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-  Vyberajte miesto pre postavenie bazénu tak,  aby v prípade ak dôjde k nehode alebo poškodeniu bazénu mohla vytekajúca voda bez problému odtekať, bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky. - V okruhu 2m od bazénu sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, apod.), ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazénu. - Pre vstup a výstup z bazénu vždy používajte schody. - Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazénu. - Ak nie je bazén používaný , odstráňte z neho schodíky a uložte ho mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb. - Neustále udržujte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom. - Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom. - Robte pravidelnú kontrolu a údržbu bazénu a jeho príslušenstva.    Požiadavky na osoby používajúce bazén:  -  Bez dozoru môžu používať bazén iba osoby staršie ako 18 rokov, telesne aj mentálne spôsobilé. - Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom, aby neprišlo k zraneniu alebo aby sa neutopili. - Neplavci, deti (hlavne menšie ako je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazénu a vystupovať z neho iba v doprovode a pod dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých. - Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem. - Nehrajte nebezpečné hry v bazéne alebo jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený. - Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.  Zakázané použitie:  - Z bezpečnostných dôvodov nemôže byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch. - Je zakázané skákať do bazénu hlavou napred alebo z okraja bazénu. - Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení. - Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok. -  Boj a násilné hry sú v bazéne zakázané. -  Zákaz používania iného príslušenstva ako je predpísané výrobcom.    - Je zakázané sedieť na okraji bazénu alebo iným spôsobom narušovať statiku bazénu. - Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazénu. Nerobte otvory do bazénu ani do schodíkov. - Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k el. sieti) - Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.  Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia: 
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 - Filtračné zariadenie pripojte k elektrickej zásuvke, ktorá odpovedá platným normám. - Filtračné zariadenie zapínajte iba vtedy, ak nikto nie je v bazéne. - Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením. - Zariadenie nie  je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú zoznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov apod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie. - Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.  Uchovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!                                  2. Zoznam dielov  
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  POZ�ÁMKA: Výkresy iba pre ilustračné účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný  výrobok. �ie je v mierke.        
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    POZ�ÁMKA: Výkresy iba pre ilustračné účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný  výrobok. �ie je v mierke.        3. Popis dielov Pred zostavovaním vášho výrobku venujte prosím niekoľko minút kontrole a zoznámte sa so  
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všetkými časťami bazénu.                                            POZ�ÁMKA: Výkresy iba pre ilustračné účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný  výrobok. �ie je v mierke.  . 4. Obsah balenia  
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ČÍSLO POPIS DAKOTA 5,08 x 1,24 m 1 Istiaci kolík 34 2 Tesnenie 34 2 Spojka v tvare T 16 4 Svorka v tvare V 16 5 Zvislá noha (vr. svorky v tvare V) 16 6 Základňa nohy  7 Vodorovný nosník 16 8 Plášť bazénu (vr. veka ventilu) 1 9 Obvodové lanko 1 10 Veko výpustného ventilu 1 11 Podložka pod bazén 1 12 Tesniaca záslepka 36 13 Skrutka 36 14 Vrchný kryt nosníku 16 15 Vrchný panel 16 16 Vrchná konzola 16 17 Zvislý nosník 16 18 Konektor na plunžerový ventil 2 19 Veko ventilu so sitkom 2 20 Bočný panel A 124 21 Bočný panel B 0 22 Dvojitý bočný panel s 2otvormi 1 23 Dvojitý bočný panel s 1 otvorom 1 24 Spodná vodiaca lišta 16 25 Spodný kryt nosníku 16 30 Kľúč na skrutku 2 31 Konektor na vypúšťanie 1 32 Kryt skrutky 16         5. Príprava povrchu a umiestnenia bazénu  
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Ak bazén nebude inštalovaný na rovnom, plochom a kompaktnom povrchu v súlade s týmito pokynmi, môže to mať za následok zrútenie bazénu alebo môže prísť k vyliatiu obsahu vrátane kúpajúcej sa osoby z bazénu, čo môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu majetku. Riziko elektrického šoku: pripojte filtračné zariadenie jedine do uzemnenej elektrickej zásuvky chránenej prúdovým chráničom. Za účelom zníženia rizika úrazu el.  prúdom nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, zásuvkové adaptéry alebo konvektory pre pripojenie čerpadla k prívodu elektrického prúdu. Použite jedine správne uzemnenú zásuvku.  Prívodnú šnúru umiestnite tam,  kde nemôže dôjsť k jej poškodeniu sekačkami, nožnicami  a inými zariadeniami.  Vyberte vonkajšie miesto,  kde chcete inštalovať bazén a majte pri tom na mysli nasledovné :  1. Miesto, kam chcete bazén postaviť, musí byť absolútne rovné a ploché. Nestavajte bazén  na svahu alebo svahovitom teréne. 2. Podklad musí byť  kompaktný a dostatočne pevný, aby udržal tlak a hmotnosť plného bazénu. Nestavajte bazén na blatovom, piesočnom, mäkkom alebo sypkom podklade. 3. Nestavajte bazén na plošinu alebo rampu. 4. Bazén vyžaduje, aby v priestore najmenej 1,3m okolo bazénu neboli predmety, na ktoré by mohlo vyliezť dieťa za účelom získania prístupu do bazénu.   Pre inštaláciu bazénu vyberte vonkajšie miesto. Ideálna je rovná betónová plocha. Ak sa žiadna taká plocha nenaskytuje, pripravte miesto pre bazén podľa uvedených inštrukcií.  Poznámka: �áradie nie je súčasťou bazénu.  VYZ�AČTE SI MIESTO, KDE BUDE BAZÉ� I�ŠTALOVA�Ý Do stredu miesta, kde má byť bazén zapichnite kôl. Ku kolu priviažte povraz. Od stredu odmerajte na povraze vzdialenosť A a na konci vzdialenosti uviažte značiace drievko, štetec s farbou alebo lievik s múkou. Pomocou povrazu a Vášho značiaceho prostriedku vyznačte obvod bazénu ( viď. obr. 1.1) 
obr. 1.1         Pre bazén veľkosti 508cm je vzdialenosť A (270cm) = polomer priestoru, z ktorého musí byť odstránený trávnik a ktorého povrch musí byť vyrovnaný (viď. obr. 1.2)  
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                 obr. 1.2            VYČISTE�IE A UPRATA�IE MIESTA Odstráňte všetku trávu, kamene a vetvy z vyznačeného priestoru. Odstráňte taktiež kolík  zapichnutý v strede vrátane povrazu.  VYROV�A�IE MIESTA Nájdite najnižšie miesto vytýčeného priestoru. Celú okolitú plochu vyrovnajte odkopaním alebo zhrnutím zeminy do úrovne  najnižšieho bodu. Vždy je lepšie odstrániť materiál tvoriaci  nerovnosti   ako zarovnávať priehlbiny zasypávaním. Zaistíte tak lepšiu pevnosť podkladu. V  okamihu, keď je celá plocha vyrovnaná a prebytočná zemina odstránená, môžete zasypať do  roviny všetky malé priehlbiny (rozrytou hlinou alebo presypaným pieskom). Vždy spevňujte  a dorovnávajte miesto až na koniec (viď. obr. 2.1).        
                       remove = odstrániť  obr. 2.1                                                                                            do not add = nepridávať                                                                                                       Použite dlhé murárske pravítko (hliníkové alebo drevené) a vodováhu. Miesto postupne vyrovnajte a dané vyrovnané miesto vždy skontrolujte pomocou pravítka a vodováhy. (viď.  obr. 2.2).    
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 obr. 2.2  4.I�ŠTALĆIA ZÁHRAD�EJ DLAŽBY  Zaobstarajte si záhradnú dlažbu – pre bazén veľkosti 508 cm budete potrebovať 16ks. Minimálny rozmer každej dlaždice by mal byť cca 45,7x45,7x5,08cm. Vyznačte priestor, kde bude dlažba položená (viď. obr. 3.1), potom ju zapustite.  Na bazéne veľkosti 508cm je rozmer B(vzdialenosť medzi jednotlivými dlaždicami)=104,1cm  
obr.  3.1  Horná plocha dlažby by mala byť zarovnaná s celým ostatným povrchom miesta a s ostatnými dlaždicami po obvode miesta (viď. obr. 3.3).  obr. 3.3         5.Montáž bazénu  
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1. Rozbaľte opatrne kartón obsahujúci plášť bazénu, spojky, nohy atď. Kartón môže byť použitý neskôr na dlhodobé uskladnenie počas zimných mesiacov.    Vyberte podložku bazénu (11) a rozprestrite ju na pripravený priestor. Ďalej vyberte plášť bazénu (8) a rozprestrite ho na podložke. Vypúšťací ventil musí byť smerom k miestu, kam sa bude vypúšťať voda (odpad). Roztvorte plášť tak, aby sa ohrial na slnku a aby potom bola jednoduchšia inštalácia vodorovných nosníkov (7) do otvorov v plášti.  Dôležité: bazén nešúchajte po zemi. Môže dôjsť k jeho pretrhnutiu a inému poškodeniu.  Uistite sa, či časť s dvomi prípojkami na hadici smeruje ku zdroju el. prúdu. Zostavený bazén musí byť v dosahu k el. zásuvke pre prípadné zapojenie filtračného zariadenia. Balenie tohto bazénu neobsahuje žiadne filtračné zariadenie. Pre prípadné rady, aké vhodné filtračné zariadenie použiť, doporučujeme našu internetovú stránku www.marimex.sk.  2. K bazénu sú dodávané dve veľkosti trubiek – nohy bazénu (5) a vodorovné nosníky (7). Trubky s väčším priemerom sú vodorovné nosníky, ktoré sa zasúvajú do otvorov v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším priemerom sú zvislé nohy bazénu. Ako nosníky, tak aj nohy bazénu pasujú do spojok v tvare T (3).  Vodorovné nosníky začnite zasúvať do otvorov v plášti z akéhokoľvek miesta, ale vždy jedným smerom. Keď je nosník na svojom mieste, vezmite jednu zo spojok tvaru T a prestrčením istiacich kolíkov (1) cez tesnenie (2) ju spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, pokiaľ nie sú spojené všetky vodorovné nosníky tvaru T (viď. obr. 5.1.). obr.5.1                        obr. 5.2   Kompletizácia posledného spoju môže byť zložitá. Je možne si ju zjednodušiť tak, že súčasne zodvihnete konce oboch dielov cca. o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba diely začnite opäť dávať dole. Nosník potom vkĺzne do spojky (viď. obr. 5.2). pred kompletizáciou bazénových nôh sa uistite, že je posledný nosník dobre pripevnený.                                                  3. Ďalej zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovom páse, ktorý je umiestnený v strede bazénového plášťa. Spodok nohy musí byť za bielym obvodovým povrazom (9) blízko dna bazénu. Opatrne zasuňte nohu do oka pásu a koniec nohy umiestnite za obvodový povraz. Potom nasuňte vrchnú časť nohy do spodnej časti spojky tvaru T, tak, aby sa 
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prekrývali dierky a istiaci kolíček s pružinou. Na koniec nohy nasaďte základňu nohy (6) (viď. obr. 6.1a 6.2)                                                     obr. 6.1                                                         obr. 6.2                                                                                                                          Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2–3 miestach a „zatraste“ s ním, aby ste preverili, či sú v sebe dobre zasunuté všetky spojky, nohy a nosníky. Všetky istiace kolíky zatlačte smerom dolu cez dierky, aby ste sa uistili, že sú správne umiestnené (viď. obr. 7.1) 
                                        obr. 7.1 Jemne zatiahnite za spodnú časť nohy smerom od bazénu, aby ste sa uistili, že je noha za obvodovým povrazom. Noha by mala byť v zvislej pozícii a musí byť v strede dlaždice. 4. Nainštalujte matice, ploché tesnenia a priechody so sitkom na otvory v plášti bazénu.                                                                 Pred tým, ako začnete bazén napúšťať vodou sa uistite, či je výpustný  ventil v bazéne zavretý a či je veko výpustného ventilu vo vnútri bazénu dobre utiahnuté. Bazén napustite cca. do výšky 5cm vodou a skontrolujte, či nie je výrazný rozdiel v sklone dna bazénu. 
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Dôležité: Pokiaľ sa voda v bazéne tlačí na jednu stranu, bazén nie je úplne v rovine. Postavenie bazénu na nerovnom povrchu má za následok naklonenie bazénu a výsledkom je vydutie bočnej steny. Ak bazén nie je v úplnej rovine, musíte bazén vypustiť, vyrovnať stanovisko bazénu alebo bazén premiestniť na iné miesto, ktoré je rovné a opäť ho napustiť vodou.  Začnite vyrovnávať záhyby na dne bazénu ( z vnútornej strany bazénu) tak, že na miestach, kde sa stretáva dno bazénu s jeho stenami, budete tlačiť v smere von alebo ( z vonkajšej strany bazénu) siahnite pod stenu bazénu, chyťte jeho dno a zatiahnite ho smerom von. Ak záhyby spôsobuje podložka pod bazén, všetky tieto priehyby sa vyrovnajú ťahaním podložky z jednej strany. Sú k tomu potrebné dve osoby.    Vodu napustite maximálne do úrovne pod spodný priechod stenou.                     ZOSTAVE�IE OBLOŽE�IA BAZÉ�U  
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Ak už je bazén naplnený vodou, presvedčte sa, že je v absolútnej rovine a že sú nohy bazénu v strede dlaždíc, pokračujte zostavením obloženia bazénu.  1. Inštalácia vrchnej konzoly Upevnite vrchnú konzolu (16) zospodu na spojku v tvare T. Uistite sa, že dva výlisky na skrutky na konzole smerujú nahor. Opakujte postup pokiaľ nie sú všetky vrchné konzole nainštalované na spojku v tvare T (viď. obr. 8.1 ). 
    obr. 8.1  2. Inštalácia spodného krytu nosníku a spodnej vodiacej lišty  Spodný kryt nosníku (25) dajte na zem a zarovnajte ju so základňou nohy. Uistite sa, že dierka so závitom na spodnom kryte nosníku smeruje smerom von. Umiestnite všetky spodné kryty nosníku na svoje miesta. Spojte spodnú lištu (24) s dvoma spodnými krytmi nosníku (25) na každom boku. So spojovaním začnite kdekoľvek, ale potom pokračujte stále jedným smerom. Uistite sa, že diery predvŕtané v spodnej vodiacej lište  sú zachytené na výstupoch spodného krytu nosníku. Postupujte takto stále po obvode bazénu, pokiaľ nie sú všetky spodné vodiace lišty a všetky spodné kryty nosníku spojené. Nastavte vzdialenosť spodného krytu nosníku od základne nohy odhadom  - predpokladajte, že zvislý nosník (17) bude v zvislej polohe, keď bude nainštalovaný (viď. obr. 9.1 a 9.2)      

                                    obr.9.1                                       obr.9.2  3. Inštalácia zvislého nosníku Odstráňte kartónová vložky z obidvoch drážok každého zvislého nosníku. Vložte zvislý nosník (17) do spodného krytu nosníku (25). Zvislý nosník jemne nadvihnite, aby otvor vo vrchnej časti zvislého nosníku zapadol do drážky na vrchnej konzole. Zatlačte smerom dole, aby ste sa uistili, že je zvislý nosník pevne spojený s vrchnou konzolou a zároveň vložený do spodného krytu nosníku ( viď. obr. 10.1., 10.2, 10.).     
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                                             obr.10.1               obr. 10.2                                                                                                                                                                                       obr. 10.3                                                                   obr. 10.4  Opakujte tento postup kým nie sú všetky zvislé nosníky spojené s vrchnými konzolami a spodnými krytmi nosníku. (viď. obr. 10.4)  4. Inštalácia bočných panelov Počet bočných panelov je závislý od veľkosti vášho bazénu . Sú tu dva bočné panely, ktorým je potrebné venovať zvláštnu pozornosť: 1) bočný panel, ktorý je nutné inštalovať vo vnútri otvorov pre hadice a filtračné zariadenie(na vodu) a 2) bočný panel s varovaniami, ktorý je potrebné inštalovať tak, aby si užívatelia bazénu mohli uvedené varovania prečítať pred vstupom do bazénu. Tieto dva panely sú balené samostatne.  5. Inštalácia bočných panelov s otvormi Umiestnite bočný panel s otvormi vo vnútri bazénového plášťa na miesto, kde sú otvory na vstup a výstup hadíc do/z bazénu. Panely vyberte z obalu. Najprv zasuňte dvojitý bočný panel s 1 otvorom (23) po zvislých nosníkoch dole na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty. Inštalujte panely v číselnom poradí od spodku nahor. Drážka každého panelu musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu. Potlač panelov musí smerovať von. Ďalej zasuňte dvojitý bočný panel s 2 otvormi (22) označený číslami 5 a 6 po zvislých nosníkoch a nasaďte ho na výstupok bočného panelu s číslom 4 (viď. obr. 11.1 a 11.2)                                                                                                                                              obr.11.1                                                                      obr. 11.2  
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V smere chodu hodinových ručičiek naskrutkujte konektory na plunžrový ventil (18) na priechodky so závitom, ktoré boli na bazén už inštalované pre zostavovaní bazénu (viď. obr. 11.3) V smere chodu hodinových ručičiek naskrutkujte plunžrové ventily na konektory (18). Uzatvorte plunžrové ventily – je nutné stlačiť madlo smerom dole a otočiť ním v smere chodu hodinových ručičiek . (viď. obr. 11.5). Teraz môžete dopustiť vodu maximálne do úrovne pod výrezmi v plášti bazénu.                                                                                                                                                                 obr.11.3        Pre dokončenie inštalácie bočného panelu nainštalujte zvyšok bočných panelov označených číslom 7 a 8 (viď. obr. 11.6).                                                              obr. 11.5                                                                          obr. 11.6      6. Inštalácia bočného panelu s varovaniami Bočný panel s varovaniami umiestnite tak, aby si užívateklia mohli uvedené varovania jednoducho prečítať pred vstupom do bazénu. Vybaľte bočný panel z obalu a najprv zasuňte bočný panel po zvislých nosníkoch dole na zvislú hranu sppodnej vodiacej lišty. Inštalujte panely v číselnom poradí od spodu nahor. Drážka každého panelu musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu. Potlač na bočných paneloch musí smerovať von (viď. obr. 12.1 a 12.2).      
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 obr.12.1                                                                          obr. 12.2  7. Inštalácia bočných panelov Pri bazénoch s výškou 124cm nainštalujte zvyšok bočných panelov použitím osem kusov bočných panelov A (20) na každú sekciu. Panely inštalujte po jednom kuse od dola nahor. Drážka prvého panelu musí byť celá vložená na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty, drážka ostatných panelov musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu (viď. obr.13.1 a 13.2). 
                                                         obr.13.1         obr. 13.2      8. Inštalácia vrchného panelu Nainštalujte vrchný panel (15) na vrch bočného panelu tak, aby boli otvory na jeho oboch stranách zarovnané s výstupkami na vrchnej konzole (16). Uistite sa, že drážka, ktorá je pod vrchným panelom pevne pasuje na výstupok vrchného panelu (15). Opakujte tento postup až kým nie sú všetky vrchné panely prichytené k vrchným konzolám a bočným panelom. POZNÁMKA: 4 kusy vrchných panelov majú potlač s varovaniami. Nainštalujte tieto 4 vrchné panely tak, aby neboli vedĺa seba (viď. obr. 14.1, 14.2 a 14.3).        
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  obr.14.1                                                  obr. 14.2                                          obr.14.3 9. Inštalácia vrchnej konzoly  Nainštalujte vrchný kryt nosníku (14) na miesto styku dvoch vrchných panelov. Výstupok vrchného krytu nosníku zasuňte do drážky na vrchnej časti zvislého nosníku. Otvory na vrchnom kryte nosníku zarovnajte s výstupkami na vrchnej konzole. Do každého výstupku so závitmi vložte a naskrutkujte skrutku (13) pomocou priloženeho kľúča na skrutky(30). Do hlavy skrutky potom vložte tesniacu záslepku (12). Opakujte tento postup kým nie sú všetky vrchné kryty nosníku pripevnené k vrchným konzolám a k zvislým nosníkom (viď. obr.15.1, 15.2, 15.3).                
                                                    Obr.15.1                 obr.15.2  

 Obr. 15.3      
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7. Demontáž bazénu a uskladnenie  1.Preštudujte si všetky miestne predpisy pre zvláštne nariadenia týkajúce sa vypúšťania   vody z bazénnu. 2.Skontrolujte či je zátka vypúšťacieho ventilu vo vnútri bazénu na svojom mieste. 3.Z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej strane bazénu odložte klobúčik. 4.Pripojte koniec záhradnej hadice so závitom k patentovanému adaptéru na hadici. 5.Umiestnite druhý koniec hadice do priestoru, kam je možné vodu bezpečne vypustiť. 6.Pripojte adaptér na hadici k vypúšťaciemu  ventilu. Poznámka: Adaptér zatlačí   vypúšťaciu zátku do vnútra bazénu a tým sa otvorí vypúšťací ventil a voda začne   okamžite odtekať. 7.Po skončení vypúšťania hadicu a adaptér odpojte. 8.Do vypúšťacieho ventilu na vnútornej strane bazénu opäť nasaďte zátku. 9.Z vonkajšej strany bazénu nainštalujte veko vypúšťacieho ventilu. 10. Na rozobratie bazénu použite pokyny na zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštalačné súčasti. 11. Zaistite, aby bazén a všetky jeho súčasti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ho stáť na slnku. Poprášte bazén kozmetickým púdrom, aby sa steny nelepili k sebe. 12. Zložte bazén do tvaru štvorca (viď. obr. 21.1, 21.2, 22.1, 22.2 23 a 24). 13. Plášť bazénu a príslušenstva skladujte na suchom mieste s teplotou medzi 0 – 30 st. C. 14. Na uskladnenie sa dá použiť pôvodný baliaci kartón.                                   obr. 20                           obr. 21.1                               obr. 21.2               obr. 22.1                     obr. 22.2                    obr. 23                      obr. 24  ZAZIMOVA�IE  �a zimné obdobie môžete váš bazén ľahko vypustiť a uskladniť na bezpečnom mieste. Veľa ľudí sa však rozhodne ponechať bazén zostavený celý rok. V oblastiech, kde sa vyskytujú teploty pod bodom mrazu je veľké riziko poškodenia bazénu. Preto doporučujeme bazén vypustiť, demontovať a uskladniť ho na bezpečnommieste.            
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8. Záručné podmienky  - Bazén bol vyrobený z materiálu najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky  súčiastky boli skontrolované a sú nezávadné. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uchovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.  - Reklamácia tovaru sa riadi právnými podmienkami SR. - Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúcou nepriepustnosť bazénu. - Kupujúci je povinný hneď po zakúpení bazénu skontrolovať či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu. - Kupujúci je povinný bazén hneď po zakúpení uviesť do prevádzky. - Ak má bazén zjavné vady, ktoré sa prejavia hneď po uvedenia do prevádzky, a kvôli ktorým sa zariadenie nedá používať, je kupujúci povinný tovar hneď reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia v mieste nákupu. - Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazénu reklamujte iba poškodenú časť. Záruka sa nevzťahuje na : - opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, uskladnenia - bežné opotrebenie zariadenia odpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania - chyby spôsobené mechanickým poškodením - chyby spôsobené vplyvom živelných síl - chyby vzniknuté v dôsledku použitia nadštandardných prostriedkov na chemickú údržbu  bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok - prirodzené starnutie a blednutie fólie bazénu v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia - na deformácie vniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložením  Výdavky spojené so stratou vody nie sú taktiež predmetom záruky. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!    Dovozca pre Slovenskú republiku:  Bazénové centrum Rožňavská cesta 17, 831 04 Bratislava   � 02/ 44 45 30 01    Fax: 02/ 44 45 30 02 www.marimex.sk                                                                                                                                                
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