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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁSADY 

Přečtěte si, a dodržujte prosím všechny instrukce před tím,
           než výrobek začnete sestavovat a používat.  

 Tento návod si uschovejte. 

Bazén Easy Set®
velikosti 6' - 18' (183 cm - 549 cm) 

Tento obrázek je pouze ilustrační. Příslušenství nemusí být součástí bazénu. .

Nezapomeňte si vyzkoušet také tyto další kvalitní produkty společnosti 
Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény, hračky do 
domácnosti, nafukovací matrace a čluny. Tyto výrobky jsou dostupné u 
našich prodejců nebo na internetových stránkách společnosti. Z důvodu 
politiky neustálého vylepšování výrobku si spol. Intex ponechává právo 
upravit specifikaci a vzhled produktu, což bez předchozího oznámení 
může vést ke změnám v uživatelské příručce..

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Číně.

®™ Ochranné známky používané v některých světových zemích jsou pod ochranou Intex Marketing Ltd. či Intex Trading 
Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, 
CA 90801 • V Evropské unii distribuován společností Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – Nizozemí.
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OMEZENÁ ZÁRUKA 
Vámi zakoupený Intex bazén byl vyroben za použití materiálů nejvyšší kvality a nejlepší 
řemeslnické práce. Všechny výrobky společnosti Intex jsou důkladně testovány pro výrobní vady 
a výrobní závod mohou opustit až pokud žádné závady nebyly objeveny. Tato omezená záruka se
vztahuje pouze na Intex bazén.

Tato omezená záruka je pouze dodatkem a nikoliv náhradou vašich zákonem stanovených práv a 
opravných prostředků. Pokud tato záruka není v souladu s právním řádem platným ve vaší zemi, platí
právní řád prioritně. Např. zákony na ochranu spotřebitele napříč Evropskou unií stanovují práva, která 
platí zároveň s touto omezenou zárukou: pro informace ohledně legislativy vztahující se k ochraně 
spotřebitele platné v celé Evropské unii navštivte Centrum pro ochranu spotřebitele Evropské unie na 
internetových stránkách 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Platnost této záruky se vztahuje pouze na zákazníka, jenž si výrobek koupil jako první. Tato 
práva nejsou přenosná. Omezená záruka platí po dobu 90 dnů od data prvotního 
maloobchodního prodeje. Původní doklad o koupi si uschovejte spolu s tímto dokladem, jelikož 
při uplatnění záruky bude požadován a musí doprovázet uplatnění záruky. V opačném případě 
se omezená záruka stává neplatnou.

Pokud během záruční lhůty objevíte na Intex bazénu výrobní vadu, kontaktujte prosím servisní 
středisko společnosti Intex, které najdete v příloze „Autorizovaná servisní střediska“. Pokud je výrobek 
na požadavek společnosti odeslán do servisního střediska, bude prohlédnut a bude určena 
oprávněnost požadavku na uplatnění záruky. Pokud je zjištěna závada, na kterou se v rámci právní 
úpravy vztahuje záruka, bude výrobek na náklady společnosti opraven nebo vyměněn za stejný nebo 
srovnatelný (konkrétní postup dle zvážení společnosti Intex).

Kromě této záruky a právních úprav platných ve vaší zemi se na výrobek nevztahují žádné další 
záruky. Až do rozsahu legislativy platné ve vaší zemi nebude společnost Intex v případě přímého či 
důsledného poškození, které může nastat v důsledku vašeho zacházení, zacházení agentů a 
zaměstnanců společnosti, které je jiné než je definovaný účel použití Intex bazénu, v žádném případě 
zodpovědna vůči vám ani žádné další třetí straně. Toto pravidlo se vztahuje i na výrobní proces 
výrobku. Pokud zákon ve vaší zemi vylučuje zánik platnosti záruky v případě náhodného či 
důsledného poškození, toto omezení se na Vás nevztahuje.

Měli byste mít na vědomí, že se tato omezená záruka nevztahuje na následující případy:
• Pokud je Intex bazén používán nesprávně, nedbale a nadměrně; dále, pokud je výrobek 

nesprávně uskladněn, udržován či jeho zacházením způsobíte nehodu;
• Pokud vzniklo poškození Intex bazénu, které bylo způsobeno podmínkami, jež společnost Intex 

nemůže ovlivnit, včetně těch následujících, ale nejen nich: proražení, propíchnutí, vznik trhlin, 
zbroušení materiálu, běžné opotřebení, škody způsobené působením ohně, záplav, povodní, 
mrazu, deště či dalších vlivů životního prostředí;

• Pokud byly použity díly a součástky, jež nebyly vyrobeny společností Intex; a/anebo
• Provedením neoprávněných úprav, oprav či rozebráním Intex bazénu kýmkoliv jiným než 

zaměstnanci Servisního střediska společnosti Intex.

Na náklady vzniklé únikem vody a/anebo chemikálií z bazénu či vodou způsobené škody se tato záruka 
nevztahuje. Na zranění či škody na majetku či osobách se tato záruka nevztahuje.

Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte všechny v ní uvedené instrukce, jež se týkají 
správného provozu a údržby vašeho Intex bazénu. Výrobek vždy před použitím podrobte inspekci. Tato 
omezená záruka zaniká, pokud nebyly dodrženy instrukce uvedené v uživatelské příručce.
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Zvláštní poznámka na úvod:
Děkujeme Vám za nákup bazénu Intex. Před sestavením si prosím přečtěte tuto uživatelskou 
příručku. Informace obsažené v tomto návodu Vám pomohou, abyste dosáhli maximální 
životnosti bazénu a zajistili bezpečnost pro radost vaší rodiny. Také doporučujeme, abyste 
na našich internetových stránkách www.intexcorp.com zhlédli instruktážní video. DVD disk 
s instruktážním videem může být součástí balení některých bazénů - v opačném případě 
můžete kontaktovat servisní středisko společnosti Intex a zažádat o bezplatnou kopii. Seznam 
servisních středisek najdete ve zvláštní příloze „Autorizovaná servisní střediska“. Bazén 
doporučujeme sestavovat ve dvojici. Abyste sestavení urychlili, doporučujeme bazén 
sestavovat ještě s dalšími osobami.
K sestavení bazénu nepotřebujete žádné nářadí.
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ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU 

Zazimování nadzemního bazénu
Po používání můžete bazén jednoduše vypustit a uskladnit ho na bezpečném místě. Musíte 
ho vypustit, rozebrat a správně uskladnit, 
Pokud teplota klesne pod 5°C, je nezbytné bazén vypustit, rozebrat a správně uskladnit, 
abyste předešli poškození ledem. Takovéto poškození může způsobit náhlé protrhnutí fólie 
a rozpadnutí bazénu. Také si, prosím, přečtěte oddíl „Vypuštění bazénu“.

Pokud teplota prostředí neklesá pod 5° C a rozhodnete se bazén neskládat, zazimujte ho dle 
následujících kroků:
1. Důkladně vyčistěte vodu. Pokud vlastníte model Easy Set nebo model s oválným rámem, ujistěte se, že je

prstenec správně nafouknut.
2. Odstraňte skimmer (stěrač nečistot z povrchu,pokud je nainstalován) a jakékoliv další příslušenství,

které je připojeno k síťovanému otvoru. Pokud je nezbytné, odstraňte síťko. Ujistěte se, že jsou
všechny součástky a příslušenství před uskladněním důkladně vyčištěny a usušeny.

3. Do napouštěcího a vypouštěcího otvoru umístěte zátky, které jsou součástí balení (týká se bazénů
o velikosti 16'/488 cm a menších). Uzavřete vypouštěcí a napouštěcí ventily (týká se bazénů o
velikosti 17'/518 cm a větších).

4. Odstraňte žebřík (pokud je nainstalován) a uskladněte ho na bezpečném místě. Ujistěte se, že je před
uskladněním důkladně usušen.

5. Odstraňte hadice, které spojují čerpadlo s filtrem a bazénem.
6. Přidejte odpovídající chemikálie na zimní období. Pro více informací o tom, jaké chemikálie byste

měli použít a v jakém množství, kontaktujte svého místního prodejce bazénů. Tyto informace
mohou být velmi odlišné s ohledem na region, ve kterém se nacházíte.

7. Přikryjte bazén Intex krycí plachtou. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: INTEX KRYCÍ PLACHTA NENÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘIKRÝVKOU.

8. Vypusťte a vyčistěte čerpadlo, filtr a hadice. Vyndejte a vyhoďte starou filtrovací kartuš. Ujistěte
se, že v zásobě máte náhradní filtrovací kartuš na další sezónu

9. Čerpadlo a filtr uskladněte uvnitř, na bezpečném a suchém místě, jehož teplota neklesne pod 0°C a
nepřesáhne 40°C.

OBECNÉ RADY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VODNÍHO PROSTŘEDÍ 

Koupání ve vodě je zábavné a má blahodárné účinky. Je však třeba mít na paměti, že 
s touto činností může být spojené zvýšené riziko zranění a úmrtí. Abyste toto riziko 
snížili, přečtěte si a dodržujte všechny instrukce uvedené v uživatelské příručce, 
příbalových letácích, na balení výrobku a výrobku samotném. Tato varování, návody 
a doporučení se zmiňují o nejčastějších rizicích, která jsou spojena s vodní rekreací -
nezahrnují však všechna rizika a nebezpečí. 

Pro dodatečnou ochranu se seznamte s níže uvedenými doporučeními a také s radami, 
které Vám dostanete od státem uznávané organizace zabývající se bezpečností:
• Buďte důslední, pokud jde o neustálý dohled. Měli byste určit kompetentní dospělou osobu, která by

měla nad ostatními mít dohled a zastávat funkci „záchranáře“, obzvlášť, pokud se v bazénu a jeho okolí
nacházejí děti.

• Naučte se plavat.
• Věnujte chvíli času na to, abyste si nastudovali pravidla resuscitace a první pomoci.
• Poučte všechny, kteří nad bazénem dohlíží, o potencionálních nebezpečích, jež jsou s koupáním spojena

a o správném používání ochranných zábran, jakými jsou zamčené dveře, bezpečnostní zábrany apod.
• Poučte všechny, včetně dětí, jak postupovat v případě nouze.
• Při koupání vždy spoléhejte na zdravý rozum a dobré usuzovací schopnosti.
• Nad ostatními neustále dohlížejte, dohlížejte a dohlížejte.
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Před sestavením a používáním výrobku si návod pozorně přečtěte a pečlivě dodržujte všechny instrukce.

VAROVÁNÍ
• Je nezbytné, abyste nad dětmi a postiženými osobami zajistili nepřetržitý dohled kompetentní dospělou

osobou.
• Abyste zabránili neoprávněnému a neplánovanému vstupu či používání bez dozoru, ujistěte se, že jsou všechny

dveře, okna a bezpečnostní zábrany zajištěny.
• Nainstalujte takovou bezpečnostní zábranu, která zabrání dětem a domácím mazlíčkům ve vstupu do bazénu.
• Bazén a jeho příslušenství mohou sestavovat a rozebírat pouze dospělé osoby.
• Do mělké vodní nádrže nebo nadzemního bazénu nikdy neskákejte nebo nesklouzávejte, ať už po hlavě či jakkoliv jinak.
• Sestavení bazénu na jiném než vyrovnaném, hladkém a pevném podkladu nebo plnění nad určenou hladinu

může způsobit zhroucení bazénu. Důsledkem mohou být osoby, které bazén v dané chvíli používají, z něj vyvrženy.
• Na nafukovací prstenec si nesedejte, nevyvíjejte na něj tlak a neopírejte se o něj – v opačném případě byste mohli

způsobit zranění či záplavu. Nedovolte, aby si kdokoliv sedal či lezl na stěnu bazénu nebo stěny jakkoliv jinak zatěžoval.
• Pokud bazén není používán, odstraňte z něj a jeho okolí všechny hračky a plovoucí předměty. Předměty v bazénu

mohou lákat malé děti.
• Udržujte hračky, židle, stolky a další předměty, na které by dítě mohlo vylézt, ve vzdálenosti min. 1,5 metru od bazénu.
• Udržujte poblíž bazénu záchranné vybavení. Na nejbližším telefonním zařízení vyznačte čísla na

záchrannou zdravotnickou službu. Příklad záchranného vybavení: certifikovaná bójka s provazem,
silná neohebná tyč v minimální délce 3,66m.

• Nikdy se nekoupejte sami a nedovolte dalším osobám, aby takto činily.
• Udržujte v bazénu čistotu. Dno bazénu musí vždy být jasně viditelné, když ho kontrolujete z vnější straně.
• Pokud bazén používáte v noci, zajistěte dostatečné a správně umístěné umělé osvětlení, ve kterém jasně uvidíte

bezpečnostní nápisy, schůdky, dno bazénu a přístupové cesty.
• Nevstupujte do bazénu, pokud jste požili alkohol či drogy/léky.
• Abyste předešli zamotání, utopení či dalším vážným zraněním, udržujte děti dál od krycí plachty bazénu.
• Krycí plachty musí být před používáním úplně odstraněny. Děti a dospělí nesmí lézt pod krycí plachtu bazénu.
• Nepřikrývejte bazén, pokud ho používáte vy či kdokoliv jíný.
• Abyste předešli uklouznutí, pádům a dalším zraněním, udržujte bazén a jeho okolí uklizené.
• Chraňte všechny uživatele před nemocemi spojenými s koupáním ve stojatých vodách tím, že budete udržovat vodu

hygienicky nezávadnou. Bazénovou vodu nepolykejte a dodržujte správné hygienické zásady.
• Všechny bazény podléhají opotřebení materiálu. Jisté typy nadměrného či zvýšeného opotřebení

může vést k trhlinám a dokonce způsobit únik velkého množství vody z bazénu. Proto je správná a
pravidelná údržba bazénu nesmírně důležitá.

• Tento bazén je určen pouze pro venkovní použití.
• Pokud bazén není po delší dobu používán, vypusťte ho a bezpečně uskladněte na takovém místě, na

kterém se v něm nebude shromažďovat dešťová či jakákoliv jiná voda. Zajistěte bazén proti silnému
větru. Viz návod na uskladnění.

• Během používání bazénu je nezbytné zajistit provoz filtrovacího čerpadla v takovém rozsahu, aby
veškerá voda alespoň jednou za byla profiltrována. Abyste spočítali nezbytnou dobu provozu,
prostudujte si uživatelskou příručku vašeho filtrovacího čerpadla.

KRYCÍ FÓLIE BAZÉNU NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETŽITÝ DOZOR KOMPETENTNÍ 
DOSPĚLÉ OSOBY. TENTO BAZÉN NENÍ ZAJIŠTĚN PLAVČÍKEM. Z TOHOTO DŮVODU JE 
NEZBYTNÉ, ABY DOSPĚLÉ OSOBY VYKONÁVALY FUNKCI PLAVČÍKA ČI DOZORU A 
V BAZÉNU A JEHO OKOLÍ ZAJISTILI OCHRANU VŠECH UŽIVATELŮ, PŘEDEVŠÍM DĚTÍ.

NEDODRŽENÍM TĚCHTO DOPORUČENÍ MŮŽETE ZPŮSOBIT ŠKODU 
NA MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI SMRT.
Výstraha:
V souladu s místní legislativou mohou být majitelé povinni instalovat dětskou bezpečnostní zábranu, 
bezpečnostní plot, osvětlení a splnit další bezpečnostní požadavky. Pro více podrobnosti K
kontaktujte místní stavební úřad. 
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ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ 

VŽDY DODRŽUJTE INSTRUKCE VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ A 
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ ZÁVADNOSTI.

Nepřidávejte chemikálie, pokud je bazén používán – mohli byste způsobit podráždění kůže či očí. 
Koncentrovaný roztok chlóru může poškodit tělo bazénu. SpolečnostI Intex Recreation Corp. a Intex 
Development Co. Ltd., ani jejich dceřiné společnosti, autorizovaní prodejci, servisní centra, maloprodejci či 
zaměstnanci nejsou v žádném případě zodpovědni, a to ani vůči konečnému spotřebiteli ani vůči jakékoliv 
další straně, za případné náklady spojené s případným únikem vody, chemikálií či vodou způsobené škody. 
Vždy udržujte v zásobě náhradní filtrovací kartuše. Filtrovací kartuše vyměňujte každé dva týdny. Pro 
filtraci všech nadzemních bazénů doporučujeme používat filtrační čerpadlo Intex Krystal Clear™.

NADMĚRNÉ SRÁŽKY: Abyste zabránili poškození bazénu a případnému přeplnění, okamžitě 
vypusťte nadměrnou srážkovou vodu, která může naplnit bazén nad stanovenou maximální 
hladinu.
Vypouštění a dlouhodobé uskladnění
1. Zkontrolujte místní legislativu, která může stanovovat specifický způsob vypouštění vody z bazénu.
2. Zkontrolujte a ujistěte se, že je vypouštěcí zátka na vnitřní strany bazénu správně umístěna.
3. Z vnější strany vypouštěcího otvoru odstraňte víko.
4. K vypouštěcí spojce připojte zahradní hadici. (4).
5. Na místo, na které hodláte vodu bezpečně vypustit, umístěte druhý konec vypouštěcí hadice. Takové místo musí být

v dostatečné vzdálenosti od budov a jiných staveb.
6. K vypouštěcímu ventilu připojte vypouštěcí spojku (4). POZOR: Vypouštěcí spojka zamáčkne zátku na vnitřní

straně bazénu a otevře cestu pro únik vody skrz připojenou zahradní hadici.
7. Až voda přestane samovolně vytékat, začněte nadzvedávat bazén z opačné strany a navádějte zbývající vodu na

vypouštěcí otvor. Takto vypusťte všechnu zbývající vodu.
8. Po ukončení odpojte hadici a spojky.
9. Pro uskladnění znovu zátkou uzavřete vypouštěcí ventil na vnitřní straně bazénu.
10. Na vnější straně bazénu umístěte víko vypouštěcího otvoru.
11. Úplně vypusťte nafukovací prstenec a odstraňte všechny připojené součástky.
12. Ujistěte se, že jsou před uskladněním všechny součástky bazénu a bazén samotný důkladně usušeny. Před

složením usušte tělo bazénu (fólii) na slunci. (viz obrázek 8). Abyste předešli absorpci vlhkosti a následnému
slepení vinylu, lehce posypejte pudr na všech místech, která se budou navzájem dotýkat .

13. Přeložte do tvaru čtverce. Fólii začněte skládat na jedné straně, dovnitř dvakrát přeložte jednu šestinu fólie.
 Stejný postup proveďte na opačné straně. (viz obrázky 9.1 & 9.2).

14. Pote, co jste směrem k sobě složili dvě opačné strany, nyní jednoduše překlopte jednu složenou stranu na druhou – jako,
kdybyste zavírali knihu. (viz obrázky 10.1 & 10.2).

15. Přeložte dva delší kraje směrem ke středu. (viz obrázek 11).
16. Překlopte jeden přes druhý, jako kdybyste zavírali knihu. Nakonec fólii složte do kompaktního čtverce (viz obrázek 12).
17. Uložte bazénovou fólii a příslušenství na suchém místě s regulovanou teplotou, která neklesne pod 0°C a

nepřesáhne 40° C.
18. K uskladnění výrobku můžete použít originální balení.

8 

.1

10.2 

POZOR
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
Prosím, přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny instrukce před tím, než budete tento výrobek sestavovat a 
používat.. Tato varování, instrukce a bezpečnostní zásady se týkají nejčastějších rizik, které jsou spojena s
koupáním ve vodě. Nezahrnují však všechna rizika a nebezpečí, která mohou nastat ve všech případech. 
Bazén vždy používejte s obezřetností, rozumem a zdravým usuzováním. Tento návod si uschovejte pro 
budoucí potřebu. Je nezbytné pozorně si přečíst informace uvedené na balení a uschovat ho pro budoucí 
potřebu. Pro další varování viz výrobek.

Obecné
• Kontrolujte spony, šroubky a matice pro vznik rzi, prasklin či ostrých hran, a to obzvláště na přístupných 

místech. Tímto můžete předejít zraněním.

Bezpečnost neplavců
• Nad neplavci či začínajícími plavci je nezbytné zajistit trvalý, aktivní a ostražitý dozor kompetentní dospělé 

osoby. (Mějte na paměti, že děti do věku pěti let mají největší sklon k utopení)
• Určete kompetentní dospělou osobu, která bude během každého použití nad bazénem dohlížet.
• Neplavci či začínající plavci by měli během používání bazénu neustále nosit ochranné pomůcky.
• Když bazén není používán, či není pod dohledem, odstraňte z něj a jeho okolí všechny hračky. Předejdete

tak tomu, aby děti přístup do bazénu lákal.

Bezpečnostní zábrany
• Doporučujeme umístit takovou bezpečnostní zábranu, která neumožní neoprávněný přístupu do bazénu. Pokud 

je to možné, doporučujeme zajistit všechna okna a dveře.
• Bezpečnostní zábrany, krycí plachty, alarmy či jiná bezpečnostní zařízení jsou užitečnými pomůckami, nikoliv 

náhradou za neustálý dozor kompetentní dospělé osoby. 
Bezpečnostní vybavení
• Doporučujeme mít poblíž bazénu záchranné vybavení (např. kruhovou bójku).
• Udržujte v blízkosti bazénu funkční telefon s vyznačeným číslem záchranné zdravotnické služby.
Bezpečné používání bazénu
• Povzbuzujte všechny uživatele, obzvláště děti, aby se naučili plavat.
• Naučte se jak poskytnou základní první pomoc (srdeční resuscitace - CPR) a pravidelně si jejich zásady opakujte. 
V případě nouze mohou tyto znalosti znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
• Poučte všechny uživatele včetně dětí, jak se zachovat v případě nouze.
• Nikdy neskákejte do mělké vody. Skok do mělké vody může způsobit vážné zranění či smrt.
• Nikdy nepoužívejte bazén, pokud jste požili alkohol či jste pod vlivem léků, které mohou ovlivnit vaše vnímání a 
bezpečné používání bazénu.
• Pokud používáte krycí fólie, je nezbytné ji před používáním kompletně odstranit z vodní plochy.
• Chraňte všechny uživatele před nemocemi spojenými s koupáním ve stojatých vodách tím, že budete
udržovat vodu hygienicky nezávadnou a budete dodržovat správné hygienické zásady. Pro více informací
si prosím v uživatelské příručce prostudujte zásady ohledně úpravy kvality vody.
• Udržujte chemikálie (např. na úpravu kvality vody, čištění a dezinfekci) mimo dosah dětí.
• Umístěte přenosné schůdky na rovnou plochu.
• Přečtěte si a dodržujte varování a bezpečnostní doporučení uvedena na stěně bazénu.
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ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE 

DBEJTE NA

VAROVÁNÍ
• Čistotu a hygienu v bazénu, prostřednictvím které ochráníte všechny uživatele před případnými

nemocemi spojenými s koupáním ve stojaté vodě. Vodu nepijte. Vždy dodržujte správné hygienické
zásady.

• Skutečnost, že dno bazénu musí být vždy jasně viditelné i pokud ho pozorujete z vnější strany bazénu.
Udržujte bazén v čistotě.

• Skutečnost, že se děti mohou do krycí plachty zamotat a utopit se či si způsobit jiná vážná zranění.
Proto ji vždy udržujte mimo dosah dětí.

• Údržba nafukovacího prstence
Abyste nafukovací prstenec udrželi čistým, vždy po použití setřete jeho povrch navlhčenou utěrkou. Pokud bazén
nepoužíváte, přikryjte ho krycí plachtou. Pokud se na nafukovacím prstenci objeví tmavé skvrny, setřete je jemnou
utěrkou, kterou namočíte v neagresivním mycím prostředku a vodě. Skvrny jemně setřete a dbejte na to, aby se
mýdlový roztok nesmíchal s bazénovou vodou. K setření skvrn nepoužívejte abrazivní prostředky (prostředky na bázi
písku) či kartáče.

• Údržba vody
Udržování správné rovnováhy chemikálií ve vodě je tím nejdůležitějším úkolem, kterým zajistíte delší
životnost a vzhled bazénu, stejně tak jako čisté, zdravé a bezpečné prostředí pro koupání. Dodržování
správného postupu při testování a uvedení vody do chemické rovnováhy je klíčově důležité. Ujistěte se,
že jste si důkladně a pozorně prostudovali všechny instrukce, které jste obdrželi od výrobce chemikálií.
1. Nikdy nedovolte, aby se nerozpuštěný chlór dostal do styku s tělem (fólií) bazénu. Nejprve v kýblu

vody rozpusťte chlór, který může být ve formě granulí nebo tablet. Až poté obsah nalijte do bazénu.
Podobně postupujte, pokud máte chlór v tekuté formě; důkladně ho promíchejte s vodou v bazénu.

2. Chemikálie nikdy spolu nemíchejte. Přidávejte je do vody postupně a odděleně. Před tím, než začnete
přidávat další chemikálii se ujistěte, že je ta předcházející důkladně rozpuštěna.

3. Pro snadnou údržbu bazénu doporučujeme použít Intex bazénový stěrač nečistot (tzv. skimmer) a Intex
bazénový vysávač. Abyste získali tato bazénová příslušenství, kontaktujte svého prodejce.

4. K čištění bazénu nepoužívejte vysokotlaký kompresor.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
PROBLÉM POPIS PŘÍČINA ŘEŠENÍ

ŘASY • Nazelenalá voda.
• Zelené nebo černé skvrny

na stěně bazénu.
• Stěna bazénu je kluzká

a zapáchá.

• Je nezbytné upravit 
hladinu chlóru 
a hodnotu pH 

• Pro léčbu šokem přidejte veliké 
množství chlóru. Upravte hodnotu pH 
na doporučenou úroveň.

• Vysajte dno bazénu.
• Udržujte správnou hladinu chlóru.

ZBARVENÁ
VODA

• Po první aplikaci 
chlóru voda zmodrá, 
zčerná nebo 
zhnědne.

• Voda obsahuje měď, 
železo nebo hořčík, 
kteří při styku 
s chlórem oxidují.

• Upravte hladinu pH na požadovanou
úroveň.

• Spusťte filtraci vody dokud se voda 
nevyčistí.

• Častěji vyměňujte filtrovací kartuš.

VE VODĚ SE 
NACHÁZÍ 
ČÁSTICE

• Voda je zamlžena. • "Tvrdá voda" způsobena
příliš vysokou hodnotou pH.

• Koncentrace chlóru je nízká.
• Voda je kontaminována cizí 

látkou.

• Upravte hodnotu pH. Poraďte se
s prodejcem chemikálií.

• Zkontrolujte koncentraci chlóru.
• Vyčistěte nebo vyměňte filtrovací kartuš.

HLADINA VODY 
OPAKOVANĚ 
KLESÁ

• Hladina vody je 
nižší než předchozí 
den.

• Na těle bazénu nebo hadici
je díra/trhlina.

• Vypouštěcí ventily jsou
povolené.

• Aplikujte záplatu.
• Dotáhněte všechna víka.
• Vyměňte hadice.

NA DNĚ BAZÉNU 
JE USAZENINA

• Na dně bazénu je písek
nebo špína.

• Zvýšená zátěž, časté 
vstupování 
a vystupování z bazénu 

• K vysátí špíny ze dna
použijte Intex vysávač.

ŠPÍNA PLAVE NA 
VODNÍ HLADINĚ • Listí, hmyz apod. • Bazén je příliš blízko 

stromů.
• Použijte Intex stěrač nečistot (tzv. 

skimmer).
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PŘEHLED SOUČÁSTEK 
Před sestavením výrobku prosím věnujte několik okamžiků zkontrolování obsahu a 

seznámení se všemi součástkami.

16’ (488 cm) bazény Easy Set® a menší 17’ (518 cm) bazény Easy Set® a větší

č. 
obr. POPIS

VELIKOST BAZÉNU A MNOŽSTVÍ
6’ 

(183cm)
8’ 

(244cm)
10’ 

(305cm)
12’ 

(366cm)
13’ 

(396cm)
15’ 

(457cm)
16’ 

(488cm)
18’ 

(549cm)
1 BAZ. FÓLIE / TĚLO (VČ.ZÁTKY VYPOUŠŤ. VENTILU) 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ZÁTKA SÍŤOVANÉHO OTVORU (VOLITEL. PŘÍSL., VČ. 1 NAVÍC) 3 3 3 3 3 3 3
3 PODKLADOVÁ LÁTKA (VOLITELNÉ) 1 1 1
4 SPOJKA VYPOUŠTĚCÍHO OTVORU 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU 1 1 1 1 1 1 1 2

č. 
obr. POPIS

6’ X 20”
(183cm X 51cm)

8’ X 30”
(244cm X 76cm)

8’ X 30”
(244cm X 76cm)

Clearview

10’ X 30”
(305cm X 76cm)

10’ X 30”
(305cm X 76cm)

Printing

12’ X 30”
(366cm X 76cm)

12’ X 30”
(366cm X 76cm)

Printing

12’ X 36”
(366cm X 91cm)

NÁHRADNÍ DÍL Č.
1 BAZ. FÓLIE / TĚLO (VČ.ZÁTKY VYPOUŠŤ. VENTILU) 11588 12128 11246 12129 11303 10200 11304 10319
2 ZÁTKA SÍŤOVANÉHO OTVORU (VOLITEL. PŘÍSL., VČ. 1 NAVÍC) 10127 10127 10127 10127 10127 10127 10127 10127
3 PODKLADOVÁ LÁTKA (VOLITELNÉ)
4 SPOJKA VYPOUŠTĚCÍHO OTVORU 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201
5 ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU 10649 10649 10649 10649 10649 10649 10649 10649

č. 
obr. POPIS

13’ X 33”
(396cm X 84cm)

15’ X 33”
(457cm X 84cm)

15’ X 36”
(457cm X 91cm)

15’ X 42”
(457cm X 107cm)

15’ X 48”
(457cm X 122cm)

16’ X 42”
(488cm X 107cm)

16’ X 48”
(488cm X 122cm)

18’ X 48”
(549cm X 122cm)

NÁHRADNÍ DÍL Č.
1 BAZ. FÓLIE / TĚLO (VČ.ZÁTKY VYPOUŠŤ. VENTILU) 12130 10622 10183 10222 10415 10436 10623 10320
2 ZÁTKA SÍŤOVANÉHO OTVORU (VOLITEL. PŘÍSL., VČ. 1 NAVÍC) 10127 10127 10127 10127 10127 10127 10127
3 PODKLADOVÁ LÁTKA (VOLITELNÉ) 18932 18932 18932 18927 18927 18933
4 SPOJKA VYPOUŠTĚCÍHO OTVORU 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201
5 ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU 10649 10649 10649 11044 11044 11044 11044 11044
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SESTAVENÍ BAZÉNU (pokračování) 

4. Plnění bazénu
• Před tím, než bazén začnete plnit se ujistěte, že je zátka vypouštěcího otvoru uvnitř bazénu správně

umístěna a že je víko na vnější straně pevně našroubované. Naplňte bazén vodou max. do výše 2 cm.
Ujistěte se, že je úroveň vody ve všech částech bazénu stejná.
DŮLEŽITÉ: Pokud se voda v jedné části bazénu shromažďuje více než v ostatních,
znamená to, že bazén není v rovině. Sestavení na nerovném podkladu způsobí, že se
bazén začne na jednu stranu naklánět. Na této straně dojde k vyboulení a zvýšenému
namáhání materiálu, což může způsobit protrhnutí bazénu. Pokud zjistíte, že bazén není
v rovině, musíte ho vypustit, podklad vyrovnat a bazén znovu naplnit.

• Vyhlaďte zvrásnění na dně bazénu (zevnitř) tím, že budete tlačit
směrem ven na místě, kde se spojuje dno se stěnou. Nebo,
(zvenku) chytněte bazén zespodu a tahejte ho směrem k sobě.
Pokud je zvrásnění způsobeno podkladovou látkou, vyrovnejte
ji tím, že ji ve dvojici uchopíte a budete tahat proti sobě na
opačných stranách. (viz obrázek 4)

• Nyní naplňte bazén vodou. Během plnění se budou stěny
bazénu zvedat. (viz obrázek 5).

• Naplňte bazén vodou po spodní hranu nafukovacího prstence.
Toto je doporučená hranice plnění vody.
(viz obrázky 1 a 6).

DŮLEŽITÉ
Před tím, než začnete bazén používat byste měli svolat rodinnou schůzi. Stanovte přesná 
pravidla, jež budou při nejmenším zahrnovat bezpečnostní zásady a obecné rady ohledně 
pobytu ve vodním prostředí - najdete je v této uživatelské příručce. Pravidelně si tato pravidla 
opakujte se všemi uživateli, a to včetně návštěv.

4 

5 

6 
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SESTAVENÍ BAZÉNU 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚRU VHODNÉHO MÍSTA 
PRO SESTAVENÍ A ÚPRAVY PODKLADU

VAROVÁNÍ
• Bazén musí být umístěn na takovém místě, na kterém nebude bránit v zavření dveří, oken a 

bezpečnostních zábran, jež mohou předejít neoprávněnému či náhodnému přístupu bez dozoru.
• Nainstalujte takovou bezpečnostní zábranu, která zabrání malým dětem a domácím mazlíčkům 

vstoupit do bazénu.
• Sestavení bazénu na jiném než vyrovnaném, hladkém a pevném podkladu nebo plnění nad 

určenou hladinu může způsobit zhroucení bazénu. Důsledkem mohou být osoby, které bazén v 
dané chvíli používají, z bazénu vyvrženy a mohou utrpět vážná zranění. Zhroucení bazénu může 
způsobit škodu na majetku.

• Riziko zásahu elektrickým proudem: filtrovací čerpadlo připojujte pouze k uzemněnému 
obvodu, který je chráněn proudovým chráničem. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým 
proudem, nepřipojujte filtrovací čerpadlo k elektrickému rozvodu přes prodlužovací kabely, 
časovače, zásuvkové adaptéry či konvertory. Vždy připojujte ke správně umístěné elektrické 
zásuvce. Kabel umístěte na takové místo, na kterém nemůže být poškozen sekačkou na trávu, 
zastřihovačem či dalším vybavením na údržbu trávníku. Pro další informace a varování viz 
uživatelský návod filtrovacího čerpadla.

• Riziko vážného zranění: nesestavujte bazén při silných povětrnostních podmínkách.

Vybírejte vhodné místo pro sestavení bazénu s ohledem na následující požadavky:
1. Místo na kterém hodláte bazén sestavit musí být naprosto rovné a vyrovnané. Nesestavujte bazén na 

svahu či nakloněném podkladu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný. Musí být schopný unést tlak a váhu naplněného bazénu. 

Nesestavujte bazén na bahnitém, písčitém, měkkém či nesoudržném podkladu.
3. Nesestavujte bazén na verandě, balkónu či vyvýšeném pódiu, které by se mohlo pod váhou naplněného 

bazénu zhroutit.
4. Kolem bazénu je nutné zajistit alespoň 1,5 m volného prostoru, ve kterém se nebudou nacházet

žádné předměty na které by děti mohly vylézt a přes ně vstoupit do bazénu.
5. Trávník pod bazénem bude poškozen. Chlórovaná voda, která v průběhu používání může z bazénu cákat,

může poškodit okolní vegetaci.
6. Před sestavením odstraňte všechny agresivní traviny. Jisté typy travin, např. tráva svatého Augustina a 

bermudská tráva mohou růst skrz tělo bazénu. Fólie proražena vegetací není považována za výrobní vadu 
a nevztahuje se na ni záruka.

7. V okolí místa na kterém bude bazén sestaven se musí nacházet zázemí pro vypouštění vody po skončení 
používání a/nebo před dlouhodobým uskladněním.
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SESTAVENÍ BAZÉNU (pokračování)

Je možné, že jste tento bazén zakoupili s filtrovacím čerpadlem Intex Krystal Clear™.
Součástí čerpadla je jeho vlastní příručka pro sestavení. Nejprve sestavte bazén a až 
poté nastavujte filtrovací čerpadlo.
Odhadovaná doba potřebná pro sestavení je zhruba 10~30 minut. (Mějte na vědomí, že je tato 
doba pouze orientační a může se u konkrétního případu lišit.)
1. Příprava těla bazénu
• Připravte podklad, který je vyrovnaný a na kterém se nenachází žádné kamínky, větvičky či ostré předměty,

které by mohly prorazit fólii bazénu a způsobit zranění.

• Opatrně otevírejte balení s fólií, jelikož homůžete použít pro uskladnění bazénu během zimních měsíců či
pokud ho nepoužíváte.

• Vyndejte podkladovou látku (3) a roztáhněte ji přes uklizenou
oblast. Poté vyndejte fólii (1) a roztáhněte ji přes podkladovou
látku. Otočte vypouštěcí ventil co nejblíže oblasti pro
vypouštění. Otočte vypouštěcí ventil směrem pryč od domu.
DŮLEŽITÉ: Bazén vždy sestavujte minimálně ve dvojici.
Netahejte fólii po zemi, můžete ji tím poškodit a
způsobit netěsnost bazénu. (viz obrázek 2).

• Během sestavování těla bazénu otočte přípojné otvory a
spojky směrem ke zdroji elektrického proudu. Vnější okraj
bazénu by měl být v dosahu elektrické přípojky čerpadla.

• Rozprostřete bazén. Roztáhněte modré kraje od sebe a ujistěte
se, že je dno co nejvíce vyhlazené. (viz obrázek 2).

2. Nafouknutí vzduchového prstence
• Vyhrňte horní prstenec směrem ven a zkontrolujte, že se

nenachází uvnitř bazénu a že je otočen směrem vzhůru.
Nafoukněte prstenec ruční pumpičkou (viz obrázek 3). Prstenec
přitom udržujte uprostřed bazénu.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte k nafouknutí vysokotlaký
vzduchový kompresor, kterým byste mohli prstenec
nafouknout příliš a způsobit prasknutí. Doporučujeme
použít ruční nafukovací pumpičku Intex (není součástí
balení.

HRANICE HLADINY VODY 1

MNOŽST
VÍ VODY
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2

3

UPOZORNĚNÍ
Správně nafoukněte horní prstenec. 
Teplota prostředí a vzduchu ovlivňují vnitřní tlak vzduchu uvnitř prstence. Abyste zajistili správný 
vnitřní tlak, doporučujeme během nafukování ponechat rezervu na rozpínání vzduchu. Sluneční 
paprsky zahřívají vzduch uvnitř prstence a během horkých dnů je nezbytné kontrolovat, zda je 
nezbytené přebytečný vzduch upustit. Tímto předejdete poškození prstence.

Společnost Intex ani její autorizovaní agenti a zaměstnanci nejsou zodpovědni za škody na 
prstenci (např. propíchnutí), které byly způsobeny špatným zacházením, únavou materiálu 
či vnějšími vlivy.

3. Hadicové spojky
• Následující informace se vztahují na bazény s hadicovými spojkami (16" (488 cm) bazény a menší). Pokud byl

bazén nakoupen bez filtrovacího čerpadla, zasuňte dvě černé zátky (2) do černých přípojek pro filtrovací
čerpadlo. Abyste zabránili úniku vody během naplňování, umístěte zátky z vnitřní strany otvoru.

• Pokud byl bazén zakoupen s filtrovacím čerpadlem, nejprve si přečtěte uživatelskou příručku filtrovacího čerpadla
Krystal Clear™ a poté pokračujte k dalšímu kroku sestavování.
.
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