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Postupujte prosím podľa podrobného návodu  
na nasledujúcich stranách.

F    Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible  
sur le site Internet http://download.waterman-pool.com

I    Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in  
Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.com

NL    Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet 
onder http://download.waterman-pool.com voor u klaar.

S    En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under  
adressen http://download.waterman-pool.com

CZ    Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu 
jsou pro vás připraveny pod http://download.waterman-pool.com

SK    Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete 
na stránke http://download.waterman-pool.com

SI    Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. 
http://download.waterman-pool.com

HU    Részletes útmutató az Ön nyelvén a http://download.waterman-pool.com 
internetes címen érhető el.

RO    Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în 
limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.com
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ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

• Prívod prúdu pre váš bazén musí 
byť istený prostredníctvom prúdo-
vého chrániča (30 mA).

• Do bazéna so sebou nikdy neberte 
elektrické prístroje ani sa ich nedotýkajte z vody.

• Voľne stojace filtračné zariadenia/čerpadlá s 
napätím nad 12 V musia byť namontované mini-
málne 3 m od bazéna, pričom pre zdroj prúdu je 
potrebné dodržať vzdialenosť 3,5 m od bazéna.

• Pri všetkých elektrických inštaláciách Vášho 
bazéna dodržte normu DIN VDE 0100 časť 702.

BEZPEČNOSŤ NEPLAVCOV

• Vždy je potrebné nepretržité, aktívne a ostražité 
dozeranie na slabých plavcov a neplavcov pro-
stredníctvom spôsobilej dospelej dozerajúcej 
osoby ( pripomíname, že u detí vo veku do 5 
rokov hrozí riziko utopenia).

• Určte spôsobilú dospelú osobu, ktorá kontroluje 
bazén, keď sa používa.

• Slabí plavci alebo neplavci by mali pri vstupe do 
bazéna nosiť osobné ochranné prostriedky.

• Keď sa bazén nepoužíva alebo nekontroluje, 
odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky, aby 
nepriťahovali pozornosť detí.

BEZPEČNOSTNÉ A VAROVNÉ POKYNY

Predpokladom použitia montážnej súpravy bazéna 
je, aby bola v súlade s bezpečnostnými predpismi, 
ktoré sú popísané v návode na používanie a údržbu. 
Prístup k bazénu treba náležite zabezpečiť, aby sa 
zabránilo utopeniu detí. Prístup k bazénu je potreb-
né zabezpečiť tak, aby sa deti vo veku do 5 rokov 
nemohli nepozorovane dostať do vody v bazéne. 
Zabezpečenie je možné vykonať pomocou detského 
plota alebo detského krytu/zastrešenia celého bazé-
na, doplneného aj poplašným zariadením. Všetky 
bezpečnostné zariadenia sú účelné pomocné 
prostriedky, nenahrádzajú však neustálu a odbornú 
kontrolu vykonávanú dospelými osobami.

Počas kúpania sa nesmú odstraňovať 
prístupové zariadenia k bazénu (napr. 
rebríky). Po ukončení kúpania je 

potrebné rebríky z bazéna buď úplne odstrániť, 
alebo ich zabezpečiť tak, aby nebol možný 
neoprávnený prístup (odporúčame napr. použitie 
bezpečnostného rebríka s odoberateľnými, alebo 
vyklopiteľnými a uzamykateľnými schodmi).
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BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE BAZÉNA

• Skoky do bazéna hlavou napred nie sú dovolené, 
nikdy neskáčte do plytkej vody (môže dôjsť k 
ťažkým poraneniam až k usmrteniu)

• Naučte sa podávať prvú pomoc (kardiopulmo-
nálna resuscitácia) a tieto znalosti si pravidelne 
opakujte. V prípade núdze to môže znamenať 
život zachraňujúci rozdiel.

• Všetkých používateľov bazéna vrátane detí 
poučte, čo je potrebné robiť v prípade núdze.

• Krycie plachty pred kúpaním kompletne odstráň-
te, nikdy sa neponárajte pod kryty. 

• Rebrík na vstup do bazéna postavte na bez-
pečný, pevný podklad a pravidelne kontrolujte 
pevnosť všetkých spojov alebo či nedošlo k 
eventuálnym poškodeniam.

• Bazén nikdy nepoužívajte, ak ste pod vplyvom 
alkoholu, drog alebo liekov.

• Chemikálie na úpravu vody nikdy vzájomne 
nemiešajte. Chemikálie pre bazén uschovávajte 
bezpečne uzatvorené mimo dosahu detí

• Nikdy sa nekúpte sami. Deťom a neplavcom 
umožnite kúpanie vždy iba pod dohľadom a 
prípadne za použitia pomôcok na plávanie. Všet-
kých používateľov, predovšetkým deti, povzbu-
dzujte k tomu, aby sa naučili plávať.

• Prosím použite priložené bezpečnostné nálepky 
a upevnite ich na dobre viditeľnom mieste v 
oblasti Vášho bazéna (v okruhu  do 2 mm). 
 
 
 

• Do blízkosti bazéna umiestnite záchranné 
prostriedky (tyče, záchranné kolesá, čísla tiesňo-
vého volania prvej pomoci).

• Šíreniu choroboplodných zárodkov (baktérií, 
vírusov atď.) vo vode môžete zabrániť len 
pravidelným meraním hodnoty pH a dezinfekciou. 
Pred kúpaním a po kúpaní sa vždy osprchujte. 
Do vody nikdy nevstupujte ani neskáčte veľmi 
rozhorúčení.

• Nikdy si nesadajte na okraj bazéna a nespôso-
bujte masívne pohyby vody, predovšetkým vo 
voľne stojacich bazénoch.

• Vyhýbajte sa behu v oblasti bazéna (nebezpe-
čenstvo pošmyknutia)

• V bazéne nikdy nedovoľte plávať zvieratám 
(psom, mačkám, rybám).

• Nikdy sa nekúpte v tme a pri nebezpečnej pove-
ternostnej situácii (blesky, hromy, búrka).

• Nikdy neplávajte ani sa neponárajte medzi 
rebríkom a stenou bazéna (nebezpečenstvo 
zaseknutia).

• Funkčný telefón a zoznam čísiel tiesňového 
volania uschovajte v blízkosti bazéna.

• Nikdy nevystupujte priamo z bazéna, ale vždy 
vystupujte iba po rebríku. Nadmerný tlak a kopa-
nie proti stene bazéna môže viesť k poškodeniu 
alebo k havárii bazéna. Nikdy si nesadajte na 
okraj bazéna/držadlo.

• Nepoužívajte žiadne ostré čistiace zariadenia ani 
hračky. Mohli by spôsobiť poškodenie vnútorného 
plášťa.

• Pravidelne kontrolujte pevné upevnenie všetkých 
skrutkových spojov a zabráňte prítomnosti 
ostrých rohov alebo hrán na bazéne, resp. na 
dieloch príslušenstva (napr. rebríku), ktoré môžu 
znamenať nebezpečenstvo poranenia.
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VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE

Najskôr si ujasnite, či je vybraný bazén možné sku-
točne postaviť na zvolenom mieste bez stavebného 
povolenia a bez ďalších úradných formalít. Pritom 
je potrebné zohľadniť aj to, či sa v oblasti montáže 
Vášho nového bazéna nenachádzajú žiadne vedenia 
(plyn, voda, prúd, telefón atď.). Zapustené bazény 
sa nesmú inštalovať v oblasti vrstvovej či podzemnej 
vody.

   Slnečné miesto: Odporúčame zvoliť miesto 
inštalácie, na ktorom je počas dňa čo najdlhšie a 
čo najviac slnečného žiarenia.

   Stromy: Nemali by sa nachádzať v bezprostred-
nej blízkosti k Vášmu bazénu, pretože odtiaľ 
vychádza silné znečistenie (lístia, ihličie, peľ) a 
zatienenie.

   Vietor: Optimálne je hlavný smer vetra využiť 
tak, aby nečistoty, ktoré padajú na hladinu vody, 
boli hnané smerom k zberaču.

   Logistika/ Susedia: K prevádzke Vášho 
plaveckého bazéna potrebujete prúd (istený s 
FI ochranným spínačom), vodu k dopĺňaniu a 
prípojku odpadových vôd/ kanalizačné potrubie. 
Tu je zmysluplné umiestniť bazén podľa možnos-
ti v blízkosti domu príp. v oblasti terasy, avšak 
malo by sa vždy dbať na to, aby pri technických 
problémoch nemohlo dôjsť ku škodám na dome 
(napr. vytekajúca voda, ktorá tečie do pivnice). 
Prosím dbajte aj na to, aby sa nerušili susedia 
prebytkom, príp. aby ste zvolili lokalitu podľa 
možnosti chránenú (privátna sféra).

MONTÁŽNY POKYN

Prosím rešpektujte, že všetky naše bazény Vision ( 
hrúbka oceľovej steny do 0,4 mm ) zo strany výrobcu 
sú koncipované len ako čisté stojace plavecké 
bazény. Zabudovanie do zeme sa neodporúča pre 
tieto plavecké bazény. Ak by ste mali napriek tomu 
zabudovať Váš bazén do zeme, tak zanikne tým 
akýkoľvek nárok na poskytnutie záruky ( predovšet-
kým vo vzťahu k oceľovej stene ). Keď sa bazén 
zabuduje do zeme, tak musí bazén v každom prípade 
dostať v celej montážnej oblasti obiehajúci 20 cm 
hrubý betónový zásyp. Dodatočne sa odporúča, 
izolovať oceľovú stenu s 2 cm hrubou Styrodúrovou 
doskou zvonku príp. chrániť pred priamym dotykom 
s betónom. Betónový zásyp sa uskutočňuje po 
kompletnej montáži bazéna, pričom stav vody by 

mal byť vždy 30 cm vyšší ako zásyp vo vrstvách s 
chudým betónom. Odporúčame pri zabudovaní do 
zeme 20 – 30 cm hrubý betónový zásyp ( vždy podľa 
stability obiehajúcej zeme ).Zásyp sa uskutočňuje vo 
viacerých vrstvách, maximálne 30 cm výška betónu, 
medzičasové vytvrdenie betónu cca. 36 hodín skôr, 
než sa zasype ďalšia vrstva.
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INFORMÁCIE O KÚPE / TECHNICKÉ ÚDAJE OKRÚHLE BAZÉNY

Upozornenie: 
Tento bazén zodpovedá  
norme EN 16562-1  
a je montážnou sadou pre  
stojatý plavecký bazén

F

EB

A

D

C

A  
Rozmery 

Označenie:

C  
Objem D  

Vodná hladina

E  
Max.  

hĺbka vody

F  
Max.  

vonkajší rozmer

 
Montáž Čas (bez 

betónu)

 
potrebný počet osôb pre 

montáž

Ø 300 cm x 1,20 7,8 m³ 7 m² 110 cm Ø 320 cm 3 h 2 - 3
Ø 350 cm x 1,20 10,6 m³ 9,6 110 cm Ø 370 cm 3 h 2 - 3
Ø 450 cm x 1,20 17,5 m³ 16 m² 110 cm Ø 470 cm 3,5 h 2 - 3
Ø 540 cm x 1,20 25,2 m³ 22,9 m² 110 cm Ø 560 cm 4 h 3

Použitie Voľne stojaci bazén
Montážna súprava Montážna súprava pre stojaci plavecký bazén
Trieda vodotesnosti WO: 0 It
Nástroje potrebné 
na inštaláciu:

  Rýľ / Lopata 
  príp. vibračná platňa 
  Vodováha 
  Gumené kladivo

  Pílka na železo 
  Drážkový skrutkovač 
  10ka prstencový kľúč 
   Značkovací sprej alebo fľaša s 

práškom

  Šnúra 
  Kolík 
   Skladací 

meter
   Murárska 

vodováha
Dodatočne potreb-
ný materiál

  Ochranná podložka,  
príp. jemný piesok

  Produkty na ošetrovanie vody

Účelové príslušen-
stvo

  Bezpečnostný rebrík 
   Prístroj na testovanie 

vody

  Krycia plachta 
  Plavecký dávkovač
  Keser

   hubica na 
vysávanie 
dna bazénov

Priložené bez-
pečnostné nálepky

 
Upozornenie  

na riziká  
skákania

 
Dozor  

dospelých  
nad ďeťmi

Upozornenie  
na riziko 
utopenia
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Prosím skontrolujte pred montážou, či sú k dispozícii všetky potrebné diely podľa pripojeného kusovníka:
 
   Označenie:

 
Bazén Ø 3,00 m

 
Bazén Ø 3,50 m

 
Bazén Ø 4,50 m

 
Bazén Ø 5,40 m

Kovové držadlo široké  8x  10x  10x  12x
Dĺžka HL | Č. výrobku: 1132 mm         

( ST1160 )
1126 mm          
( ST1161 )

1429 mm          
( ST1164 )

1429 mm          
( ST 1164 )

Vertikálna výstuž (ST2363)  8x  10x  10x  12x
Spojovací uzáver držadla malý (ST2463)  8x  x10  10x  12x
Spojovací uzáver držadla veľký (ST2464)  8x  x10  10x  12x
Pozemné koľajnice Spojovací kus (ST2268)  8x  10x  10x  12x
Podložka držadla (ST2168)  8x  10x  10x  12x
Vodiaca lišta dna príp. držadla  16x  20x  20x  24x
Dĺžka | Č.výrobku: 1140 mm         

( ST1210 )
1130 mm          
( ST1212 )

1431 mm          
( ST1615 )

1431 mm          
( ST 1618 )

Oceľová stena vrát. dierovania pre zberač  
a vtokovú dýzu  1x  1x  1x  1x

Vnútorný obal overlap (prekrývajúci)  1x  1x  1x  1x
Sada skrutiek  1x  1x  1x  1x
Skrutková krycia lišta  1x  1x  1x  1x
Skrutková lišta biela  2x  2x  2x  2x
Upínací profil (10090)  10x  12x  14x  17x

Filtračné zariadenie, príp. zberač a aj rebrík majú vždy samostatný montážny návod a návod na obsluhu, 
ktorý je priložený k výrobku ( v závislosti od modelu )

PRÍPRAVA PODKLADU PRE KRUHOVÝ 
BAZÉN

Najlepším podkladom pre Váš okrúhly bazén Vision 
je betónová platňa (hrúbka cca. 20 cm), ktorá však 
musí byť skutočne na 100 % vo vodováhe (terasy, 
vydláždené plochy atď. sú kritické/ nevhodné, 
pretože sú vytvorené so spádom).

1. Prosím označte odstavnú plochu, v ktorej 
zatlčte kolík a prostredníctvom šnúry a 
značkovacieho spreja príp. fľaše s práškom 
zobrazte kruh:

Rozmery plaveckého bazéna Dĺžka šnúry

300 cm 170 cm

350 cm 195 cm

450 cm 245 cm

540 cm 290 cm
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OCHRANU DNA DIMENZOVAŤ 
(NEZAHRNUTÉ V ROZSAHU DODÁVKY!

Tu je nutne potrebné, ukladať ochranné plachty alebo 
ochranné rúno dna pod PVC vnútorný obal, aby sa toto 
chránilo pred priamym kontaktom s podkladom a tam 
príp. obsiahnutými PVC-neúnosnými substanciami 
(vylúčenie záruky). Dno ešte raz dôkladne vyčistiť, 
odstrániť všetky kovové triesky! Dimenzovať ochranné 
rúno, jednotlivé dráhy neprekrývať (Prosím ukladať 
dráhy s rúnom na doraz a fixovať s dvojstrannou 
lepiacou páskou).

DIMENZOVANIE LÍŠT DNA

Podlahové lišty sa nesmú preboriť! 
Rešpektujte prosím naše pokyny k príprave podkladu. 
Ukladajte podlahové lišty podľa Vášho priemeru 
praveckého bazéna. Podlahové lišty sa dávajú 
dohromady so spojkami podlahových líšt (diel ST2268, 
trojuholníkový), pričom sa musí dbať na to, že musí 
vzniknúť štrbina cca. 1 cm medzi podlahovými lištami. 
Dimenzujte podlahové lišty pozdĺž označenej formy ba-
zéna kruhovite a upevnite ich s klincami do zeme alebo 
malými drevenými kolíkmi proti posunom. (po inštalácii 
oceľovej steny znovu odstrániť).

1 cm

2. Kompletne odstráňte trávu, porast, korene 

3. Zeminu odnášajte tak ďaleko, až je podklad 
na 100 % vo váhe (prosím nikdy nenasypať a 
nepoužívajte tiež žiadny piesok k naplneniu). 
Podklad musí byž na 100 % vo váhe, max. 
odchýlka = 1 cm na celú odstavnú plochu, 
nosnosť podkladu na meter hĺbky bazéna = 
1 t.

Bazén musí stáť na prírodnej zemine, nikdy nesmie 
stáť v oblasti svahu. Prosím podklad zhutnite 
vibračnou doskou. Odstavné miesto bazénu by malo 
byť v priemere aspoň 20 cm väčšie, ako vlastný 
rozmer bazéna.
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INŠTALÁCIA STENY BAZÉNA

Prosím neinštalujte nikdy pri silnom vetre a inštalujte 
oceľovú stenu minimálne s dvoma osobami. Položte do 
stredu Vášho kruhu podlahových koľajníc silnú dosku 
a postavte na to súčasne rolujúci oceľový plášť (podľa 
obrázka). Pozor: Pokiaľ ste dostali bazén s oceľovou 
stenou s podperou zberača, dbajte na to, aby výrezy 
pre zberač a vtokovú dýzu boli hore! Zrolujte teraz 
pomaly oceľovú stenu a nasaďte uvoľnený oceľový plášť 
zodpovedajúco do podlahovej lišty. začnite zavádzať 
stenu plaveckého bazéna do stredu spojky podlahových 
líšt v podlahovej lište. Prosím rešpektujte to, aby strana s 
bielou vrstvou steny bazéna ukazovala smerom von.
Upozornenie: Aby sa oceľová stena počas inštalácie 
provizórne udržala, nasuňte niekoľko segmentov 
držadla. Ak by sa konce steny nestretli presne, musia 
sa podlahové lišty rovnomerne zasunúť od seba alebo 
do seba do spojovacích kusov podlahových líšt. Konce 
oceľovej steny sa fixujú prostredníctvom závitových 
skrutiek a obojstranne so skrutkovou lištou navzájom. 
Pozor: Nezabudnite podložky! 
Dôležité: Dbajte na to, aby výrezy pre zberač a vto-
kovú dýzu boli hore. Pri inštalácii oceľovej steny 
dbajte na polohu výrezu zberača na požadovanom 
mieste. Zberač by sa mal umiestniť v hlavnom 
smere vetra. Prípadne dodatočne potrebné razené 
otvory napr. pre 2. vtokovú dýzu, alebo zabudovateľné 
reflektory je potrebné pripevniť zo strany konštrukcie 
pred montážou vnútorného obloženia. Výrezy: Hrany 
dopilovať a starostlivo odhrotovať. Všetky rezné hrany 
upraviť starostlivo s antikoróznym prostriedkom.

SPOJIŤ KONCE OCEĽOVEJ STENY SO 
SKRUTKOVOU LIŠTOU

Konce oceľovej steny spojiť prostredníctvom skrutkovej 
lišty a spoludodaných skrutiek. Podložky a matice 
skrutiek musia ukazovať smerom von, hlavy skrutiek 
smerom dnu. Na ochranu vnútorného obalu sa pripevní 
na výšku nákrutiek na vnútornej strane bazéna hrubá 
tkaninová lepiaca páska. Dôležité: Matice dobre 
pritiahnuť. Uvoľnené skrutky môžu viesť k trhline 
oceľovej steny. Na záver sa nasunie modrá krycia 

ochranná lišta zvonku cez skrutky (ochrana pred 
poraneniami).
Následne by sa mal vytvoriť žľab medzi podlahou a 
oceľovou stenou (cca. 15 cm) z piesku, aby sa uvoľnila 
fólia v tejto oblasti a chránila pred podlahovými lištami. 
Prosím použite k tomu len celkom jemný hrací piesok 
a zakryte vrstvu piesku zvnútra s rúnom kvôli ochrane. 
Alternatívne sa hodí aj polyetylén ochranný klín
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ZAVESENIE FÓLIOVÉHO OBKLADU  
(Model závislý) 

Montáž vnútorných obalov má nasledovať v najlepšom 
prípade vo vyčistených teniskách, ešte lepšie v ponož-
kách alebo naboso. Všetky nástroje alebo iné špicaté 
predmety sa musia odstrániť z odevu a pracovného 
prostredia. Prosím všimnite si, že fólia je hladká a 
existuje nebezpečenstvo pošmyknutia.
Skôr, než sa vnútorný obal v polyvreci dá do bazéna, 
musí byť dno bez kameňov a nerovností. Prosím aj 
všetky kovové triesky, ktoré vznikli od montánych 
dielov, starostlivo odstráňte. Nerovnosti pod fóliou by 
neskôr viedli k poškodeniam fólie pri čistení a môžu 
poškodiť silno aj optiku. Odporúčame preto na ochranu 
fólie použitie ochranného rúna (bez rúna = žiadna 
záruka).

Dbajte prosím na to, aby nerozpustné produkty chlóru 
(tablety alebo granulát) neprišli priamo do styku s 
fóliou, tým môžu vzniknúť nenapraviteľné bieliace 
škvrny. Terasový olej (napr. teakový olej) môže viesť, 
ak sa spláchne dažďom, rovnako k sfarbeniam, ktoré 
nie sú viac úplne odstrániteľné.

Ukladanie vnútorného obalu pri teplotách medzi 18 a 
25 stupňov C. Prosím najskôr namontujte bezpodmie-
nečne rebrík k plaveckému bazénu, pretože tento sa 
vyžaduje pre ďalšiu montáž bazéna (nikdy nepouží-
vajte domáci rebrík, pretože tento sa môže stlačiť cez 
fóliu bazénu). Vystupujte s pomocou rebríka naboso 
(POZOR: Existuje nebezpečenstvo pošmyknutia!) 
do bazéna a ukladajte obloženie fólie na stred dna 
plaveckého bazéna. Začnite teraz fóliu od stredu 
smerom von tak vystierať, aby zvarový šev, ktorý spája 

dno so stranami, mal rovnomerný odstup k dnu/stropu 
steny. Upozornenie: Vnútorný obal je vyrobený s 
podmierou, t. j. je trochu menší ako oceľová stena. Len 
tak je možné zabrániť záhybom, celkom sa to ale nedá 
zabrániť. Toto však nepredstavuje žiadne zníženie 
kvality a nemá žiaden účinok na životnosť fólie. Tento 
podrozmer to robí potrebným, že fólia pri zavesení sa 
musí ťahať (natiahnutá). Pri chladnom počasí viac, pri 
teplom počasí menej. Časť steny vnútorného obalu 
(5) rovnomerne nadvihnúť, ťahať cez oceľový plášť a 
fixovať s Poolcoping/upínacím profilom na oceľovom 
plášti. Aby sa zabránilo ohnutiu oceľového lášťa počas 
montáže fólie, odporúčame, aby sa oceľový plášť 
pridržal 3 osobami. 
Pokračujte teraz, kým nie je zavesený celý vnútorný 
obal. Dbajte na to, aby sa zvarový šev dna nachádzal 
podľa možnosti v strede dutého hrdla. Ak sa ukážu 
teraz určité priečne záhyby na ploche plášťa, môžu sa 
tieto odstrániť len vtedy, keď sa príslušný Poolcoping/
upínací profil znovu odstráni a vnútorný obal nanovo 
vyrovná.
Prosím vonku prečnievajúcu fóliu neodrežte, pretože 
inak pri opätovnej montáži bazéna by fólia viac 
nepasovala.
Teraz sa musí napustiť už voda do bazénu. Pri cca. 
5 cm hladine vody sa musí dno zvnútra smerom von 
prostredníctvom nôh alebo rúk vyhladiť. Keď je dno 
hotové vyhladené, tak sa fólia dodatočne napne cez 
oceľovú stenu a dookola fixuje s Poolcoping/upínacím 
profilom. 
Zasuňte úložnú dosku s držadlom s lištami držadla cez 
Poolcoping/upínací profil. Začnite na mieste nárazu.
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Dbajte na to, aby úložná doska s držadlom bola podľa 
možnosti presne nad každým spojovacím kusom 
podlahových líšt. 

MONTÁŽ VERTIKÁLNYCH VZPIER:

Naskrutkujte malý spojovací uzáver s držadlom na kaž-
dý stojan. Teraz zasuňte každú vertikálnu vzperu do 
spojovacieho kusu podlahových líšt a toto zoskrutkujte.

MONTÁŽ DRŽADLA:

Na hornej strane stojana naskrutkujte teraz vždy 
úložné dosky držadla (diel ST2168, trapézovo). Lišty 
kovového držadla sa montujú na úložné dosky držadla 
prostredníctvom štyroch závitových skrutiek na lištu.

Keď sú namontované všetky lišty kovového držadla, 
tak sa veľké spojovacie uzávery držadla zoskrutkujú 
so závitovými skrutkami. Malý spojovací uzáver s 
držadlom sa fixuje so skrutkou na plech. Váš plavecký 
bazén je teraz dokončený namontovaný. Tu chýbajú už 
len filter, zberač a vtoková dýza ( závislé od modelu, 
nepatrí automaticky pri každom bazéne k rozsahu 
dodávky). Vyberte montážne návod pre tieto diely z 
príslušných popisov. Pozor: Pre montáž zberača a 
vtokovej dýzy by sa malo nachádzať minimálne 60 cm 
vody vo Vašom plaveckom bazéne.

NAPLNENIE VÁŠHO PLAVECKÉHO  
BAZÉNA

Dbajte na to, aby sa žiadne záhyby nenachádzali vo 
fólii. Posledné nepodajné záhyby dostanete von najlep-
šie tak, že naplníte Váš bazén s cca. 2 cm vody (od 
cca. 5 cm výšky vody sa nemôže viac vnútorný obal 
vyhladiť vplyvom veľkého tlaku vody). Posúvajte vždy 
záhyby od stredu bazéna k okraju.
Dôležité! Dávajte pozor: montážne diely plaveckého 
bazéna, ako sú napr. zberače alebo dýzy sa smú 
použiť až vtedy a fólia sa vyrezať, keď hladina vody 
je naplnená až tesne pod montované diely. Montáž 
montovaných dielov sa uskutočňuje podľa práve 
priloženého montážneho návodu montážnych dielov.

Dôležité: prosím bazén plniť vo všeobecnosti len s 
vodou z kohútika a nikdy s vodou zo studne!!!
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ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš produkt. Naše 
produkty podliehajú prísnej výstupnej kontrole 
kvality. Napriek tomu nie je možné vylúčiť, že sa 
vyskytnú poruchy funkcie alebo chyby. Pokiaľ 
by vami zakúpený produkt napriek očakávaniu 
nefungoval bezchybne alebo by nebol v poriadku 
iným spôsobom, potom sa obráťte priamo na náš 
zákaznícky servis.

Náš zákaznícky servis je vám  
prirodzene k dispozícii aj po uplynutí záručnej doby.                 

PROSÍM NEODO-
VZDÁVAJTE SPÄŤ 
OBCHODU!

Otázky? Problémy? Chýbajúce diely? 
Náš zákaznícky servis vám rád pomôže.

Waterman Zákaznícky servis
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tel.:           +49 (0) 7024/4048666
Fax:           +49 (0) 7024/4048667
E-mail:       service@waterman-pool.com

ZÁRUKA

Na uplatnenie nárokov na záručné plnenie zohľadnite nasledovné: 

• Na naše produkty poskytujeme nárok na záručné 
plnenie na dobu 2 rokov od kúpy produktu. V tom-
to období ručíme za to, že nami dodaný výrobok 
neobsahuje výrobné chyby a/ani chyby materiálu.

• Naša záručná povinnosť nepokrýva nedostatky, 
chyby ani poškodenia, ktoré vzniknú vplyvom 
neodbornej alebo násilnej obsluhy prostredníc-
tvom zákazníka alebo tretími osobami, za ktoré 
nenesieme zodpovednosť. Záruka je okrem toho 
vylúčená v prípade vyššej moci.

• V prípade prepravy chybného produktu v rámci 
záruky preberáme náklady. Mimo záruky musí 
náklady niesť zákazník.

• Ak dôjde k bezplatnej náhradnej dodávke, táto 
nevedie k novému začiatku premlčania podľa 
§212 nemeckého občianskeho zákonníka.

• Okrem toho nepreberáme žiadnu záruku za 
spotrebné diely, pri nedostatočnej údržbe a pri 
nasledujúcich poškodeniach spôsobených neprí-
pustne použitými prevádzkovými látkami.

• To isté platí pri nedodržiavaní prevádzkových 
alebo údržbových pokynov, pri preťažovaní alebo 
ostatných zásahoch do dodaného tovaru, ako 

aj vtedy, ak sa na nami dodaných výrobkoch 
vykonajú zmeny, vymenia diely alebo sa pre tieto 
tovary použijú spotrebné materiály, ktoré nezod-
povedajú originálnym špecifikáciám.

• Nároky zákazníka na náhradu škody, napr. kvôli 
nesplneniu, previneniu pri uzatvorení zmluvy, 
porušeniu zmluvných vedľajších povinností, za 
následné škody spôsobené nedostatkami, z nedo-
voleného konania a ostatných právnych dôvodov 
sú vylúčené. Neplatí to pre ručenie kvôli absencii 
prisľúbenej vlastnosti, kvôli zámeru alebo hrubej 
nedbanlivosti. Predovšetkým sa neposkytuje 
žiadna náhrada za vodu a chemikálie, ktoré sa 
museli vypustiť kvôli netesnosti bazéna.

• Mechanické poškodenia sú vylúčené z poskytnu-
tia záruky


