
Návod k obsluze I Upute za uporabu / 

Kezelés1 útmutató / Návod na použ1t1e / 

••• • • 

. . 

• • 

• • 

sa čeličnim st,jenkama 

011091_011101 011111 011121_011090 011100_011110 011120 



o 

Niniejsza instrukcja montazu dotyczy ogólnie basenów wolnostojqcych. 
Jesli juz cz�sciowo lub calkowicie napelniles basen, sprawdz instrukcje 
w instrukcji i na ilustracjach. Aby oszcz�dzié Parístwu przykrych 
niespodzianek, pros i my o doklad ne przestrzeganie wszystkich 
instrukcji dotyczqcych budowy i montazu basenu, materialu, z którego 
nalezy go postawié i post�powania zgodnie z harmonogramem. Nie 
buduj swojego basenu w wietrzny dzierí. Stalowa konstrukcja meze 
zostaé nieodwracalnie uszkodzona przy silnym wietrze. Dodatkowo 
basen nalezy napelnié natychmiast po zamontowaniu, aby uniknqé 
uszkodzerí spowodowanych przez wzmagajqcy si� wiatr itp. Basen o 
konstrukcji metalowej nie meze staé pusty. Foli� basenowq 
montujemy w sloneczny i cieply dzierí, folia latwiej przyklei si� do 
sciany basenu. Nie nalezy jednak montowaé basenu w bezposrednim 
swietle slonecznym, ze wzgl�du na rozszerzalnosé cieplnq mozna 
uszkodzié foli�. Najlepszq porq na montaz folii do basenu jest letni 
poranek lub wieczór. Nie montuj folii w temperaturze do 15'C, folia 
jest bardzo sztywna i nie daje si� montowaé. Filtracja basenowa i inne 
akcesoria dzialajq pod prqd. Jesli nie masz w swoim ogrodzie 
odpowiednich gniazdek lub zasilaczy, musisz je stworzyé. Niezb�dne 
podlqczenie elektryczne meze wykonaé i uruchomié wylqcznie 
uprawniony elektryk. Przewody b�dq bezpieczne i dodatkowo 
uziemione wylqcznikiem automatycznym 30 mA. Podczas instalacji 
zasilacza nalezy przestrzegaé wszystkich lokalnych praw, przepisów i 
rozporzqdzerí. Unikaj ostrych przedmiotów w basenie, przedmioty te 
mogq doprowadzié do uszkodzenia folii basenowej. Nie wspinaj si� po 
scianach basenu. Meze to uszkodzié scian� basenu. 

UWAGA! Baseny ze stalowymi scianami nie nadajq si� do stonej wody! 
Wszystkie wazne pytania, poniewaz Twój specjalista odpowie na Twoje 
wymagania instalacyjne lub wymagania kodeksu budowlanego na 
miejscu. Baseny o gl�bokosci 90 lub 120 cm nie nadajq si� do nurkowania. 
Niezastosowanie si� do tego meze spowodowaé powazne obrazenia 
glowy lub podlogi! 
Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki ani nie wchodz samodzielnie na teren 
basenu. 
Jesli masz dzieci, które Sq male lub nie potrafiq plywaé, polecamy zakup 
taniego ogrodzenia, które oferuje larícuchy i ogrodzenie basenu. 
Płachta lub płachta przeciwsloneczna nie zapewnia zadnej ochrany dia 
dzieci. Dlatego nie wpuszczaj swoich dzieci 
wokól basenu. 

O Lokalizacja basenu (Wyświetlane 1) 

Przy wyborze lokalizacji basenu nalezy wziqé pod uwag� kilka czynników. W 
celu prawidlowego i stabilnego ustawienia basenu zalecamy przygotowanie 
podstawy pod basen. Twój basen nie powinien byé czysty na pochytej 
powierzchni, poniewaz meze to spowodowaé upadek z jednej strany i tym 
samym uszkodzenie basenu. Wybierz najbardziej nasloneczniony obszar dia 
swojego basenu. lm wi�kszy obszar, na który padajq promienie, tym lepiej. 
Zalecamy pozostawienie wokól basenu co najmniej 90 cm. 
Basen powinien byé chroniony przed wiatrem. W zadnym wypadku nie 
nalezy umieszczaé basenu pod liniami energetycznymi. 

O Lokalizacja systemu filtracji 

Nadaje si� równiez do zapewnienia filtracji piaskowej dia Twojego 
basenu. 
Konieczne jest zachowanie minimalnej odleglosci od basenu do filtracji. 
Wi�cej informacji w zalqczonym opisie systemu filtracji. 

;
' Przygotowanie do budowy basenu 

Chcielibysmy, aby basen dlugo sluzyl Wam satysfakcjq 
dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór i budow� 
basenu. Co lepsze a im ostrozniej miejsce jest gotowe do ustawienia 
Twojego basenu, tym dluzej b�dzie Ci sluzyl. Prosz� zadedykuj ten piec 
do swojego basenu. lstotne jest, aby podstawa, na której zostanie 
zbudowany Twój basen, byla stabilna (bez nierównosci teren u). 

Jesli zostanie zbudowany na nierównym miejscu, uszkodzi basen. Basen 
musi byé wolny od chwastów, kamieni, korzeni i ostrych przedmiotów. 
Wszystkie te elementy nalezy usunqé, aby uniknqé uszkodzenia folii 
basenowej. 

Steinbach 

Jesli chcesz zbudowaé basen na betonie, asfalcie lub podobnym podlezu, 
konieczne jest podlozenie podkladki pod basen. 
Jesli zbudujesz basen bez podkladki tylko z wyzej wymienionych i 
podobnych materialów, basen ulegnie uszkodzeniu. 
Basen nie nadaje si� do zanurzenia w ziemi. W takim przypadku traci 
gwarancj�. 

;
' 

Jak zbudowaé basen 

Wybierz miejsce na basen i zaznacz je wczesniej. 

1. Zaprojektuj srodek basenu, na srodku umiesé dlugi kij. 

2. Zaznacz okrąg zgodnie z środkowym paskiem, na przykład kolorem

Rozmiar basenu R 

0 3,5 m 1.75 m 

04,0m 2,0 m 

04,5m 2,25 m 

0 5,5 m 2.75 m 

R +wybudowany R+ 

basen Napełniony
basen 

2,0 m 2,25 m 

2,25 m 2,5 m 

2,5 m 2,75 m 

3,0 m 3,25 m 

R to promierí wybranej sciezki Wyświetlane 2, 4 

3. Usurí wszystkie ostre przedmioty, ostre kraw�dzie, brud itp. 
Wyświetlane 5 

;
' 

Poziomowanie miejsca instalacji 

Uzyj poziomicy, aby zmierzyé plaskq powierzchni� i naciqgnij sznurek, 
linijk�, pr�t i zacznij poziomowaé powierzchni� basenu. Zawsze 
podsumowuj tlo z powyzszych lokalizacji, a nie odwrotnie. Sprawdz 
poziomicq. 
Wyświetlane 6, 7 

Przygotuj miejsce montazu tak, aby bylo calkowicie proste i równe. 
Zastosowana izolacja gruntu: 
Jezeli do ocieplenia uzywamy styropianu lub styroduru, konieczne jest 
ocieplenie calego basenu. 

Nalozyé równomiernq warstw� o grubosci maksymalnie 3 cm. Nast�pnie 
nalóz kolejnq warstw�. 
Wyświetlane 9 

1) lzolacja podleza, potrójna 
2) Podstawa Sterka maks. 3 cm 
3) Podklad gruntowy 

Pokazuje 10 
4) Naziemne Podłoże
5) Z�wir
6) Włożona izolacja

Podklad nie zmienia si� na podlezu betonowym, ale plyta betonowa ma byé 
odpowiednio wyzsza od sterylnego nasypu (w zaleznosci od warunków od 15 
do 20 cm) 

Zbudowane liscie basenu 

Podczas montazu scian basenu konieczne jest zabezpieczenie scian blachq 
ochronnq, która meze byé wykonana z lekkiego, cienkiego betonu lub poprzez 
wykonanie lekkiej sciany obwodowej. 

Czemu? Cisnienie podleza jest wielokrotnosciq cisnienia wody. Jesli blacha 
obwodowa nie zostanie odsloni�ta, basen nie ustabilizuje si� i b�dzie stopniowo 
oprózniany. 
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;' Montaz listew przypodlogowych 
Umiesé dolne cz�sci w arkuszach pod!ogi, z wyjqtkiem ostatniej cz�sci. 
Te dwie ostatnie cz�sci Sq polqczone dwoma plastikowymi lqcznikami. 
Wyświetlane 11.12 
Ustaw stalowe sciany basenu prostopadle do pod!oza.Sciany basenu 
nalezy przymocowaé paskiem zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Wyświetlane 13 
Wykorícz sciany obwodowe i przymocuj srubq, zwracajqc uwag�, aby !by 
srub byly umieszczone na scianie wewn�trznej, a podk!adki z nakr�tkami 
od strany zewn�trznej. Waine jest, aby kazdy otwór w dwóch rz�dach, z 
wyjqtkiem ostatniego, byl wkr�cony, w przeciwnym razie basen p�knie 
podczas nape!niania. Upewnij si�, ze sciany Sq prawid!owe. Mozesz 
wyregulowaé pil�, jak pokazano. Nie zapomnij tez o plastikowych 
zlqczach. Wyświetlane 14 
Zakryj !by srub tasmq PCV (od wewn�trznej strany basenu), aby zapobiec 
uszkodzeniu folii basenowej. Tasm� nalezy mocno trzymaé, w razie 
potrzeby uzyé klej u do PCV przeznaczonego do tego celu i upewnié si�, ze 
wszystkie ostre kraw�dzie i sruby Sq zakryte przed przystqpieniem do 
nast�pnego kroku. Wyświetlane 15 
Sprawdí ponownie, czy basen jest okrqgly. Wyświetlane 16 

Jesli nie masz izolacji tylnej podlogi 
Posypaé czysty piasek (bez kamieni i innych cia! przedmiotów) na ziemi 
na wysokosci ok. 3m. 1  -  2 cm i poziom. Mozesz stworzyé klin na 
scianach w kszta!cie trójkqta - nie powinien przekraczaé 7 cm. Dzi�ki tej 
matej sztuczce unikniesz wszystkich problemów z cisnieniem wody i 
uszkodzenia folii z powodu cisnienia wody na metalowej scianie. Aby 
zapobiec przemieszczaniu si� piasku, zaleca si� zainstalowanie folii w 
sposób pokazany ponizej. 
Wyświetlane 17 

1) Klinika 
2) Lista 
3) Folia 
4) Stalowa sciana 

Wyświetlane 18 

Jesli uzywasz izolacji podlogowej 

Tutaj mozesz uzyé dowolnych klinów styropianowych. Sq one nast�pnie 
przyklejane do izolacyjnej pod!ogi, która znajduje si� wzd!uz scian basenu. 
Alternatywnie mozesz zrobié gwóídí z piasku. 
Bez wzgl�du na to, jak uzyjesz gwoídzia, konieczne jest na!ozenie izolacji 
na pod!og�. 

;
' Montaz 

Zastosowana folia jest odporna na ciep!o i promienie ultrafioletowe. Z tego 
powodu w!asciwosci folii rózniq si� nieznacznie w zaleznosci od warunków 
otoczenia. 

Nigdy nie wchodí do basenu w butach 
Folia to najwazniejsza i najbardziej wrazliwa cz�sé Twojego basenu. Unikaj 
uzywania noży lub innego ostrego przedmiotu podczas otwierania 
kartonu. 
Trzymaj folie zdala od wszelkich niebezpiecznych przedmiotów. 
W s!oneczny dzierí (minimum 20'C), aby podczas montazu dobrze 
dopasowywa! si� do basenu. Folia wykonana jest na bazie materia!u 
winylowego, który ma pewien stopierí elastycznosci. 

1. Umiesé foli� na srodku scian basenu i rozwirí jq na boki. Folia musi byé 
przymocowana do pod!ogi i przylegaé do sciany basenu. Cz�sé lqczqca 
foli� dolnq ze scianq musi idealnie pasowaé we wszystkich miejscach. 
Wyświetlane 19 
2. Aby folia si� nie marszczy!a, musi byé ustawiona prostopadle do pod!ogi. 
3. Podnies scian� do góry basenu i z!ap szpilki. Aby usunqé delikatnq 
zmarszczk�, podciqgnij foli� do góry. Unikniesz silnego naciqgania folii. 
Wyświetlane20 
4. Waine, aby ffolia była bez zagnieceń, scentralizowana i w pe!ni 
rozwini�ty. Nape!nij basen wodq okolo 2-3 cm i wyrównaj pozosta!e 
zmarszczki w kierunku srodka. 

Nuovo rund I 2020 _ V2 

Steinbach 

Folia lekko si� rozciqga. Upewnij si�, ze sciana basenu jest p!aska. Jesli 
nierównosci przekraczajq granic� 25 mm, opróznij zbiornik, podnies 
sciany i wykonaj ponownie, aby nierównosci nie przekracza!y 25 mm. 
Wyświetlane 21
5. W!óz cz�sé w kszta!cie litery U nad górnq kraw�dí scian basenu. Po 
zamontowaniu wszystkich elementów U dopasowujesz ostatniq cz�sé 
do poiqdanego kszta!tu. Wyświetlane 22, 23 

;
' 

Montaz kraw�dzi 
1. Umiesé kraw�dí na cz�sci w kszta!cie litery U. 

2. Nape!nij basen do po!owy wodq. Pod ci�zarem wody basen 
nieznacznie si� rozszerza. Merineni b�dzie dok!adnie tym. Po 
zakoríczeniu montazu na obwodzie, wyreguluj wymaganq d!ugosé za 
pomocq zelaznej pily. Upewnij si�, ze wszystkie sciany i cz�sci w kszta!cie 
litery U Sq prawid!owo zamontowane przed rozpocz�ciem ci�cia. 
Wyświetlane 24 

;
' 

Montaz Folie dekoracyjne (opcjonalnie) 

Przymocuj foli� do stalowych scian i upewnij si�, ze nie jest 
pomarszczona. Konieczne jest wyregulowanie folii w miejscach 
skimmera i króéca spustowego ok. 2 cm. Wyświetlane 25, 26 

;
' 

lnstrukcja montazu dyszy powrotnej 
lnstrukcja montazu dyszy powrotnej 
Uzyj ostrego noza na zewn�trznej stronie sciany basenu, aby wyciqé 
foli� z okrqglego otworu do podlqczenia dyszy powrotnej. Wytnij otwór 
w folii o ok. 5-10 mm mniejszy niz otwór w scianie. Weí drugi trzpierí 
w�za i wkr�é go w korpus dyszy powrotnej. Uzyj tasmy teflonowej jako 
uszczelnienia (nie uzywaj zadnych klejów ani uszczelniaczy). W!óz dysz� 
powrotnq do okrqglego otworu w scianie, wewnqtrz basenu, tak aby 
jedna gumowa uszczelka znajdowa!a si� wewnqtrz basenu, a nast�pnie 
jedna korkowa i druga gumowa uszczelka. Dobrze dokr�é dysz� 
powrotnq. W otwór w korpusie króéca powrotnego wkr�cié zlqczk� 
kierunkowq i skierowaé jq tak, aby nie byla skierowana w stron� otworu 
kolektora. Polqcz kolektor i króciec powrotny z urzqdzeniem filtrujqcym 
za pomocq w�zy.Zabezpiecz polqczenia za pomocq opasek 
zaciskowych! Wyświetlane 27 

Wyświetlane 28 
1) Zapiecz�towane 
2) Stalowa sciana 
3) Folia basenowa 

Jesli króciec wlotowy jest wyposazony w luíne przylqcze pompy, konieczne jest 
uszczelnienie gwintu tasmq teflonowql 

Po prawid!owym zamontowaniu dyszy wlotowej nape!nij basen do 5 cm ponizej 
skimmera. Najpierw w!óz klapk� skimmera do korpusu skimmera. W zaleznosci 
od wersji skimmera zawiera 2 pojedyncze uszczelki lub 1 uszczelk� wargowq. 

;
' Montaz korpusu zbierajqcego na scianie basenu 

Uwaga: Do montazu potrzebny b�dzie srubokr�t kryzysowy i ostry nóz. Naostrz 
kraw�dzie nawierconych otworów kolektora i dysz powrotnych. Zalecamy zrobienie 
tego przed zainstalowaniem folii w basenie. Weí jeden trzpierí w�za i wkr�é go w 

korpus kolektora. Uzyj tasmy teflonowej jako uszczelnienia (nie uzywaj zadnych 
klejów ani uszczelniaczy). Przed rozpocz�ciem samej instalacji konieczne jest, aby 
korpus kolektora byl juz cz�sciowo przykr�cony do sciany basenu. Od zewn�trznej 
strany basenu do zaznaczonego do otworów do!óz uszczelk� i korpus kolektora. 
Zabezpiecz pozycj� parq krótszych srub w srodkowych otworach po bokach 
kolektora. Wczesniej nalezy sprawdzié, czy przepustnica w korpusie i ko!nierz 
wlotowy kolektora Sq prawid!owo osadzone. Klapka musi si� swobodnie poruszaé. 
Teraz zamontuj foli� basenowq i nape!nij jq wodq tak, aby poziom wody si�ga! ok. 5 
cm ponizej poziomu otworu przylqczeniowego króéca powrotnego. 



Uiyj ostrego gwoídzia na zewnqtrz basenu, aby przebié foli� we 

wszystkich otworach do podlqczenia korpusu kolektora. Dodaj drugq 

uszczelk� i kolnierz od wewnqtrz basenu. 

Wlói pozostale 10 dtuzszych srub do otworu kolnierza i stopniowo 

dokr�caj srubokr�tem krzyiakowym. Za pomocq ostrego noia 

odetnij foli� od kolnierza. Teraz zainstaluj dysz� powrotnq. 

Wyświetlane 29 

;
' Montai: skimmera 
Zdejmij uszczelk� odplywu kolektora. Uwaiaj na kolnierze ! Procedura 

jest taka sama jak opisana powyiej. 

Wyświetlane 29 

1) Stalowa sciana 

2) Folia basenowa 

3) Uszczelki 

4) Kolnierze skimmera 

Podlqczajqc system filtracji, wod� naleiy napelnié do ok. 1/2 wysokosci 

odpieniacza. Pokazuje 3 

Twój skimmer jest podlqczony do systemu filtracji, konieczne jest 

uszczelnienie gwintów tasmq teflonowq! 

;
' Koniec sezonu 
Pod koniec sezonu kqpielowego naleiy obniiyé poziom wody poniiej poziomu 

skimmera i dyszy. 

Pona dto konieczne jest usuni�cie rur lqczqcych z urzqdzeniem filtrujqcym. 

System filtracji i pompa filtracyjna Sq opróiniane przez otwarcie zaworu 

spustowego. 

Sprz�t filtrujqcy naleiy przechowywaé w pomieszczeniu suchym i 

mrozoodpornym. 

Zalecamy zimowanie przy temperaturze wody poniiej 12'C. 

Uszkodzenia spowodowane mrazem nie Sq obj�te gwarancjq. 

Steinbach 
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