ＠ｳｴｲ￡ｮｫ￡｣ｨ＠ｮ｡＠｡､ｲ･ｳ･＠ｷｷｷＮ｢｡ｺ･ｮｯｮｬｩｮ･Ｎ｣ｺＮ

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


DTkujeme, ﾞe jste se rozhodli zakoupit n￡ﾚ Intex baz￩n a pｳ￭sluﾚenstv￭. Prosim, udTlejte si nTkolik

minut Fasu a proFtTte pozornT tento n￡vod, pｳedtim neﾞ baz￩n postav￭te. T￭mto z￭sk￡te potｳebn￩
informace o p￩Fi, bezpeFnosti a ﾞivotnosti baz￩nu. Ke stavbT baz￩nu je doporuFovan￡ pｳ￭tomnost

2-3 lidi. Eim v￭ce lid￭, t￭m je baz￩n rychleji sestaven. 

BezpeFnostni pravidla 

UpozornTní na nebezpeF￭:  

– Pｳed iﾐstalaIí, používáﾐíﾏ a deﾏoﾐtáží si vždy prostudujte Ielý ﾐávod a zejﾏéﾐa kapitolu 
o zásadách bezpeFnosti práce.  
– Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k ﾐehodT ﾐeHo poškozeﾐí Hazéﾐu 
mohla vytékající voda bez problému odtékat, aﾐiž Hy ohrozila lidi a zvíｳata ﾐeHo poškodila 
budovy ci pozemky.  
– V okruhu ヲﾏ od Hazéﾐu se ﾐesﾏí ﾐaIházet žádﾐá vyvýšeﾐá ﾏísta ふterasy, Halkóﾐy, apod.ぶ 
ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpecí pádu do bazénu.  
– Pro vstup a výstup z Hazéﾐu používejte vždy sIhudky.  
– Udržujte vodu ﾐeustále Iistou, aHy Hylo zｳetelﾐT vidTt dﾐo a Hylo ﾏožﾐé správﾐT
odhadnout hloubku bazénu.  
– Pokud ﾐeﾐí Hazéﾐ používáﾐ, odstra｢te z ﾐej sIhudky a uložte je ﾏiﾏo dosah detí  
a ostatních neoprávnTných osob.  
– Neustále udržujte vodu deziﾐfikovaﾐou a zdravotﾐT ﾐezávadﾐou. Používejte filtraFﾐí
zaｳízení a pravidelnT do vody pｳidávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je  
vážﾐýﾏ zdravotﾐíﾏ rizikeﾏ.  
– UjistTte se, zda Hazéﾐ, vFetﾐT jeho pｳíslušeﾐství, je sestaveﾐ v souladu s tímto návodem.  
– ProvádTjte pravidelﾐou koﾐtrolu a údržHu Hazéﾐu a jeho príslušeﾐství.  

Požadavky ﾐa osoHy používajíIí Hazéﾐ:  

– Bez dozoru sﾏTjí Hazéﾐ používat pouze osoHy starší ヱΒ-ti let, tTlesnT i mentálne  
zpusobilé.  
– DTti musí být v bazéﾐu pod ﾐeustálýﾏ dohledeﾏ dospTlýIh, aHy ﾐedošlo ke zraﾐTﾐí  
neboＬ aby se neutopily.  
– NeplavIi, deti ふzejﾏéﾐa ﾏeﾐší ﾐež je výška hladiﾐy vody v Hazéﾐuぶ a osoHy s oﾏezeﾐou 
schopností pohybu a orientace se smejí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z nej  
pouze za doprovodu a dohledu plavIu Ii jiﾐýIh koﾏpeteﾐtﾐíIh dospTlýIh osoH ふstaršíIh 
18-ti letぶ, tj. tTlesﾐT a duševﾐT zpusoHilýIh.  
– Maﾐipulovat s elektriIkýﾏ pｳíslušeﾐstvíﾏ ﾏohou pouze osoHy starší ヱΒ-ti let, musí se ｳídit  
pｳíslušﾐýﾏi zásadaﾏi bezpeFnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zaｳízeních  
podle pｳíslušﾐýIh ﾐárodﾐíIh pｳedpisu a ﾐoreﾏ.  
– Neprovozujte nebezpeFné hry uvnitｳ bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit  
koupajíIí se osoHy ﾐeHo koﾐstrukIi a pｳíslušeﾐství, kterými je bazén vybaven.  
– PｳeFtTte si ustaﾐoveﾐí v toﾏto ﾐávodu o iﾐstalaIi a používáﾐí filtraFﾐího zaｳízeﾐí. 

Zakázaﾐé použití:  

– Z bezpeFnostních dﾉvodu nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.  
– Je zakázáno skákat do bazénu po hlavT nebo z okraje bazénu.  



– Nekoupejte se v noci nebo pri nedostateFném osvTtlení.  
– Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog ci jiných omamných látek.  
– Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.  
– )ákaz používáﾐí jiﾐého pｳíslušeﾐství ﾐež jaké je pｳedepsané výrobcem. 

– Je zakázáﾐo sedat si ﾐa okraj Hazéﾐu ﾐeHo jiﾐýﾏ zpﾉsoHeﾏ ﾐarušovat statiku Hazéﾐu.  
– )a žádﾐýIh okolﾐostí ﾐeupravujte souFásti Hazéﾐu. NedTlejte otvory do Hazéﾐu aﾐi  
do schudku.  
– Je zakázáno koupání pｳi zapnutém filtraFním zaｳízení (tj.pｳipojení Ferpadla k el. síti).  
– Je zakázáﾐo pｳekraFovat povoleﾐou ﾐosﾐost žeHríku.  
BezpeFﾐostﾐí pokyﾐy pro používáﾐí filtraFﾐího zaｳízeﾐí:  
– FiltraFní zaｳízení pｳipojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám.  
– FiltraFní zaｳízení zapínejte pouze tehdy, když ﾐikdo ﾐeﾐí v Hazéﾐu.  
– Zabra｢te dTtem v manipulaci s filtraFním zaｳízením.  
– )aｳízeﾐí ﾐeﾐí urFeﾐo pro použití osoHaﾏi ふvFetﾐF dTtíぶ se sﾐížeﾐýﾏi fyziIkýﾏi, sﾏyslovýﾏi 
ﾐeHo ﾏeﾐtálﾐíﾏi sIhopﾐostﾏi, pokud ﾐeﾐí zajišteﾐ jejiIh dohled a iﾐstruktáž odpovTdﾐou 
osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami  
pod vliveﾏ léku, oﾏaﾏﾐýIh prostｳedku apod., sﾐižujíIíIh sIhopﾐost ryIhlé reakIe.  Zaｳízení
zabezpeFte tak, aby se k nTmu dTti bez dozoru nemohly dostat.  

UsIhovejte si tyto pokyﾐy k pozdTjšíﾏu ﾐahlédﾐutí! 

SouF￡sti baleni 



 
 

Model 508 cm 

 

 



Cislo dilu Popis Velikost bazenu a mnozstvi

478 * 124 508 * 124 569 * 135 

1 Tycky 2 extra 32 34 38 

2 Gumova tesneni 2 extra 32 34 38 

3 Spojky ve tvaru T 15 16 18 

4 Klipsny ve tvaru V 15 16 18 

5 Svisly spojovak (inkl. V klipsnu) 15 16 18 

6 Viko pro spojovak  15 16 18 

7 Horizontalni tyc 15 16 18 

8 Folie bazenu 1 1 1 

9 Upevnovaci lano 1 1 1 

10 Odpousteci ventil 1 1 1 

11 Podkladova folie 1 1 1 

12 Viko – vodeodolne 4 extra 34 36 40 

13 Srouby 4 extra 34 36 40 

14 Vrchní krytka nosníku 15 16 18 

15 Vrchní panel 15 16 18 

16 Vrchní konzole 15 16 18 

17 Svislý nosník 15 16 18 

18 Koﾐektor ﾐa pluﾐžrový veﾐtil 2 2 2 

19 Víko ventilu se sítkem 2 2 2 

20 Bocni strana A 116 124 141 

21 Bocni strana B 0 0 17 

22 Kombinace bocnich stran s 2 
otvory 

1 1 1 

23 Kombinace bocnich stran s 1 
otvorem 

1 1 1 

24 Spodni vodici lista 15 16 18 

25 Spodni krytka nosniku 15 16 18 

26 Klic na sroub 2 2 2 

27 Vypustni zarizeni 1 1 1 



Cislo dilu Popis Nahradni dily 

478 * 124 508 * 124 569 * 135 

1 Tycky 2 extra 10312 10312 10312 

2 Gumova tesneni 2 extra 10648 10648 10648 

3 Spojky ve tvaru T 10861 10861 10862 

4 Klipsny ve tvaru V 10313 10313 10313 

5 Svisly spojovak (inkl. V klipsnu) 10864 10864 10865 

6 Viko pro spojovak  10309 10309 10309 

7 Horizontalni tyc 10414 10414 10414 

8 Folie bazenu 11490 11015 11110 

9 Upevnovaci lano 10587 10317 10317 

10 Odpousteci ventil 11044 11044 11044 

11 Podkladova folie 18927 18933 11290 

12 Viko – vodeodolne 4 extra 11102 11102 11102 

13 Srouby 4 extra 11024 11024 11024 

14 Vrchní krytka nosníku 11117 11177 11177 

15 Vrchní panel 11174 11174 11174 

16 Vrchní konzole 11017 11017 11017 

17 Svislý nosník 11175 11175 11176 

18 Koﾐektor ﾐa pluﾐžrový veﾐtil 11040 11040 11040 

19 Víko ventilu se sítkem 11240 11240 11240 

20 Bocni strana A 11105 11105 11105 

21 Bocni strana B 11021 11021 11021 

22 Kombinace bocnich stran s 2 
otvory 

11107 11107 11107 

23 Kombinace bocnich stran s 1 
otvorem 

11108 11108 11108 

24 Spodni vodici lista 11019 11019 11019 

25 Spodni krytka nosniku 11178 11178 11178 

26 Klic na sroub 11053 11053 11053 

27 Vypustni zarizeni 10201 10201 10201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V�stavba baz￩nu 

Vyhledejte vhodn￩ misto pro Vaﾚ baz￩n a drﾞte se tTchto pravidel: 

1. Místo, kam chcete bazén postavit, musí být absolutnT rovné a ploché. Nestavte bazén  ﾐa 

svahu ﾐeHo svažitéﾏ teréﾐu.  

ヲ. Podklad ﾏusí Hýt koﾏpaktﾐí a dostateFﾐT pevﾐý, aHy udržel tlak a hﾏotﾐost plﾐého 
bazénu.  

Nestavte bazén na blátivém, píseFném, mTkkém nebo sypkém podkladu.  

3. Nestavte bazén na terasu, balkon nebo rampu.  

ヴ. Bazéﾐ vyžaduje, aby v prostoru nejméne 1,2 m kolem bazénu nebyly pｳedmTty, na které 

by mohlo vylézt díte za úFelem získání pｳístupu do bazénu.  

5. Tr￡va pod baz￩nem nebude nad￡le rust. Vyt￩kaj￭c￭ voda bThem koup￡n￭ mﾉﾞe tr￡vu

poﾚkodit. Pokud vlastn￭te druh tr￡vy, kter￡ muﾞe prorﾉstat folii, mTjte na vTdomi, ﾞe toto 

neni dﾉvod k reklamaci. 

Pro iﾐstalaIi Hazéﾐu vyHerte veﾐkovﾐí staﾐovište. Ideálﾐí je rovﾐá Hetoﾐová ploIha. Pokud se 
žádﾐá takováto ploIha ﾐeﾐaskýtá, pｳipravte staﾐovište pro Hazéﾐ podle ﾐíže uvedeﾐýIh 
instrukcí.  

VAROVANI 

Pokud bazén nebude instalován na rovném, plochém a kompaktním povrchu v souladu s tTmito

pokyﾐy, ﾏuže to ﾏít za ﾐásledek zhrouIeﾐí Hazéﾐu ﾐeHo ﾏuže dojít k vylití oHsahu vFetﾐT

koupajíIí se osoHy z Hazéﾐu, Iož ﾏuže vést k vážﾐýﾏ zraﾐeﾐíﾏ ﾐeHo poškozeﾐí ﾏajetku. Riziko 

elektriIkého šoku: pｳipojte filtraFﾐí zaｳízeﾐí pouze do uzeﾏﾐTﾐé elektriIké zásuvky IhráﾐTﾐé

proudovýﾏ IhráﾐiFeﾏ. Za úFeleﾏ sﾐížeﾐí rizika úrazu el. proudeﾏ ﾐepoužívejte prodlužovaIí 

šﾐury, FasovaFe, zásuvkové adaptéry ﾐeHo konvertory pro pｳipojení Ferpadla 



Pｳ￭prava podlaﾞ￭ pro baz￩n 

NajdTte ﾐejﾐižší ﾏísto vytyFeﾐého prostoru. Veškerou okolﾐí ploIhu vyrovﾐejte odkopáﾐíﾏ 
nebo shrnutím zeminy do úrovnT nejnižšího Hodu. Vždy je lepší odstraﾐit materiál tvoｳící
nerovnosti ﾐež zarovﾐávat prohluHﾐT zasypáváﾐíﾏ. )ajistíte tak lepší pevﾐost podkladu. V 
okaﾏžiku, kdy je Ielá ploIha vyrovﾐáﾐa a pｳeHyteFﾐá zeﾏiﾐa odstraﾐTﾐa, ﾏužete zasypat do 
roviﾐy všeIhﾐy ﾏalé prohlubnT (rozmTlnTnou hlíﾐou ﾐeHo pｳesátýﾏ pískeﾏぶ. Vždy 
zpevnujte a dorovﾐávejte staﾐovište až ﾐakoﾐeI. 

Poznamka: Naｳadi neni souFasti baleni. 

1. OznaFte m￭sto v�stavby 
Pokud jste jiﾞ vybrali m￭sto pro baz￩n, zastrFte tyFku nebo kolik do prostｳedka
prostoru. Od stｳedu odﾏTｳte ﾐa provazu délku A a ﾐa koﾐIi délky uvažte zﾐaFíIí
dｳívko, štTteI s Harvou ﾐeHo tryIhtýｳ s ﾏoukou. PoﾏoIí provazu a Vašeho zﾐaFíIího
prostｳedku vyznaFte obvod bazénu.  

Pro bazen 478 cm = bod A 251,5 cm 
Pro bazen 508 cm = bod A 266,7 cm 
Pro bazen 569 cm = bod A 297,1 cm 



2. VyFistTte stav･bn￭ plochu 
Odstra｢te tr￡vu, kameny a ostatni pｳedmTty ve vyznaFen￩ ploﾚe. Odstra｢te pｳedmTt
ve stｳedu prostoru a take vﾚechny jin￩ pomﾉcky. 

3. Vyrovnejte plochu 
Vyhledejte nejhlubﾚ￭ misto prostoru. Veškerou okolﾐí plochu vyrovnejte odkopáním 
nebo shrﾐutíﾏ zeﾏiﾐy do úrovﾐe ﾐejﾐižšího Hodu. Vždy je lepší odstraﾐit ﾏateriál 
tvoｳíIí ﾐerovﾐosti ﾐež zarovﾐávat prohluHﾐT zasypáváﾐíﾏ. )ajistíte tak lepší pevﾐost 
podkladu. V okaﾏžiku, kdy je Ielá ploIha vyrovﾐáﾐa a pｳeHyteFﾐá zeﾏiﾐa 
odstraﾐTﾐa, ﾏužete zasypat do roviﾐy všeIhﾐy ﾏalé prohluHﾐT ふrozﾏTlﾐTﾐou hlíﾐou 
ﾐeHo pｳesátýﾏ pískeﾏぶ. Vždy zpevﾐujte a dorovﾐávejte staﾐovište až ﾐakoﾐeI. 

Použijte dlouhé zedﾐiIké pravítko ふhliﾐíkové ﾐeHo dｳevTﾐéぶ a vodováhu. Staﾐovište 
postupnT vyrovnejte a dané vyrovnané ﾏísto vždy zkoﾐtrolujte poﾏoIí pravítka a 
vodováhy. 

4. Pokryjte pｳipravenou plochu pｳibliﾞnT jednim centimetrem pisku nebo poｳidtT
zahradn￭ dlaﾞbu. Pｳezkouﾚejte opTt rovnost plochy. Plocha mus￭ b�t naprosto rovn￡, 
aby mohlo dojit k･ spravn￩ vystavbT baz￩nu. 



5. Poloﾞeni na dlaﾞdice urFen￩ pro baz￩ny a zahradu 
DoporuFen￩ kusy jsou pro bazeny velikosti 477,5 cm, pｳibliﾞnT 16 ks.  Pro bazeny  508 
cm 18 ks a baz￩ny o velikosti 570 cm takt￩ﾞ 18 ks.  
RozmTｲy jednotlivych dlaﾞdic maj￭ m￭t rozmTry alespo｢ 45,72 * 45,72 * 5,08 cm.  

RozmTry baz￩nu: 

478 cm = bod A 251,5 cm, bod B 104,1 cm (rozpTt￭ mezi dlaﾞdicemi) 
508 cm = bod A 266,7 cm, bod B 104,1 cm (rozpTt￭ mezi dlaﾞdicemi) 
569 cm = bod A 297,1 cm, bod B 104,1 cm (rozpTt￭ mezi dlaﾞdicemi) 



Tento baz￩n se tak￩ nab￭z￭ s Intex Krystal Clear filtraFn￭ pumpou. Otevｳte opatrnT
kartonov￩ balen￭, ve kter￩m je folie baz￩nu a pｳ￭sluﾚenstvi. 

Pｳibliﾞn￡ doba v�stavby je 120 min.  

1. Pｳ￭prava folie baz￩nu 

Otevｳ･te baleni s folii baz￩nu. Baleni uchovejte, tak abyste jej mohli v pｳ￭padT
potｳeby opTt pouﾞ￭t. Chra｢te pｳed vnTjﾚ￭mi vlivy poFasi. 

VyjﾏTte podložku Hazéﾐu a rozprostｳete ji na pｳipravený prostor. Dále vyjﾏTte plášt 
bazénu a rozprostｳete ho ﾐa podložIe. VypoušteIí veﾐtil ﾏusí Hýt smTrem k místu, 
kam se bude vypouštet voda ふodpadぶ. Rozevｳete plášt tak, aHy se ohrál ﾐa slunci a 
aby pak byla jedﾐodušší instalace vodorovných nosníku do otvoru v plášti.  
Duležité: Bazéﾐeﾏ ﾐešoupejte po zeﾏi. Muže dojít k jeho protržeﾐí ﾐeHo k jiﾐéﾏu 
poškozeﾐí.  
UjistTte se, zda Fást s dvTmi pｳípojkami na hadici smTｳuje ke zdroji el. proudu. 
Sestavený bazén musí být v dosahu elektrické zásuvky pro pｳípadné zapojeni 
filtraFního zažízeﾐí.  

2. Sestaveni ramu bazenu 

K bazénu jsou dodávány dvT velikosti trubek - nohy bazénu a vodorovné nosníky. 
TruHky s vTtšíﾏ prﾉﾏTreﾏ jsou vodorovﾐé ﾐosﾐíky, které se zasouvají do otvoru v 
plášti ﾐa vrIhu Hazéﾐu. TruHky s ﾏeﾐšíﾏ pruﾏTreﾏ jsou svislé ﾐohy Hazénu. Jak 
nosníky, tak i nohy bazénu pasují do spojek ve tvaru „T“.  
Vodorovﾐé ﾐosﾐíky zaFﾐTte zasouvat do otvoru v plášti z jakéhokoliv ﾏísta, ale vždy 
jedním smTrem. Jakmile je nosník na svém míste, vezmTte jednu ze spojek ve tvaru 
„T“ a prostrFením jistícího kolíku skrz tTsnTní ji spojte s jednou stranou vodorovného 
nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, dokud ﾐejsou spojeﾐy všeIhﾐy 
vodorovné ﾐosﾐíky a spojky ve tvaru „T“.  
KoﾏpletaIe posledﾐího spoje ﾏuže Hýt složitá. Lze si ji zjedﾐodušit tak, že souFasﾐT
zvednete koﾐIe oHou dílu IIa o ヵIﾏ do výšky, vložíte ﾐosﾐík do spojky a oba díly 
zaFnete opTt dávat dolu. Nosník pak vklouzne do spojky. Pｳed kompletací bazénových 
nohou se ujistTte, že je posledﾐí ﾐosﾐík doHre pｳipevﾐTﾐ.  
Dále zasunte nohy bazénu do oka v obvodovém pásu, který je umístTn ve stｳedu
bazénového plaﾚtT. 



Spodek nohy musí být za bílým obvodovým provazem (9) blízko dna bazénu. OpatrnT  
zasu｢te nohu do oka v pásu a konec nohy umístTte za obvodový provaz. Potom  
nasu｢te vrIhﾐí Fást ﾐohy do spodﾐí Fásti spojky ve tvaru „T“, tak, aHy se pｳekrývaly
dírky a jistící kolíFek s pružiﾐou. Na koﾐeI ﾐohy ﾐasadte základﾐu nohy (6). 
Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-ン ﾏísteIh a „zatｳeste“ s ﾐíﾏ, aHyste 
provTｳili, zda jsou v soHe doHｳe zasuﾐuté všeIhﾐy spojky, ﾐohy a ﾐosﾐíky. VšeIhﾐy 
jistící kolíky zatlaFte smTrem dolu skrz dírky, abyste se ujistili, že jsou správﾐT
umístTny.  
JemnT zatáhnTte za spodní Fást ﾐohy sﾏTreﾏ od Hazéﾐu, aHyste se ujistili, že je ﾐoha 
za obvodovým provazem. Noha by mTla být ve svislé pozici a musí být na stｳedu 
dlaždiIe.  
Naiﾐstalujte ﾏatiIe, ploIhá tTsﾐTﾐí a prﾉIhody se sítkeﾏ ﾐa otvory v plášti Hazéﾐu. 
Pｳed tíﾏ, ﾐež zaFﾐete Hazéﾐ ﾐapouštet vodou se ujistTte, zda je výpustní ventil uvnitｳ
bazénu uzavｳený a zda je víko výpustního ventilu vnT bazénu dobｳe utažeﾐé. 
Bazéﾐ napustT cca do výšky ヵ Iﾏ vodou a zkoﾐtrolujte, zda ﾐeﾐí výrazﾐý rozdíl ve 
skloﾐu dna bazénu. 

3. NaplnTni baz￩nu 

ProFtTｴe si prvnT n￡vod pouﾞit￭ pｳisluﾚn￩ho filtraFn￭ho zaｳ￭zen￭, instalujte sitko 
s otoFn�m tTsnTn￭m, d￡le gumov￩ tTsnTn￭ a otoFn￩ hlavice. Pouﾞijte z￡klopky ventilu 
a a spojte s pｳ￭pojkami uvnitｳ baz￩nu, tak aby nemohla voda pｳi naplnTn￭ vyteci. 

Pｳedt￭m neﾞ zaFnTte baz￩n napl｢ovat, pｳesvTdFte se, ﾞe jsou vﾚechny uz￡vTry na 
sv￩m mistT. Nenaplnujte baz￩n ale vice jak 2-3 cm. 

Duleﾞite: Pokud voda v baz￩nu st￩ka na jednu stranu, je bazen pravdTpodobnT
ﾚpatnT postaven. V tomto pｳ￭padT, mus￭te baz￩n vypustit a podklad baz￩nu srovnat.  

Pak zaFnete s tim, ﾞe zbytek plachty uvnitｳ baz￩nu narovnate a rozprostｳete ke 
konstrukci baz￩nu. Po naplnTni smi voda dosahovat pouze tTsnT pod okrajni horni 
obruF baz￩nu. Pokud je baz￩n naplnTn vodou a je jist￩, ﾞe je spravnT zkonstruov￡n a 
rovnT postaven, muﾞete zaF￭t s konstrukci pｳisluﾚenstv￭. 

a) Instalace horni obruFe 
PｳipevnTte drﾞadla ze spoda ﾐa „T“ spojeﾐi. UjistTte se, ﾞe jsou dva vystupky 
spojky obracen� smTrem nahoru. OpakovanT se ujistTte, ﾞe jsou vsechny F￡sti
pevnT spojeny. 

b) Instalace dolnich koleji a nosniku 
Spodn￭ kryt nosniku poloﾞ￡me na zem a srovn￡nem se z￡kladnou noh. UjistTte se, 
ﾞe otvor se zavitem na spodn￭m krytu nosniku smTｳuje smTrem ven. UmistTte
vﾚechny spodni kryty na urFena m￭sta. Spodni vodici lﾚstu se dvTmi spodn￭mi kryty 
nosn￭ku na kaﾞd￩m boku. Se spojov￡n￭m zaFnTte kedkoliv, ale potom pokraFujte
st￡le jedn￭m smTrem. UjistTte se, ﾞe d￭ry pｳedvrtan￩ ve spodni vod￭c￭ liﾚtT jsou 
zahaknut￩ na vystupc￭ch spodn￭ krytky nosniku. Pｯstupujte takto st￡le po obvodu 
baz￩nu, dokud nejsou vﾚechny spodn￭ vod￭c￭ liﾚty a vﾚechny spodni krytky nosniku 



spojeny. Nastavte vzd￡lenost spodniho krytu nosn￭ku od z￡kladny nohy odhadem 
– pｳedpokl￡dejte, ﾞe svisl� nosn￭k bude ve svisl￩ poloze, jamile bude naistalovan. 

c) Instalace svisl￩ho nosniku 
Odstra｢te kartonov￩ vloﾞky z obou draﾞek kaﾞd￩ho svisl￩ho nosniku. Vloﾞte svisl�
nosnik do spodniky krytky nosniku. Svysl�＠nosn￭k lehce nadzvihnTte, aby otvor ve 
vrchni F￡sti svisleho nosniku zapadl do draﾞky na vrchn￭＠konzole. ZatlaFte smTrem
dolﾉ, abyste se ujistili, ﾞe je svisl� nosn￭k pevnT spojeny s vrchni konzolou a 
zaroven vloﾞeny do spodni krytky nosniku.  

d) Konstrukce stTn 
PoFet stTn z￡vis￭ na typu a velikosti baz￩nu. Existuji dva typy stTn, u kterych se 
musi pｳi v�stavbT zpozornit. 1. StTna, na kter￩ jsou otvory pro napuﾚtTn￭ a 
vypuﾚtTni baz￩nu. 2. StTna, na kter￩ jsou zobrazeny vystraﾞn￩ informace, kter￩
musi byt viditeln￩ pro uﾞivatele bazenu. Tyto dvT stTny jsou extra zabaleny.  

Postaveni stTn z vypustnimi otvory 
UmistTte stTnu s otvory vnT baz￩noveho plaﾚtT na misto, kde jsou oｴvory na 
vstup a vystup hadic do baz￩nu. Panely vyndejte z obalu. Nejprve zasunte dvojity 
boFn￭ panel s jedn￭m otvorem po svisl�ch nosn￭cich dolﾉ na svyslou hranu spodni 
vodici liﾚty. Instalujte panely v F￭seln￩m poｳad￭ od spodu nahoru. Draﾞka kaﾞd￩ho
panelu musi byt zcela vlozena na vystupek pｳe､choziho panelu. Potisku panelu 
musi smTrovat ven. D￡le zasu｢te dvojity panel se 2 otvory po svislych nosnicich a 
nasadte ho na vystupek boFn￭ho panelu. Ve smTru hodinov�ch ruFiFek
naﾚroubujte konektory na prunzrovy ventil na pruchodky z￡vitem, kter￩ byly na 
baz￩n jiﾞ nainstalov￡ny pｳi sestavov￡n￭ baz￩nu. Ve smTru chodu hodinov�ch
ruFiFek naﾚroubｵjte plunﾞrov￩ ventily na konektory. Uzavｳete plunﾞrov￩ ventily –
je nutne stlacit madlo smTrem dolﾉ a otoFit s nim ve smTru chodu hodinovych 
ruFiFek. Nyni muﾞete doｰustit vodu maximalnT do urovnT pod v�ｳezy v pl￡ﾚti
baz￩nu. 



BoFni panel s varov￡n￭m umistTte tak, aby si uﾞivatele baz￩nu mohli uveden￡
varov￡ni pｳeF￭st pｳed pouﾞit￭m baz￩nu. Vybalte boFni panel z obalu a nejprve 
zasunte boFni panel po svislych nosnicich dolu na svislou hranu spodni vodici listy. 
Instalujte panely v Fiselnem poｳadi od spoudu nahoru. Draﾞka kaﾞd￩ho panelu 
musi byt zcela vloﾞena na v�stupek pｳedchoz￭ho panelu. Potisk na boFn￭ch
panelech musi smTrovat ven. 

e) Instalace boFn￭ch panelﾉ  
U Hazéﾐů s výškou ヱヲヴ Iﾏ ﾐaiﾐstalujte zHytek HočﾐíIh paﾐelů použitíﾏ osﾏi kusů 
HočﾐíIh paﾐelů Aﾐa každou sekIi. Paﾐely iﾐstalujte po jedﾐoﾏ kuse od zdola 
ﾐahoru. Drážka prvﾐího paﾐelu ﾏusí Hýt zIela vložeﾐa ﾐa svislou hraﾐu spodﾐí 
vodíIí lišty, drážka ostatﾐíIh paﾐelů ﾏusí Hýt zIela vložena na výstupek 
předIhozího paﾐelu. 

f) Instalace vrchniho panelu 
Naiﾐstalujte vrIhﾐí paﾐel ふヱヵぶ ﾐa vršek Hočﾐího paﾐelu tak, aHy Hyly otvory na 
jeho obou stranách arovﾐáﾐy s výstupky ﾐa vrIhﾐí koﾐzoli ふヱヶぶ. Ujistěte se, že 
drážka, která je pod vrIhﾐíﾏ paﾐeleﾏ pevﾐě pasuje ﾐa výstupek vrIhﾐího paﾐelu 
ふヱヵぶ. Opakujte teﾐto postup dokud ﾐejsou všeIhﾐy vrIhﾐí paﾐely přiIhyIeﾐy k 
vrIhﾐíﾏ koﾐzoláﾏ a Hočﾐíﾏ paﾐelůﾏ. PO)NÁMKA: Čtyři kusy vrIhﾐíIh paﾐelů 
ﾏají potisk s varováﾐíﾏi. Naiﾐstalujte tyto čtyři vrIhﾐí paﾐely tak, aby nebyly 
vedle sebe. 

g) Instalace vrchni konzole 
Nainstalujte vrchní krytku nosníku (14) na místo styku dvou vrIhﾐíIh paﾐelů. 
Výstupek vrchní krytky ﾐosﾐíku zasuňte do drážky ﾐa vrIhﾐí části svislého 
nosníku. Otvory na vrchní krytce nosníku zarovnejte s výstupky na vrchní konzole. 
Do každého výstupku se závity vložte a ﾐašrouHujte šrouH ふヱンぶ poﾏoIí 
přiložeﾐého klíče ﾐa šrouHy ふンヰぶ. Do hlavy šrouHu potoﾏ vložte těsﾐíIí záslepku 
ふヱヲぶ. Opakujte teﾐto postup dokud ﾐejsou všeIhﾐy vrIhﾐí krytky ﾐosﾐíku
připevﾐěﾐé k vrIhﾐíﾏ koﾐzoláﾏ a k svislýﾏ ﾐosﾐíkůﾏ. 

4. Demont￡ﾞ baz￩nu 

Přesvědčte se, že je pevﾐě zatlačeﾐa vypouštěIí zátka ﾐa vﾐitřﾐí straﾐě 
vypouštěIího otvoru u dna bazénu. 

– OdšrouHujte víčko z vypouštěIího otvoru ﾐa vﾐější straﾐě Hazéﾐové stěﾐy. 
– NašrouHujte přeIhodový kus s ﾐátruHkeﾏ pro ﾐasuﾐutí zahradﾐí hadiIe. 
– Nasuňte ﾐa ﾐátruHek přeIhodového kusu koﾐeI hadiIe. 
– Druhý koﾐeI hadiIe položte do ﾏísta, kaﾏ ﾏůže Hýt voda Hezpečﾐě vypuštěﾐa. 
– Vytáhﾐěte a odklopte zátku, která je zasuﾐuta do vypouštěIího otvoru zevﾐitř Hazéﾐu. 
Voda začﾐe vytékat. 
– Po vypuštěﾐí zazátkujte vypouštěIí otvor zevﾐitř Hazéﾐu. Stáhﾐěte hadiIi z ﾐátrubku 
přeIhodového kusu a přeIhodový kus odšrouHujte a uskladﾐěte jej. 
– Na výtokový otvor z vﾐější straﾐy Hazéﾐu ﾐašrouHujte zpět víčko. 
– Pro rozeHráﾐí Hazéﾐu použijte pokyﾐy pro sestaveﾐí, ale v opačﾐéﾏ pořadí. Odstraňte
veškeré iﾐstalačﾐí součásti. 
– )ajistěte, aHy Hazéﾐ a všeIhﾐy jeho součásti Hyly před složeﾐíﾏ ﾐaprosto suIhé. NeIhte jej
vysušit ﾐa sluﾐIi ふviz. oHr. ヱヶぶ. Poprašte Hazéﾐ kosﾏetiIkýﾏ pudreﾏ, aHy se stěﾐy ﾐelepily 



k soHě. Pudr také aHsorHuje veškerou vodu, která ﾐa stěﾐáIh ulpěla. 
– Očistěte vﾐitřﾐí straﾐy Hazéﾐu čistou vodou, aHy při uskladﾐěﾐí ﾐedošlo k poškozeﾐí pláště
IheﾏiIkýﾏi prostředky. 
– Složte Hazéﾐ do tvaru čtverIe. )ačﾐěte ﾐa jedﾐé straﾐě, ﾐadvakrát ohﾐěte jedﾐu šestiﾐu
pláště Hazéﾐu do její vﾐitřﾐí straﾐy. Stejﾐě postupujte ﾐa druhé straﾐě ふviz. oHr. ヱΑ a ヱΒぶ. 
– Potoﾏ, Io takto vytvoříte dvě protilehlé složeﾐé straﾐy, jedﾐoduše přeložte jedﾐu přes
druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 19 a 20). 
– Složte dva dlouhé koﾐIe do středu ふviz. oHr. ヲヱぶ 
– Přehﾐěte jedeﾐ dlouhý koﾐeI přes druhý a plášť Hazéﾐu zﾏáčkﾐěte ふviz. oHr. ヲヲぶ. 
– Plášť Hazéﾐu a příslušeﾐství skladujte ﾐa suIhéﾏ a větraﾐéﾏ ﾏístě s teplotou ﾏezi 5–30 
°C, ﾏiﾏo dosah hlodavIů 
– Přesvědčte se, že Hazéﾐová folie je zIela suIhá dříve, ﾐež ji dlouhodoHě uskladﾐíte. 

Důležité: Bazéﾐ ﾐeﾐí odolﾐý vůči ﾏrazu a proto doporučujeﾏe, aHy Hyl dodržeﾐ postup pro 
jeho uskladﾐěﾐí přes ziﾏu. 

ZAZIMOVÁNÍ 
Na ziﾏﾐí oHdoHí ﾏůžete Váš Hazéﾐ sﾐadﾐo vypustit a uskladﾐit ﾐa Hezpečﾐéﾏ ﾏístě.
Mﾐoho lidí se však rozhodﾐe poﾐeIhat Hazéﾐ sestaveﾐý Ielý rok. V oHlasteIh, kde se
vyskytují teploty pod Hodeﾏ ﾏrazu je velké riziko poškozeﾐí Hazéﾐu. Proto doporučujeﾏe
Hazéﾐ vypustit, deﾏoﾐtovat a uskladﾐit ho ﾐa Hezpečﾐéﾏ ﾏístě. 

5. Z￡ruFni podminky 

Bazéﾐ Hyl vyroHeﾐ z ﾏateriálů ﾐejvyšší kvality a vysoké kvality provedeﾐí. VšeIhﾐy
součástky Hyly zkoﾐtrolováﾐy a shledáﾐy ﾐezávadﾐýﾏi. Záruka platí po dobu dvou 
let od data nákupu. UsIhovejte všeIhﾐy doklady o ﾐákupu společﾐě s ﾐávodeﾏ. 
Doklad o ﾐákupu Hude požadováﾐ při uplatňováﾐí záručﾐíIh ﾐároků. 
– ReklaﾏaIe zHoží se řídí právﾐíﾏ řádeﾏ ČR. 
– )áruka se vztahuje ﾐa veškeré vady způsoHeﾐé IhyHou ve výroHě ﾐeHo vadou 
materiálu ovlivňujíIí těsﾐost a ﾐepropustﾐost Hazéﾐu. 
– KupujíIí je poviﾐeﾐ ﾐeprodleﾐě po zakoupeﾐí Hazéﾐu zkontrolovat zda není 
porušeﾐ traﾐsportﾐí oHal ﾐeHo poškozeﾐ Hazéﾐ či jiﾐak zﾐehodﾐoIeﾐ a o této 
skutečﾐosti ﾐeprodleﾐě iﾐforﾏovat prodejIe. 
– Kupující je povinen po zakoupení výrobku zkontrolovat jeho kompletnost. 
– Vykazuje-li bazén zjevné vady, které se projeví ihned po zprovozﾐěﾐí, a pro 
které zařízeﾐí ﾐelze užívat, je kupujíIí poviﾐeﾐ zHoží ﾐeprodleﾐě reklaﾏovat, 
ﾐejpozději do tří ﾏěsíIů od zakoupení v místě ﾐákupu. 
– Při zjištěﾐí závady ﾐa jedﾐotlivýIh částeIh Hazéﾐu reklaﾏujte pouze vadﾐou část 



s viditelﾐě ozﾐačeﾐýﾏ ﾏísteﾏ poškozeﾐí. Na reklaﾏaIe po této lhůtě se Hude 
ﾐahlížet takto: 

záruka se nevztahuje na: 

– opotřeHeﾐí v důsledku ﾐesprávﾐé iﾐstalaIe ﾐeHo ﾐesprávﾐého používáﾐí, příp.
ﾐesprávﾐého uskladﾐěﾐí 
– Hěžﾐé opotřeHeﾐí zařízeﾐí odpovídajíIí Iharakteru a doHě jeho užíváﾐí 
– vady způsoHeﾐé ﾏeIhaﾐiIkýﾏ poškozeﾐíﾏ 
– vady způsoHeﾐé vliveﾏ živelﾐýIh sil 
– vady vzﾐiklé v důsledku použití ﾐestaﾐdardﾐíIh prostředků pro IheﾏiIkou 
údržHu Hazéﾐové vody a ﾐevhodﾐýIh čistíIíIh poﾏůIek 
– přirozeﾐé stárﾐutí a Hledﾐutí fólie Hazéﾐu v důsledku používáﾐí IheﾏiIkýIh 
prostředků k ošetřováﾐí Hazéﾐové vody, ﾐeHo vliveﾏ sluﾐečﾐího zářeﾐí
– deforﾏaIe vzﾐiklé v souvislosti s ﾐestaHilﾐíﾏ ﾐeHo ﾐeupraveﾐýﾏ podložíﾏ
– přirozeﾐé stárﾐutí podložky a kryIí plaIhty 

Výdaje spojeﾐé se ztrátou vody ﾐejsou rovﾐěž předﾏěteﾏ záruky. 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE! 

Doporučeﾐí: Použít vodu z vodovodﾐího řadu. 
Při ﾐapuštěﾐí Hazéﾐu studﾐičﾐí vodou doporučujeﾏe, aHy Hyl provedeﾐ rozHor 
vody. 


