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MARIMEX SK 
 

Návod na inštaláciu a použitie 

 

 

Bazén TAMPA 
 
 

1,83 x 0,51m  2,44 x 0,76 m   3,05 x 0,76m 
3,66 x 0,76m  3,66 x 0,91 m   4,57 x 1,07m 

 
 

bez filtračného zariadenia 
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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. 

- 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. 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: 
- 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. 

- 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. 

 
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. 
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov. 
- 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.  

 

PRÍPRAVA POVRCHU A UMIESTNENIE BAZÉNA 

1. Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna skontrolujte. Dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v 
návodoch k skimmeru , ktoré tvoria súčasť tohto návodu. 
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2. Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom. V blízkosti by sa nemali nachádzať 
stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén. Odstráňte trávu a korene, ktoré by mohli poškodiť 
bazén. Zem musí byť úplne rovná, dostatočne pevná, neílovitá, bez dier a zbavená ostrých 
predmetov. 

3. Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. 
Nikdy nestavajte bazén na štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi 
obsahujúcej naftu. Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou 
balenia! 

4. Neťahajte bazén po zemi. Následkom toho by mohli vzniknúť netesnosti bazénu či iné poškodenia. 
 

MONTÁŽ BAZÉNA TAMPA 

(1,83x0,51m; 2,44x0,76m; 3,05x0,76m; 3,66x0,76m; 3,66 x 0,91m; 4,57x1,07m) 
Bazén položte na vodorovnú plochu tak, aby vypúšťací otvor smeroval k miestu, kam má byť voda 
vypúšťaná. Rozprestrite dno, aby bolo čo najhladšie a nafúknite horný diel bazéna. 
Nafúknite vrchný prstenec ručnou pumpou, nikdy nie kompresorom (nenafukujte nadmerne, hrozí 
deformácia, na ktorú sa nevzťahujú záručné podmienky). Presvedčte sa, že vypúšťací otvor v dne je 
zvnútra bazéna zazátkovaný a na vonkajšej strane steny bazéna je naskrutkované viečko. 
Napustite do bazéna vodu, maximálne 3 cm a začnite vyhladzovať vrásky na dne bazéna. Vyhladzujte 
fóliu smerom od stredu ku kraju, popoťahujte smerom von z miesta, kde sa spája dno bazéna so stenou, 
alebo zvonka bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopte jeho dno a ťahajte smerom von. Po vyhladení 
dna bazén ďalej napúšťajte vodou. Fólia bazénovej steny sa bude sama vztyčovať súbežne s plnením 
bazéna vodou. Voda smie byť naplnená do výšky pod spodnú hranu nafúknutého výstužného kruhu. 
 
 Presvedčte sa, že bazénová fólia je úplne suchá skôr, než ju dlhodobo uskladníte. 
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNOV TAMPA 

- 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. 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. 

- Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) 
reklamujte len vadnú časť. 

 
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, 
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- 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! 

 
 
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 

 

KARTUŠOVÁ FILTRÁCIA M1 
Technická charakteristika: 
   

  
      

- pre bazény do veľkosti 8m3 vody 
   

  
- výkon 2m3/h 

     
  

- hadicové koncovky 32mm 
    

  
- 2 diely 5/4 hadice 

     
  

- prechody stenou pre napojenie k bazénu 
  

  
- vymeniteľná filtračná vložka 

    
  

  
      

  
  

      
  

                        

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

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

