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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
PureSpa™       SSP-H-20-1C

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Před instalací a použitím 
tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, porozumějte a dodržujte 
všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je nutno 
vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následu-
jících.

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY 
NEBEZPEČÍ
•  Riziko utonutí. Aby nedošlo k neoprávněnému přístupu dětí, 

je nutná mimořádná opatrnost. Abyste předešli nehodám, za-
jistěte, aby děti nemohly používat bazén, pokud nejsou pod 
neustálým dohledem.

•  Riziko otřesů. Pravidelně kontrolujte kryt bazénu, zda nedo-
chází k netěsnosti, předčasnému opotřebení, poškození nebo 
známkám poškození. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo 
poškozený kryt: neposkytuje požadovanou úroveň ochrany, 
která by zabránila nedovolenému přístupu dítěte do bazénu.

•  Nebezpečí úrazu. Poškozený kabel okamžitě vyměňte. Nestří-
hejte kabel. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

•  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenoste žádné elek-
trické zařízení, jako je světlo, telefon, rádio nebo televize, do 
vzdálenosti 3,5 m od bazénu nebo vířivky.

•  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte při dešti, 
hromu nebo blesku.

VAROVÁNÍ
•  Elektrický spotřebič bazénu by měl být napájen zařízením pro 

zbytkové proudy (RCD) s jmenovitým provozním proudem ne-
přesahujícím 30 mA.

•  Elektrický spotřebič bazénu obsahuje přenosné zařízení pro 
zbytkový proud (PRCD) s jmenovitým zbytkovým provozním 
proudem nepřesahujícím 10 mA. Je-li detekován únik proudu 
větší než 10 mA, zařízení PRCD se zprovozní a vypne napájení, 
v takovém případě okamžitě odpojte a ukončete používání ba-
zénu. Pro pomoc a / nebo opravu výrobku se obraťte na místní 
servisní středisko.

•  Části obsahující živé části, s výjimkou dílů dodávaných s bez-
pečným nízkonapěťovým napětím nepřesahujícím 12 V, musí 
být z dosahu osoby v bazénu.

•  Elektrická instalace musí splňovat požadavky místních národ-
ních norem.

•  Součásti s elektrickými součástmi, s výjimkou dálkových ovla-
dačů, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly 
spadnout do bazénu.

•  Abyste snížili riziko zranění, nedovolte dětem používat tento 
výrobek, pokud nejsou vždy pečlivě pod dohledem.

•  Děti by neměly užívat bazén nebo vířivku bez dohledu dospě-
lých.

•  Abyste snížili riziko utonutí dětí, vždy na děti dohlížejte. Připoj-
te a zamkněte poklop po každém použití. 

•  Aby se snížilo riziko zranění:
a)  Voda v bazénu by nikdy neměla překročit 40 ° C (104 ° F). Tep-

lota vody mezi 38 ° C (100 ° F) a 40 ° C (104 ° F) jsou považovány 
za bezpečné pro zdravé dospělé osoby. Nižší teploty vody se 
doporučují malým dětem při koupání v bazénu přes 10 minut.

b)  Vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký po-

tenciál způsobovat poškození plodu během prvních měsíců 
těhotenství, tak by těhotné nebo pravděpodobně těhotné 
ženy měly omezit teplotu v bazénu na teplotu 38 ° C (100 ° F).

c)  Před vstupem do bazénu nebo horké vany by měl uživatel 
změřit teplotu vody přesným teploměrem, protože se toleruje 
regulace teploty vody.

d)  Používání alkoholu, drog nebo léků před nebo během užívání 
bazénu může vést k bezvědomí s možností utopení.

e)  Obézní osoby a osoby s anamnézou onemocnění srdce, níz-
kým nebo vysokým krevním tlakem, problémy s oběhovým 
systémem nebo diabetem by se měly před použitím bazénu 
poradit s lékařem.

VAROVÁNÍ
f )  Osoby, které užívají léky, by se měli před použitím bazénu po-

radit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, 
zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak 
a oběh.

g)  Lidé, kteří užívají léky a / nebo mají projevy nežádoucích účin-
ků, by se měli poradit s lékařem před použitím bazénu nebo 
vířivky.

h)  Před použitím se poraďte s lékařem, v případě těhotenství, 
diabetes, nebo špatného zdravotního stavu nebo pokud jste 
pod lékařskou péčí.

•  Lidé s infekčními nemocemi by neměli používat bazén nebo 
vířivku.

•  Abyste zabránili poranění, buďte opatrní při vstupu do bazénu 
nebo horké lázně.

•  Nepoužívejte léky nebo alkohol před či během používání ba-
zénu nebo horké lázně, aby nedošlo k bezvědomí a možnému 
utopení.

•  Těhotné a pravděpodobně těhotné ženy by se měly poradit s 
lékařem před použitím bazénu nebo vířivky.

• Teplota vody vyšší než 38 ° C může poškodit vaše zdraví.
• Nepoužívejte lázně nebo vířivku ihned po namáhavém cvičení.
•  Dlouhodobé ponoření do bazénu nebo horké lázně může po-

škodit vaše zdraví.
•  Pokud jste těhotná, ponoření do horké vody po dlouhou dobu 

může poškodit váš plod. Před vstupem změřte teplotu vody. 
Nevstupujte do lázní, pokud je voda teplejší než 38 ° C (100 ° F). 
Nezůstávejte v lázních déle než 10 minut.

•  Lázeňské teplo ve spojení s alkoholem, drogami nebo léky 
může způsobit bezvědomí.

•  Okamžitě opusťte bazén, pokud vám není příjemně, máte zá-
vratě nebo pociťujete ospalost. Lázeňské teplo může způsobit 
hypertermii a bezvědomí.



CZ -2

•  Příčiny, příznaky a účinky hypertermie mohou být popsány 
následovně: Hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla 
dosáhne úrovně o několik stupňů nad normální tělesnou tep-
lotou 37 ° C (98,6 ° F). Příznaky hypertermie zahrnují zvýšení 
vnitřní teploty těla, závratě, letargii, ospalosti a mdloby. Mezi 
účinky hypertermie patří špatné vnímání tepla; špatné posou-
zení potřeby odchodu z bazénu nebo horké lázně; nevědo-
most hrozícího nebezpečí; poškození plodu u těhotných žen; 
fyzická neschopnost opustit bazén nebo vířivku; a bezvědomí 
vedoucí k nebezpečí utopení.

• Použití alkoholu, drog nebo léků může výrazně zvýšit riziko fa-
tální hypertermie v horkých lázních a bazénu.
•  Vždy přidejte chemikálie do vody, nikdy nepřidávejte vodu k 

chemikáliím. Přidání vody do chemikálií může způsobit silné 
výpary nebo násilné reakce a nebezpečné chemické spreje.

• Nikdy neskákejte ani se nepotápějte do bazénu nebo na po-
vrch vody.
• Montáž a demontáž pouze dospělými.
•  Tento spotřebič můžou používat děti od 8 let a osoby se sní-

ženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou 
pod dohledem nebo byly instruováni o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečí. Děti se s přístro-
jem nehrají. Čištění a údržba musí být prováděné dospělými 
osobami staršími 18 let, které jsou obeznámeny s rizikem úrazu 
elektrickým proudem.

• Během používání nesmí být žádná část elektrického spotřebiče 
umístěna nad vodou.
• Zástrčku tohoto produktu uchovávejte nejméně 4 m od bazé-
nu a nejméně ve výšce 1,2 m.
• Před demontáží, čištěním, údržbou nebo úpravou výrobku a v 
dešti, vždy odpojte tento výrobek od elektrické zásuvky.
• Nepřestřihávejte elektrický kabel. Používejte kabel, který není 
poškozen sekačkami, pražci na živé ploty a dalšími zařízeními.
•  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrob-

cem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovaný-
mi osobami, aby se zabránilo nebezpečí. Při údržbě používejte 
pouze identické náhradní díly.

VAROVÁNÍ
• Vždy udržujte zástrčku v suchu, zapojení s mokrým konekto-
rem je zcela zakázáno!
• Zástrčka bazénu musí být přímo připojena pouze k uzemněné 
zásuvce z elektrické instalace.
•  Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a ohněm, ne-

používejte prodlužovací kabely, časovače nebo adaptéry pro 
připojení jednotky k elektrickému napájení; zajistěte správné 
umístění zásuvky.

• Nepokoušejte se připojit nebo odpojit tento výrobek, když sto-
jíte ve vodě nebo jste mokrý.
• Nenechávejte bazén prázdný po delší dobu. Nevystavujte ba-
zén přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
• Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, například v zimě, ba-
zénová sada by měla být rozebrána a uložena uvnitř domu.
• Nedovolte, aby voda v bazénu zmrzla. Nezapínejte, když je 
voda zmrzlá.
•  Nepoužívejte bazén, pokud je poškozený při dodání a / nebo 

nějakým způsobem nefunguje. Obraťte se na servisní středisko 
Intex pro další směrování.

• Nikdy nepoužívejte bazén samotní ani nedovolte ostatním vy-
užívat lázně o samotě.

• Nekoupejte se přímo ve vodě v bazénu při teplotě, která je vyš-
ší než 40 ° C (104 ° F).
• Uchovávejte všechna zvířata mimo bazén, aby nedošlo k 
jeho poškození.
• Do vody nepřidávejte olej do koupele ani sůl do koupele.
•  Bazén musí být umístěn na rovném, hladkém a plochém po-

vrchu, který je schopen podporovat maximální zatížení napl-
něného bazénu se čtyřmi dospělým: hmotnost 1136 kg (2500 
liber); šest dospělých: 1592 kg (3500 liber).

• Zabezpečte dostatečný odvodňovací systém kolem bazénu, 
abyste se vypořádali s nadměrnou vodní hladinou a cákáním 
vody.

VAROVÁNÍ
•  Tento výrobek je vybaven zařízením RCD umístěným na kon-

ci napájecího kabelu. RCD musí být před každým použitím 
testován. Nepoužívejte lázně, pokud RCD nefunguje správně. 
Odpojte napájecí kabel, dokud nebude zjištěna a opravena po-
rucha. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu poruchy. 
V rámci jednotky RCD nejsou žádné opravitelné součásti. Ote-
vřením RCD zaniká záruka.

1. Stiskněte tlačítko RESET na ovladači RCD.
2. Zapněte bazénové elektrické zařízení.
3.  Stiskněte tlačítko TEST na RCD. Indikátor RCD by měl zhasnout 

a elektrické zařízení by mělo vypnout. Pokud se indikátor RCD 
nevypne a elektrické zařízení se nevypne, je zařízení RCD vad-
né. Nepoužívejte bazén. Požádejte kvalifikovaného elektriká-
ře o opravu poruchy.

4.  Stiskněte tlačítko RESET na ovladači RCD. Indikátor na RCD by 
se měl rozsvítit. Pokud se indikátor RCD nezapne, jedná se o 
poruchu funkce RCD. Nepoužívejte bazén. Okamžitě se obrať-
te na kvalifikovaného elektrikáře, abyste odstranili poruchu.

UPOZORNĚNÍ
• Udržujte množství vodní chemie podle pokynů výrobce.

ČÁSTI
Než sestavíte výrobek, věnujte prosím několik minut pozornost 
kontrole obsahu a seznámení se se všemi díly.

TEST

RESET

RESET

TEST

TESTRESET

RESET

TEST

TEST
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POZNÁMKA: Výkresy jsou pouze pro ilustrační účely. Aktuální 
výrobek se může lišit. Nepoužívejte jako měřítko.
Než sestavíte výrobek, věnujte prosím několik minut pozornost 
kontrole obsahu a seznámení se se všemi díly.
Při objednávání dílů uveďte číslo modelu a čísla dílů.
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SPECIFIKACE PRODUKTU
Maximální kapacita 4 dospělý 6 dospělých

Kapacita vody 210 gal (795 l) 290 gal (1098 l)

Vnitřní/ vnější průměr 577/77 palců (145/196 cm) 68/85 palců (165/216 cm)

Výška 28 palců (71 cm)

Bublinkový vzduchový ventilátor 1.1 HP/ 220-240 V/50Hz

Průtok filtračního čerpadla 460 gal/hodinu (1,741 l/hodinu)

Síla ohřívače 2 200 Wattů/220-240 V/50 Hz

Rozsah teplot 20°C – 40°C (68°F – 104°F)

Narůstání teploty 1,5 – 2,5°C/h (3-4,5°F/h) 1-2°C/h (2-3,5°F/h)

Počet trysek na bublinky
120 (28404) 140 (28408)

140 (28406) 170 (28410) 

Doporučovaný tlak vzduchu 0,083 bar (1,2 psi)

Číslo PočetPopis

Označení dílu

4 Dospělý

28404 28406 28408 28410

B0232102321B02321023211Řídící základna1

B9171191711B91711917111Zadní kryt řídící základny2

B0391103911B03911039111Řídící panel (obsahující #4)3

B4201142011B42011420113Šrouby řídícího panelu4

B1381113811B13811138111Nafukovací ventil řídící základny5

350113501135011350111Klíč na šrouby řídícího panelu6

038110381103811038111Hadice pro nafouknutí bazénu7

996119961199611996112O-kroužek vstupu/výstupu z bazénu8

786117861178611786111O-kroužek nafukovacího ventilu9

B6961169611B69611696111Vypouštěcí ventil bazénu01

817118171181711817111Nástavec vypouštěcího ventilu bazénu11

897118971189711897111Kryt pouzdra filtru21

296112961129611296112Filtr31

797117971179711797111Víčko filtru41

937119371193711937113Vnitřní/vnější zátka51

852216012106221248111Bazén61

652217012116221148111Kryt bazénu71

18 Nafukovací kryt (instalovaný na krytu bazénu) 1 11689 11689 12108 12108

901219012171711717111Podložka91

416114161141611416111Chemický plovák02

558115581155811558111Testovací proužky12

247112471124711247111Klíč22

B9852198521B98521985211Nafukovací ventil32

928119281192811928111Nafukovací nástavec na hadici42

B8961189611B89611896116Spona krytu bazénu52

B9971199711B99711997116Spona bazénu62

B4391143911B43911439111Vypouštěcí kryt ventilu72

539115391153911539111Vypouštěcí nástavec na hadici82

29 Motor filtrace 1 11886 11886B 11886 11886B

6 Dospělý
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Bazény s čerpadly, ohřívačem, ventilátorem, vestavěnou úpra-
vou tvrdé vody a ovládacím panelem. Tento výrobek vyžaduje 
minimálně 13 ampérů. Pokud se jistič vypne, zkontrolujte, zda 
na stejném okruhu jako bazén nejsou žádné další spotřebiče 
s velkou zátěží.

SESTAVENÍ
Příprava a požadavky pro umístění
•  Bazén může být instalován uvnitř nebo venku. Pouze pro do-

mácí použití.
•  Ujistěte se, že oblast, kam chcete bazén umístit neobsahuje os-

tré předměty.
•  Zajistěte správné umístění elektrické zásuvky, abyste připojil 

bazén a umožnili snadný přístup k pravidelnému testování ka-
belového chrániče.

•  Zkontrolujte, zda je dostatek volného prostoru kolem bazénu 
pro plný přístup k bazénovému vybavení pro údržbu a / nebo 
servis.

•  Oblast má usnadňovat vypouštění při dlouhodobém sklado-
vání v lázních.

Další požadavky na vnitřní instalaci
•  Ujistěte se, že podlaha zvládne plnou hmotnost napuštěného 

bazénu s maximálním počtem lidí. Ověřte tento požadavek u 
kvalifikovaného dodavatele nebo konstruktéra.

•  Ujistěte se, že podlaha je voděodolná a neklouzavá. Neinstaluj-
te bazén na koberec nebo jiné materiály, které by byly poško-
zeny vlhkostí, kondenzací.

•  Neumísťujte bazén do vnitřních prostorů na druhém podlaží 
nad obytnou plochou kvůli možnému poškození vodou a vlh-
kostí.

•  Vlhkost je přirozeným vedlejším efektem vnitřní lázeňské insta-
lace. Místnost musí být řádně větrána, aby mohla unikat vlh-
kost. Namontujte ventilační systém, aby nedošlo k nadměrné 
kondenzaci a vlhkosti v místnosti.

Další požadavky na venkovní instalaci
•  Majitelé bazénu musí být v souladu s místními nebo státními 

zákony týkajícími se oplocení, bezpečnostních bariér, osvětlení 
a dalších bezpečnostních požadavků. Další podrobnosti získá-
te od místního správce kódů budov.

•  Ujistěte se, že povrch je rovný, hladký, plochý a dostatečně pev-
ný, aby podpořil plnou hmotnost napuštěného bazénu.

•  Neumísťujte bazén na trávu nebo nečistoty, protože to zvyšuje 
množství nečistot vstupujících do bazénu a poškozuje bazéno-
vou sadu.

• Nevystavujte bazén přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
•  Bazén je možné instalovat a nechat venku při teplotě nejméně 

4 ° C za předpokladu, že teplota vody uvnitř lázně je vyšší než 
4 ° C (39 ° F) a voda uvnitř cirkulačního systému, čerpadla a v 
trubkách není zmrzlá. Umístěte mezi podlahu a zemní vrstvu 
„teplou bariérovou podložku“, abyste zabránili tepelným ztrá-
tám ze spodní části lázní a zajistili lepší zachování tepla.

SESTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)
Sestavujte lázně minimálně ve 2 lidech.
1.  Přesuňte celý balík na vybrané místo. Netahejte bazén po 

zemi, protože to může způsobit poškození a úniky. Otevřete 
opatrně krabici, protože tato může být použita k následov-
nému uložení bazénu při dlouhodobém skladování nebo při 
nepoužívání.

2.  Uložte všechny součásti na zem a ujistěte se, že máte všechny 

díly. Pro chybějící nebo poškozené součásti kontaktujte pří-
slušné servisní středisko Intex, které je uvedeno na samostat-
ném listu „Autorizovaná servisní střediska“.

Sestava řídicí jednotky
1.  Připojte kabelovou zástrčku řídícího panelu (3) do zásuvky na 

horní části lázeňské řídící základny a ručně přišroubujte kryt 
zástrčky (viz obrázek 1).

2.  Přišroubujte šrouby řídícího panelu (4) pomocí klíče (6), který 
zajišťuje ovládací panel (viz obrázek 2).

3.  Připojte řídící jednotku do elektrické zásuvky.

Nafouknutí
Nafouknutí stěny bazénu
1.  Vyjměte podložku (19) a roztáhněte ji přes vyčištěnou oblast. 

Poté rozložte bazénovou vložku na podložku a nasměrujte 
odtokový ventil směrem k vhodné odtokové ploše. Poznám-
ka: Podložku rozprostřete bublinkami dolů na vyčištěnou ob-
last, kde chcete bazén postavit.

2.  Stiskněte tlačítko umístěné na horní straně ovládacího panelu 
a sejměte zadní kryt (viz obrázek 3).

3.  Odšroubujte nafukovací ventil řídící základny (5), abyste od-
kryli vzduchový ventilátor v zásuvce, vložte jeden konec hadi-
ce pro nafouknutí bazénu (7) do zásuvky a otočte ji doprava 
(viz obrázek 4).

4.  Odšroubujte uzávěr vzduchového ventilu, abyste odkryli ven-
til pro připojení hadice. Druhý konec hadice pro nafouknutí 
bazénu (7) zasuňte do ventilu a otočte doprava, aby se zablo-
koval (viz obrázek 5).
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SESTAVENÍ
5.  Nejdříve stisknutím tlačítka zapněte ovládací jednotku. Stisk-

něte tlačítko pro nafouknutí bazénu po dobu 8 až 10 minut, 
dokud nebude na dotek zcela nafouknutý, ale ne zcela tvrdý(-
viz obrázek 6). DŮLEŽITÉ: Nepřepínejte přívod nebo nepouží-
vejte vysokotlaký kompresor vzduchu.

6.  Opětovným stisknutím tlačítka jej vypnete.
7.  Vraťte víčko vzduchového ventilu zpět. POZNÁMKA: Uzávěr je 

určen ke šroubování a zapínání. Nikdy nevyvíjejte sílu, protože 
by mohlo dojít k uvolnění celého vnitřního ventilačního systé-
mu ventilu. Viz „Upevnění ventilu bazénu“ pro údržbu ventilu.

Nafoukněte nafukovací kryt bazénu
1.  Otevřete přívodní ventil a vložte hadici pro nafouknutí ba-

zénu (7) do ventilu; Stiskněte tlačítko pro nafouknutí, dokud 
nebude na dotyk nafouknutý, ale ne zcela tvrdý (viz výkres 7).

2. Odpojte hadici pro nafouknutí bazénu (7) od ventilu.
3.  Vraťte zpět nafukovací ventil řídící základny (5); uzavřete a vy-

čistěte přívodní ventil.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je třeba po přidání vzduchu přidat do stě-
ny bazénu nebo krytu bazénu část vzduchu, vyhledejte část „Na-
fouknutí stěny bazénu“ a „Nafouknutí krytu bazénu“. Nafukovací 
kryt bazénu je přeinstalován na krytu bazénu. Pokud je třeba jej 
znovu nainstalovat, umístěte nenafouknutý nafukovací kryt ba-
zénu do krytu bazénu předtím, než jej nafouknete.

Vyfouknutí 
1.  Odšroubujte uzávěr, abyste odkryli ventil, zatlačte ventil a 

otočte o 90 stupňů doprava, abyste jej zajistili v dolní poloze 
(viz obrázek 8).

2.  Jakmile je vyfouknutí dokončeno, zatlačte ventil a otočte o 90 
stupňů vlevo, aby se vrátil do původní polohy.

3. Nasaďte kryt zpět.

Pro nafukovací kryt bazénu
1.  Vyjměte uzávěr ventilu a stlačujte na ventil, dokud se nevy-

foukne.
2. Zavřete ventil a vraťte jej zpět.

DŮLEŽITÉ
Nafukovací ventil bazénu obsahuje funkci „uvolnění tlaku vzdu-
chu“, která automaticky uvolňuje přebytečný vzduch při vnitř-
ním tlaku bazénu na úroveň mezi 0,103 - 0,172 barů.

Odvzdušňovací ventil

Ranní dofouknutí bazénu 

Vzduch se v poledním horku roztahuje.  
Odvzdušňovací ventil vytláčí a uvolňuje přeby-
tečný vzduch.

Chladnější teploty v noci způsobují, že bazén se 
zdá být méně nafouknutý.

Vzduch expanduje v poledne a obnoví se tlak 
vzduchu.

3

Press

4

5

7

5

7

1 2

6

7

7

8



CZ -7

POZNÁMKA: Pokud je potřeba vyměnit nafukovací ventil (23) 
pro uvolnění tlaku vzduchu v bazénu z důvodu opotřebení, po-
užijte dodaný klíč (22) pro odšroubování ventilu ze základny. 
Vložte nový ventil na místo starého ventilu. Ujistěte se, že je ven-
til pevně utažen (viz obrázek 9).

SESTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)
Instalace řídicího panelu
1.  Připojte řídicí panel k bazénu (viz obrázek 10). Pevně   utáhněte 

konektory. Nepoužívejte nástroje k utažení.
2.  Namontujte zadní kryt (2) zpět na řídící jednotku (viz obrázek 

11). Před použitím musí být nainstalován zadní kryt. UPOZOR-
NĚNÍ: Nepokládejte, neskládejte, neopírejte a neumisťujte 
žádné předměty do řídicí jednotky.

3.  Připojte sestavu kryt pouzdra filtru k vnitřní straně mřížky ba-
zénu (dolní poloha, označená jako „C“) (viz výkres 12). Před in-
stalací filtračních čerpadel nejdříve nafoukněte bazén.

4.  Před naplněním vodou zajistěte, aby byly víčka spodního vy-
pouštěcího ventilu bezpečně uzavřena zevnitř i venku.

5.  Naplňte bazén vodou na úroveň mezi MIN a MAX označe-
nou na vnitřní straně bazénové stěny. Nepřeplňujte bazén. 
Nikdy neposouvejte bazén s vodou uvnitř a / nebo s řídící 
základnou připojenou k bazénu, protože by mohlo dojít k 
poškození bazénu nebo řídící základny. UPOZORNĚNÍ: Nikdy 
nenapouštějte přímo do lázně vodu s teplotou vyšší než 40 ° C  

(104 ° F). Doporučujeme napustit bazén vlažnou vodou pro 
rychlé ohřátí a úsporu energie.

6.  Umístěte kryt bazénu a nafukovací kryt bazénu (předem nain-
stalovaný ke krytu bazénu) nad bazén a ujistěte se, že spony 
krytu bazénu jsou zajištěny pomocí klíče, který je dodán, co 
byly tažné popruhy pevně přitaženy. DŮLEŽITÉ: Pravidelně 
kontrolujte kryt bazénu, zda není netěsný, předčasně opo-
třebovaný a poškozený. Nikdy nepoužívejte poškozený kryt 
bazénu.

7.  Zajistěte, aby byla řídící základna připojena do elektrické zá-
suvky a stiskněte tlačítko pro zapnutí řídící základny. Stiskně-
te tlačítko na ovládacím panelu pro aktivaci ohřívače, viz část 
„Ovládací panel jednotky“.

OVLÁDACÍ PANEL JEDNOTKY
A: Tlačítko ohřívače
B: Tlačítko pro volbu mezi °C/°F
C: Tlačítko pro zvýšení teploty
D: Tlačítko pro snížení teploty
E: Tlačítko pro filtrování vody
F: Tlačítko pro bublinky
G: LED displej
H: Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

Tlačítko pro zapnutí / vypnutí: Jakmile je zařízení 
připojeno, použijte toto tlačítko pro aktivaci řídící 
základny. Světlo vedle tlačítka je při aktivaci zelené. 

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete všechny aktuálně aktivované 
funkce. POZNÁMKA: Tlačítko zapnutí / vypnutí se může objevit 
ve středu ovládacího panelu jako černé tlačítko.

Tlačítko ohřívače: Pomocí tohoto tlačítka aktivujete 
topný systém. Čerpadlo zahřeje lázeňskou vodu, do-
kud teplota vody nedosáhne nastavené teploty. Když 

teplota lázeňské vody klesne o 1-2 ° C (1,8-3,6 ° F) pod nastave-
nou teplotu, zahřívá se topný systém. Když je ikona na displeji 
červená, aktivuje se topný systém. Jakmile ikona plamene začne 
svítit zeleně, je voda nastavena na požadovanou teplotu. Topný 
systém je v klidu a filtrační systém bude pracovat nepřetržitě. 
POZNÁMKA: Chcete-li zastavit filtrační systém, když je ohřívač 
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v klidovém režimu, stiskněte nejprve tlačítko ohřívače a poté 
tlačítko filtrování vody. Stisknutí tlačítek v době, kdy je ohřívač 
v klidu, vypne pouze topný systém a filtrační systém bude pra-
covat dalších 24 hodin, než se automaticky vypne.

Tlačítko pro volbu mezi °C/°F: Teplota může být zob-
razena buď ve stupních Fahrenheita nebo Celsia. 
Výchozí nastavení systému je Celsius. UPOZORNĚNÍ: 

NIKDY nepoužívejte lázně, pokud je teplota vody vyšší než 40 ° 
C (104 ° F).

Tlačítka pro nastavení teploty: Stisknutím tlačítek 
pro zvýšení nebo snížení teploty se LED rozsvítí. Při 
spuštění můžete nastavit požadovanou výši teploty. 

Pokud stisknete tato tlačítka, hodnoty se rychle zvýší nebo sníží. 
Nové a požadované nastavení teploty zůstane na LED displeji po 
dobu 5 sekund, aby byla potvrzena nová hodnota. POZNÁMKA: 
Výchozí teplota je 20 ° C (68 ° F). POZNÁMKA: Nastavení teploty 
se pohybuje od 20 ° C do 40 ° C (104 ° F).

Tlačítko pro filtrování vody: Toto tlačítko zapne a 
vypne čerpadlo filtru. Pokud je topný systém akti-
vován, filtrační systém se automaticky spustí. Ikona 

vodního filtru na displeji je při aktivaci zelená.
Tlačítko pro bublinky: Pomocí tohoto tlačítka akti-
vujete masážní systém, který má 30-minutové au-
tomatické vypínání. Ikona bublin na displejích je 

při aktivaci zelená. UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte masážní systém, 
když je připevněn kryt, vzduch se může hromadit uvnitř lázně a 
způsobit nenapravitelné poškození bazénu a jeho stěny.

LED displej: Po připojení se na LED displeji automa-
ticky zobrazí aktuální teplota vody.
POZNÁMKA: Funkce zabudované tvrdé vody pracuje 

automaticky ve spojení s filtračním systémem.
DŮLEŽITÉ:  Následující podmínky povedou k pomalému ohřevu 

vody.
• Teplota okolí je nižší než 10 ° C (50 ° F).
• Venkovní rychlost větru je vyšší než 3,5-5,4 m / s (8-12 mph).
• Při ohřevu vody se aktivuje funkce vzduchové bubliny.
•  Pokud je voda ohřívána a bazén není správně uzavřený krytem 

bazénu.

Schéma LED kódů

LED kód Příčina Řešení

E90 Žádný vodní tok

•  Vypněte a odpojte řídicí jednot-
ku.

•  Ujistěte se, že mřížka krytu výstu-
pu je čistá a neobsahuje žádné 
překážky.

•  Vyčistěte nebo vyměňte kazetu, 
viz část Údržba a skladování.  • 
Zajistěte, aby vstupní a výstupní 
připojení bazénu a filtrační čerpa-
dlo nebyly zablokovány.

•  Udržujte bazén správně dezin-
fikovaný, abyste zajistili čistou 
filtrační vložku.

•  Pokud problém přetrvává, obrať-
te se na servisní středisko.

E94
Teplota vody je 
příliš nízká

•  Pokud je okolní teplota nižší než 
4 ° C, nedoporučujeme používat 
lázně.

•  Vypněte a odpojte řídicí jednot-
ku, přidejte trochu teplé vody, 
aby se teplota vody v bazénu 
zvýšila nad 5 ° C (41 ° F), a poté 
stiskněte tlačítko pro ohřátí vody 
na požadovanou teplotu.

•  Pokud problém přetrvává, obrať-
te se na servisní středisko.

E95
Teplota vody je 
příliš vysoká

•  Vypněte a odpojte řídicí jednot-
ku. Až se voda ochladí, zapojte 
zařízení RCD a znovu zapněte.

•  Vypněte ohřívač a poté stiskněte 
tlačítka filtrování a bublin pro 
snížení teploty vody.

•  Pokud problém přetrvává, obrať-
te se na servisní středisko.

E96 Chyba systému

•  Vypněte a odpojte řídicí jednot-
ku, použijte uzávěr pro zastavení 
vody z výtoku, demontujte a 
vypusťte řídicí jednotku. Znovu 
namontujte řídicí jednotku zpět 
do vany. Připojte zařízení RCD a 
znovu spusťte.

•  Pokud problém přetrvává, obrať-
te se na servisní středisko.

E97
Ochranné 
prostředky proti 
vysychání

Kontaktujte servisní středisko.

E99
Rozbitý senzor 
teploty vody

Kontaktujte servisní středisko.

END

Po 72 hodinách 
nepřetržitého 
vytápění bude 
čerpadlo auto-
maticky vypnuto. 
Funkce rychlého 
ohřevu a filtrace 
vody jsou vypnu-
ty.

Stiskněte tlačítko pro filtraci vody 
pro znovu aktivování filtračního 
čerpadla.

ÚDRŽBA A CHEMICKÉ LÁTKY
VAROVÁNÍ
Vždy odpojte tento výrobek od elektrické zásuvky před přesou-
váním, čištěním, servisem nebo úpravou výrobku.
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Čistota vody
Majitel bazénu musí pravidelně kontrolovat a udržovat vodu 
čistou plánovanou údržbou (v případě potřeby denně). Přidání 
dezinfekčních a jiných chemických látek bude řídit přítomnost 
bakterií a virů ve vodě. Správná údržba vody vhodným použi-
tím dezinfekčních prostředků je jedním z nejdůležitějších fak-
torů maximalizace životnosti a vzhledu bazénu, jakož i zajištění 
čisté, zdravé a bezpečné vody. Správná technika je důležitá pro 
testování a ošetření vody. Podívejte se otázky ohledně bazénu 
a chemických, dezinfekčních, testovacích souprav a testovacích 
postupů.
UPOZORNĚNÍ: VŽDY DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE A UPO-
ZORNĚNÍ ZDRAVOTNÍ A UPOZORNĚNÍ O NEBEZPEČÍ.
Nepoužívejte chemikálie, pokud je bazén obsazen. To může způ-
sobit podráždění kůže nebo očí. Koncentrované roztoky chloru 
mohou poškodit bazén. V žádném případě nejsou společnosti 
Intex Development Corp., Intex Development Co. Ltd., jejich 
přidružené společnosti, autorizovaní agenti a servisní střediska, 
maloobchodní prodejci nebo zaměstnanci odpovědní za ztrátu 
vody, chemikálií nebo poškození vody.
Údržba lázeňské vody a kazety
Chraňte všechny osoby před možnými nemocemi spojenými s 
vodou tím, že budete udržovat vodu čistou a dezinfikovanou. 
Vždy dodržujte správnou hygienu. Aby byla zajištěna správná 
kvalita vody, dodržujte následující postupy:
1.  Zkontrolujte a vyčistěte kazetu filtru každý den a vyměňte fil-

trační vložku každé 3 dny.
A.  Odšroubujte sestavu pouzdra kazety ze stěny bazénu a vy-

jměte kazetu (viz výkres 13).
B.  Použijte zahradní hadici k opláchnutí kazety. Je-li kazeta zne-

čištěná a vybledlá, měla by být vyměněna. Uchovávejte ná-
hradní kazety po ruce.

C.  Opět vložte čistou kazetu zpět do pouzdra kazety a vraťte se-
stavu pouzdra kazety zpět na stěnu bazénu.

2.  Vyměňte vodu každé 3 dny. Podrobné informace naleznete v 
části „Vypouštění bazénu“ a „Čištění bazénu“.

3.  Používejte chemikálie pro udržení správné chemie vody. Po-
škození způsobené nesprávným používáním chemikálií a ne-
správným udržováním vody se nevztahuje na záruku.

4. Před vstupem do bazénu se všechny osoby musí osprchovat.

Chemická rovnováha vody
Úroveň pH ve vodě udržujte mezi 7,2 a 7,8, celkovou hladinu 
alkality mezi 80 a 120 ppm a volnou hladinu chloru od 2 do 4 
ppm. Použijte přiložené testovací proužky k testování chemie 
vody před každým použitím bazénu a pokračujte v testování 
vody nejméně jednou týdně. Testovací proužky mohou součas-

ně testovat úrovně „volného chlóru“, „pH“, „celkovou alkalitu“ a 
„tvrdost vápníku“:
1. Ponořte celý pás do vody a okamžitě jej vyjměte.
2.  Držte proužek po dobu 15 sekund. Neotřepávejte přebyteč-

nou vodu z proužku.
3.  Porovnejte barvu proužku s barevným označením na štítku 

obalu. Pokud je to nutné, upravte hladinu chemie ve vodě.
POZNÁMKA: Zkontrolujte datum spotřeby u zkušební sady, ne-
boť výsledky testu mohou být nepřesné, pokud se sada používá 
po tomto datu. Nízké pH poškodí bazén a čerpadlo. Poškození 
způsobené chemickou nerovnováhou se nevztahuje na záruku. 
Použijte přiložený chemický plovák pro podávání chloru (che-
mická velikost tablety: méně než 1 „(2,5 cm)). Přidejte 1 tabletu 
do dávkovače. Vždy dodržujte pokyny výrobce. Pokud je bazén 
v provozu, odstraňte chemický plovák. Nikdy nedovolte, aby se 
chlór dostal do kontaktu s bazénem, pokud není zcela rozpuš-
těn.
DŮLEŽITÉ: Stiskněte tlačítko na řídícím panelu, abyste zapnu-
li bublinky a pomohli rozpustit chemikálie ve vodě. Nikdy ne-
míchejte chemikálie dohromady. Přidejte chemikálie do vody 
zvlášť. Důkladně rozpusťte každou chemickou látku před přidá-
ním další látky do vody.

ROVNOVÁHA CHEMIKÁLIÍ VE VODĚ
Upřednostňovaná hladina 
chemie

Minimálně Ideálně Maximálně

Volný chlór 2 ppm 2-4 ppm 5 ppm

pH 7,2 7,2 - 7,6 7,8

Celková alkalita (TA) 60 ppm 80 ppm 120 ppm

Tvrdost vápníku (CaCO3) 100 ppm 150-250 ppm 350 ppm

Index saturace (SI) -0,3 0 +0,3

Teplota vody 20°C/68°F 20-40°C/68-104°F 40°C/104°F

Volný chlor: je zbytkový chlor přítomný ve vodě. Výsledek je 
příliš nízký – Nedostatečná úroveň dezinfekce. Výsledek je příliš 
vysoký – způsobuje problém s pachy, podráždění pokožky a očí, 
koroduje kovy a další materiály.
pH: hodnota, která udává, zda je voda základní nebo kyselá. 
Výsledek, pokud je příliš nízký – Koroze kovů, podráždění očí 
a pokožky a zničení celkové alkality. Výsledek je příliš vysoký – 
Tvorba vodního kamene, zakalená voda, kratší životnost filtru / 
ohřívače, podráždění očí a pokožky, špatná účinnost chloru.
Celková alkalita (TA): udává stupeň odolnosti vody vůči změně 
pH. Určuje a zmírňuje rychlost změny pH, proto nastavte celko-
vou alkalitu před nastavením hodnoty pH. Výsledek, pokud je 
příliš nízký – Korodované kovy, oči a podráždění pokožky. Nízká 
alkalita způsobí, že pH bude nestabilní. Výsledek je příliš vysoký 
– tvorba vodního kamene, zakalená voda, kratší životnost filtrů 
/ ohřívačů, podráždění očí a kůže, vysoký požadavek na chlór.
Tvrdost vápníku (CaCO3): označuje množství vápníku a hořčíku 
rozpuštěné ve vodě. Výsledek, pokud je příliš nízký – Diferenciál-
ní vyvažování vody, koroze kovových komponentů, podráždění 
očí a pokožky a pěnění vody. Výsledek je příliš vysoký – Tvorba 
vodního kamene, zakalená voda, podráždění očí a pokožky, vy-
vážená voda a neúčinnost filtrace / topení.
Saturační index (SI): teplota, koncentrace tvrdosti vápníku, cel-
ková alkalita a pH představují hlavní faktory ovlivňující tvorbu 
vodního kamene. Tendence vody buď k vytvoření vodního ka-
mene nebo koroze je indikována indexem saturace (SI):

13

14

12

13
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SI = pH+TF+CF+AF-12.1
*Kde: TF = teplotní faktor; CF = Faktor tvrdosti vápníku; AF = cel-
kový faktor alkality

Teplota vody
TF

Tvrdost 
vápníku

CF
Totální 
alkalita

AF
°C °F

8 46 0,2 75 1,5 50 1,7

12 54 0,3 100 1,6 75 1,9

16 61 0,4 150 1,8 100 2,0

19 66 0,5 200 1,9 150 2,2

24 75 0,6 250 2,0 200 2,3

29 84 0,7 300 2,1 300 2,5

34 93 0,8 400 2,2 400 2,6

40 104 0,9 500 2,3 -- --

-- -- -- 1000 2,6 -- --

Otestujte pH, teplotu, tvrdost vápníku a celkovou úroveň alkali-
ty. Použijte ekvivalentní faktory v rovnici SI.
SI = 0, Rovnováha
Pokud SI> 0, tvorba vodního kamene nebo zakalená voda.
Pokud je SI <0, žíravý pro oči a dráždí pokožku.
SI je považována za uspokojivou, pokud je hodnota v rozmezí 
-0,3 až +0,3. Nula je dokonalá.

Úprava vody
Jak nastavit chemii ve vodě, když jsou hladiny mimo rozsah.
UPOZORNĚNÍ: Vždy dodržujte pokyny výrobce a zdravotní upo-
zornění a upozornění o nebezpečí.

Nastavení Totální alkality (TA)
Odstraňte kryt bazénu, provzdušněte vodu a použijte přiložené 
zkušební proužky ke kontrole úrovně chemie. Nejdříve se ujis-
těte, že hladina chloru ve vodě je mezi 2-4 ppm, protože chlór 
bude mít vliv na výsledek testu TA. Pokud je úroveň TA (a ne hod-
nota pH) vyšší než 120 ppm, ke snížení úrovně TA, přidáte kyseli-
nu murianovou (kyselinu chlorovodíkovou) nebo hydrogensíran 
sodný. Je-li úroveň TA nižší než 60 ppm, přidáte hydrogenuhliči-
tan sodný. Například (pro 4 dospělé), je-li hladina TA 180 ppm, 
požadovaný pokles je 60 ppm, z níže grafu je třeba přidat 121 g 
hydrogensíranu sodného nebo 96 ml kyseliny murianové (121 
g). Pokud je barva testovacího proužku mezi 180 ppm a 240 
ppm a blíže k 180 ppm, můžete přidat také 121 g hydrogensíra-
nu sodného nebo 0,101 qt (96 ml) kyseliny murianové. Je-li hod-
nota větší než 240 ppm, můžete přidávat hydrogensíran sodný 
nebo kyselinu murianovou k vodní kapce, dokud zkušební prou-
žek neukazuje hodnotu 240 ppm, poté přidáte 238 g hydrogen-
síranu sodného nebo 0,202 qt (192 ml) kyseliny murianové.
POZNÁMKA: Po úpravě znovu proveďte kontrolu vody po 24 
hodinách a v případě potřeby znovu upravte.

Snížení Totální alkality (TA)

Množství bisulfátu sodného ke snížení celkové alkality
Požadovaná 

úroveň
60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm

Objem:  
210 gal / 795 l

0,269 Lb 0,358 Lb 0,448 Lb 0,528 Lb 0,627 Lb

121 g 161 g 202 g 238 g 283 g

Objem:  
290 gal / 1098 l

0,368 Lb 0,492 Lb 0,614 Lb 0,737 Lb 0,860 Lb

168 g 224 g 279 g 335 g 391 g

Množství kyseliny murianové ke snížení celkové alkality
Požadovaná 

úroveň
60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm

Objem:  
210 gal / 795 l

0,101 qt 0,135 qt 0,169 qt 0,202 qt 0,234 qt

96 ml 128 ml 160 ml 192 ml 223 ml

Objem:  
290 gal / 1098 l

0,139 qt 0,185 qt 0,232 qt 0,278 qt 0,324 qt

132 ml 176 ml 220 ml 264 ml 308 ml

(kyselina murianová: 31,45%)

 Zvýšení Totální alkality (TA)
Množství hydrogenuhličitanu sodného pro zvýšení celkové 
alkality

Požadovaná 
úroveň

20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm

Objem:  
210 gal / 795 l

0,059 Lb 0,118 Lb 0,178 Lb 0,237 Lb

27 g 53 g 80 g 107 g

Objem:  
290 gal / 1098 l

0,081 Lb 0,162 Lb 0,244 Lb 0,326 Lb

37 g 74 g 111 g 148 g

Nastavení pH
Pokud je po úplném snížení alkality na 120 ppm nebo zvýšení 
na 80 ppm pH stále vysoké nebo nízké, můžete ji upravit pomocí 
následující tabulky.

Snížení pH
Snížení pH použitím kyseliny murianové

Objem 210 gal (795 l) 290 gal (1098 l)

Totální alkalita 120 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm

Od - do

8,4 – 7,2
0,028 qt 0,018 qt 0,038 qt 0,025 qt

26 ml 18 ml 36 ml 24 ml

7,8 – 7,2
0,019 qt 0,013 qt 0,026 qt 0,017 qt

18 ml 12 ml 22 ml 16 m

Snížení pH použitím bisulfátu sodného
Objem 210 gal (795 l) 290 gal (1098 l)

Totální alkalita 120 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm

Od - do

8,4 – 7,2
0,071 Lb 0,045 Lb 0,095 Lb 0,063 Lb

32 g 21 g 43 g 29 g

7,8 – 7,2
0,047 Lb 0,032 Lb 0,064 Lb 0,043 Lb

21 g 14 g 29 g 20 g

Zvýšení pH
Zvýšení pH použitím hydrogenuhličitanu sodného

Objem 210 gal (795 l) 290 gal (1098 l)

Totální alkalita 120 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm

Od - do 6,8 – 7,2
0,541 Lb 0,361 Lb 0,737 Lb 0,491 Lb

243 g 163 g 335 g 224 g

Nastavení tvrdosti vápníku
Pomocí dodaných zkušebních proužků zkontrolujte hladinu tvr-
dosti vody a upravte ji podle níže uvedené tabulky.
Snížení tvrdosti vápníku
Pokud je vaše voda v domácnosti ošetřena změkčovadlem, pro-
míchejte tvrdou vodu s měkkou vodou podle grafu objemové-
ho poměru vody, abyste snížili tvrdost vápníku:
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Snížení tvrdosti vápníku pomocí měkké vody

Počáteční úroveň 1000 ppm 500 ppm 350 ppm 250 ppm

Požadovaná úroveň: 
100 ppm

Poměr objemu vody (tvrdá voda: měkká voda)

1:9 1:4 2:5 2:3

Zvýšení tvrdosti vápníku
Pokud je hladina tvrdosti vápníku ve vodě nižší než 100 ppm, přidejte chlorid vápenatý do lázeňské vody.

Objem 210 gal (795 l) 290 gal (1098 l)

m (CaCl2) 0,197 Lb 89 g 0,269 Lb 122 g

VAROVÁNÍ
Kyselina murianová je žíravina a kapalný roztok hydrogensíranu 
sodného (NaHSO4) je vysoce kyselý. S veškerými chemikáliemi 
manipulujte opatrně a používejte ochranné pracovní pomůcky 
včetně brýlí a rukavic. Je velmi důležité nestříknout kyselinu na 
kůži nebo oblečení nebo do očí.

ÚDRŽBA
Vypouštění bazénu
1. Vypněte řídicí základnu.
2.  Připojte adaptér vypouštěcího ventilu k zahradní hadici a dru-

hý konec zahradní hadice nasuňte na vhodnou odtokovou 
oblast (viz výkres 14).

3.  Vyjměte víčko vypouštěcího ventilu z vnější části bazénu a při-
pojte adaptér odtokového ventilu k vypouštěcímu ventilu (viz 
obrázek 14).

4.  Z vnitřku bazénu otevřete uzávěr vypouštěcího ventilu, voda 
se vypustí od zahradní hadice.

5.  Když se voda přestane vypouštět, odpojte řídicí jednotku ba-
zénu od stěny bazénu. Zvedněte stěnu bazénu ze strany na-
proti odtoku, aby jste veškerou zbývající vodu nasměrovali do 
odtoku a zcela vyprázdnili bazén (viz obrázek 15).

6.  Připojte přívodní hadici (7) k výstupnímu otvoru vzduchového 
ventilátoru na řídicí základně.

7.  Zapněte základnu a stiskněte tlačítko pro bublinky, nasměruj-
te hadici pro nafouknutí bazénu na vstupní / výstupní otvory 
na bazénu a řídicí jednotce, aby vytekla voda z trubek (viz ob-
rázky 16 a 17).

8.  Použijte čistý ručník, abyste vytřeli veškerou zbývající vodu a 
vlhkost na bazénu a řídicí jednotce.

9. Zajistěte důkladné vysušení bazénu a řídicí jednotky. PO-
ZNÁMKA: Vnitřní/vnější zátky (15) lze použít k zakrytí vstupních 
a výstupních konektorů vody z vnitřní části bazénu, aby nedošlo 
k vytečení vody.

Čištění bazénu 
Pokud je ve vodě nečistota nebo je voda kalná, správná chemie 
vody ji nevyčistí, je potřeba vyměnit vodu a vyčistit bazén. Viz 
část „Vypouštění bazénu“, kde najdete informace o vypouštění 
bazénu. Zatímco je bazén prázdný, vyjměte kryt kazety filtru 
zevnitř stěny bazénu, vyčistěte a / nebo vyměňte kazetu filtru. 
Použijte houbičku a jemný roztok mýdla, pro otření jakékoliv 
nečistoty nebo skvrny na vnitřní straně stěny bazénu. Důkladně 
opláchněte před opětovným naplněním čistou vodou. 
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte drátěnou houbu, tvrdé kartáče nebo 
brusné čističe.
Utěsnění nafukovacího ventilu
Před použitím zkontrolujte nafukovací ventil bazénu, zda nedo-
chází k úniku nebo netěsnosti. Pokud dojde k úniku vzduchu z 
ventilu, použijte dodaný klíč (22) pro utažení nafukovacího ven-
tilu následujícím způsobem:
1.  Ujistěte se, že je bazén vyfouknutý, otevřete víčko ventilu  

a vložte klíč (22) do ventilu (viz obrázek 18).
2.  Jednou rukou držte zadní stranu ventilu zevnitř stěny bazénu 

a otočte klíčem (22) ve směru hodinových ručiček. DŮLEŽITÉ: 
Nikdy neupravujte podstavec nafukovacího ventilu, pokud je 
bazén používán nebo naplněn vodou. Použijte klíč k nafuko-
vacímu ventilu pouze tehdy, je-li nafukovací ventil uvolněný 
nebo je netěsný. Neutahujte nafukovací ventil příliš: u utaho-
vání může dojít k poškození ventilu. Jen se ujistěte, že je nafu-
kovací ventil utažený a těsní

Kryt bazénu
Spony na krytu bazénu jsou uzamykací. Dva klíče jsou dodávány 
v plastovém sáčku s dalším příslušenstvím. Každá spona je pro 
snadnou obsluhu označena symboly „zamknuto“ a „odemčeno“: 
vložte klíč do otvoru na sponu a otočte jej do příslušné polohy, 
abyste zajistili nebo odemkli sponu. Pro zajištění bezpečnos-
ti před neoprávněným přístupem vždy položte kryt na bazén, 
když bazén není používán, a uzamkněte všechny spony. Vždy 
uchovávejte klíče mimo dosah dětí. V případě, že klíče ztratíte, 
můžete použít jakoukoliv podobnou velikost šroubováku pro 
zamknutí nebo odemčení spon. Pravidelně kontrolujte kryt 
bazénu, zda nedochází k netěsnosti, předčasnému opotřebe-
ní, poškození nebo známkám poškození. Nikdy nepoužívejte 
opotřebovaný nebo poškozený kryt: neposkytuje požadovanou 
úroveň ochrany, která by zabránila nedovolenému přístupu dí-
těte do bazénu.
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ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ)
Oprava bazénu a krytu bazénu
Použijte přiloženou opravnou náplast k opravě případných po-
ruch:
• Vyčistěte a usušte oblast, která má být důkladně opravena.
•  Vyjměte opravnou náplast ze sady a dokončete opravu. Vy-

hlaďte povrch, aby nevznikly vzduchové bubliny pod náplastí.

USKLADNĚNÍ
1.  Vypusťte a vyčistěte bazén podle odstavců „Vypouštění bazé-

nu“ a „Čištění bazénu“.
2.  Znovu si přečtěte pokyny pro demontáž bazénu a řídicí jed-

notky a nafukovacího krytu bazénu.
3.  Pro vypuštění bazénu a nafukovacího krytu bazénu:
a)  Otevřete vypouštěcí kryt ventilu (27) pomocí dodaného klíče 

na šrouby řídícího panelu(6) (viz obrázek 19).
b)  Připevněte vypouštěcí nástavec na hadici (28) do výstupního 

otvoru.

c) Připevněte hadici (7) na vypouštěcí nástavec (28).
d)  Druhý konec hadice vložte do ventilu bazénu nebo ventilu 

nafukovacího krytu.
e) Stiskněte tlačítko pro bublinky pro vypuštění.
f )  Když je vypuštění dokončeno, postupujte dále a zajistěte, aby 

byl vypouštěcí kryt ventilu (27) bezpečně upevněn. Upozorně-
ní: Používejte pouze pro účely popsané v této příručce. Pokud 
je vypouštěcí funkce aktivována, udržujte hadici dále od vody 
nebo malých předmětů, aby nedošlo k poškození motoru.

4.  Před uložením se ujistěte, že všechny součásti a příslušenství 
jsou důkladně čisté a suché. Vysušte bazén alespoň po dobu 
jedné hodiny na slunci před uskladněním.

5.  Bazén složte jemně a vyhněte se ostrým rohům, aby nedošlo k 
poškození nebo úniku vody či vzduchu z bazénu.

6. Připravte další nové kazety pro příští použití.
7.  Umístěte bazén a příslušenství do suché, teplotně řízené míst-

nosti o teplotě mezi 0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F).
8. Originální balení lze použít k uložení.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Nefunguje displej/řídící 
základna

• Zařízení odpojeno nebo vypnuto. 
• Kabel ovládacího panelu je uvolněný. 
• Výpadek napájení. 
• RCD je sepnut. 
• Porucha RCD.

•  Zajistěte, aby byla jednotka zapojená a zapnutá.
•   Ujistěte se, že konektor kabelu ovládacího panelu je pevně připojen k zásuvce řídicí 

jednotky.
• Zkontrolujte zdroj napájení. 
• Resetujte RCD. 
• Kontaktujte servisní středisko.

Jistič se vypíná • Jistič je podhodnocen. 
• Přetížený jistič. 
• Elektrická porucha vedení.

• Zajistěte správný stupeň jističe. 
• Zajistěte vyhrazený jistič, který napájí pouze elektrickou zásuvku. 
• Chcete-li opravit elektrickou poruchu, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Neohřívá vodu • Nastavená teplota je příliš nízká. 
• Špinavá filtrační kazeta. 
•  Snížení teploty vody během režimu ohříva-

če STANDBY.
• Topný článek selhal.

• Zvyšte teplotu a uzavřete krytem. 
• Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtru včas. 
•  Pokud je ohřívač v režimu STANDBY, stiskněte dvakrát tlačítko pro zahřívání vody na 

nastavenou teplotu.
• Kontaktujte servisní středisko.

Nefunguje masážní 
systém

• Čerpadlo je příliš horké. • Vypněte a odpojte jednotku. Nechte vychladnout a znovu spusťte. 
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

Nefunguje filtrační 
systém

• Špinavá filtrační kazeta. 
• Ucpaný vstup a / nebo výstup filtrace.

• Motor čerpadla selhal. 
• Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtru včas. 
• Pravidelně kontrolujte a vyčistěte přívod a odtok filtru. 
• Kontaktujte servisní středisko.

Voda není čistá • Sestava kazety není správně připevněna. 
• Nedostatečná doba pro filtrování. 
• Kazeta filtru je špinavá. 
• Nesprávná údržba vody. 
• Zanesení filtračního vstupu a výstupu.

• Ujistěte se, že sestava kazety je správně připevněna. 
• Zvyšte dobu filtrování. 
• Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtru včas. 
• Udržujte vodu v bazénu správně dezinfikovanou. Postupujte podle pokynů výrobce. 
• Pravidelně kontrolujte a vyčistěte přívod a odtok filtru.

Konektory čerpadla 
nesedí do konektorů 
bazénu

•  Jednou z charakteristik PVC je, že mění tvar, 
což je normální.

•  Nadzvedněte čerpadlo dřevem nebo jiným typem izolovaného materiálu, aby se 
konektory čerpadla vyrovnaly s konektory bazénu.

Bazén má podivný tvar •  Rozšířený vnitřní tlak vzduchu při silném 
slunečním světle.

• Nevystavujte bazén přímému slunečnímu světlu delší dobu. 
•  Zkontrolujte tlak vzduchu a v případě potřeby uvolněte vzduch. Během velmi 

horkého počasí musíte zkontrolovat, zda je nutné uvolnit vzduch. Tím je zabráněno 
možnému poškození bazénu.

Z bazénu uniká vzduch • Kryt nafukovacího ventilu je uvolněn. 
• Ventil je uvolněn. 
• Díra, řez nebo trhliny na bazénu.

• Ujistěte se, že víčko nafukovacího ventilu je bezpečně uzavřeno. 
• Nafoukněte bazén vzduchem a ujistěte se, že je vzduchová základna utažena, viz 
část „Utěsnění nafukovacího ventilu“. 
• Vložte tekuté mýdlo a vodu do láhve a rozstřikujte švy. Pokud dojde k úniku, objeví 
se bublina. Pro odstranění netěsnosti vyčistěte a vysušte netěsnou plochu a poté 
použijte opravnou náplast, která je součástí balení.

Únik vody mezi bazé-
nem a jednotkou

•  Vstupní / výstupní spoje bazénu nejsou 
pevně utažené.

•  O-kroužek vstupního / výstupního ventilu 
bazénu chybí / je špinavý.

• Utáhněte vstupní a výstupní připojení.  
• O-kroužek natřete vazelínou pro vodotěsnost. 
•  Odstraňte mřížku z vnitřku bazénu pomocí šroubováku, zajistěte, aby byl O-kroužek 

na vstupu / výstupu na svém místě, čistý a nepoškozený.

Bazén je příliš hlasitý 
v režimu filtrování

•  Ovládací prvky základny nejsou bezpečně 
připevněny.

• Ovládací základna není vyrovnaná a pevná. 
• Motor čerpadla selhal.

• Zajistěte, aby ovládací  
• Vyměňte motor poruchového filtru za nový.
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DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÍHO ČERPADLA
DŮLEŽITÉ: Před výměnou dílů musíte vypustit veškerou zbývající vodu uvnitř řídicí základny.
Požadované nástroje: jeden nastavitelný klíč a jeden šroubovák.
UPOZORNĚNÍ: Nástroj „speciální klíč“ je součástí náhradního motoru filtru a není součástí bazénové soupravy.

Váš PureSpa byl vyroben s použitím nejkvalitnějších materiálů. Všechny produkty společnosti Intex byly zkontrolovány a zajištěny 
před opuštěním továrny. Tato omezená záruka platí pouze pro PureSpa.
Tato omezená záruka je dodatek vašich zákonných práv a právních opatření, nikoli náhradou. V rozsahu, v němž je tato záruka v 
rozporu s vašimi právními předpisy, mají předpisy přednost. Zákony o ochraně spotřebitele v celé Evropské unii poskytují zákonné 
záruční práva kromě pokrytí, které obdržíte z této omezené záruky. 
Ponechte si svůj originální doklad o prodeji s tímto dokumentem, protože bude vyžadován doklad o koupi a musí být přiložen k 
záručním nárokům nebo omezená záruka bude neplatná. 
Pokud během záruční doby zjistíte výrobní vadu v PureSpa, obraťte se na příslušné servisní středisko. 
Mějte na paměti, že tato omezená záruka se nevztahuje na následující okolnosti:
•  Pokud je PureSpa vystaven nedbalosti, abnormálnímu používání, nehodě, nesprávnému provozu, nesprávnému napětí nebo 

proudu v rozporu s provozními pokyny, nesprávnou údržbou nebo skladováním;
•  Pokud je PureSpa vystavena poškození za okolností mimo kontrolu společnosti Intex, mimo jiné včetně běžného opotřebení a 

poškození způsobeného vystavením požáru, mrazu, dešti nebo jiným vnějším vlivům prostředí;
• Pokud se přípravek PureSpa používá k jakýmkoli komerčním účelům;
• na díly a součásti, které Intex neprodává; a / nebo.
•  Neoprávněné úpravy, opravy nebo demontáže na PureSpa jinou osobou, než jsou zaměstnanci servisu společnosti Intex.
Náklady spojené se ztrátou vody v bazénech, chemikáliemi nebo poškozením vodou nejsou kryty touto zárukou. Tato záruka se 
nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osoby.
Přečtěte si pozorně návod k obsluze a postupujte podle pokynů týkajících se správné obsluhy a údržby přístroje PureSpa. Před po-
užitím vždy zkontrolujte svůj výrobek. Tato omezená záruka bude neplatná, pokud nebudou dodrženy pokyny k použití.

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 odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
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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 nebude 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 podléhajících 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 nespráv-
ných 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 dodr-
žet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné ško-
dy výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobra-
zení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


