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Upoštevajte izčrpna navodila  
na naslednjih straneh.

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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ELEKTRIČNA VARNOST

• Električni priklop za plavalni bazen 
je treba zavščititi z zaščitnim stika-
lom FI (30 mA).

• Nikoli ne jemljite električnih naprav 
v bazen ali se jih dotikajte iz vode.

• Prosto stoječe filtrirne naprave (12 voltov) morajo 
biti od bazena oddaljene min. 3 m, električni 
priklop mora biti od bazena odmaknjen min.  
3,5 m.

• Pri vseh električnih inštalacijah svojega batena 
upoštevajte DIN VDE 0100, 702. del.

VARNOST ZA NEPLAVALCE

• Odrasla in usposobljena oseba mora neprekinje-
no aktivno in budno nadzirati slabe plavalce in 
neplavalce (naj spomnimo, da pri otrocih pod 5 let 
starosti obstaja nevarnost utopitve).

• Usposobljena odrasla oseba mora nadzirati 
kopanje.

• Ob vsaki uporabi bazena morajo slabi plavalci ali 
neplavalci nositi plavalne pripomočke (plavalne 
jopiče).

• Če bazena ne uporabljate ali nadzirate je treba iz 
bazena odstraniti vse igrače, ki bi lahko privlačile 
otroke.

VARNOSTNI IN OPOZORILNI NAPOTKI

Uporaba bazenskega kompleta zahteva upošte-
vanje varnostnih predpisov, ki jih opisuje navodilo 
za uporabo in vzdrževanje. Dostop do bazena je 
treba zavarovati saj s tem preprečite utopitev otrok. 
Dostop do bazena je treba zavarovati tako, da 
otroci mlajši od 5 let ne morejo neopazno v bazen. 
Zavarujete lahko z ograjo ali pokrivalom celotnega 
bazena, ki je opremljeno z alarmnim sistemom. Vsa 
varnostna navodila so smiselna pomoč, vseeno ne 
nadomestijo nadzora odraslih usposobljenih oseb.

Med kopanjem se pripomočki za dostop 
do bazena (lestvica) ne sme odstraniti. 
Po končanem kopanju odstranite 

lestvico iz bazena ali jo zavarujte tako, da dostop ni 
mogoč (priporočamo uporabo varnostne lestve z 
snemljivimi ali preklopnimi stopnicami).
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VARNA UPORABA BAZENA

• Skoki na glavo niso dovoljeni, nikoli ne skačite 
v plitko vodo (možne so težke poškodbe celo z 
smrtnim izidom)

• Naučite se dajanja prve pomoči (oživljanje z 
masažo srca in dajanjem umetnega dihanja) in 
ta znanja redno osvežite. To je lahko v nujnem 
primeru razlika, ki reši življenje.

• Vse uporabnike bazena tudi otroke poučite kaj 
storiti v nujnem primeru.

• Pokrivala bazena odstranite pred kopanjem v 
celoti, nikoli se ne potopite pod pokrivalo. 

• Bazensko lestvico večkrat preverite in jo posta-
vite na trdna tla. Redno preverjajte trdnost oz. 
nepoškodovanost spojev.

• Bazena ne uporabljajte, če ste pod vplivom 
alkohola, drog ali zdravil.

• Bazenskih kemikalij nikoli ne mešajte med seboj, 
hranite jih izven dosega otrok.

• Nikoli se ne kopajte sami, otroke in neplavalce 
vedno nadzirajte uporabljajo naj pripomočke za 
neplavalce. Vsi uporabniki, še posoebej otroci, 
naj se naučijo plavati.

• Uporabite priložene varnostne nalepke in jih 
pritrdite na dobro vidne medu v območju batena 
(znotraj 2 mm). 
 
 
 

• V bližino bazena namestite pripomočke za 
reševanje (palice, reševalne obroče, številko prve 
pomoči).

• Redno merite vrednost pH in razkužilo v vodi, 
le tako lahko preprečite okužbe z bolezenskimi 
klicami (bakterijami, virusi itd.). Vedno se tuširajte 
pred kopanjem in po njem. Nikoli ne skačite in 
hodite pregreti v vodo.

• Nikoli ne sedajte na rob bazena in povzročajte 
pretiranih valov, to velja še posebej za prosto 
stoječe bazene.

• Na območju bazena ne tecite (nevarnost, da vam 
spodrsne).

• Ne dovolite živalim (psom, mačkam, ribam) 
kopanja v bazenu

• Ne kopajte se ob slabem vremenu (bliskanju, 
grmenju, nevihti)

• Ne plavajte in ne potapljajte se med lestvico in 
zidom bazena (nevarnost zagozditve)

• Ob bazenu imejte delujoči telefon in seznam 
telefonskih številk za prvo pomoč.

• Bazen zapuščajte vedno prek lestve nikoli prek 
roba bazena. Prevelik pritisk in brce proti steni 
bazena lahko poškodujejo bazen ali celo pov-
zročijo podrtje bazena. Nikoli ne sedajte na rob/
ograjo bazena.

• Ne uporabljajte ostrih naprav za čiščenje ali 
igrač, lahko poškodujejo notranji ovoj.

• Redno preverjajte, ali so vijačni spoji trdno priviti 
in zagotovite, da v baznu ni ostrih vogalov ali 
robov oz. delov opreme (npr. lestvice), ki bi lahko 
povzročili poškodbe.
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IZBIRA PROSTORA ZA POSTAVITEV

Najprej razčistite, ali izbrani bazen lahko na izbrani 
lokaciji tudi v resnici postavite brez gradbenega 
dovoljenja in drugih uradnih formalnosti. Ob tem upo-
števatje tudi, da v območju montaže novega bazena 
ni napeljav (plin, voda, tok, telefon itd.). Vgrajenih 
bazenov ne postavljajte na terenu kjer je v zemeljskih 
plasteh voda, oz. je prisotna podtalnica.

   Druga lokacija: priporočamo, da izberete lokaci-
jo, ki bo večino dneva obsijana s soncem.

   Drevesa: ne bi smela biti v neposredni bližini 
bazena, ker povzročajo močno onesnaženje 
(listje, iglice, cvetni prah) in senco.

   Veter: optimalno je treba izrabiti smer glavnegta 
vetra tako, da umazanijo, ki pade na površino 

vode, potiska proti plavajočemu filtru (skimmer-
ju).

   Logistika / sosedje: za obratovanje plavalnega 
bazena potrebujete tok (zaščiten s FI  
zaščitnim stikalom, vodo za polnjenje bazena in 
priključek / kanalizacijsko cev za odpadno vodo. 
Zelo smiselno je, da bazen namestite čim bližje 
hiši, morebiti v območju terase, vsekakor pa mo-
rate paziti, da ob tehničnih težavah ne pride do 
poškodovanja hiše (npr. iztekajoča voda, ki teže 
v klet). Pazite tudi, da tudi sosedo ne bost motili 
preveč, oz., da bo lokacija čim bolj zaščitena 
(zasebnost). 

OPOZORILO ZA VGRADNJO:

Upoštevajte, da so vsi naši bazeni Vision (debelina 
jeklene stene do 0,4 mm) s strani proizvajalca, 
zasnovani le kot čisti montažni plavalni bazeni.  Za 
te bazene ne priporočamo vgradnje v zemljo. Če 
boste bazen vseeno vgradili v zemljo, prenehajo s 
tem veljati vse pravice iz garancije (še posebej glede 
jeklene stene). Če vgradite bazen v zemljo morate 
prostor med zemljo in prostor okoli bazena zapolniti z 
20 cm debelo plastjo betona. Dodatno priporočamo, 
da jekleno steno izolirate z zunanje strani z 2 cm 

debelimi ploščami stirodura, oz jih zaščitite pred 
neposrednim stikom z betonom. Beton napolnite po 
celotni montaži bazena, ob tem pa mora biti raven 
vode vedno 30 cm višja, kot je plast betonskega 
polnila s suhim betonom. Ob vgradnji v zemljo 
priporočamo 20 - 30 cm debelo plast betona (odvinso 
od stabilnosti zemlje okrog bazena). Betonsko polnilo 
izvedete v več plasteih, največ 30 cm višine betona, 
občasno sušite beton pribl. 36 ur in šele nato napol-
nite naslednji sloj betona.
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INFORMACIJE O NAKUPU / TEHNIČNI PODATKI ZA OKROGLE BAZENE

Napotek: 
ta bazen ustreza  
standardu EN 16562-1  
in je gradbeni komplet za  
postavljeni  
plavalni bazen

F

EB

A

SL

C

A  
Velikost 
Oznaka:

C  
Prostornina 

D  
Vodna- 

površina

 E  
Max.  

globina vode

F  
Max.  

zunanja mera

 
Čas postavljanja 

(brez betona)

 
potrebno število ljudi- 

za postavitev

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

Uporaba Montažni bazen
Gradbeni komplet Gradbeni komplet za postavljene plavalne bazene
Razred 
vodotesnosti

WO: 0 It

Potrebno orodje za 
postavitev:

  lopatice / lopata 
   morebiti presejalna 

plošča
  vodna tehtnica 
  gumijasto kladivo

  žaga za železo 
  izvijač s plosko glavo 
  očesni ključ št. 10 
   označevalno pršilo ali steklenička 

z moko

  vrvica 
  količek 
  zložljivi meter 
   usmerjevalna 

lata
Dodatni potrebni 
material

  Koprena za zaščito 
tal, moreb. fini pesek

  Izdelki za nego vode  

Smiselna oprema   varnostna lestevr 
   naprava za testiranje 

vode

  pokrivna ponjava 
  plavalnio dozirnik

  lovilna mreža 
  talni sesalnik

Priložene varnostne 
nalepke

 
Poznavanje  

tveganja  
skakanja v vodo

 
Odrasli   

nadzirajte  
otroke 

Poznavanje 
tveganja 
utopitve
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Pred postavitvijo preverite, ali so, glede na priloženi kosovni seznam,  priloženi vsi sestavni deli 
 
   Oznaka:

 
Ø bazena 3,00 m

 
Ø bazena 3,50 m

 
Ø bazena 4,50 m

 
Ø bazena 5,40 m

Kovinska ograja  široka  8x  10x  10x  12x
Dolžina ograje | št. izdelka: 1132 mm         

( ST1160 )
1126 mm          
( ST1161 )

1429 mm          
( ST1164 )

1429 mm          
( ST 1164 )

Navpična prečka (ST2362)  8x  10x  10x  12x
Povezovalna kapica ograje mala (ST2463)  8x  x10  10x  12x
Povezovalna kapica ograje velika (ST2464)  8x  x10  10x  12x
Povezovalni kos talne tirnice (ST2268)  8x  10x  10x  12x
Podložna ploša ograje (ST2168)  8x  10x  10x  12x
Podložna tirnica za tla oz. ograjo  16x  20x  20x  24x
Dolžina | št. izdelka: 1140 mm         

( ST1210 )
1130 mm          
( ST1212 )

1431 mm          
( ST1615 )

1431 mm          
( ST 1618 )

Jeklena stena z izseki za skimmer  
in šobo dotoka  1x  1x  1x  1x

Prekrivanje notranjega ovoja (se prekriva)  1x  1x  1x  1x
Komplet vijakov  1x  1x  1x  1x
Pokrivna letev vijakov  1x  1x  1x  1x
Letev z vijaki, bela  2x  2x  2x  2x
Spojni profil (10090)  10x  12x  14x  17x

Filtrirna naprava, skimer in lestvica imajo svoja navodila za montažo in uporabo, ki so priložena vsakemu 
izdelku posebej ( odvisno od modela )

PRIPRAVA TAL ZA OKROGLE BAZENE

Najboljša podlaga za bazen Visionb je betonska 
plošča (debelina ca. 20 cm), ki pa mora biti 100 % 
ravna (terase ali tlakovci itd. so kritični / niso primer-
ni, ker so položeni z padcem).

1. Zarišete prostor kjer bo stal bazen; na sredino 
zabijte količek s pomočjo vrvi in označevalne-
ga pršila ali steklenice z moko zarišite krog. 

Mere bazena Dolžina vrvi

300 cm 170 cm

350 cm 195 cm

450 cm 245 cm

540 cm 290 cm
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RAZGRNITEV TALNE ZAŠČITE  
(TALNA ZAŠČITA NI V KOMPLETU!)

Obvezno morate pod notranji ovitek iiz PVC položiti tal-
no zaščitno ponjavo ali flis, da bi preprečili neposredni 
stik z podlago in tako zaščitili PVC folijo  (pomembno 
pri garanciji). Tla dobro očistite, odstranite vse ko-
vinske opilke! Položite varovalni flis, posameznih robov 
ne prekrivajte (robove flisa položite enega ob drugega 
in jih zlepite z dvostranskim lepilnim trakom).

POLAGANJE TALNE TIRNICE

Talna tirnica se ne sme pogrezniti! 
Upoštevajte naše nasvete za pripravo podlage. 
Skladno s premerom bazena položite talno tirnico. 
Talno tirnico spojite z spojniki talne tirnice (del ST2268, 
trikotni), pazite, da ostane pribl. 1 cm razmaka med tir-
nicami. Talne tračnice položite ob označen rob bazena 
v krogu in jih pritrdite z zemeljskimi žeblji ali z majhnimi 
lesenimi količi, da se ne premikajo. (ko postavite 
jekleno steno jih ponovno odstranite).

1 cm

2. Popolnoma odstranite travo, grmičevje in 
korenine 

3. Odstranite toliko zemlje, da so tla popolnoma 
ravna (nikoli ne delajte nasutja in ne upo-
rabljajte peska za zapolnjevanje). 
Tla morajo biti 100 % poravnana, maks. odsto-
panje = 1 cm na celotni površini, nosilnost dna 
mora biti na 1m globine = 1 tona.

Bazen naj stoji na ravnem delu zemljišča, nikoli na 
pobočju. Tla utrdite z vibracijsko ploščo (žabico). 
Velikost prostora za postavitev bazena mora biti 
min. 20 cm večja od mere bazena.
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POSTAVITEV STENE BAZENA

Stene ne izpostavljate ob močnem vetru, za postavljanje 
jeklene stene sta potrebni dve osebi. Na sredino kroga 
talne tirnice postavite močno desko in postavite zvit 
pločevinast plašč (skadno s sliko). Pozor: če imate steno 
bazena z izseki za skimer pazite, da bodo izseki za 
skimer in dovodne šobe zgoraj. Počasi razvijte jekleno 
steno in jo ustrezno vstavite sproščeni zviti jekleni plašč 
v talno tirnico. Steno plavalnega bazena začnite potiskati 
v talno tirnico v sredini spojnega kosa talne tirnice. 
Pazite, da bo belo prevlečena stran stene bazena na 
zunanji strani.
Napotek: da bo jeklena stena stal začasno med 
postavitvijo, jo pritrdite na ograjo na nekaj mestih. Če 
se stena na koncih ne stika je talno tirnico treba ena-
komerno razvleči ali potisniti skupaj v spojni kos talne 
tirnice. Konca jeklene stene pritrdite z vijaki z navoji in 
na obeh stranie z vijačno letvijo. 
Pozor: ne pozabite na podložke! 
Pomembno: pazite, da bodo izrezi za skimer in 
dovajalne šobe zgoraj. Pri postavitvi jeklene stene 
pazite da bo položaj izseka skimerja na želenem 
mestu. Skimer naj bo postavljen v smeri glavnega 
vetra. Morebitne doidatne potrebne izsekane luknje
npr. za 2. dovajalno šobo, ali vgrani žaromet
je treba namestiti pred montažo notranje obloge. Izre-
zi: robove pobrusite in zgladite. Vse obrezane robove 
obdelajte z sredstvom proti koroziji.

SPAJANJE KONCEV JEKLENE STENE Z 
VIJAČNO LETVIJO

Robove jeklene stene spojite s pomočjo priložene 
vijačne letve. Podložke in matice obrnite navzven 
glave vijakov pa navznoter. Za zaščito nitranjega ovoja 
morate na mestu spajanja z vijaki prilepiti na notranji 
strani debeli lepilni trak iz tkanine. Pomembno: matice 
dobro zategnite. Zrahljani vijaki lahko povzročijo, da 
jeklena stena poči.  Na koncu se prek vijakov natakne 
z zunanje strani modra pokrivna zaščitna letev (zaščita 
prodi poškodbam).

Na koncu je treba med tlemi in jekleno steno (prib. 15 
cm) izdelati votlo grlo iz peska, da bi v tem območju 
razbremenili folijo in jo zaščitili pred talnimi tirnicami. 
Za to uporabite zelo fini pesek za igrišča in za zaščito 
pokrijte sloj peska od znotraj s kopreno. Alternativno je 
primerena tudi zaščitna zagoza iz polietilena.



Montaža in navodila za uporabo standardni bazen 10

VPRENJANJE FOLIJE ZA OBLOGO (odvisno 
od modela)

Notranjo folijo lahko montirate s čistimi špotrnimi copa-
ti, še bolje pa v nogavicah ali bosi. Iz oblačil odstranite 
vse ostre ali koničaste predmete. Upoštevajte, da je 
folija spolzka in obstaja možnost zdrsa.
Preden postavite notranji ovoj v polivinilasti vrečki v 
bazen, očistite dno vseh kamenčkov in ga izravnajte. 
Ne pozabite na kovinske opilke, ki so ostali od mon-
taže. Neravnine pod folijo lahko pozneje poškodujejo 
folijo. Vpliva tudi na izgled bazenskega dna. Za zaščito 
folije priporočam zaščitno kopreno (brez koprene = ni 
garancije).

Pazite, da neraztopljeni izdelki iz klopra (tablete ali 
granulat) ne pridejo v neposredni stik s folijo, zaradi 
stika lahko nastanejo nepopravili razbarvani madeži.  
Olje za terase (npr tikovo olje) prav tako razbarva folijo 
in ga ni mogoče odstraniti v celoti.

Folijo polagajte pri temperaturah med 18 in 25 stopi-
njami Celzija. Najprej montirate bazensko lestvico, ki 
jo boste pri montaži rabili (ne uporabljajte navadne 
lestvice ker lahko poškodujete bazensko folijo). Vsto-
pite bosi s pomočjo lestve (POZOR: obstaja nevarnost 
zdrsa!) in položite folijo za oblogo na sredino tal 
bazena. Folijo začnite raztegovati od sredine navzven 
tako, da se zvar folije, ki spaja dno in stene porazdeli 
v enakomerni razdaljo do tal/zgornjega dela stene. 
Napotek: notranja folija je narejena malo krajša kot je 
jeklena stena bazena. Samo tako je možno preprečiti 
gube, čisto pa se jim tudi to ni mogoče izogniti. To pa 
ne zmanjšuje kakovosti in ne vpliva na življensko dobo 

folije. Malo manjšo folijo je treba pri vpetju napeti, da 
se raztegne. Ob hladnem vremenu bolj, ob toplem 
malo manj. Stenski del notranjega ovoja (5) enako-
merno dvignite, povlecite prek jeklenega plašča in 
pritrdite z bazenskimi sponkami/vpenjalnim profilom na 
jekleno steno. Da bi preprečili zvijanje pločevinastega 
plašča pri nameščanju folije priporočamo, da montažo 
opravljajo tri osebe. 
Nadaljujte dokler ne obesite celotne folije. Pazite, da 
sta zvar dna in stene čim bližje sredini votlega grla. 
Če se na steni bazena pokažejo gube jih odstranijo 
tako, da odstranite  bazenske sponke/vpenjalni profil in 
notranji ovoj znova namestite.
Folije, ki sega čez rob ne odrežete kajti pri možni 
naslednji montaži folija ne bo več dovolj velika.
Sedaj je treba bazen napolniti z vodo. Pri višini vode 
ca. 5 cm je treba z nogami ali rokami poravnati folijo od 
sredine proti stenam. Ko je dno poravnano  je potrebno 
napeti folijo čez steno bazena in jo pritrditi z bazenski-
mi sponkami/vpenjalnim profilom. 
Nataknite zaključni segment ograje s tirnicami ograje 
prek bazenskih sponk/vpenjalnega profila. Začnite na 
spoju.
Pazite, da je zaključni segment ograje popolnoma 
prekrije spojni kos talne tirnice. 

MONTAŽA VERTIKALNIH PREČK:

Privijte majhno spojno kapico ograje na vsek steber. 
Sedaj vstavite vsak vertikalni steber v spojni klos talne 
tirnice in ga privijte.
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MONTAŽA OGRAJE:

Na zgornji stani stene privijte zdaj  podlogo za ograje 
(del ST2168, oblika trapeza). Kovinska vodila ograje  
privijte na podlogo ograje na vsako tirnico s štirivimi 
vijaki z navoji.

Ko so montirana vsa vodila ograje se privijejo z vijaki 
še spojne kapice ograje. Male spojne kapice ograje 
se pritrdijo s po enim pločevinastim vijakom. Plavalni 
bazen je zdaj zmontiran 
. Manjkajo le še filtri,  skime in dovajalna šoba (odvisno 
od modela, ne sodijo samodejno k obsegu dobave 
vsakega bazena). Za te sestavne dele poglejte za 
ustrezne opise v navodila za montažo. Pozor: za 
montažo skimerja in vstopne šobe mora biti v bazenu 
minimalno 60 cm vode.

POLNJENJE PLAVALNEGA BAZENA

Pazite da, se ne pojavijo gube v foliji bazena. Zadnje 
trdovratne gube lahko odstranite tako da, bazen 
napolnite z 2 cm vode  (z več kot 5 cm vodne gladine 
je vodni pritisk in teža prevelika in se ne, da več lepo 
poravnavati gub). Gube potiskajte vedno od sredine 
bazena proti robu.
Pomembno! Obvezno upoštevajte: bazenski vgradni 
deli, kot skimer ali šobe se lahko vgradijo in folija 
izreže šele ko je vodna gladina tik pod predvidenim 
vgradnim mestom. Montaža vgradnih delov sledi po 
priloženih navodilih za vgradne dele. Pomembno: 
bazen vedno napolnite z vodovodno vodo, nikoili z 
vodo iz vodnjaka!
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SERVISNA SLUŽBA

Hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Naši izdelki 
so pod strogo končno kontrolo kakovosti. Kljub temu 
se lahko zgodi, da pride do motenj v delovanju ali 
okvar. Če izdelek, ki ste ga kupili, proti pričakovanju 
ne deluje brezhibno ali sicer ni v redu, potem se 
obrnite neposredno na našo servisno službo.

Naša servisna služba vam je  
seveda na razpolago tudi po poteku garancijskega 
roka.                 

NE VRAČAJTE 
V TRGOVINO!

Vprašanja? Težave? Manjkajoči deli? 
Naša servisna služba vam bo z veseljem 
pomagala.

Servisna služba Waterman
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tel.:           +49 (0) 7024/4048666
Faks:           +49 (0) 7024/4048667
E-pošta:       service@waterman-pool.com

GARANCIJA

Za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov upoštevajte naslednje: 

• Za svoje izdelke dajemo 2-letno garancijo od 
dneva nakupa izdelka. Za ta čas zagotavljamo, da 
so od nas dobavljeni izdelki brez tovarniških napak 
in/ali napak v materialu.

• Naša garancija ne pokriva pomanjkljivosti, napak 
ali škode nastale zaradi nepravilne ali nasilne 
uporabe s strani kupca ali tretje osebe, ki ne sodi 
v naše območje odgovornosti. Ob tem je garancija 
je izključena v primeru višje sile.

• V primeru transporta pokvarjenega izdelka prev-
zamemo v okviru jamstva stroške. Izven jamstva 
stroške nosi kupec.

• Če pride do brezplačne zamenjave ta ne vpliva 
na podaljšanje roka garancije skladno s členom 
212 BGB.

• Garancija je izključena za potrošne dele, slabo 
vzdrževanje in njene posledice zaradi nedovolje-
nih obratovalnih sredstev.

• Enako velja ob neupoštevanju navodil za uporabo 
in vzdrževanje, pri preobremenitvah ali drugih 
posegih v dobavljeno blago ter takrat, če so bili 
izdelki, ki smo jih dobavili, spremenjeni, sestavni 
deli zamenjani ali so bili za to blago uporabljeni 
potrošni materiali, ki ne ustrezajo originalni 
specifikaciji.

• Zahtevki strank za odškodnino, na primer ne 
izpolnitev, odgovornost pri pogodbi, kršitev 
pogodbenih določil, škodo zaradi pomanjkljivosti, 
zaradi nedovoljene dejavnosti in drugih pravnih 
razlogov so izključeni. To ne velja za jamstvo 
zaradi odsotnosti zagotovljenih lastnosti, zaradi, 
zaradi namena ali grobe malomarnosti. Izključeno 
je povračilo za vodo in kemikalije zaradi netes-
nosti bazena in je zaradi tega bilo potrebno vodo 
izpustiti.

• Mehanske poškodbe so iz garancije izključene. 


