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Na zakrytie podlahy napusťte do bazéna 1 palec až 2 palce vody. Po zakrytí podlahy bazéna, jemne 
vyhlaďte všetky záhyby. Začnite od stredu a postupujte v smere hodinových ručičiek smerom von.

VÝSTRAHA
vyhlaďte dno
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POZNÁMKA: Niektoré diely sú už na bazéne nainštalované.

VYBERTE SPRÁVNE MIESTO
POZNÁMKA: Bazén je treba postaviť na úplne rovnom a plochom povrchu. Bazén 
neinštalujte, pokiaľ je povrch naklonený alebo na svahu.
Správne podmienky inštalácie bazéna:
• Vybrané miesto musí byť schopné rovnomerne uniesť príslušnú hmotnosť po celý čas inštalácie 

bazéna, navyše musí byť miesto rovné a vyčistené od všetkých nečistôt a predmetov, vrátane 
kameňov a vetvičiek.

• Bazén odporúčame umiestniť mimo dosah akýchkoľvek predmetov, ktoré by deti mohli použiť na 
lezenie do bazéna.

POZNÁMKA: Bazén umiestnite do blízkosti vhodného odvodného systému, ktorý zvládne 
pretekajúcu vodu či vypustenie bazéna.
Nesprávne podmienky inštalácie bazéna:
• Na nerovnom povrchu sa môže bazén zložiť a spôsobiť tak vážne poranenia osôb a/alebo škody 

na osobnom majetku a zneplatnenie záruky a zabránenie servisným nárokom.
• Na rovnanie povrchu sa nesmie používať piesok, v prípade potreby je treba prebytočnú zem 

odkopať.
• Priamo pod vedením vysokého napätia či stromami. Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné 

inštalácie, vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
• Bazén nestavajte na cestách, plošinách, doskách, štrku či asfalte. Vybrané miesto musí byť 

dostatočne pevné, aby vydržalo tlak vody; bahno, piesok, mäkká/sypká pôda či asfalt nie sú 
vhodné.

• Tráva a ostatná vegetácia pod bazénom odumrú a môže to spôsobiť zápach či vytvorenie slizu. 
Preto odporúčame z vybraného miesta pre bazén odstrániť všetku trávu.

• Vyhnite sa oblastiam náchylným na výskyt agresívnych rastlín a druhom trávy, ktoré by mohli 
prerásť cez podložku na zem či vložku.

POZNÁMKA: Zoznámte sa s vyhláškami miestnej rady o oplotení, bariérach, osvetlení a 
bezpečnostných požiadavkách a dodržujte všetky zákony.
POZNÁMKA: Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode na použitie.
POZNÁMKA: Rebrík musí súhlasiť s veľkosťou bazéna a je treba ho používať iba na vstupovanie 
do bazéna a vychádzanie z neho. Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka. Pravidelne 
kontrolujte správnu montáž rebríka.

Inštalácia
Bestway Inflatables nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku 
chybného používania či nedodržania týchto pokynov.

POZOR: Nepoužívajte vedenie vzduchu pod vysokým tlakom ani horný kruh nadmerne nenafukujte, 
na dotyk by mal byť mierne tvrdý.
POZNÁMKA: Na napájanie vášho čerpadla nepoužívajte predlžovacie káble.
POZOR: Bazén neťahajte po zemi, mohol by sa poškodiť.
POZNÁMKA: Základňa či dno bazéna je treba právne rozložiť (musí byť ploché bez záhybov).
POZNÁMKA: Vysoké teploty spôsobujú rozťahovanie vzduchu a môže spôsobiť poškodenie. Na 
roztiahnutie nechajte určitý priestor.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky.

POLOŽKA

#57265

#57267

#57268

#57271

#57272

#57266

#57269

#57270

#57273

#57274

#57275

#57321

#57323

#57313

#57315

#57286

#57294

#57289

VEĽKOSŤ

2.44m x 66cm (8’ x 26”)

2.44m x 66cm (8’ x 26”)

2.44m x 66cm (8’ x 26”)

2.74m x 76cm (9’ x 30”)

2.74m x 76cm (9’ x 30”)

3.05m x 76cm (10’ x 30”)

3.05m x 76cm (10’ x 30”)

3.05m x 76cm (10’ x 30”)

3.66m x 76cm (12’ x 30”)

3.66m x 76cm (12’ x 30”)

3.66m x 76cm (12’ x 30”)

3.96m x 84cm (13’ x 33”)

3.96m x 84cm (13’ x 33”)

4.57m x 84cm (15’ x 33”)

4.57m x 84cm (15’ x 33”)

4.57m x 1.07m (15’ x 42”)

4.57m x 1.07m (15’ x 42”)

4.57m x 1.22m (15’ x 48”)

KÓD PODLOŽKY
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57273ASS18

57319ASS18
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57294ASS18

57289ASS18
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UPOZORNENIE
Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky informácie v tomto návode pre používateľa ešte pred 
inštaláciou a používaním bazéna. Tieto varovania, pokyny a bezpečnostné pokyny riešia niektoré 
všeobecné riziká súvisiace s rekreáciou vo vode, nezahŕňajú však všetky riziká a nebezpečenstvá 
vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokiaľ 
sa venujete akejkoľvek aktivite vo vode. Tieto informácie odložte pre budúce použitie.
 
Bezpečnosť neplavcov
- Celý čas sa vyžaduje sústavný, aktívny a pozorný dozor dospelej osoby nad slabými plavcami a 

neplavcami (nezabudnite, že pre deti do 5 rokov platí najvyššie riziko utopenia).
- Poverte kompetentného dospelého dozorom vždy, pokiaľ sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci by mali používať pri využívaní bazéna osobné ochranné pomôcky.
- Pokiaľ s bazén nepoužíva či je bez dozoru, odstráňte z bazéna i jeho okolia všetky hračky, aby ste 

zabránili tomu, že by priťahovali deti.
 
Bezpečnostné zariadenia
- Aby ste zabránili utopeniu detí, odporúča sa zabezpečiť prístup k bazénu ochranným zariadením. 

Aby ste zabránili deťom, aby liezli na napúšťací či vypúšťací ventil, odporúčame nainštalovať 
bariéru (a v príslušných prípadoch zabezpečiť všetky dvierka a okná), aby ste zabránili 
neoprávnenému prístupu do bazéna.

- Bariéry, kryty bazénov, bazénové alarmy či podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné 
pomôcky, nenahrádzajú včas sústavný a kompetentný dozor dospelej osoby.

 
Bezpečnostné vybavenie
- V blízkosti bazéna odporúčame udržiavať záchranné prostriedky (napr. plávacie koleso).
- V blízkosti bazéna udržujte fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísiel.
 
Bezpečné používanie bazéna
- Podporujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa základné postupy prvej pomoci (kardiopulmonárnu resuscitáciu - KPR) a tieto znalosti si 

pravidelne obnovujte. Môže to priniesť záchranu života v prípade stavu núdze.
- Používateľov bazéna vrátane detí poučte, čo majú v prípade núdze robiť.
- Nikdy sa nepotápajte v plytkej vode. Mohlo by to spôsobiť vážne poranenia či smrť.
- Bazén nepoužívajte, pokiaľ požívate alkohol či lieky, ktoré môžu ohroziť vašu schopnosť bazén 

bezpečne používať.
- Pokiaľ sa používa kryt bazéna, odstráňte ho úplne z povrchu vody, než do bazéna vstúpite.
- Používateľov bazéna chráňte pred chorobami z vody tým, že budete vodu udržiavať ošetrenú a 

dodržiavaním správnej hygieny. Prečítajte si postupy na úpravu vody v návode pre používateľa.
- Chemikálie (napr. na ošetrenie vody, čistiace či dezinfekčné prostriedky) udržujte mimo dosah detí.
- Použite značky uvedené nižšie. Značky je treba uviesť na viditeľnom mieste do 2 metrov od 

bazéna.

Deti vo vode udržujte pod dozorom. Zákaz potápania.
- Odstrániteľné schodíky je treba postaviť na vodorovný povrch.
- Bez ohľadu na materiál použitý na konštrukciu bazéna, prístupné povrchy je treba pravidelne 

kontrolovať aby ste zabránili poraneniam.
- Pravidelne kontrolujte skrutky a matky; odstráňte triesky či iné ostré hrany, aby ste zabránili 

poraneniam.
 
- POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku. Prázdny bazén sa môže deformovať a/alebo 

posunúť v dôsledku tepla
- Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode na použitie.
- UPOZORNENIE! Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v bazéne osoby!
- Pokiaľ máte schodíky, pokyny nájdete v návode na použitie schodíkov.
- UPOZORNENIE! Používanie bazéna predpokladá dodržiavanie bezpečnostných pokynov 

uvedených v návode na prevádzku a údržbu. Aby sa zabránilo utopeniu či iným závažným 
poraneniam, venujte mimoriadnu pozornosť možnosti neočakávaného vstupu detí do 5 rokov do 
bazéna a zabazpečte prístup k nemu. V priebehu kúpania majte tieto deti neustále pod dozorom 
dospelej osoby.

 
Pozorne si prečítajte a odložte na neskoršie použitie.

2-3 osobám montáž zvyčajne trvá približne 10 minút bez terénnych úprav a naplnenia.

Podložka Adaptér hadice
#P6D1419 (modrý)
#P6A1419 (biely)

Kryt vypúšťacieho 
ventilu
#P6D1158 (modrý)
#P6A1158 (biely)

Lepiaca záplata na 
opravu na použitie 
pod vodou
#F1B417

Zátka

#P6D1418 (modrý)
#P6A1418 (biely)
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Údržba bazéna
Upozornenie: Pokiaľ nebudete dodržiavať pokyny pre údržbu uvedené v tomto návode, môžete tak 
ohroziť vaše zdravie a predovšetkým zdravie vašich detí. Ošetrenie vody bazéna je kľúčové pre 
zabezpečenie bezpečnosti používateľov. Nesprávne používanie chemikálií spôsobí poškodenie 
majetku a poranenia osôb.
POZNÁMKA: Filtračné čerpadlo sa používa na cirkuláciu vody a filtrovanie malých častíc. Aby voda 
vo vašom bazéne zostala čistá a hygienická, musíte pridávať aj chemikálie.
  1. Bazén neodporúčame napĺňať dažďovou vodou, vodou z vrtu ani vodou z drenážnej studne: 

tieto vody zvyčajne obsahujú znečisťujúce organické látky vrátane dusičnanov a fosfátov. 
Bazén odporúčame plniť vodou z vodovodného rozvodu.

  2. Váš bazén vždy udržiavajte čistý a používajte správne chemikálie do bazéna. Iná ako sanitárna 
voda predstavuje vážne zdravotné riziko. Na úpravu bazéna odporúčame používať 
dezinfekčné, vločkovacie kyslé či zásadité chemikálie.

  3. PVC vložku pravidelne čistite s pomocou neabrazívnych kief alebo bazénovým vysávačom.
  4. Počas sezóny musí každý deň dostatočne dlho bežať filtračný systém, aby vyčistil celý objem 

vody v bazéne.
  5. Pravidelne kontrolujte filtračné vložky (či piesok v pieskovom filtre) a znečistené vložky (či 

piesok) vymeňte.
  6. Pravidelne kontrolujte skrutky, matky a všetky kovové diely, či sa na nich neobjavuje korózia. V 

prípade potreby ich vymeňte.
  7. Pokiaľ prší, skontrolujte, či hladina vody nedosahuje vyššie ako je stanovená hranica.

Pokiaľ hladina vody prekročí stanovený limit, vypusťte prebytočnú vodu z bazéna po stanovenú 
hladinu.

  8. Čerpadlo nepoužívajte, pokiaľ sa používa bazén.
  9. Pokiaľ bazén nepoužívate, zakryte ho.
10. Pri ošetrení vody v bazéne je hodnota pH veľmi dôležitá.
 
POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku.
Dobrú kvalitu vody zabezpečujú nasledujúce parametre

0°

#05

80%

1 2

3 4

5 6

POZOR: Pri napĺňaní vodou nenechávajte bazén bez dozoru.
Pri napúšťaní vody sa budú steny bazéna zdvíhať.
1. Bazén naplňte do 80% kapacity, NENAPĹŇAJTE HO PRÍLIŠ, pretože to môže spôsobiť jeho 

zrútenie. V priebehu silného dažďa môže byť treba trochu vody vypustiť, aby bola hladina 
správna.

2. Po skončení napúšťania bazéna skontrolujte, či sa voda nehromadí na niektorej strane 
bazéna, aby ste mali istotu, že je rovný.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ bazén nie je vyrovnaný, vypusťte vodu a znovu upravte rovnosť podkladu 
odstránením prebytočného materiálu. Bazén sa nikdy nepokúšajte posúvať naplnený vodou, v 
opačnom prípade to môže spôsobiť vážne telesné poranenia či poškodenia bazénu.
UPOZORNENIE: Váš bazén môže vo vnútri dosahovať pomerne vysokého tlaku. Pokiaľ má váš 
bazén vypukliny alebo nerovné boky, potom nie je bazén rovný a boky môžu prasknúť a uvoľniť 
tak všetku vodu a spôsobiť vážne poranenia a/alebo škody na majetku.

POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o skutočný výrobok. Nie sú v 
mierke.

Oprava
Na ventiloch ši švoch skontrolujte netesnosti a dno bazéna skontrolujte z hľadiska zjavných únikov 
vody. Pred skončením takej kontroly nepridávajte žiadne chemikálie.
POZNÁMKA: V prípade netesnosti zalepte váš bazén s pomocou lepiacej záplaty na použitie pod 
vodou v balení. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Najčastejšie otázky.
 
Demontáž
1. Proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte kryt vypúšťacieho ventilu a odstráňte ho.
2. Adaptér pripojte k hadici a druhý koniec hadica umiestnite do oblasti, kam budete váš bazén 

vypúšťať. (Zoznámte sa s miestnymi vyhláškami o vypúšťaní vody.)
3. V smere hodinových ručičiek naskrutkujte na vypúšťací ventil ovládacieho krúžku adaptéra 

hadice. Vypúšťací ventil sa otvorí a voda začne automaticky vytekať. Vypúšťací ventil otvorte do 
maximálnej polohy.

4. Stlačením vzduchového ventilu vypusťte horný kruh.
5. Keď je horný kruh úplne vyfúknutý, zatlačte horný kruh dolu a nakloňte ho, aby ste bazén mohli 

jednoducho vypustiť. Vypusťte všetku vodu z bazéna.
6. Po dokončení vypúšťania, odskrutkujte ovládací krúžok a ventil zatvorte.
7. Odpojte hadicu.
8. Na vypúšťací ventil znovu naskrutkujte kryt.
9. Bazén nechajte vyschnúť na vzduchu.
 
Uskladnenie a zazimovanie
1. Z bazéna prosím demontujte všetky doplnky a náhradné diely a čisté a suché ich odložte.
2. Potom, keď bazén úplne vyschne, posypte ho telovým púdrom, aby ste zabránili zlepeniu 

jednotlivých častí. Potom bazén opatrne zložte. Pokiaľ bazén nie je úplne suchý, môže to 
spôsobiť vznik pliesní a poškodenie vložky bazéna.

3. Podložku a doplnky uložte na suchom mieste s miernou teplotou od 5 ºC / 41 ºF do 38 ºC / 
100 ºF.

4. V daždivom období je treba bazén a doplnky uložiť podľa hore uvedených pokynov.
5. Nevhodné vypustenie bazéna môže spôsobiť vážne poranenia osôb a/alebo poškodenie 

osobného majetku.
6. Mimo sezónu (v zimných mesiacoch) silno odporúčame bazén demontovať. Skladujte na 

chladnom, suchom mieste mimo dosah detí.

Parametre

Priezračnosť vody

Farba vody

Zakalenie v FNU/NTU

Koncentrácia dusičnanov vyššia ako v prípade napúšťanej vody v mg/l

Organický uhlík celkom (TOC) v mg/l

Redukčný potenciál v porovnaní s Ag/AgCI 3,5 m KCl v mV

Hodnota pH

Voľný aktívny chlór (bez kyseliny trikyanovej)  mg/l

Voľný chlór v kombinácii s kyselinou trikyanovou v mg/l

Kyselinou trikyanová mg/l

Celkový chlór v mg/l

Hodnoty

dobrá viditeľnosť dna bazéna

nemala by byť vidieť žiadna farba

max. 1,5 (pokiaľ možno menej ako 0,5)

max. 20

max. 4,0

min. 650

6,8 až 7,6

0,3 až 1,5

1,0 až 3,0

max. 100

max. 0,5 (pokiaľ možno čo najbližšie 0,0 mg/l)
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ADRESÁT: Servisné oddelenie Bestway®     Dátum:

Dátum nákupu: Číselný kód zákazníka:

Obmedzená záruka výrobcu BESTWAY®

Výrobok, ktorý ste kúpili, je spojený s obmedzenou zárukou. V Bestway® stojíme na našou zárukou kvality a zaručujeme formou záruky výmeny, že váš výrobok nebude 
vykazovať žiadne chyby výrobcu.

Nasledovné ustanovenia sú platné iba pre členské krajiny Európskej únie: Táto obmedzená záruka BESTWAY nemá dopad na zákonné ustanovenia Smernice 1999/44/ES. 

Na uplatnenie záruky je treba vyplniť tento formulár a predložiť kópiu vašeho potvrdenia o kúpe vášmu miestnemu Popredajnému stredisku Bestway. Skôr ako bude možné 
reklamáciu prijať, môže vás Popredajné stredisko Bestway požiadať o odoslanie chybného dielu do strediska (napr. výrez výrobného čísla šarže/vypúšťacieho ventilu). Pred 
odoslaním akýchkoľvek dokumentov kontaktujte prosím vaše miestne Popredajné stredisko Bestway. To vám poskytne úplne informácie o tom, čo je treba na uplatnenie vášho 
nároku.

Bestway® nenesie zodpovednosť za ekonomické ztraty v dôsledku nákladov na vodu či chemikálie. Bestway® nenahradí žiadne výrobky, na ktorých vzniknú škody v dôsledku 
nedbanlivosti či používania s rozpore s pokynmi v návode na použitie.

Záruka Bestway sa týka iba na výrobné poruchy zistené v priebehu rozbaľovania produktu či pri používaní v rámci limitov obmedzenia a pri dodržaní výstrah a pokynov 
uvedených v návode na použitie. Záruka sa týka iba výrobku, ktorý nesmie byť upravený žiadnou treťou osobou. Výrobok je treba skladovať a zachádzať s ním v súlade s 
technickými odporúčaniami.

Obmedzená záruka platí počas hore uvedenej lehoty. Počiatočným dátumom záruky je dátum predaja uvedený na pôvodnom doklade/nákupnej faktúre.

Vyberte prosím typ vášho bazéna:

FAX/E-MAIL/TEL.: Obráťte sa prosím na vašu krajinu podľa údajov, ktoré nájdete na zadnej strane návodu alebo na našich webových stránkach: www.bestwaycorp.com
Uveďte vašu úplnú adresu. Poznámka: Neúplná adresa môže spôsobiť oneskorené dodanie.
Bestway si vyhradzuje právo účtovať opakované doručenie nedoručených balíkov, pokiaľ je chyba na strane adresáta.

Popis problému

Položka je poškodená/netesní

Chýbajúci diel - Uveďte prosím kód chýbajúceho dielu. To nájdete v návode na použitie.Iné (uveďte prosím)

Chybný zvar Chybný horný kruh Chybný vypúšťací ventil

Bestway si vyhradzuje právo požiadať o fotodokumentáciu chybných dielov alebo vyžadovať odoslanie položky na ďalšie testovanie. 
Aby sme vám mohli pomôcť čo najlepšie, prosíme aby boli všetky vaše informácie úplne.

PRE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, PRÍRUČKY, VIDEÁ ČI NÁHRADNÉ DIELY POZRITE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: www.bestwaycorp.com
VIDEÁ SÚ K DISPOZÍCII AJ NA NAŠOM KANÁLE BESTWAY NA YOUTUBE: http://youtube.com/user/BestwayService.

DÔLEŽITÉ: VYMENENÉ BUDÚ IBA POŠKODENÉ DIELY, NIE CELÁ SÚPRAVA.

Číslo šarže

Kód položky

22’X52”

    #BXXXXX
BWSHFXXXXXX

YYYY-MM-DD

Uveďte prosím číslo šarže a kód položky uvedené vedľa vypúšťacieho ventilu.

Kód položky：Číslo šarže：

POVINNÉ INFORMÁCIE - NAPÍŠTE PROSÍM DORUČOVACIU ADRESU

Meno: Adresa:

PSČ: Predajca:

Krajina: Mesto:

Mobil: Telefón:

E-mail:Fax: 

S-S-005386
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