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1. Dôležité bezpečnostné zásady 
 

1.1 Upozornenie na nebezpečenstvo 
– Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a najmä kapitolu 

č. 1 o zásadách bezpečnosti práce. 
– Dôležité: Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby – ak by došlo k nehode alebo 

poškodeniu bazéna aby 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 nesmie nachádzať žiadne vyvýšené miesto (terasa, balkón, apod.) ani 
vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna. 

– Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy schodky. 
– Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku 

bazéna. 
– Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodky a uložte ich z dosahu detí a ostatných 

neoprávnených osôb. 
– Neustále udržujte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtráciu 

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 bazéna a jeho príslušenstva. 

 
1.2 Požiadavky na osoby používajúce bazén 

– Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ 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. 

– Bez dozoru môžu bazén používať iba osoby staršie 18 rokov, telesne i mentálne spôsobilé. 
– Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo 

aby sa neutopili. 
– Neplavci, deti (najmä menšie než je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazéna a vystupovať z neho iba s 
doprovodom a dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších 18 rokov), tj. 
telesne a duševne spôsobilých. 

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

– Neprevádzkujte nebezpečné hry vo vnútri bazéna 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 schodov. 
– Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o pripojení a používaní čerpadla. 

1.3 Zakázané použitie 
– Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch. 
– Je zakázané skákať do bazéna hlavičkou alebo z okraja bazéna. 
– Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení. 
– Nekúpte sa pod vplyvom  alkoholu, drog či iných omamných látok. 
– Bóje a násilné hry sú v bazéne zakázané.4 
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– Zákaz používania iného príslušenstva 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 úniku vody. 
– Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazénu. Nerobte otvory do bazéna ani do schodkov. 
– Je zakázané kúpanie pri zapnutom čerpadle (tj. pripojeného čerpadla k el. sieti). 
– Je zakázané prekračovať dovolenú nosnosť schodov (tj. 90 kg). 

Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu. 
 
 

2.  Inštalácia bazéna 
 
2.1 Komponenty 
K montáži bazéna potrebujete tieto diely: 
 

Typ bazéna  3,66 x 0,92 m 

A. Oceľový plášť 1 

B. Fólia 1 

C. Plastové lišty horný a dolný profil 26 

D. Spojovacie kolíky (sada) 2x26 

E. Ochranná lišta na fóliu 13 

F. Zvislá lišta 1 

G. Filtračné zariadenie (skimmer) 1 

H. Spojovací materiál 1 

I. Schody 1 

Typ bazénu Ř 3,66 x  
Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna zrovnajte a skontrolujte. Keď postavíte samotný bazén, 
zabudujte filtráciu – dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v návodoch k skimmeru a k čerpadlu, 
ktoré tvoria súčasť tohto návodu. 
 
2.2 Výber umiestnenia 
Miesto pre stavbu vášho bazéna musí byť starostlivo vybrané s ohľadom na nasledujúce parametre: 

– ZEM MUSÍ BYŤ ABSOLÚTNE ROVNÁ, DOSTATOČNE PEVNÁ, NEÍĽOVITÁ, BEZ DIER, ČISTÁ 
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. INSTALACE BAZÉNU 
5 
2.3 Príprava povrchu 
Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrchu. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. 

– Odstráňte korene, vetvy, kamene, lístie apod. 
– Nikdy nestavajte bazén na tráve, štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek 

zmesi obsahujúcej naftu. 
– Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku. 
– JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY BOL POVRCH ABSOLÚTNE ČISTÝ, ROVNÝ A DOSTATOČNE 

PEVNÝ. ZJEDNODUŠUJE TO NASADENIE OCEĽOVEJ STENY NA SPODNÝ PROFIL. 
Položte vodováhu na drevenú dosku, aby jej  dĺžka približne zodpovedala polomeru kruhu 
a posúvajte dosku po celej ploche kruhu. PRED STAVBOU BAZÉNA SKONTROLUJTE CELÝ 

– POVRCH. V PRÍPADE NEROVNOSTÍ NESMIETE PÔDU PRIDÁVAŤ, ALE VŽDY ZEMINU IBA 
ODSTRAŇUJTE! U BAZÉNA, KTORÝ NIE JE POSTAVENÝ NA ABSOLÚTNE VODOROVNOM 
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POVRCHU MÔŽE DÔJSŤ K POKRÚTENIU STIEN ALEBO SPADNUTIU, ČO BY SPÔSOBILO 
TRVALÉ POŠKODENIE STIEN A FÓLIE. 

– Povrch posypať tenkou vrstvou jemného piesku. 
– Plochu ošetriť vhodným prípravkom k hubeniu pleveľa. V prípade ponechania koreňov niektorých 

rastlín pod bazénom hrozí prerastanie oddenkov týchto rastlín skrz podložku a fóliu do bazéna. 
– !!! Pokiaľ bude bazén zapustený alebo čiastočne zapustený do terénu, nie je možné si uplatňovať 

akúkoľvek reklamáciu. 
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2.4 Montáž bazéna 
 

– Na stavbe bazéna sa musia podieľať aspoň dva dospelé osoby. Počasie pri montáži by malo 
byť stále (bezvetrie). 

– Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, PRI MONTÁŽI 
OCEĽOVEJ STENY SÚ NEZBYTNE NUTNÉ. 

– Označte si vybrané miesto pomocou povrazu tak, ako vidíte na obr.1. Upevnite jeden koniec 
povrazu ako stred, na druhý koniec priviažte predmet, ktorým vyznačíte kruh. Dôležité: Označte 
obvod spodného profilu, aby bylo možné správne umiestniť oceľovú stenu. 

– ROZLOŽTE SI NA ZEMI LIŠTY DO KRUHU TAK, ABY ICH DRÁŽKY SMEROVALI NAHOR. 
ZOSTAVTE SPODNÝ PROFIL SPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH LÍŠT. LIŠTY SA SPÁJAJÚ 
POMOCOU SPOJOVACÍCH PRVKOV, KTORÉ SÚ PÁROVÉ AŽ DO SVOJEJ POLOVIČKY 
ZASTRKÁVANÉ DO LIŠT (viď obr. 2). POSLEDNÁ LIŠTA BY SA NEMALA SPOJOVAŤ, PRETOŽE 
MUSÍ BYŤ NESKÔR SKRÁTENÁ NA POTREBNÚ DĹŽKU (viď obr. 5). 

– Postavte oceľovú stenu kolmo. Šípka na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane 
steny, musí ukazovať nahor. 

– Oceľovú stenu nasadzujte na spodný profil postupne tak, ako ju rozbaľujete (viz obr. 3). 
– Nakoniec oceľovú stenu spojte a zoskrutkujte tak, ako vidíte na obr.4. Pri spojovaní nasaďte 

dovnútra bazéna skrutky s hlavičkou. Vo vnútri nasaďte podložky a zaskrutkujte matky. Je veľmi 
dôležité dotiahnuť skrutky, aby bol spoj steny pevný. 

– Potom, čo ste zoskrutkovali  oba konce steny, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY A 
SPOJOVACIE ČASTI DRŽIA PEVNE POHROMADE (pokiaľ nedržia, použite gumové kladivo, 
pomocou ktorého odstráňte 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 chrániča fólie. Na horný okraj plechu je nutné inštalovať chránič fólie: Postupujte podľa 
nákresu na obr. 6a. Najprv nasaďte chránič fólie 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). 

 
2.5 Inštalácia bazénovej fólie 

 
– PRED SAMOTNOU INŠTALÁCIOU BAZÉNOVEJ FÓLIE JE NUTNÉ PRELEPIŤ PREDVYRAZENÉ 

OTVORY PRE INÝ TYP SKIMMERA A TRYSKU. POUŽITE PEVNÚ LEPIACU PÁSKU A NALEPTE 
JU Z VNÚTORNEJ STRANY BAZÉNA, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU FÓLIE O HRANY 
PREDVYRAZENÝCH OTVOROV. NEDODRŽANÍM TOHTO POSTUPU MÔŽE BYŤ DÔVODOM 
PRE ZAMIETNUTIE REKLAMÁCIE V PRÍPADE POŠKODENIA FÓLIE.  
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– VNÚTORNÝ NÁSYP JE VEĽMI DÔLEŽITÝ KROK PRI STAVBE BAZÉNA. NEDOSTATOČNE 
VEĽKÝNÁSYP VEDIE K ZVÝŠENÉMU NAMÁHANIU FÓLIE. Postupujte takto: Vybudujte násyp z 
preosiatej piesočnej hliny 20 cm vysoký a 20 cm široký u vnútornej päty 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 geotextilnú podložku, ktorú lepenkou prilepte na stenu bazéna, aby nedošlo k poškodeniu 
fólie (geotextília nie je súčasťou bazéna). 

– FÓLIU ROZLOŽTE UPROSTRED BAZÉNA. PRITOM FÓLIU VYCENTRUJTE A JEJ STRANY 
ŤAHOM VYPNITE NA OCEĽOVEJ STENE. ŠEV, KTORÝ SPÁJA STRANY FÓLIE S DNOM 
FÓLIE, MUSÍ BYŤ PO CELOM OBVODE BAZÉNA ČO NAJTESNEJŠIE A BEZ ZVRÁSNENIA 
PRILIEHAŤ K SPODNÉMU PROFILU STENY BAZÉNA. JE NUTNÉ, ABY BOLA FÓLIA SPRÁVNE 
VYCENTROVANÁ. 

– Fóliu prehnite po celom obvode cez hornú hranu steny. Provizórne, než steny fólie presne 
priľahnú k stene bazéna, môžete k uchyteniu fólie použiť kolíčky alebo spojovacie 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 2 cm. Takto najlepšie odstráňte prípadné zvrásnenie. Ako náhle 

je dno hladké, pripevnite horné profily (viď obr. 9). 
– MONTÁŽ HORNÉHO PROFILU: Jednotlivé horné profily sa spájajú pomocou spojovacích 

trubičiek, ktoré  sú párové až do svojej polovičky zastrkávané do profilu. Kruh uzavrite tak, že 
zrežete posledný profil na požadovanú dĺžku (viď obr. 10). NEŽ TENTO PROFIL ZREŽETE, 
SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY DRŽIA PEVNE POHROMADE (pokiaľ nedržia, použite 
gumové kladivo, pomocou ktorého odstráňte 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 INŠTALÁCIÍ SKIMMERU A FILTRAČNÉHO 
ZARIADENIA. 

 
 

3. Pripojenie závesného skimmara a čerpadla 
 
Zariadenie poháňané elektromotorom s permanentným magnetom, vybaveným odstredivým čerpadlom. Je 
to výkonné spoľahlivé a univerzálne zariadenie, ktoré je určené pre filtráciu vody v domácich bazénoch. V 
nasledujúcich kapitolách nájdete potrebné inštrukcie pre používanie filtračnej jednotky k vašim potrebám a 
prevádzaniu minimálnej údržby a čistenia, ktorú tento výrobok vyžaduje. 
Pri manipulácii so zariadením majte vždy na pamäti, že filtračná jednotka musí byť odpojená od 
prívodu el. prúdu. Zaistite, aby pri prevoze stenovej filtračnej jednotky nebol nikto vo vode. 
10 
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
– Maximálna teplota vody: 35 °C 
– Minimálna teplota vody: 4 °C 
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INŠTALÁCIA  
 
Inštalácia tohto zariadenia je jednoduchá, napriek tomu je dôležité presne dodržiavať pokyny v tomto 
návode. 
 
Skimm-filtrácia musí byť umiestnená proti smeru vetra, aby bola špina na vodnej hladine jednoducho 
dopravovaná k filtračnému zariadeniu. 
 
Transformátor musí byť umiestnený minimálne 3,5m od okraja bazéna. 
 
Držiak skimmera sa pripevní na stenu bazéna pomocou dvoch skrutiek. 
 
Filtračné zariadenie musí byť nasmerované zvislo.  
 
Dbajte na to, aby sa plavák nachádzal v polovičnej výške jeho maximálneho zdvihu. 
 
FILTRAČNÝ PROCES  
Skimm-filter funguje tak, že nasaje a zadrží špinu, ktorá pláva na hladine bazéna. Pri prvom filtrovaní 
nechajte filtráciu bežať tak dlho, pokiaľ voda v bazéne nebude úplne čistá. Filtračné zariadenie by malo byť 
2x4 hodiny denne zapnuté, aby sa objem vody v bazéne 2x prefiltroval.  

 
 
UPOZORNENIE: 
Stenová filtračná jednotka je mechanické zariadenie a preto nemá žiadne algicidné (proti-riasové) ani 
baktericidné (proti-bakteriálne) účinky. 
Pre čistenie bazéna od rias a baktérií je nutné použiť k tomu určené chemické prostriedky. 
 
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
Nikdy neponárajte ruky do vody, pokiaľ je čerpadlo v prevádzke. 
Prívodný el. kábel musí byť pripojený k zdroju elektrického prúdu cez prúdový chránič (30mA). 
Pri poškodení nie je možné prívodný kábel opraviť a čerpadlo musí byť vymenené. 
Pred prevádzaním akejkoľvek údržby alebo manipulácie s čerpadlom sa presvedčte, že je zariadenie 
vypnuté a odpojené od zdroja elektrickej energie. 
Použitie filtračnej jednotky musí byť obmedzené iba na domáce používanie. 
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POUŽITIE A INŠTALÁCIA 
Stenová filtračná jednotka nesmie byť prevádzkovaná bez vody. Pokiaľ sú ľudia v bazéne, musí byť 
mimo prevádzku. Po dokončení inštalácie jednotky musí byť zásuvka jednoducho prístupná. 
 
ZABRAŇTE PRIAMEMU KONTAKTU CHLÓROVÝCH TABLIET S FILTRAČNOU JEDNOTKOU! 
 
ÚDRŽBA 
Pred začatím akýchkoľvek prác na filtračnej jednotke vždy odpojte prívod el. prúdu. Nikdy 
neponárajte ruky do vody, pokiaľ je filtračná jednotka v prevádzke. Údržba stenovej filtračnej jednotky 
zahŕňa iba čistenie čerpadla a filtračnej vložky. Nikdy vložku nepremazávajte ani neumývajte 
pomocou saponátov alebo iných chemických prostriedkov. 
 
ČISTENIE FILTRA/VÝMENA FILTRAČNEJ VLOŽKY  
Pred vybratím filtračnej vložky za účelom vyčistenia alebo jej výmeny, vypnite filtračnú jednotku 
z prevádzky a odpojte prívodný kábel zo zásuvky. Toto  bezpečnostné opatrenie má zabrániť prevádzku 
filtračnej jednotky bez filtračnej vložky. Pri prevádzke filtračnej jednotky bez filtračnej vložky môže dôjsť 
k nasatiu pevných častí, čo by mohlo mať za následok zníženie výkonu čerpadla a jeho poškodenie. Po 
vybratí vložky filtra ju hneď opláchnite veľkým množstvom vody. Nepoužívajte žiadne saponáty ani iné 
chemické čistiace prostriedky. Pokiaľ po vyčistení filtračnej vložky nasáva filtračná jednotka len malé 
množstvo vody, vymeňte filtračnú vložku za novú. 
 
SKLADOVANIE FILTRÁCIE CEZ ZIMU 
Pre zimné obdobie je nutné závesnú filtračnú jednotku z bazéna demontovať, filtráciu starostlivo vyčistiť. 
Demontované časti uskladnite na suchom a nemrznúcom mieste. Pri čistení dajte pozor, aby ste nepoužili 
žiadny saponát ani iné chemické čistiace prostriedky.  
12 
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLA 
Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. 
V prípade použitia predlžovacieho prívodu používajte iba taký, ktorý zodpovedá SN pre 
vonkajšie použitie. Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájajúceho obvodu musí zostať 
prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo 
vzdialenosti min. 3,5 m od steny bazéna. 
 
Filtračné zariadenie nemôže byť dlhšie ako 4 hodiny v nepretržitej prevádzke.  
 
V prípade výmeny kartušovej filtrácie za pieskovú filtráciu, sú v stene bazéna predpripravené otvory pre 
pripojenie skimmera a trysky na stenu bazéna. Rozmer otvoru je pripravený pre skimmer Olympic (nie je 
súčasťou bazéna). 
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4. Montáž schodíkov 
 
Pred inštaláciou schodov si prosím preštudujte nasledujúce inštrukcie. 

• Prečítajte si starostlivo návod k montáži. 
• Určite si miesto pre vstup a výstup z bazéna. 
• Schody musia stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby boly stabilné. 
• Schody nesmie používať naraz viac ako jedna osoba. 
• Pri vystupovaní a zostupovaní po schodoch k nim vždy buďte obrátený čelom, nekývajte sa ani 

nekolíšte. 
• Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodov ani z nich neskáčte do bazéna. 
• Nikdy neplávajte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazéna. Mohlo by dôjsť 

k utopeniu.  
• Pokiaľ schody nepoužívate, odstráňte ich z bazéna. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí. 
• Pre bezpečnosť kúpajúcich sa pred použitím schodov skontrolujte všetky ich časti. 
• Uschovajte si návod k neskoršiemu nahliadnutiu. 
• Odporúčame Vám v zimných mesiacoch, keď bazén nepoužívate, schody očistiť, vysušiť a schovať. 
• Schody nepoužívajte k iným účelom,  pre ktoré sú určené. 
• Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len v doprovode 

(pomocou) osôb telesne a duševne schopných. 
 
Schody sú tvorené týmito dielmi (obr.16): 
KROK 1: NASUŇTE PLASTOVÉ STUPIENKY NA NOHY 
Všetky platové stupienky natlačte na oba páry nôh (obr. 1). Dbajte, aby bola zachovaná rovnaká orientácia 
všetkých stupienkov.  
 
KROK 2: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPIENKY K NOHÁM  
Stupienky po nohách posuňte tak, aby otvory pre skrutky lícovali s otvormi na nohách  (obr. 2), s výnimkou 
horného schodu, ten bude pripevnený až po montáži oblúka. Do drážky zo spodku schodíka vsunieme 
maticu (obr. 3) a schod priskrutkujeme (obr. 4). 
 
KROK 3: NASAĎTE A PRIPEVNITE OBLÚKY K NOHÁM  
Zmontované schodíky vsuňte do oblúkov (obr. 5), dbajte na ich orientáciu (hlavy skrutiek musia smerovať 
„dovnútra“ schodíkov). Posledný voľný stupeň posuňte tak, aby lícovali s otvormi v oblúkoch (obr. 6). 
Zaistite spôsobom popísaným v kroku 2. 
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POZNÁMKA: 
Skrutky musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedoťahujte ich nadmerne;  diely schodíkov by sa mohli 
nadmerným dotiahnutím skrutiek poškodiť.  
Teraz sú schodíky pripravené na použitie.  
 
POUŽITIE: 
Schodíky sú určené na použitie k nadzemným bazénom.  
Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte 
ich len na potrebnú dobu, kedy sa kúpete. V období, kedy bazén nepoužívate, schodíky očistite 
a uschovajte mimo dosah detí.  
 
UPOZORNENIE: SCHODY NIE SÚ VYROBENÉ Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU A PRETO MÔŽE DÔJSŤ 
PÔSOBENÍM CHEMICKÝCH PROSTRIEDKOV KU KORÓZIÍ. Preto ich občas skontrolujte a v prípade, že 
zaznamenáte príznaky korózie, natrite ich vhodným náterom.  
Záruka sa nevzťahuje na prípadnú koróziu oceľových trubiek.  
V prípade, že k chemickej údržbe vody používate kyslíkovú chémiu, dochádza k zrýchlenej korózii 
schodíkov. V tomto prípade je nutné ošetriť tú časť schodíkov, ktorá bude v kontakte s bazénovou vodou 
dodatočným vhodným náterom.  
 
ZOZNAM DIELOV SCHODÍKOV 
 

zoznam dielov schodíkov 0,91m zoznam dielov schodíkov 1,07m zoznam dielov schodíkov 1,22m 

poz.  názov dielov  ks 
 

poz.  názov dielov  ks 
 

poz.  názov dielov  ks 
 1 Noha 4 

 
1 Noha 4 

 
1 Noha 4 

 2 Oblúk  2 
 

2 Oblúk  2 
 

2 Oblúk  2 
 3 Stupienok 4 

 
3 Stupienok 6 

 
3 Stupienok 8 

 4 Skrutka M6x50 8 
 

4 Skrutka M6x50 12 
 

4 Skrutka M6x50 16 
 5 Matica M6 8 

 
5 Matica M6 12 

 
5 Matica M6 16 

 6 Imbusový klúč 4 1 
 

6 Imbusový klúč 4 1 
 

6 Imbusový klúč 4 1 
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5. Záručné podmienky  
 
Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality vyhotovenia. 
Všetky súčiastky boli skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí na 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 poriadkov SR. 
Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce 
tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného zariadenia. 
Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo 
poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.  
 
Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) reklamujte 
len vadnú časť. Kupujúci je povinný bazén vrátane filtrácie okamžite po zakúpení uviesť do prevádzky. Ak 
vykazuje bazén vrátane filtrácie 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! 
 
41. 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 (2) roky, začína okamžikom dodania vlastného výrobku. 
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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, pokiaľ 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 doložené 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 uplatňovanej vady. 
1.8 Tento záruční list neobmedzuje ani nepoškodzuje práva spotrebiteľa, na ktorý má nárok v dôsledku 

národných zákonných predpisov. 
 
2. Zvláštne podmienky 

2.1 Táto záruka sa vzťahuje iba na výrobky uvedené v tomto návode k použitiu. 
2.2 Tento záručný list je určený iba pre členské krajiny Európskej únie. 
2.3 Za účelom platnosti tohto záručného listu musí kupujúci striktne dodržiavať pokyny výrobcu 

uvedené v dokumentácií dodanej s výrobkom príslušnom rozsahu podľa zamerania a modelu 
výrobku. 

2.4 Pokiaľ je špecifikovaný harmonogram výmen, údržby, čistenia niektorých súčastí alebo elementov, 
bude záruka považovaná za oprávnenú iba v prípade, že bol tento harmonogram dodržaný. 

 
3. Obmedzenia záruky 

3.1 Táto záruka sa vzťahuje iba na predaje spotrebiteľom pričom spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá 
kupuje výrobky pre použitie mimo jej profesionálnej aktivity. 

3.2 Záruka nezahŕňa normálne opotrebovanie spôsobené používaním výrobku. To sa týka výrobkov a 
materiálov, ktoré podliehajú rýchlo skaze, ako sú batérie, žiarovky apod., všetko musí byť v súlade s 
inštrukciami uvedenými v dokumentácii dodávanej spolu s výrobkom. 

3.3 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: 
– s výrobkom bolo špatne manipulované 
– 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 iba v prípade, že boli zahrnuté do predajnej zmluvy a boli 
predávajúcim uznané ako jeho zodpovednosť. 
               
 

6. Zákaznícke informácie  
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