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POZOR: Čt te všechny instrukce a bezpečnostní pokyny p ed montáží bazénu. Důkladné porozum ní 
t chto pokynů vám pomůže zajistit bezpečnou a efektivní montáž. 
 
Pro zkvalitn ní užívání vašeho bazénu a zajišt ní bezpečnosti t ch co jsou uvnit  nebo okolo bazénuĽ VŽDY 
STRIKTN  DODRŽUJTE následující bezpečnostní a údržbové instrukce: 
1ě Povinností vlastníka bazénu je zjistit a dodržovat všechny místní a státní zákony týkající se bezpečnosti nadzemních 

bazén  P źD sestavením nebo používáním bazénu. Tyto zákony se týkajíĽ ne však výlučn Ś palubĽ oploceníĽ zábranĽ 
kryt Ľ bazénových žeb ík Ľ osv tlení a požadovaného bezpečnostního vybavení. Konzultujte to s místními ú ady. 

Ňě B hem sestavování nepoužívejte písek. Pokud se vám bude zdátĽ že je za pot ebí vyrovnávacích prost edk Ľ pak 
vybrané místo není vhodné. NźUPOSLźCHNUTÍ TOHOTO VůROVÁNÍ M Žź ZP SOBIT VÁŽNÁ OSOBNÍ 
ZRůN NÍ. 

ňě Nenechávejte d ti v bazénu bez dozoru. Vždy se ujist teĽ že alespo  jedna dosp lá zodpov dná osoba dohlíží na d ti a 
na tyĽ kte í neumí plavat. Nikdy se nekoupejte v bazénu sami. 

4ě NIKDY nedovolte skákání do bazénu. Nikdy nevstupujte do bazénu z jakékoliv plošiny nebo zvýšeného povrchu. 
Hladina vody v bazénu je extrémn  nízká a není vhodná pro tyto aktivity. Nedbání t chto instrukcí m že p ivodit vážná 
zran ní nebo dokonce smrt. 

5ě Nedovolte d tem nebo dosp lým aby hráli jakékoliv agresivní hry nebo sportovní aktivity v nebo v blízkosti bazénu. 
Nedbání t chto upozorn ní m že vést k vážným zran ním pro ty uvnit  nebo v blízkosti bazénu. 

6ě Bezpečnostní vybavení bazénu vždy ponechávejte na lehko dosažitelném míst  v blízkosti bazénu. Jasn  vyznačte 
nouzová telefonní čísla a bezpečnostní upozorn ní a pravidla Ějako na p íklad „Zákaz skákání“ a „Neplavte sami“ě. 
Nepovolte vstup do bazénuĽ pokud není oblast dostatečn  osv tlena. 

7ě Żiltrační pumpa slouží k odstran ní nečistot a jiných malých částic z bazénové vody. Nicmén Ľ k zachování zcela čisté 
vody bez as a škodlivých bakterií je VźLMI D LźŽITÉ PRůVIDźLN  POUŽÍVůT CHźMICKÉ PROST źDKY. 
Obra te se na vašeho prodejce pro poučení o bezpečném a efektivním používání chlóruĽ šokuĽ algicidu a podobných 
chemikálií.  

Řě ůbyste se vyhnuli podrážd ní očí či dokonce poran ní koupajících seĽ nikdy nedávejte chemikálie do obsazeného 
bazénu. Nikdy do bazénu nep idávejte žádné prost edkyĽ pokud si nejste jistí jejich množstvímĽ které je nutné dát do 
vody nebo typem. Obra te se na vašeho prodejce pro konkrétní instrukce týkající se použití chemikálií. 

řě Je vysoce doporučeno pravideln  kontrolovat stav vodyĽ aby byly pH a chlór v optimální koncentraci pro zajišt ní 
bezpečného a p íjemného koupání po celou sezónu. Obra te se na svého prodejce pro nalezení vhodné výbavy a pro 
získání instrukcí k použití. 

10ě Všechno vybaveníĽ zahrnující pláš  bazénuĽ hadiceĽ kryty odtokuĽ čerpací t leso Ěpokud zahrnutoŚ krytyĽ karimatka 
pod bazénĽ sch dkyĽ údržbá ská soupravaě a elektrické kabely by se m ly pravideln  kontrolovat kv li znak m korozeĽ 
chyb jících nebo poškozených částí nebo jiných možných rizik.  

11ě Všechny filtrace jsou ve shod  s instalační normou NF C 15-100Ľ která specifikujeĽ že všechny elektrické spot ebiče 
umíst né v dosahu ňĽ50 m od bazénu a s volným p ístupem mají mít nízké nap tí o 1ŇV. Všechna elektrická za ízení o 
ŇŇ0V musí být umíst na alespo  ňĽ50 m od okraje bazénu. Obra te se na výrobce pro jakoukoliv zm nu na filtračním 
systému. 

1Ňě Bezpečnost d tí na vás pln  závisí! D ti do p ti let jsou vystaveny nejv tšímu nebezpečí. Nehody se nestávají vždy 
jen ostatním! Bu te p ipraveni tomu čelit! 

14ě Vždy m jteŚ 
- Telefon v dosahu bazénu abyste nemuseli nechat d ti bez dozoruś 
- Záchranný kruh a tyč v blízkosti bazénu. 

15ě Mimo to n která za ízení mohou p isp t k bezpečnostiŚ 
- Bezpečnostní ohrazení se stále zav enou brankou Ěnap íklad živý plot se nem že nepovažovat za ohrazení); 
- Ruční nebo automatický bezpečnostní krytĽ správn  nainstalovaný a zabezpečenýś  
- źlektronický detektor pohybu nebo páduś Nicmén Ľ nic z toho nenahradí pečlivý dozor.  

17) Pokud se stane nehoda: 
- Ihned vyjm te dít  z bazénuś 
- Ihned zavolejte pomoc a následujte vám sd lené pokynyś 
- Vym te mokré oblečení za teplé deky. 

18) Zapamatujte si a uchovejte v blízkosti bazénu pohotovostní číslaŚ 
- Hasiči Ś Ě150 pro Českou republiku); 
- Záchranná službaŚ Ě155 pro Českou republikuěś 
- Jednotné evropské číslo tís ového voláníŚ 11Ň 

1řě Nikdy nepokládejte bazén na otev ené prostranství. 
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Montáž 
 
1. Výb r vhodného místa 
 
Je nezbytné vybrat vhodné místo P ED napoušt ním bazénu za účelem zajišt ní lehkého sestavení bez 
potíží. Vyberte místo které p esn  splňuje následující požadavky: 
 Ujist te seĽ že plocha určena pro bazén je pevnáĽ rovná Ěbez hrbol  nebo vyvýšenině a zarovnaná takĽ aby 

sklon jednotlivých bod  na ploše nep ekračoval ň°. VAROVÁNÍ: Bazény sestavené na nesprávném 
povrchu jsou náchylné k úniku vodyĽ tvo ení nepravidelností nebo zhroucení seĽ což m že vést k zničení 
majetku nebo vážným zran ním pro ty v nebo v blízkosti bazénu! NIKDY nepokládejte písek nebo jiný 
vyrovnávací materiál pod bazén! 

 

 
B.  Ujist te seĽ že vámi zvolená plocha je zcela bez klack Ľ kamen  a jiných ostrých p edm t .  
C. Zvolte plochuĽ která není p ímo pod elektrickým vedením nebo stromy. Navíc se ujist teĽ že plocha 

neobsahuje žádné trubkyĽ kabely apod. POZOR: Bazén musí být v dosahu 110 nebo 230-voltové zásuvky 
st ídavého proudu s proudovým chráničem. Bazén má stát maximáln  10 stop od energetického zdroje ale 
ne dále než je délka filtrační š ry pumpy. Za žádných okolností se nesmí používat prodlužovacích kabel  
pro prodloužení spojení.  

D. Pokud je k vašemu bazénu zahrnuta podložka pod bazénĽ vysoce se doporučuje ji použít. Podložka ochrání 
podšívku bazénu p ed poškozením zp sobeném r stem plevele a ostrými p edm ty. POZOR: Plochu pro 
bazén vybírejte pečliv Ľ jelikož travní a jiná žádoucí vegetace pod bazénem zanikne. Krom  toho se snažte 
vyhnout pokládání podložky na plochy náchylné k r stu výbojným rostlinám a pleveleĽ které mohou r st 
p es podložku.  

ź.  Pokud je to možnéĽ vyberte volnou plochu na vašem pozemkuĽ která je vystavena p ímému slunečnímu 
svituĽ což vám pom že oh át bazén.   
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2. Montáž 
 
P ed samotnou montáží p ekontrolujte a seznamte se se všemi díly. Typ a počet díl  se m že lišit v závislosti na 
druhu vašeho bazénu. 
 
 

nr. popis 

prů ěr azé u a počet 
300 cm 360 cm 450 cm 

1 horizontální nosník 8 10 12 

2 PVC pin 10 12 14 

3 T-spojka 8 10 12 

4 ertikální nosník 8 10 12 

5 krytka 8 10 12 

6 pla hta pod azén - - 1 

7 sítko 0 0 0 

8 zátka ypouště ího entilu 0 0 0 

9 krytka ventilu 1 1 1 

 
 

 
 
 
 
 
3. Sestavení bazénu a napušt ní vodou 
 
Po nalezení vyhovujícího místa pro bazén, pokračujte v sestavování bazénu podle následujících pokynů: 
POZOR: Je zapot ebí 2 osob Ědosp lýchě, což zajistí rychlé složení bazénu do 30 minut. 
 

A. P ed samotnou montáží doporučujeme bazén kompletn  rozmotat a vystavit jej na hodinu či více 
slunečním paprsk m. Materiál bazénu se tak stane pružn jším a samotná montáž jednodušší. 

B. Pokud je váš bazén vybaven fólii pod bazénĽ opatrn  ji rozvi te a umíst te na vytipované místo. 
Prov teĽ zda na folii nejsou viditelné záhyby či jiné nerovnosti. 

C. Umíst te bazén na fólii (pokud zahrnuta) takĽ aby vývody pro hadice sm ovaly k místuĽ kde si p ejete 
umístit filtrační pumpu. Je d ležité nasm rovat bazén k zásuvceĽ kterou budete používat pro filtrační 
pumpu. Ujist te seĽ že elektrický kabel pumpy bezpečn  dosahuje elektrické zásuvky. Nakonec se 
ujist teĽ že je otvor vypoušt cího ventilu umíst n takĽ aby ani vypoušt ní bazénu na konci sezóny 
nebylo problém. POZOR: BAZÉN NETAHEJTE PO ZEMI, MOHLO BYDOJÍT K JEHO 
ROZTRHNUTÍ NEBO JINÉMU POŠKOZENÍ. Nezodpovídáme za škody zp sobené špatným 
zacházením nebo neuposlechnutím pokyn . 
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D. Opatrn  bazén rozložteĽ rozprost ete strany a podlahu bazénu aby byl co nejvíce vyrovnaný. 
POZNÁMKůŚ Pro jednodušší montáž je vhodné sestavovat bazén za tepléhoĽ slunečného dne. Pokud 
vám to čas dovolíĽ ponechte rozvinutý bazén na p ímém slunci po dobu 1 a více hodinĽ zajistí se tak 
v tší flexibilnost materiálu b hem montáže. 

E. Do ok v horní části st ny bazénu vložte horizontální nosníkyĽ 
vycentrujte jejich polohu a vzájemn  je spojte. Každý spoj 
zajist te pomocí PVC pinu.  

F. Spojení posledního nosníku m že být obtížnéĽ doporučujeme 
zvednout kruh z nosník  n kolik cm nad zem a takto kruh 
z horizontálních nosník  uzav ít. 

G.  Po sestavení horního kruhu z horizontálních nosník  je čas p ipojit 
nosníky vertikální – podp rné nohy. Protáhn te každou op rnou 
nohu za op rným pásem umíst ným podél spodní části st ny bazénu 
a její horní část zacvakn te do T-spojky v kruhu z horizontálních 
nosník . Správné vložení podp rné nohy v T-spojce je doprovázeno 
cvaknutím pinu. Po p ipojení všech vertikálních nosník  
Ěpodp rných nohě p ekontrolujemeĽ zda jsou všechny umíst ny Zů 
OP RNÝM PÁSźM podél spodní části bazénu.  

H. Na spodní stranu každé podp rné nohy umístíme krytku. 
I. Prov íme správné usazení všech spoj  jemným zat esením konstrukcí 

bazénuĽ každou z podp rných noh zatlačíme vzh ru proti kruho 
horizontálních nosník . 

J. Uzav ete a zajist te všechny t i otvory Ěvypoušt cí ventil a otvory pro 
p ipojení filtrační jednotkyě p iloženými zátkami. Nejd íve se ujist teĽ 
že je vn jší výpustná zátka správn  umíst na ve vn jším vypoušt cím 
ventilu a lehce zašroubovanáĽ pak umíst te vnit ní zátku a lehce je 
zatlačte proti st n  bazénu dokud se otvor neuzav e. POZNÁMKůŚ 
Nezapome te uložit vypoušt cí adaptér na bezpečné místoĽ s jeho 
pomocí budete bazén vypoušt t na konci sezóny. 

K. Do bazénu začn te napoušt t vodu. P i výšce hladiny cca 2,5 cm napoušt ní zastavte, a vyrovnejte 
všechny záhyby na dn  bazénu Ěvstupte do bazénu) jejich vytlačením sm rem ven nap . nohou. 

L. Po vyrovnání všech záhyb Ľ pokračujte v napoušt ní bazénu. D LźŽITÉŚ Pokud po chvilce napoušt ní 
zjistíteĽ že se voda rozprostírá nerovnom rn Ľ bazén se nep im en  naklání na jednu stranu nebo pokud 
se vám bazén bude zdát oválný nebo ve tvaru vejceĽ IHNźD P źSTů Tź S NůPOUŠT NÍMĽ 
znamená toĽ že místo není dostatečn  rovné nebo že dno bazénu nebylo dostatečn  dob e vyrovnáno. 
Vypus te bazén a vyberte nové místo k rozložení. NIKDY se nepokoušejte fyzicky pohnout s bazénemĽ 
když je uvnit  vodaĽ hrozí zran ní. 
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Důležité poznámky: 
Pokud p i napoušt ní bazénu zaznamenáte efekt „vlhnutí st n”Ľ neznamená toĽ že je bazén poškozen. Takový 
efekt je pro tento typ bazén  naprosto normální a sám zmizí v tšinou do 7Ň hodin po napušt ní. 
Hladina vody ve vašem bazénu se m že samovoln  zvednout dešt m. Je d ležité co možná nejd íve snížit 
hladinu vody zp t do normálního stavu a nep et žovat tak konstrukci a pláš  bazénu. 
 
 
Sezónní údržba 
Vaše bazénová sada (pokud je součástí baleníě obsahuje vysoce efektivní filtrační pumpuĽ která pom že 
odstran ní špíny a malých částeček. Nicmén Ľ tento zásah filtrační pumpy p edstavuje pouze jednu část z 
celkové údržby vody a bazénu. Pro uchování čisté a nezávadné vody po celou sezónu se i te následujícími 
pokyny: 
 
A. Správné a pravidelné používání základních chemikálií pro bazénovou údržbu je nutné k udržení správné 
hladiny pH vody v bazénu. NavícĽ používání chemikálií napom že zamezit r stu škodlivých bakterií nebo as v 
bazénu a napom že filtrační pump  v udržování čisté vody. Chemikálie vhodné pro údržbu mohou být 
následujícíŚ  
1ě tabulkovýĽ granulový  nebo tekutý chlórŚ dezinfikuje vodu v bazénu a zamezí vzniku as. 
2) chemikálie k úprav  PHŚ upravují hladinu PH a vytvá í vodu více či mén  kyselou. 
3) algicidy: slouží k odstran ní as. 
4ě “Šok”Ś eliminuje určité organické a další částečkyĽ které ovliv ují pr zračnost vody. 
Pro více informací o bazénové chemii se obra te na svého místního prodejce. Oznamte mu množství vodyĽ 
pop ípad  doneste vzorek vody. 
 
B. Chlór nesmí p ijít do p ímého kontaktu s plášt m bazénuĽ dokud se zcela nerozpustil. To znamenáĽ že se 
granulový nebo tabulkový chlór nejd íve nechá rozpustit v kyblíku s vodouĽ stejn  tak tekutý chlór se pomalu a 
rovnom rn  vlije do bazénu z r zných míst okolo obvodu bazénu. 
NźBźZPźČÍŚ NIKDY nep idávejte vodu do chemikálií. Místo toho vždy p idávejte chemikálie do vody. Také 
nikdy nemixujte samostatné chemikálie dohromadyĽ místo toho p idávejte chemikálie do bazénu odd len  a 
nechte je cirkulovat v bazénu p ed p idáním dalších podp rných typ  chemikálií. 
 
C. Doporučujeme zakoupit si testovací výbavu a pravideln  kontrolovat vodu v bazénu pro ujišt níĽ že jsou PH 
a chlór v optimálních hodnotách.  
Váš místní prodejce vám m že poskytnout informace týkající se zakoupení a používání nejvhodn jší testovací 
výbavy. POZNÁMKůŚ p ílišné množství chlóru nebo nízká Ěkyseláě hladina pH m že poškodit pláš  bazénuĽ 
prove te proto ihned po zjišt ní opravné zásahy. 
 
D. Odstra ování v tších nežádoucích částí z bazénu a uchovávání vnit ku bazénu v čistot  ulehčuje Prompt Set 
Pool -údržbová výbavaĽ která zahrnuje sb rač listí a vysavač napájen zahradní hadicí. Takováto údržbová 
výbava bývá zahrnuta jako bonus ve v tších bazénových sadách, nebo  m že být zakoupena samostatn  jako 
p íslušenství. 
 
E. Doporučujeme kontrolovat stav filtrační pumpy nejmén  jednou za co čtrnáct dní Ěnebo čast ji p i čast jším 
používáníě. Pokud již není filtrační vložkabíláĽ pokuste se ji očistit silným proudem vody ze zahradní hadice. 
Pokud se vložka takto očistit nedáĽ musíte ji vym nit. Zanedbání čišt ní nebo vym n ní vložky ovlivní 
efektivnost filtrační pumpy a m že snížit její životnost. 
 
F. Dv  velmi jednoduchá pravidlaĽ jak p edejít ušpin ní vody v bazénuŚ 
1) Upozorn te rodinu a p átele aby se vždy p ed vstupem do bazénu osprchovali nebo smyli jakoukoliv špínu 
nebo opalovací krém z rukouĽ chodidel a t la.  
Ňě Pokud vaše sada zahrnuje kryt byzénuĽ snažte se jej p ikrývat kdykoli se nepoužívá. Toto pom že zamezit 
vstupu necht ných částeček špíny do bazénu. 
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Konec sezóny 
 
A. Ujist te seĽ že elektrický zdroj filtrační pumpy je odpojen. 
B. Ujist te seĽ že zátka odvodu je pevn  vložena uvnit  bazénu.  
C. Spojte zahradní hadici k hadicovému adaptéruĽ a umíst te druhý konec hadice do oblastiĽ kde m že voda 
bezpečn  odtékatĽ jako nap íklad kanál nebo strouha. Jelikož voda má svou vlastní úrove  hladinyĽ konec 
hadice musí být v nižší poloze než je bazénĽ k zajišt ní kompletního odtoku vody. 
D. Vložte p iložené zátky do vstupního a výstupního otvoru pro filtrační pumpu na vnit ní stran  bazénu a poté 
odpojte hadici filtrační pumpy. 
E. P ipojte adaptér hadice k odvodnímu otvoru otáčením adaptéru po sm ru hodinových ručiček. 
F. Otev ete odtokovou zátku uvnit  bazénu a voda ihned začne odtékat. 
VůROVÁNÍŚ Nedovolte d tem stát v odtokové oblasti a sm ovat k odtokovému otvoru b hem vypoušt ní. 
Proud vody m že dít  smést.  
G. Po dokončení odpojte hadici a adaptér 
H. Nahra te odtokovou zátku uvnit  bazénu. 
I. Ujist te seĽ že pláš  bazénu je zcela suchý p ed uskladn ním na delší dobu. Ponechání bazénu na slunci na 
pár hodin urychlí sušící proces a ulehčí skládání bazénu. ĚNikdy se nepokoušejte složit nebo uskladnit bazénĽ 
který není zcela vysušenĽ mohlo by to vést k rozmnožení písní.ě 
J. Správné uskladn ní mimo sezónu je velmi d ležité pro ochranu vašeho bazénu. Po vysušení bazén opatrn  
složte a zabalte do podložky Ěpokud k dispoziciě nebo jiného ochranného nepromokavého materiálu. 
Bazén a všechno p íslušenství jako je pumpaĽ krytĽ podložkaĽ sch dkyĽ hadiceĽ svorka a hardware by m lo být 
skladováno společn  uvnit Ľ na p im en  teplémĽ suchém a nepromokavém míst . 
 
 
 

Prodávající poskytuje kupujícímu na tento výrobek  
záruku 24 měsíců ode dne prodeje. 

 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zavin ním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montážíĽ nesprávným zacházenímĽ neodbornými 
zásahy 
Ň. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
ň. mechanickým poškozením, opot ebením díl  p i b žném používání 
4. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
5. nevhodným umíst nímĽ vlivem nízké nebo vysoké teplotyĽ p sobením vodyĽ neúm rným tlakem a nárazyĽ 
úmysln  pozm n ným designemĽ tvarem nebo rozm ry  
 

Upozornění: 
Reklamace se uplat uje zásadn  písemn  s p esným  označením typu zbožíĽ popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení. 
 
Copyright - autorská práva 
Společnost MůSTźR SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. ůutorské právo 
zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku t etí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  
MůSTźR SPORT s.r.o.. Společnost MůSTźR SPORT s.r.o. pro použití informacíĽ obsažených v tomto návodu k použití  
nep ebírá žádnou odpov dnost za jakýkoli patent. 
 
 

              MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b      
722 00 Ostrava – T ebovice 
Czech Republic 
reklamace@nejlevnejsisport.cz  
www.nejlevnejsisport.cz  
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