
(88IO)  BAZÉN S OVÁLNÝM RÁMEM  ANGLIČTINA  7,5‘‘ X 10,5‘‘  08/04/2005 

STRANA 1 

 

88IO 

Czech: 

INTEX ® UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
BAZÉN S OVÁLNÝM RÁMEM 

305 cm x 549 cm, 
366 cm x 610 cm, 

366 cm x 732 cm a 
366 cm x 853 cm 

Výstraha 1 
Seznam částí 2 
Pokyny pro sestavení 3-7 
Vypouštění bazénu 8 

Údržba bazénu a chemikálie 8 
Běžné závady bazénu 9 
Obecné bezpečnostní zásady ve vodě 9 
Umístění servisních středisek Intex 10 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 
PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNĚ PŘEČÍST, 

PORUZUMĚT A ŘÍDIT SE VŠEMI POKYNY. 
 

VÝSTRAHA 
• Vždy je nutný neustálý a zp ůsobilý dohled dosp ělých osob nad d ětmi a handicapovanými osobami. 
• Bezpečně zajistěte všechny dveře, okna a bezpečnostní zábradlí, aby se zabránilo neoprávněnému, neúmyslnému vstupu 

do bazénu či vstupu bez dozoru. 
• Nainstalujte bezpečnostní zábradlí, které bude omezovat přístup do bazénu malých dětí a domácích zvířat. 
• Bazén a jeho příslušenství mohou sestavovat a rozebírat pouze dospělé osoby. 
• Nikdy do nadzemního bazénu nebo jiné mělké vody neskákejte, nepotápějte se v něm nebo nepoužívejte skluzavky. 
• Nenaklánějte se, nestůjte rozkročmo nebo nevyvíjejte tlak na nafukovací prstenec nebo horní okraj bazénu neboť hrozí 

nebezpečí poranění či úniku vody. 
• Nikomu nedovolujte sedět na, šplhat nebo chodit po stěnách bazénu. 
• Pokud bazén nepoužíváte, odstraňte z něj a z prostoru kolem veškeré hračky a plovoucí předměty. Předměty v bazénu 

přitahují děti. 
• Ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od bazénu nepoužívejte hračky, židle, stoly nebo jiné předměty, na které by dítě mohlo 

vyšplhat. 
• U bazénu umístěte záchranné vybavení a u telefonního aparátu nejblíže bazénu umístěte bezpečnostní telefonní čísla. 

Příklady záchranného vybavení: záchranný kruh s připojeným lanem, pevná tyč alespoň 366 cm dlouhá. 
• Nikdy neplavte v osamocení a také nikomu nedovolte tak činit. 
• Udržujte svůj bazén v čistotě a pořádku. Dno bazénu musí být vždy viditelné od vnějšího zábradlí bazénu. 
• Pokud plavete v noci, použijte umělé osvětlení ke zviditelnění všech bezpečnostních nápisů, žebříků, dna bazénu a jeho 

ochozů. 
• Pokud jste pod vlivem alkoholu či léků, k bazénu se nepřibližujte. 
• Zabraňte přístupu dětí ke krytům bazénu, aby se předešlo zachycení dětí, jejich utonutí nebo jinému závažnému poranění. 
• Před použitím bazénu je nutné kompletně sejmout kryty bazénu. Děti či dospělé osoby nesmí vstupovat pod kryt bazénu. 

Pokud jste vy nebo kdokoli jiný v bazénu, bazén nezakrývejte ani neodkrývejte. 
• Udržujte bazén a jeho okolí v pořádku a čistotě, aby se předešlo uklouznutí nebo pádům a předměty mohou způsobit 

zranění. 
• Chraňte všechny uživatele bazénu před onemocněním z nekvalitní vody tím, že budete vodu v bazénu udržovat v čistotě. 

Vodu z bazénu nepijte a dodržujte hygienické zásady. 
• Bazény podléhají opotřebení a stárnutí. Svůj bazén vhodně udržujte. Určité typy nadměrného nebo zrychleného stárnutí 

může vést k jeho závadám. Závada bazénu může způsobit únik velkého množství vody z bazénu. 
 
ZÁBRADLÍ BAZÉNU A JEHO KRYTY NEZASTUPUJÍ NEUSTÁLÝ A  ZPŮSOBILÝ DOHLED 
DOSPĚLOU OSOBOU. 
 
NEDODRŽENÍ TĚCHTO VÝSTAŽNÝCH POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠOKZENÍ 
BAZÉNU, VÁŽNÉ ZRAN ĚNÍ ČI SMRT. 
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
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VÝSTRAHA: POUŽÍVEJTE POUZE SE ZPŮSOBILÝM DOHLEDEM. BAZÉN NESMÍ POUŽÍVAT 
MALÉ DĚTI NEBO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY A TO BEZ DOZORU. NA TENTO VÝROBEK SE 
VZTAHUJÍ PŘEDPISY PRO OPLOCENÍ BAZÉNŮ, KONZULTUJTE TENTO PROBLÉM S MÍSTNÍMI 
ADMINISTRATIVNÍMI ORGÁNY. NIDKY NENECHÁVEJTE MALÉ D ĚTI BEZ DOZORU. POKUD 
BAZÉN NEPOUŽÍVÁTE, VYPUSŤTE JEJ A ULOŽTE NA BEZPE ČNÉM MÍSTĚ. JE NUTNÉ MÍT 
MALÉ DĚTI POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE SI NEBUDOU HR ÁT S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. 
 
 

SEZNAM ČÁSTÍ PRO RYCHLOU REFERENCI 

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se 
všemi částmi bazénu. 

 

Číslo Popis 
305 x 549 a 
366 x 610 

366 x 732 366 x 853 
Poznámka 

Množství 
05OM-01 Vodorovný nosník (A) 2 2 2 Včetně koncového víčka na nosník (LM-7) a 

pružiny s jedním tlačítkem (LM-8) 

05OM-02 Vodorovný nosník (B) 0 2 4 Včetně pružiny s jedním tlačítkem (LM-8) 

05OM-03 Vodorovný nosník (C) 2 2 2 Včetně koncového víčka na nosník (LM-7) 

05OM-04 Vodící pásek 4 6 8  

05OM-05 Boční U podpěra 4 6 8 Včetně koncového víčka U podpěry (LM-6) a 
svorky s pružinou se dvěma tlačítky (LM-9) 

06OM-06 Tkanina bazénu 1 1 1  

06OM-08 Plátno po dno 1 1 1  
LM-6 Koncové víčko U podpěry 8 12 16 Předem nainstalováno 
LM-7 Koncové víčko na nosník 4 4 4 Předem nainstalováno 
LM-8 Pružina s jedním tlačítkem 2 4 6 Předem nainstalováno 

LM-9 Svorka s pružinou 
se dvěma tlačítky 8 12 16 Předem nainstalováno 

LM-10 Spojovací tyč 4 6 8  
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
 
pump hose = hadice čerpadla 
filter pump = filtrační čerpadlo 
large strainer = velký filtr 
plunger valve = plunžrový ventil 
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Pokyny pro sestavení bazénu  
 
Úvod: 
Děkujeme, že jste si zakoupili bazén značky Intex. Před sestavením vašeho bazénu věnujte prosím 
několik minut na přečtení tohoto manuálu. Zde obsažené informace vám pomohou prodloužit životnost 
bazénu a bazén bude pro vaši rodinnou zábavu bezpečnější. 
Tento bazén mohou sestavit dvě dospělé osoby, ale optimální počet lidí je čtyři. 
Pro usnadnění instalace rámu bazénu je potřeba minimálně 1,5 x 2,0 m prostoru kolem místa 
určeného pro bazén. Plátno pod dno je první částí, kterou je třeba pro sestavení vyjmout z balení. 
Prohlédněte si nejdříve videonahrávku. 
 
Doporu čení: 
Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu 
dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli 
kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti. 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘÍPRAVU POZEMKU 
 
Před sestavením bazénu prozkoumejte stav pozemku, na kterém bude bazén sestaven a umístěn. 
1. Prostor, kde bude bazén sestavován musí být NAPROSTO PLOCHÝ A VODOROVNÝ. 
2. Půda musí být dostatečně soudržná a pevná, aby vydržela tlak a unesla váhu plně sestaveného 

bazénu. 
3. Nesestavujte bazén na svahu, nakloněné rovině, ploše či plošině. 
4. Nesestavujte bazén na blátivé, písčité či nesoudržné půdě. 
5. Odstraňte veškerou suť, kameny, klacky či ostré předměty, které by mohly prorazit tkaninu bazénu 

nebo způsobit poranění uživatelů bazénu. 
6. Pokud povrch není betonový (tj. pokud je to asfalt, trávník či půda) musíte pod každou U podpěru 

umístit kousek dřeva odolného tlaku o rozměrech 38 x 38 x 3 cm a zarovnat jej do úrovně 
okolního terénu. Jako variantu můžete použít ocelové destičky či vyztužené dlaždice.  

7. Pro informace týkající se podložek pod podpěry kontaktujte vašeho místního dodavatele bazénu. 
 

 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
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Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)  
 
1. Z kartonu sejměte plátno pod dno. Úplně ho rozložte tak, aby jeho okraje byly minimálně 1,5 až 

2,0 m vzdálené od všech překážek jako jsou stěny, ploty, stromy apod. 
Z kartonu sejměte tkaninu bazénu (06OM-06) a umístěte ji na horní stranu plátna pod dno 
s vypouštěcím ventilem ve směru prostoru pro vypouštění vody. Umístěte vypouštěcí ventil ve 
směru od budovy. Otevřete ji tak, aby se ohřála na slunci. Toto zahřátí usnadní instalaci. Ujistěte 
se, že tkanina bazénu je na plátně pod dno umístěna ve středové poloze. Ujistěte se, že konec se 
dvěma konektory pro hadice jsou na straně přívodu elektrické energie. 

DŮLEŽITÉ: Tkaninu bazénu po zemi nep řetahujte. M ůže to mít za následek net ěsnosti nebo jiná 
poškození. 
 

 
ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
2. Vyjměte všechny části z kartonu (kartonů) a umístěte je na zem v místě, kde budou smontovány. 

Zkontrolujte seznam částí, abyste se ujistili, že máte všechny části potřebné pro sestavení. 
DŮLEŽITÉ: nezahajujte sestavování, pokud n ěkterá z částí chybí. Pro získání náhradních 
částí zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu ve vašem regionu. 
Po kontrole všech částí je přesuňte pro instalaci mimo tkaninu bazénu. 

 
 

 
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
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Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)  
 
3. Ujistěte se, že tkanina bazénu je plně rozložena na horní straně plátna pod dno. 

Začněte na jedné straně, nejdříve nasuňte nejbližší konec nosníku „A“ do otvorů trubic umístěných 
blízko rohu. Pokračujte s nosníkem „B“, který musí zaklapnout do nosníku „A“ a potom s dalším 
nosníkem „C“, který musí zaklapnout do nosníku „B“. 
Otvory kovových nosníku musí být v jedné rovině s bílými otvory na trubici tkaniny bazénu. 
Pokračujte vkládáním všech nosníků „A-B-C“ do všech otvorů na trubici a proveďte to samé na 
druhé straně. 
Kombinace pro nosníky se liší podle různých velikostí bazénů, podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 
níže (ujistěte se, že všechny strany končí s otvory na kovových nosnících vyrovnaných do jedné 
roviny s bílými otvory na trubici tkaniny bazénu). 

Velikost bazénu Poč. ramen ve tvaru U 
na jedné straně Kombinace nosníků 

305 cm x 549 cm a 366 cm x 610 cm 2 A-C 
366 cm x 732 cm 3 A-B-C 
366 cm x 853 cm 4 A-B-B-C 

 
4. Nasuňte vodící pásek (05OM-04) na velkou boční U podpěru (05OM-05). Opakujte tento krok pro 

všechny pásky a U podpěry. 
 

DŮLEŽITÉ: Tkanina bazénu musí b ěhem dalšího kroku č.5 zůstat narovnaná. Proto je nutný 
volný prostor 1,5 až 2,0 m kolem bazénu. 

 

 
 
5. Horní strany bočních U podpěr mají svorku vybavenou pružinou se dvěma tlačítky, která je 

předem namontována již při výrobě. Vložte boční podpěry do otvorů pro nosníky „A-B-C“ tím, že 
prsty zatlačíte spodní tlačítko dovnitř. 
Zatlačení tohoto spodního tlačítka umožní vsunutí podpěry do nosníku. Jakmile je U podpěra 
vsunuta do nosníku, uvolněte tlak prstem a podpěra tak „ZAKLAPNE“ na místo. Tento postup 
opakujte pro všechny boční U podpěry. 

 

 
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
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Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)  
 
6. Vsuňte spojovací tyče do překrývajících se otvorů. Tím připojíte pásky tkaniny bazénu k vodícím 

páskům. 
 

 
 
7. Zatáhněte spodní strany bočních podpěr od tkaniny bazénu, čímž se pásky napnou. Tento krok 

opakujte u všech podpěr. 
  

 
 
8. Pokud podklad není betonový (asfalt, trávník nebo půda), musíte pod každou nohu vložit kousek 

tlaku odolného dřeva o rozměrech 38 x 38 x 3 cm a zarovnat jej do úrovně okolního terénu. Boční 
U podpěry musí být vždy umístěny doprostřed těchto destiček a vlákna dřeva musí být kolmo na 
nohu podpěry. 

 

 
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
 

tkanina bazénu 



(88IO)  BAZÉN S OVÁLNYM RÁMOM  ANGLIČTINA  7,5‘‘ X 10,5‘‘  08/04/2005 

STRANA 7 

 

88IO 

Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)  
 
9. Překlopte horní prstenec ven a tím dosáhnete toho, že horní prstenec bude úplně vně linie stěny a 

otočen vzhůru. Horní prstenec nafoukněte vzduchovým čerpadlem, musí být však stále uprostřed 
bazénu. DŮLEŽITÉ: Aby se zabránilo prasknutí, NEPOUŽÍVEJTE vy sokotlaké čerpadlo jako 
například vzduchový kompresor. NENAFUKUJTE nadm ěrně. Používejte ru ční pumpu pro 
manuální nafukování zna čky Intex (není sou částí balení).  

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA  
Správné nafouknutí horního prstence. 
Na vnitřní tlak horního prstence má vliv teplota okolního vzduchu a vody. 
Nejlepší postup pro udržování správného nafouknutí je nechat nějaký prostor pro rozpínání ve dne 
způsobené zahříváním vzduchu uvnitř prstence sluncem. Během velmi horkého počasí kontrolujte 
prstenec, abyste zjistili, zdali je nutné vzduch upustit a zabránit tak poškození. 
 
Za žádných okolností nebudou firma Intex, její auto rizovaní zástupci nebo zam ěstnanci 
odpov ědni za škody (nap říklad díry od špendlík ů) na nafukovacím horním prstenci zp ůsobené 
nedbalostí, b ěžným opot řebením, zneužitím či neopatrností, nebo vn ějšími vlivy. 
 

---- MÍSTO PRO SESTAVENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ---- 
 
10. Před zahájením napouštění bazénu vodou se ujistěte, že: 

• Všechny boční U podpěry (05OM-05) jsou rovné a správně vyrovnané, 
• Všechny vodící pásky (05OM-04) jsou umístěné ve středech bočních U podpěr (05OM-05), 
• Pásky tkaniny bazénu jsou vytaženy mimo dno bazénu a vodící pásky (05OM-04) jsou 

napnuté nebo leží rovně na zemi, 
• Vypouštěcí ventil uvnitř bazénu je uzavřen zátkou a klobouček ventilu na jeho vnější straně je 

pevně našroubované. 
 

Naplňte bazén vodou do výšky maximálně 2,5 cm a pozorujte, jestli dno bazénu nemá viditelný 
sklon. 

 
DŮLEŽITÉ: Jestliže voda v bazénu stéká k jedné stran ě, není bazén p řesně ve vodorovné 
poloze. Ustavení bazénu na pozemku, který není vodo rovný bude mít za následek 
naklán ění bazénu a vyboulení materiálu jeho st ěn. Pokud není bazén v p řesně vodorovné 
poloze, musíte z n ěj vodu vypustit, pozemek vyrovnat a bazén op ětovn ě naplnit. 
 
Začněte vyrovnávat zbývající přehyby tkaniny (z vnitřní strany bazénu) tak, že na místech, kde se 
stýká dno bazénu s jeho stěnami, budete tlačit ve směru ven, nebo (z vnější strany bazénu) 
dosáhnout pod stěnu bazénu, chytíte jeho dno a zatáhnete ho ven. Pokud přehyby způsobuje 
plátno pod dno, veškeré tyto přehyby se vyrovnají tažením plátna z jedné strany. Jsou k tomu 
třeba dvě osoby. 

 
11. Stěny tkaniny bazénu budou při plnění bazénu vodou stoupat. Vodu lze doplnit až do úrovně 

spodní hrany nafukovacího prstence. 
DŮLEŽITÉ: B ěhem pln ění bazénu vodou a ješt ě než bude plný vody kontrolujte bo ční 
podp ěry ve tvaru U (05OM-05), abyste se ujistili, že jso u rovné, správn ě a pravideln ě 
vyrovnané s vodorovnými horními nosníky. 

 
12. Abyste si členové vaší rodiny užili her v bazénu bezpečným způsobem přečtěte si a dodržujte 

„Obecné zásady pro bezpečnost ve vodě“. 
 
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
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Jak bazén vypoušt ět a dlouhodobé skladování  
 
Poznámka: Tento bazén má ve dvou rozích nainstalova né dva vypoušt ěcí ventily. K ventilu, 
který sm ěřuje vhodným sm ěrem p řipojte zahradní hadici. 
1. Prostudujte si všechny místní předpisy pro zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů. 
2. Zkontrolujte zdali je zátka vypouštěcího ventilu uvnitř bazénu pevně na svém místě. 
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu sejměte klobouček. 
4. Připojte samičí konec (se závitem) zahradní hadice k patentovanému adaptéru na hadice. 
5. Umístěte druhý konec této hadice do prostoru, kam lze vodu bezpečně vypustit. 
6. Připojte adaptér na hadici k vypouštěcímu ventilu. Poznámka: Adaptér zatla čí vypoušt ěcí zátku 

dovnit ř bazénu a tím se otev ře vypoušt ěcí ventil a voda za čne okamžit ě vytékat.  
7. Po skončení vypouštění hadici a adaptér odpojte. 
8. Do vypouštěcího ventilu na vnitřní straně bazénu opět nasuňte zátku. 
9. Na stranu ventilu na vnější straně bazénu umístěte klobouček. 
10. Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Úplně vypusťte horní 

prstenec a odstraňte veškeré instalační součásti. 
11. Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej stát 

hodinu na slunci. 
12. Složte bazén do tvaru obdélníku. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu tkaniny 

bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně. 
13. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, 

jak se zavírá kniha. 
14. Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a tkaninu zmáčkněte. 
15. Skladujte tkaninu a příslušenství na suchém a chladném místě. 
16. Pro uskladnění lze použít původní balící karton. 
 
Údržba bazénu a chemikálie  
Udržování správné vodní rovnováhy je jediným nejdůležitějším faktorem pro maximální prodloužení 
životnosti a udržení vzhledu plachty pod dno, stejně jako pro zajištění čisté, nezávadné a bezpečné 
vody. Vhodná technika je důležitá pro testování vody. Chemikálie, testovací soupravy a testovací 
postupy vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Seznamte se a dodržujte 
písemné pokyny od výrobce chemikálií. 
1. Za všech okolností zabraňte kontaktu chloru s tkaninou bazénu dokud se chlor úplně nerozpustí. 

Chlor v granulích nebo tabletách se nejdříve rozpustí ve vědru s vodou. Z podobného důvodu se 
kapalný chlor vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě 
promíchat s vodou v bazénu. 

2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, spíše je do bazénu dodávejte odděleně a důkladně je 
před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou. 

3. Jako pomůcky pro udržování čisté vody v bazénu jsou k dispozici bazénový sběrač a bazénový 
vysavač značky Intex. Tato bazénová příslušenství získáte od vašeho prodejce bazénů. 

4. K čištění bazénu nepoužívejte zařízení pro čištění tlakovou vodou. 
 

VÝSTRAHA 
VŽDY SE ŘIĎTE POKYNY VÝROBCŮ CHEMIKÁLIÍ A SLEDUJTE VAROVÁNÍ PŘED OHROŽENÍM 
ZDRAVÍ A NEBEZPEČÍMI. 

Nedopl ňujte chemikálie do bazénu, když jsou v n ěm osoby. M ůžete způsobit podrážd ění 
pokožky nebo o čí. Roztoky koncentrovaného chloru mohou poškozovat tkaninu bazénu. Za žádných 
okolností nejsou firmy Intex Recreation Copr., Intex Trading Ltd., jejich přidružené společnosti, 
autorizovaní prodejci a servisní střediska, maloobchodní prodejci či zaměstnanci odpovědni 
kupujícímu nebo jakékoli jiné straně za náklady spojené se ztrátou vody z bazénu, chemikálií nebo za 
poškození vody. 
*Mějte k dispozici náhradní kazety s filtry. Kazety vyměňujte každé dva týdny. Se všemi našimi 
nadzemními bazény doporučujeme používat čerpadla Krystal ClearTM Intex Filter Pump. Pro 
zakoupení filtračního čerpadla značky Intex kontaktujte vašeho místního dodavatele. 
 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
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Běžné problémy s bazény 
 

PROBLÉM POPIS PŘÍČINA NÁPRAVA 
ŘASY • Nazelenalá voda. 

• Zelené nebo černé 
skvrny na tkanině bazénu. 

• Tkanina bazénu je 
kluzká a/nebo páchne. 

• Je nutné upravit obsah 
chloru a úroveň pH. 

• Doplňte chlor šokovou 
metodou. Upravte pH na 
hodnotu vyžadovanou pro 
váš bazén. 

• Vysajte dno bazénu. 
• Udržujte správný obsah 

chloru. 
ZABARVENÁ VODA • Voda se při první úpravě 

chlore zabarví do modra, 
hněda nebo zčerná. 

• Měď, železo nebo 
mangan ve vodě oxidují 
přidáním chloru. 

• Běžné. 

• Upravte pH na 
doporučenou hodnotu. 

• Vodu vyčistěte filtrem. 
• Často vyměňujte vložku 

filtru. 
UNÁŠENÉ LÁTKY VE VODĚ • Voda má zamlžený nebo 

mléčný vzhled. 
• „Tvrdá voda“ způsobená 

příliš vysokým pH. 
• Nízký obsah chloru. 
• Cizí látky ve vodě. 

• Upravte pH. Kontaktujte 
vašeho prodejce bazénu 
pro úpravu vody. 

• Zkontrolujte správnou 
hladinu chloru. 

• Vyčistěte nebo vyměňte 
váš filtr. 

CHRONICKY NÍZKÁ 
HLADINA VODY 

• Hladina je níže než 
předchozího dne. 

• Trhlina nebo otvor ve 
tkanině bazénu nebo 
v hadicích. Dotáhněte 
kloboučky. 

• Oprava soupravou na 
záplatování. 

• Rukou dotáhněte 
všechny kloboučky. 

USAZENINA NA DNĚ 
BAZÉNU 

• Nečistoty nebo písek na 
dně bazénu. 

• Časté používání, časté 
vstupování a vylézání 
z bazénu. 

• K vyčištění dna bazénu 
použijte vysavač na 
bazény značky Intex. 

NEČISTOTY NA HLADINĚ • Listy, hmyz apod. • Bazén je příliš blízko 
stromů. 

• Použijte sběrač pro 
bazény značky Intex. 

 
 
 

OBECNÁ PRAVIDLA BEZPE ČNOSTI VE VODĚ 
 
Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí však při něm také nebezpečí zranění 
a smrt. Ke snížení rizika vašeho poranění si přečtěte a dodržujte veškerá varování a pokyny týkající 
se výrobku, balení apod. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se 
výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení 
a/nebo nebezpečí. 
 
Pro další ochranné pomůcky se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny stejně jako 
s pokyny vydané národně uznanými bezpečnostními organizacemi: 
• Naučte se plavat. 
• Naučte se poskytovat první pomoc. 
• Poučte každého, kdo hlídá vaše děti ohledně potenciálních rizik a o použití bezpečnostních 

zařízení, například uzamykatelných dveří, zábradlí apod. Neustálý dohled je nutný. 
• Naučte děti, co dělat v případě nebezpečí. 
• Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek. 
• Dozor, dozor, dozor. 
 


