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Bazén obdélník s konstrukcí
Návod

VAROVÁNÍ
Přečte si manuál a řiďte se instrukcemi k bezpečnostním pokynům, ke správnému a úplnému 
sestavení produktu, použití a údržbě.
Použití bazénové sady vyžaduje respektování bezpečnostních instrukcí, popsaných v manuálu. 
Bezpečnost vašich dětí závisí čistě na vás! Děti pod 5 let jsou ohroženi nejvíce. Prosíme o Vaši 
bdělost, aby jste se vyhnuli nehodám.
Neustálý a úplný dohled na děti a postižené je vyžadován vždy. Určete alespoň jednu zod-
povědnou osobu, jenž se bude starat o bezpečnost. Buďte více ve střehu pokud se v bazénu 
nachází více osob. Pokud je možno, naučte vaše děti plavat. Bez dohledu dospělého je život 
vašich dětí v ohrožení.
Kvůli bezpečnosti prosíme nestavte bazén na vyvýšeném místě, např. terase/balkónu.
Vždy postavte Váš bazén na místo, kde bude snadné ho vypustit, aby jste se vyhnuli zaplavení 
okolí. Nikdy nenechte vaše děti používat bazén, bez dospělého dohledu. Nedovolte vstup do 
bazénu dětem, dětem, které neumí plavat a nejsou ve vodě doprovázeny bez záchranné vesty.
Otestujte teplotu vody před vstupemdo bazénu.
Do bazénuneskákejte. Hrozí vážná zranění nebo smrt. Je zakázáno v blízkosti bazénu běhat, 
hrát hry a provozovat jiné aktivity. Bazén a doplňky by měli být sestavovány pouze kompe-
tentními dospělými. Váš bazén by měl být napouštěn nízkotlakým proudem vody, aby jste 
vyhnuli náporu na konstrukci. Bestway nenese zodpovědnost, za poškození bazénu při plnění 

Bazén Záplata pro opravu

Adaptér hadice
#F4D019B-03A

Vypouštěcá ventil
#F4D019B-01

Záslepka 2x
#F4D018B-02

Top Rail - obvodové trubky , U Support - podpěra U , C-Connector - C konektor
To be placed on the ground - Položte na rovnou plochu, Ladder - žebřík, Drain System - 
vypouštěcí systém, Pool Cover - Kryt na bazén, Filtratin System - filtrační systém, Ground 
cloth - podlahová plachta, Maintenance Kit - Sada na opravu.

Typ Rozměr Způsob instalace Složení sady

To be placed on the ground2.87m x 2.01m x 1.00m
(113” x 79” x 39.5’’)56248

Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground2.87m x 2.01m x 1.00m
(113” x 79” x 39.5’’)56249

Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground4.04m x 2.01m x 1.00m
(159” x 79” x 39.5’’)56251

Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground4.04m x 2.01m x 1.00m
(159” x 79” x 39.5’’)

56252

56255

Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground4.12m x 2.01m x 1.22m
(162” x 79” x 48’’)56242

56244

56241 Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground5.49m x 2.74m x 1.22m
(18’ x 9’ x 48’’)56224

56256

56223 Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground6.71m x 3.66m x 1.32m
(22’ x 12’ x 52’’)

56273
56275
56278

56272 Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

To be placed on the ground7.32m x 3.66m x 1.32m
(24’ x 12’ x 52’’)

56230
56258
56279

56229
Ladder

Drain System

Pool Cover

Filtration System

Ground Cloth

Maintenance Kit

C-Connector U-Support

Top Rail BTop Rail A Top Rail C

Top Rail F

Top Rail D

Top Rail E

Rozměr Počet U podpěr
Kombinace dílů

Dlouhá strana Krátká strana

Typ a počet

B-A

B-E-A

B-E-A

B-A-A-C

B-A-A-A-C

B-A-A-A-A-C

C-D

C-D

C-D

D-E

E-D-F

E-D-F

2

2

2

4

6

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

A B C

2

2

2

2

2

2

D

2

2

2

2

2

2

E

0

0

0

0

2

2

4

4

4

4

4

4

F
Konektor C

2.87m x 2.01m x 1.00m
(113’’ x 79’’ x 39.5’’)

4.04m x 2.01m x 1.00m
(159” x 79’’ x 39.5’’)

4.12m x 2.01m x 1.22m
(162’’ x 79’’ x 48’’)

5.49m x 2.74m x 1.22m
(18’ x 9’ x 48’’)

6.71m x 3.66m x 1.32m
(22’ x 12’ x 52’’)

7.32m x 3.66m x 1.32m
(24’ x 12’ x 52”)

8

10

10

12

16

18

O-kroužek

Ventil

Podložka
ventilu

Matka konektoru

Podložka Konektor Sítko

Ventil

O-kroužek

Podložka ventilu

Matka konektoru

Podložka

Konektor

Sítko

5.49 m x 1.22 m 
(18’ x 48”)

5.49 m x 1.32 m 
(18’ x 52”)

Název

P6D510 P6H510

P6D511 P6H511

Velikost bazénu
Pro modely: 56223, 56224, 56256, 56272, 56273, 56275, 56278, 56229, 56230, 56258, 56279
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pomocí cisterny.
Neklečte, neseďte, nestůjte a neležte přes nebo jinak nezatěžujte horní rám. Takováto činnost 
může způsobit deformaci konstrukce bazénu a zaplavení, které může způsobit zranění nebo 
poškození majetku. Nenechávejte hračky blízko, nebo v nehlídaném bazénu. Nevyužívejte váš 
bazén po vlivem alkoholu, drog nebo léků.
Skladujte bazénovou chemii a příslušenství mimo dosah dětí.
Vždy udržujte vodu v bazénu čistou.
Voda v bazénu by měla být pravidelně testována a udržována pomocí prostředků tomu urče-
ných. Domácí zvířata by měla být držena dále od bazénu, aby nedošlo k poškození bazénu.
Zakryjte bazén krycí plachtou když není používán. Při zakrytí nesmí být v bazénu ani děti ani 
dospělé osoby. Zakrytí sundejte až při použití.
Nenechávejte v bazénu schůdky pokud není používán. Nezapomeňte vypustit a uskladnit ba-
zén v zimním období, nebo když bazén není používán. Správně udržujte váš bazén, přispějete 
tak k prodloužení životnosti. (Přečtěte si odstavec týkající se údržby bazénu)
Nezapínejte filtraci pokud je bazén používán.
Pravidelně vodu obměňujte.
Pouze osoby starší 18 let mohou manipulovat s elektrickým příslušenstvím. Zapojení někte-
rých elektrických příslušenství vyžaduje k tomu kvalifikovanou osobu. Nekoupejte se v noci, 
nebo v slabém osvětlení. Rvačky a násilí je v bazénu zakázáno.
Za žádných okolností neupravujte části bazénu. Zabraňte propíchnutí bazénu.
Veškeré vybavení by mělo být pravidelně kontrolováno, kvůli možnosti zhoršení kvality, korozi, 
některých částí a dalších nebezpečí, která mohou způsobit zranění.
Nedodržování těchto instrukcí může vést ke škodám na majetku či zdraví, zvláště v případě 
dětí.

BEZPEČNOST
Naučte se nutné záchranné činnosti, zvláště ty související se záchranou dětí.
Záchranné vybavení by mělo být blízko bazénu a dohlížející dospělý by měl být seznámen se 
zásady první pomoci a znát telefoní čísla na Integrovaný záchranný systém.
V případě nehody:
- Odvolejte okamžitě všechny osoby z vody
- Zajistěte první pomoc a pokud je to nutné přivolejte lékaře
Naučte vaše děti plavat co nejdříve.
Veškeré elektrické přístroje s napájením 220V musí být umístěny alespoň 3,5 metru o hrany 
bazénu. Vždy se zeptejte výrobce na radu, než začnete měnit jednu nebo více součástí filtrova-
cího systému.
PROSÍM PEČLIVĚ SI PROČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
NAJDĚTE V HODNÉ MÍSTO
POZNÁMKA: Všechny části bazénu musí být postaveny na plochém a rovném povrchu. Prosím 
neskládejte bazén na místě, které je nerovné nebo se na něm vyskytují ostré výstupky.
Zásady pro složení bazénu:
-  Zvolené místo musí být schopno unést váhu po celou dobu, co je bazén nainstalovaný, navíc 

musí být rovné a očištěné od veškerých objektů a nečistot které by mohly způsobit jeho 
poškození.

-  Doporučujeme bazén umístit v dostatečné vzdálenosti od všech objektů, které by děti mohli 
využít pro vstup do bazénu.

POZNÁMKA: Umístěte bazén blízko vhodného odtokového systému, aby jste předešli problé-
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mům se zaplavením při jeho přeplnění nebo vypouštění.
POZNÁMKA: Umístěte bazén blízko elektrického napájení, chráněného pomocí RCD chrániče.
Nesprávné podmínky pro složení bazénu:
-  Na nerovném povrchu se může bazén zhroutit a způsobit vážná zranění nebo škodu na 

majetku.
-  Písek by neměl být využit jako základní podklad; zem musí být dostatečně zhutněná.
-  Bazén nikdy neinstalujte přímo pod dráty vysokého napětí nebo stromy. Ujistěte se, že v jeho 

bezprostřední blízkosti nevedou inženýrské sítě či jiné překážky (např. prádelní šňůry atd ...)
-  Nestavte bazén v blízkosti komunikací.
-  Doporučujeme odstranit veškerou vegetaci z místa kde budete bazén instalovat.
-  Vyhněte se místům s popínavými agresivními rostlinami a druhy trav, které jej mohou poškodit.
POZNÁMKA: Žebřík musí odpovídat rozměrům bazénu a měl by být využíván pouze pro vstup 
a výstup z bazénu. Pravidelně kontrolujte, zda je žebřík správně sestaven.

Sestavení bazénu:
Prodejce nenese zodpovědnost za škody způsobené špatným používáním nebo nedodržením 
těchto instrukcí.
1.  Rozložte všechny části a zkontrolujte zda máte správný počet dílů podle seznamu. Pokud 

vám nějaký díl chybí, nesestavujte bazén, ale kontaktujte příslušné reklamační oddělení.
2.  Rozložte bazén a ujistěte se, že je bazén správnou stranou vzhůru. Nechte bazén na přímém 

slunečním světlu po dobu jedné hodiny nebo více, aby byl při sestavování bazén více ohebný.
3.  Otočte bazén tak, aby byl vypouštěcí ventil v místech kam hodláte vodu vypouštět.
POZOR: Netahejte bazén po zemi, aby jste se vyhnuli proražení ostrými objekty.
4.  Vložte záslepky do vývodů ve stěně bazénu.
5.  Konstrukci bazénu a jeho části sestavte dle vyobrazení na Fig 1 - 11. (Pro správné sestavení 

bazénu doporučujeme shlédnout instruktážní DVD které je součástí balení.)
6.  Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil pevně uzavřen. Vyhlaďte dno.
7.  Napusťte do bazénu jedno až dva centimetry vody na pokrytí dna. Jemně vyhlaďte všechna 

zvrásnění. Začněte od středu a vyhlazujte k okrajům.
Fig. 1 Fig. 2.1 Fig. 2.2

Fig. 3.1 Fig. 3.2 Fig. 3.3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11

Pool Outside
Gasket

Pool Outside Pool Outside
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Napouštění bazénu vodou
POZOR: Nenechte bazén nehlídaný při napuštění.
1.  Napusťte bazén dokud není naplněný do kapacity cca 90%. NEPŘEPOUŠTĚJTE BAZÉN, může 

to vést k jeho zhroucení. V období vydatných dešťů bude třeba bazén trochu upustit.
2.  Po dokončení napouštění, zkontrolujte zda se voda nehromadí na jedné straně, aby jste se 

ujistili, že je bazén instalovali na rovnou plochu.
DŮLEŽITÉ: Pokud tomu tak není, vypusťte vodu a srovnejte podkladovou plochu. Nikdy se 
nepokoušejte bazénem hýbat, pokud je naplněn vodou, můžou se vyskytnout vážná zranění 
nebo poškození bazénu.
VAROVÁNÍ:  Pokud má váš bazén nějaké vyboulení nebo nerovnou stranu, pak váš bazén není 

usazen rovně. Jeho strany se mohou zhroutit a voda vyvalit ven, což může způsobit 
vážná zranění anebo škody na majetku.

3.  Zkontrolujte zda bazén nevykazuje netěsnosti. 
4. Nepřidávejte žádné chemikálie dokud výše uvedené není hotovo.
POZNÁMKA: Při netěsnosti můžete bazén opravit pomocí opravné záplaty, jenž je přiložena. 
POZNÁMKA: Kresby jsou pouze ilustrační. Nemusí ukazovat skutečný produkt. Neporovnávat.

Údržba bazénu
Pokud se nebudete řídit návodem na údržbu níže může dojít k poškození bazénu, popřípadě  
k zdravotním problémům.
POZNÁMKA: Filtrační jednotka je používána k cirkulaci vody a k odstranění malých částic 
ne však k udržení zdravotní nezávadnosti vody. K udržení čistoty a hygieny vody ve vašem 
bazénu musíte přidat chemikálie popřípadě použít doplňkové příslušenství (např. ozonátor, 
chlorinátor a UV sterilizátor).
Poznámka: ideální hodnota pH = 7,4 - 7,6; volný chlór = 2 - 4 ppm

Pokyny k udržení čistoty vašeho bazénu:
1.  Kontaktujte obchod s příslušenstvím pro bazény ve vašem okolí, kvůli radě, a nákupu bazé-

nové chemie. Jeden z hlavních důležitých faktorů pro zvýšení životnosti bazénu je neustále 
udržovat čistou a nezávadnou vodu.

2.  Umístěte vedle bazénu nádobu s vodou, kde si budou uživatelé moci omývat nohy před 
vstupem do bazénu.

3. Zakrývejte bazén, když není používán.
4. Čistěte bazén pravidelně, aby jste zabránili usazování špíny
5.  Kontrolujte filtrační médium pravidelně, pokud je zanesené nebo ztratí filtrační schopnost, 

vyměňte ho.
6. Pravidelně odstraňujte veškerou špínu na vnitřní straně bazénu.
7.  K vylepšení kvality vody doporučujeme používat bazénový vysavač a sítko pro odstraňování 

nečistot. Správná údržba může zvýšit životnost vašeho bazénu.
V sezóně užívání bazénu musí být filtrovací systém používán každý den, po dostatečně dlou-
hou dobu.
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Opravy
Pokud je váš bazén poškozen, použijte opravnou záplatu. Případně kontaktujte servisní stře-
disko.

Vypouštění bazénu:
1.  Odšroubujte ventil na vypouštění na vnější straně bazénu, proti směru hodinových ručiček a 

vyjměte ho.
2.  K adaptéru připojte hadici a druhý konec hadice umístěte do místa kam se budete vypouš-

tět  váš bazén. 
3.  Ventil otevřete a voda se začne vypouštět.
4. Ventil zavřete po dokončení vypouštění.
5. Odpojte hadici.
6. Zaslepte vypouštěcí ventil.
7. Nechte bazén uschnout.
8. Poté jej můžete rozebrat.
POZOR: Nenechte vypuštěný bazén venku.

Skladování
1. Nejprve odpojte veškeré příslušenství a suché a čisté jej uskladněte.
2.  Po úplném vyschnutí bazénu jej rozložte, sbalte a uskladněte.
3. Příslušenství a bazén skladujte na suchém místě s teplotou mezi 5°- 38°C

Často pokládané otázky
1. Jaká je maximální výška naplnění bazénu?
Naplňte bazén pomocí vody do 90% ke spodku horního okraje bazénu. Nikdy se nepokoušejte 
naplnit bazén nad základnu horní konstrukce. 
2. Můj bazén propouští vodu. Jak ho mám opravit?
Pro opravu drobných netěsností  není nutno bazén vypouštět. Na opravu je ale nutné použít k 
tomu určené samopřilnavé opravné záplaty které je možno zakoupit ve specializovaném ob-
chodu s bazény. Pro vnější opravy použijte přiložené záplaty. Před jejich aplikací očistěte okolí 
otvoru uvnitř bazénu od jakýchkoliv nečistot a řas. Při používání opravných záplat se řiďte 
pokyny uvedenými v jejich návodu. Pokud jste zalepovali bazén, když byl prázdný, doporuču-
jeme nenapouštět alespoň 12 hodin.
3. Kolikrát do roka bych měl měnit vodu?
Toto záleží na míře používání bazénu, zakrývání a udržování správné chemické rovnováhy. Po-
kud jste vodu udržovali správně, měla by vydržet celou letní sezónu. Prosím kontaktujte míst-
ního prodejce bazénové chemie, poradí vám jak nejlépe udržovat čistotu ve vašem bazénu.
4. Musím složit bazén na zimu?
Ano je to nutné.
5. Můj bazén bledne. Čím to je?
Přílišné užívání bazénové chemie v kombinaci se slunečným zářením může způsobit vybled-
nutí barev.
5. Kolik let bazén vydrží?
Není určený časový limit, jak dlouho bazén vydrží, záleží na péči kterou budete věnovat jeho 
komplexní údržbě.
6. Doporučujete užití filtrační pumpy?
Rozhodně! Velmi doporučujeme filtrační pumpupoužívat,  pomůže udržovat vodu v bazénu 
čistou.
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7. Jaké jsou nedůležitější funkce filtrační pumpy?
Nejdůležitější funkce filtrační pumpy je eliminace všech drobných nečistot.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k 

obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného 
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k 
jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a 
popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


