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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
 
Upozornenie na nebezpečenstvo: 
- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a hlavne kapitolu o zásadách 

bezpečnosti práce.  
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazéna mohla 

vytekajúca voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či 
pozemky. Bazén neinštalujte tam kde hrozí jeho zaplavenie alebo zaplavenie jeho okolia. 

- V okruhu 2m od bazéna sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny a pod.) ani vysoké 
stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna. 

- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy rebrík. 
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna. 
- Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich 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. 
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva. 
   
Požiadavky na osoby používajúce bazén: 
- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (aj detí) zo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré 
nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov omamných 
prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.  
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- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne i duševne spôsobilé. 
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa 

neutopili. 
- Neplavci, deti (hlavne menšie než 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 sprievode a pod 
dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne 
spôsobilých. 

- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu len osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť 
príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na elektrických zariadeniach 
podľa príslušných národných predpisov a noriem. 

- Neprevádzkujte nebezpečné hry v bazéne alebo v 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 rebríka pri väčších rozmeroch bazéna. 
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia. 
 
Zakázané použitie: 
- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch. 
- Je zakázané skákať do bazéna „hlavičky“ alebo z okraja bazéna. 
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení. 
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok. 
- Boje a násilné hry sú v bazéne zakázané. 
- Zákaz používania iného príslušenstva, než aké je predpísané výrobcom. 
- Je zakázané sadať si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna. Hrozí 

nebezpečenstvo rozpojenia oceľovej steny bazéna a tým únik vody.  
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov. 
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k elektrickej sieti). 
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka. 

 
Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu! 

 
Náklady na ekologickú likvidáciu elektrických súčastí výrobku sú zahrnuté v cene výrobku.  
 

 
2. INŠTALÁCIA BAZÉNA 

 
2.a) Komponenty 
K montáži bazéna potrebujete tieto diely: 

Typ bazéna Ø 3,66x 0,92m Ø 4,57 x 1,07m 

A. Oceľový plášť  1 1 

B. Fólia 1 1 

C. Plastové lišty horný a dolný profil 26 13 + 17 

D. Spojovacie kolíky (sada) 2 3 

E. Ochranná lišta na fóliu 13 17 

F. Zvislý stĺpik 1 8 

G. Skimmer 1 1 

H. Spojovací materiál 1 1 

I. Schody 1 1 
 

Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna zrovnajte a skontrolujte. Keď postavíte samotný bazén, zabudujte 
skimmer - dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v návode k skimmeru, ktoré tvoria súčasť tohto návodu. 
 



4 

 

2.b) Výber umiestnenia  
Miesto pre stavbu vášho bazéna musí byť starostlivo vybrané s ohľadom na nasledujúce parametre: 
- Zem musí byť úplne rovná, dostatočne pevná, neílovitá, bez dier a zbavená ostrých predmetov.  
- Odstráňte trávu a korene, ktoré by mohli poškodiť (prerásť) fóliu. 
- Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom.  
- V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén.  
- Uistite sa tiež, že sa vybrané miesto nachádza v dosahu zdroja vody a elektrického prúdu (filtrácia). 
 

2.c) Príprava povrchu 
Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. 
- Odstráňte trávu a korene, vetvy, kamene, listy a pod. Plochu ošetrite vhodným prípravkom na ničenie 

buriny.  
- Nikdy nestavajte bazén na tráve, štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi 

obsahujúcej naftu.  
- Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou balenia! 
- Je nesmierne dôležité, aby bol povrch absolútne čistý, rovný a dostatočne pevný. Uľahčuje to nasadenie 

oceľovej steny na spodný profil. 
 
Položte vodováhu na drevenú dosku, ktorej dĺžka približne zodpovedá polomeru kruhu a posúvajte dosku po 
celej ploche kruhu. 
PRED STAVBOU BAZÉNA SKONTROLUJTE  CELÝ POVRCH. V PRÍPADE NEROVNOSTI NESMIETE 
PÔDU PRIDÁVAŤ, ALE VŽDY ZEMINU IBA ODSTRAŇUJTE! PRI BAZÉNE, KTORÝ NIE JE POSTAVENÝ 
NA ÚPLNE VODOROVNOM POVRCHU, MÔŽE DÔJSŤ K POKRÚTENIU STIEN ALEBO ZRÚTENIU, ČO 
SPÔSOBÍ TRVALÉ POŠKODENIE STIEN A FÓLIE. 
- Povrch posypte tenkou vrstvou jemného piesku. 
- Plochu ošetrite vhodným prípravkom na ničenie buriny. V prípade, že ponecháte korene niektorých rastlín 

pod bazénom, hrozí prerastanie týchto rastlín cez podložku a fóliu do bazéna. 
- !!! Pokiaľ bude bazén zapustený alebo čiastočne zapustený do terénu, nie je možné uplatňovať akúkoľvek 

reklamáciu. 
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2.d)  Montáž bazéna 

- Na stavbe bazéna sa musia podieľať aspoň dve dospelé osoby. Počasie by malo byť ustálené /bezvetrie/. 
 
- Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, PRI MONTÁŽI OCEĽOVEJ 

STENY SÚ BEZPODMIENEČNE NUTNÉ! 
 
Označte si vybraté miesto pomocou špagátu tak, ako vidíte na obr. 1. Upevnite jeden koniec špagátu ako 
stred, na druhý koniec priviažte predmet, ktorým vyznačíte kruh.  
Dôležité: Označte obvod spodného profilu, aby bolo možné správne umiestniť oceľovú stenu. 
 
Pri bazéne Orlando 4,57 x 1,07m je potrebné pred začiatkom stavby dbať na správne rozdelenie 
horných a dolných líšt (horná lišta 13ks, dolná lišta 17ks). 
 
- ROZLOŽTE SI NA ZEM LIŠTY DO KRUHU TAK, ABY ICH DRÁŽKY SMEROVALI NAHOR. ZOSTAVTE 

SPODNÝ PROFIL SPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH LÍŠT. LIŠTY SA SPÁJAJÚ POMOCOU SPOJOVACÍCH 
KOLÍKOV, KTORÉ SÚ V PÁRE A AŽ DO SVOJEJ POLOVICE SA ZASTRKÁVAJÚ DO LÍŠT (viď obr. 2). 
POSLEDNÁ LIŠTA BY SA NEMALA SPÁJAŤ, LEBO MUSÍ BYŤ NESKÔR SKÁTENÁ NA POTREBNÚ 
DĹŽKU (viď obr. 5). 

 
- Postavte oceľovú stenu kolmo. Šípka na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane steny, 

musí ukazovať hore.  
 

- Oceľovú stenu nasádzajte na spodný profil postupne tak, ako ju rozbaľujete (viď obr. 3). 
 

-  Nakoniec oceľovú stenu spojte a zoskrutkujte ju tak, ako vidíte na obr. 4. Pri spájaní nasaďte dovnútra 
bazéna skrutky s hlavičkou. Zvonku  nasaďte podložky a dotiahnite matice. Je veľmi dôležité dotiahnuť 
skrutky, aby bol spoj steny pevný.  
 

- Potom, čo ste zoskrutkovali oba konce steny, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY A SPÁJACIE 
ČASTI DRŽIA PEVNE SPOLU (pokiaľ nedržia, použite gumené kladivo, pomocou ktorého odstránite 
medzery medzi lištami). 
 

- TERAZ MÔŽETE POSLEDNÚ SPODNÚ LIŠTU SKRÁTIŤ NA POTREBNÚ DĹŽKU. Dbajte na to, aby ste 
lištu správne skrátili, inak nebude stena v profile držať (viď obr. 5) 
 

- Montáž ochrannej lišty. Na horný okraj plechu je nutné inštalovať ochrannú lištu: Postupujte podľa nákresu 
na obr. 6a. Najprv nasaďte ochrannú lištu tak, aby ste zakryli hornú hranu oceľovej steny po celej dĺžke. 
Ochrannou samolepiacou páskou potom prekryte všetky hlavičky skrutiek na vnútornej strane bazéna – 
viď obr. 6b (nie je súčasťou bazéna). 

 
2.e) Inštalácia bazénovej fólie 

- VNÚTORNÝ NÁSYP JE VEĽMI DÔLEŽITÝ KROK PRI STAVBE BAZÉNA. NEDOSTATOČNE VEĽKÝ 
NÁSYP VEDIE K ZVÝŠENÉMU NAMÁHANIU FÓLIE. Postupujte takto: Vybudujte násyp z preosiatej 
piesočnej hliny 20cm vysoký a 20 cm široký pri vnútornej päte steny bazéna. Nepoužívajte jemný piesok, 
pretože sa môže dostať do drážky profilu a ovplyvniť stabilitu celého bazéna! Rozprestrite prebytočnú 
hlinu pozdĺž steny a vyhlaďte povrch (viď obr. 7). Potom položte na dno bazéna ochrannú bazénovú 
podložku, ktorú lepenkou prilepte na stenu bazéna, aby nedošlo k poškodeniu fólie ( ochranná bazénová 
podložka nie je súčasťou bazéna). 

 
- FÓLIU ROZLOŽTE UPROSTRED BAZÉNA, POPRITOM  FÓLIU VYCENTRUJTE A JEJ STRANY 

ŤAHOM VYPNITE NA OCEĽOVEJ STENE. SPOJ, KTORÝ SPÁJA STRANY FÓLIE S DNOM FÓLIE, 
MUSÍ PO CELOM OBVODE BAZÉNA ČO NAJTESNEJŠIE A BEZ ZVRÁSNENIA PRILIEHAŤ 
K SPODNÉMU PROFILU STENY BAZÉNA. JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ, ABY BOLA FÓLIA 
SPRÁVNE VYCENTROVANÁ. 
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- Fóliu prehnite po celom obvode cez hornú hranu steny bazéna. Provizórne, pokiaľ steny fólie presne 

priľahnú k stene bazéna, môžete na prichytenie fólie použiť kolíčky alebo spájacie diely profilu. Je nutné 
pamätať na to, aby fólia presahovala hranu steny minimálne o cca 3 cm (viď obr. 8). 
 

- Naplňte bazén vodou do výšky cca 3 cm. Takto lepšie odstránite prípadné zvrásnenie. Ako náhle je dno 
hladké, pripevnite horné profily (viď obr. 12). 
 

- MONTÁŽ HORNÉHO PROFILU: Jednotlivé horné profily sa spájajú pomocou spájacích kolíkov, ktoré sú 
v pároch až do svojej polovice zastrkované do profilu. Kruh uzavrite tak, že zrežete posledný profil na 
požadovanú dĺžku (viď obr. 10). KÝM TENTO PROFIL ZREŽETE, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY 
PROFILY DRŽIA PEVNE PO HROMADE (ak nedržia, použite gumené kladivo, pomocou ktorého 
odstránite medzery medzi profilmi). RADA:  Aby ste posledný profil skrátili presne na požadovanú dĺžku, 
odporúčame Vám najprv naplniť bazén vodou, pretože vplyvom tlaku vody na stenu sa môže dĺžka profilu 
zmeniť. 
 
PREČÍTAJTE SI STAROSTLIVO NÁVOD K INŠTALÁCII SKIMMERA A FILTRAČNÉHO ZARIADENIA.  
   

 

3. MONTÁŽ SKIMMERA OLYMPIC 
 
Zberač slúži k nasávaniu vody z hladiny bazéna filtračným zariadením a ako zberač nečistôt (listy, hmyz atď). 
z hladiny bazéna, ktoré sú zachytávané v sitku na nečistoty.  
K zberaču sa dá pripojiť vystužená hadica ako 5/4“ (32 mm), tak aj 6/4“ (38 mm). 
Poznámka: K montáži budete potrebovať krížový skrutkovač, plochý skrutkovač a nôž (s ostrým hrotom). 
 

a. Pred začatím inštalácie je nutné, aby bazénová fólia bola správne nasadená a napnutá a hladina vody 
dosahovala cca 5cm pod úroveň najnižšieho prípojného otvoru (tzn. vratnej trysky).  

b. Ostrým hrotom noža z vonkajšej strany bazénu prepichnite fóliu vo všetkých otvoroch pre pripojenie 
skimmera. 

c. Skontrolujte správne nasadenie klapky vo vstupnej časti telesa zberača. Klapka sa musí voľne 
pohybovať. 

d. Z vonkajšej strany bazéna k vyznačeným otvorom priložte jedno tesnenie a teleso skimmera. Polohu 
zaistite z vnútra párom kratších skrutiek v prostredných otvoroch na stranách skimmra. 

e. Z vnútornej strany bazéna priložte druhé tesnenie a prírubu. Do otvorov v prírube  vložte zostávajúce 
dlhšie skrutky (10 ks) a krížovým skrutkovačom ich postupne dotiahnite.  

f. Ostrým nožom vyrežte fóliu z vnútorného obvodu príruby. 
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Pokyny pre montáž vratnej trysky 

1. Ostrým nožom z vonkajšej strany steny bazéna vyrežte fóliu z kruhového otvoru pre pripojenie vratnej 
trysky. Otvor vo fólii vyrežte o cca 5-10 mm menší, než je otvor v stene.  

2. Vezmite hadicový tŕň a naskrutkujte ho do telesa vratnej trysky. Ako tesnenie použite teflónovú pásku 
(nepoužívajte žiadne lepidlá alebo tesniace tmely).  

3. Do kruhového otvoru v stene, zvnútra bazéna, vložte vratnú trysku tak, aby jedno gumové tesnenie 
bolo vo vnútri bazéna a zvonka potom jedno korkové a druhé gumové tesnenie. Vratnú trysku dobre 
utiahnite.  

4. Do otvoru v telese vratnej trysky naskrutkujte smerovú koncovku a nasmerujte o cca 30° z osy trysky 
k stene bazéna. Aby bol dosiahnutý optimálny efekt sťahovania povrchových nečistôt do zberača, je 
nutné, aby voda v bazéne „rotovala“.  

5. Hadicový tŕň skimmera a vratnú trysku prepojte s filtračným zariadením pomocou hadíc. Spoje zaistite 
hadicovými sponami. Uvedomte si, že bezpečná vzdialenosť filtrácie od bazéna je 3,5m. 
 

Pokyny pre prevádzku 
1. Optimálna úroveň hladina vody je v strede skimmera.  
2. Denne čistite sitko skimmera. 
3. Skimmer naplnený vodou nesmie zmrznúť. Pred príchodom mrazov vykonajte zazimovanie bazéna 

alebo jeho kompletnú demontáž. 
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Práca s vysávačom 
Poznámka: Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia skimmera.  
Vysávač slúži k odstráneniu nečistôt usadených na dne bazéna pomocou filtračného zariadenia.  
Prúd vody je pomocou hadice a hubice vysávača nasávaný motorom čerpadla filtračného zariadenia, kde sa 
nečistoty zachytávajú.  
 

1. Zložte veko skimmera. Zapnite filtračné zariadenie.  
2. K hadici vysávača pripojte na jeden koniec tanier na pripojenie vysávača, dajte do bazéna a naplňte 

vodou prúdom vody z vratnej trysky.  
3. Počkajte, až z hadice začne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do tela skimmera a usaďte 

ho nad sitom. Pri nasadzovaní taniera do skimmera dbajte na to, aby sa neprerušil stĺpec vody v hadici 
a voľný koniec hadice bol stále ponorený pod vodu.  

4. Na voľný koniec hadice, ktorý musí byť stále pod vodou, pripojte hubicu vysávača. 
5. Teraz môžete začať vysávať. Pri vysávaní dbajte na to, aby sa hubica vysávača nedostala nad hladinu 

a nedošlo tak k zavzdušneniu nasávania. Vysávajte nečistoty zo dna pomaly, prudký pohyb vysávača 
rozvíri usadené nečistoty. 

6. Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z tela skimmera.  
 
Poznámka: Po každom vysávaní odporúčame vykonať kontrolu stavu sita skimmera a zaistite preplach 
filtračného zariadenia.  
 
 

4. MONTÁŽ SCHODÍKOV 
 

Pred inštaláciou rebríka si prosím preštudujte nasledujúce inštrukcie. 

 Prečítajte si starostlivo návod na montáž.  

 Vyberte si miesto pre vstup  a výstup z bazéna.  

 Rebrík musí stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby bol stabilný.  

 Rebrík nesmie používať naraz viac osôb.  

 Pri vystupovaní a zostupovaní po rebríku buďte vždy k nemu obrátení čelom, nekývajte sa na ňom ani 
nehojdajte.  

 Nikdy sa nepotápajte priamo z rebríka ani z neho neskáčte do bazéna.  

 Pokiaľ rebrík nepoužívate, odstráňte ho od bazéna. Nenechávajte ho nikdy v dosahu detí.  

 Pre bezpečnosť  kúpajúcich osôb, pred použitím rebríka skontrolujte všetky jeho časti.  

 Uschovajte si návod pre neskoršie nahliadnutie.  

 Odporúčame Vám v zimných mesiacoch, keď bazén nepoužívate, rebrík očistiť, vysušiť a schovať.  

 Rebrík nepoužívajte k iným účelom, než pre ktorý je určený.  

 Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len v sprievode /s 
pomocou/ osôb telesne a duševne spôsobilých. 

 
Schodíky sú tvorené týmito dielmi (obr. 16):  

  
Názov dielu Výška 

0,92m 
Výška 
1,07m 

A. noha 4 4 

B. madlo 2 2 

C. plastový stupeň 4 6 

D. vzpera 4 6 

E. trubková matica 8 12 

F. upchávka 4 4 
 
NAJPRV ZOSTAVTE KOVOVÚ KOSTRU REBRÍKA.  
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- Zasuňte zúženú časť nohy /diel A/ do madla /diel B/. Otvory v nohe a v madle musia byť v jednej 
rovine. 

 
INŠTALÁCIA HORNÉHO STUPIENKA  

- Vezmite vzperu /diel D/, prestrčte ho otvorom v madle a v nohe.  
- Potom vzperu prestrčte bočnými otvormi plastového stupňa /diel C/. Celú vzperu opäť prestrčte 

otvorom v madle a v nohe na druhej strane rebríka.  
- Na závit vzpery naskrutkujte trubicovú matku /diel E/. Nedoťahujte matku príliš silno, aby nedošlo 

k prasknutiu plastového stupňa. 
- To isté vykonajte na druhej strane rebríka. 

 
INŠTALÁCIA DOLNÉHO STUPIENKA 

- Inštalácia dolného stupienka prebieha rovnako ako inštalácia horného stupienka, s tým, že sa vzpera 
prestrkáva len otvormi v nohách.  

- Nakoniec nasaďte na konce nôh plastové upchávky /diel F/. Tieto upchávky musia byť nasadené skôr, 
ako dáte schodíky do bazéna, aby sa zabránilo možnému poškodeniu fólie. 

 
NOSTNOSŤ REBRÍKA JE 90 KG. 

 

UPOZORNENIE : REBRÍK NIE JE VYROBENÝ Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU, A PRETO MÔŽE DÔJSŤ 
PÔSOBENÍM CHEMICKÝCH PROSTRIEDKOV KU KORÓZII. DOPORUČUJEME SCHODÍKY VYBRAŤ 
Z BAZÉNA A OPLÁCHNUŤ ČISTOU VODOU VŽDY, POKIAĽ  SA NEKÚPETE. 
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADNÚ KORÓZIU OCEĽOVÝCH TRUBIEK!!! 
 
 
 

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNOV ORLANDO 
 
 
1. Všeobecné ustanovenia  

 
1.1. V súlade s týmito dispozíciami predávajúci garantuje, že výrobok krytý touto zárukou nemá v dobe 

dodania žiadne vady.  
1.2. Záručná doba je 2roky,počnúc okamžikom dodania výrobku. 
1.3. Pokiaľ  sa vyskytne vada výrobku a kupujúci ju u predávajúceho uplatní v záručnej dobe, predávajúci 

vadu odstráni alebo výrobok vymení na svoje náklady a spôsoby, ktoré považuje za najvhodnejšie.  
1.4. V prípade, že výrobok nemôže byť opravený alebo vymenený, môže kupujúci požadovať 

odpovedajúce zníženie ceny alebo, ak sa jedná o závažnú závadu, môže požadovať zrušenie kúpnej 
zmluvy . 

1.5. Diely, ktoré boli vymenené v záručnej dobe nepredlžujú pôvodnú záruku výrobku, ale majú svoju 
vlastnú záruku. 

1.6. Za účelom platnosti záruky musí byť kupujúcim doložený dátum nákupu a dodania výrobku. 
1.7. V prípade, že kupujúci uplatní vadu výrobku v záruke v dobe prvých šiestich mesiacov od nákupu 

výrobku, mal by tiež preukázať pôvod a existenciu uplatňovania vady. 
1.8. Tento záručný list neobmedzuje ani nepoškodzuje práva spotrebiteľa, na ktoré má nárok v dôsledku 

národných zákonných predpisov.  
 

2. Zvláštne podmienky 
 
2.1. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky uvedené v tomto návode k použitiu. 
2.2. Tento záručný list je určený len pre členské krajiny EU. 
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2.3. Za účelom platnosti tohto záručného listu musí kupujúci striktne dodržiavať pokyny výrobcu uvedené 
v dokumentácii dodanej s výrobkom v príslušnom rozsahu podľa zamerania a modelu výrobku. 

2.4. Pokiaľ je špecifikovaný harmonogram výmen, údržby, čistenia niektorých častí alebo elementov, bude 
záruka považovaná za oprávnenú len v prípade, že bol tento harmonogram dodražaný. 
 

3. Obmedzenie záruky 
 
3.1. Táto záruka sa vzťahuje iba na predaj spotrebiteľom, pričom spotrebiteľom sa myslí osoba, ktorá 

kupuje výrobky pre použitie mimo ich profesionálne aktivity. 
3.2. Záruka nezahŕňa normálne opotrebenie spôsobené používaním výrobku. To sa týka výrobkov 

a materiálov, ktoré podliehajú ľahko skaze, ako sú batérie, žiarovky a pod., všetko musí byť v súlade 
s inštrukciami uvedenými v dokumentácii dodanej spolu s výrobkom. 

3.3. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: 
- S výrobkom nebolo zaobchádzané podľa návodu na použitie.  
- Výrobok bol opravovaný alebo s ním bolo manipulované nepovolenou osobou. 
- K jeho oprave alebo úprave neboli použité originálne diely. 

Pokiaľ je závada výrobku výsledkom jeho nesprávnej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, tieto prípady sú 
kryté touto zárukou v prípade, že boli zahrnuté do predajnej zmluvy a boli predávajúcim uznané ako jeho 
zodpovednosť.  
 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Bazén a bol vyrobený z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality vyhotovenia. Všetky súčiastky boli 
skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. 
Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní 
záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. 
Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce 
tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho fólie a filtračného zariadenia. 
 
Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo 
poškodený bazén či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.  
 
Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, schodíky atď.) reklamujte len vadnú časť. 
 
Ak vykazuje bazén zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno 
užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr však do troch mesiacov od zakúpenia. Na 
reklamácie po tejto lehote sa bude nazerať takto: 
 
záruka sa nevzťahuje na: 

 opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho 
uskladnenia, 

 bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania, 

 vady spôsobené mechanickým poškodením, 

 vady spôsobené vplyvom živelných síl, 

 vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody 
a nevhodných čistiacich pomôcok, 

 prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na 
ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia, 

 na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím, 

 neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchatie 
prívodného sitka a škody spôsobené vodou. 
 

Výdavky spojené so stratou vody nie sú rovnako predmetom záruky. 

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE! 
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6. ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE/KONTAKT 
 

 

 
 
 

 

 

nákup na internete 

www.marimex.sk 
 
 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 

www.marimex.sk/eshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 

 
 AQUAMAR  SET START  

Účinok: 
    
- Praktické zloženie setu chémie Aquamar. 
- Pre zahájenie bazénovej sezóny. 
- Balenie obsahuje: 

- Aquamar Shock Chlor 0,9kg 
- Aquamar Triplex mini 0,9kg 
- Aquamar pH- 1,35kg 
- Tester na meranie pH a Cl 

 
 

    
  

 

http://www.marimex.sk/
http://www.marimex.sk/eshop

