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Basen Tampa 
Instrukcja montażu

Zalecenia bezpieczeństwa: szczególnie ważne!
•  Prosimy przeczytać i przestrzegać wszystkich zaleceń. Instrukcję prosimy zachować 

do użytku w przyszłości.
•  Basen nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, ponieważ jego małe 

części mogą spowodować uduszenie się.
•  UWAGA! Z basenu można korzystać tylko pod nadzorem dorosłej osoby. Nigdy 

nie zostawiamy dzieci bez dozoru w pobliżu wody. Montaż wymaga udziału osoby 
dorosłej.

•  Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych substancji odurza-
jących nie mogą korzystać z basenu.

•  OSTRZEŻENIE! Ten wyrób nie jest przeznaczony do użytkowania w wodzie. Spra-
wdzamy, czy, basen jest ustawiony w wypoziomowanym i stabilnym miejscu bez 
zanieczyszczeń i ostrych przedmiotów.

•  OSTRZEŻENIE! Nie przepełniamy basenu i/albo nie dopuszczamy, aby ktoś siadał, 
opierał się albo w inny sposób obciążał nadmuchany pierścień basenu - to może 
spowodować zdeformowanie i złożenie się basenu! Z wyprzedzeniem OBNIŻAMY 
odpowiednio poziom wody w basenie, szczególnie po intensywnym deszczu.

•  Materiały użyte do pakowania nie są przeznaczone do zabawy. Po instalacji basenu 
usuwamy pozostałości z opakowania, pętle i linki z miejsca pobytu dzieci.

•  Prosimy przyjąć do wiadomości: Podczas użytkowania systematycznie kontroluje-
my basen pod kątem zużycia i uszkodzenia.

•  OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec wypadkom, z basenu można korzystać wyłącznie pod 
nadzorem dorosłej osoby. Nikomu nie pozwalamy na samotne korzystanie z base-
nu bez dozoru.

•  Zabawek nie pozostawiamy w basenie albo w jego pobliżu w czasie, kiedy jest on 
bez dozoru. Mogą one skłonić dzieci do wejścia do basenu.

•  W otoczeniu basenu nie pozostawiamy schodków, stołków, krzeseł, itp., bo mogą 
one ułatwić dzieciom wejście do basenu. Jeżeli basen nie jest użytkowany, usuwa-
my od niego schodki.

•  Nigdy nie zezwalamy na nurkowanie i skakanie do basenu albo na brzeg basenu. 
Jeżeli ta zasada nie będzie stosowana, to może dojść do poważnego wypadku, 
obrażeń ciała, a nawet śmierci.

•  Basen zawsze ustawiamy w dobrze oświetlonym miejscu. Jest to ważne z tego 
względu, aby wszyscy użytkownicy dobrze widzieli dno basenu.

•  Jeżeli stosowana jest plandeka zabezpieczająca albo folia solarna, to należy ją 
całkowicie usunąć z basenu przed jego użyciem.
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•  OSTRZEŻENIE! Przed uruchomieniem do użytkowania sprawdzamy wszystkie węże 
i kompletne wyposażenie, czy jest poprawnie zainstalowane i dobrze umocowane.

•  Wodę w basenie utrzymujemy w stanie wolnym od przeciwwskazań zdrowotnych, 
systematycznie kontrolujemy wartość pH i poprawne stężenie chloru oraz utrzymu-
jemy je w zalecanych granicach. Zwracamy się do sprzedawcy, aby doradził w zakre-
sie doboru i zastosowania preparatów chemicznych do uzdatniania wody w basenie. 
Uważnie czytamy zalecenia podane przez producenta na etykietach preparatów 
chemicznych i postępujemy zgodnie z nimi. Pouczamy kąpiących się, aby nie pili 
wody z basenu i w ten sposób zapobiegali możliwym nudnościom. Przestrzegamy 
ogólnych zasad higieny.

Zalecenia do wyboru miejsca ustawienia
•  Ten basen jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i nie nadaje się do wkopywania 

w ziemię.
•  Powierzchnia pod basen musi być POZIOMA i mocna. Nieprzestrzeganie powyższe-

go może spowodować złożenie się basenu.
•  Basen musi być zainstalowany na mocnej, gładkiej i wypoziomowanej powierzchni, 

na twardym gruncie, który jest pozbawiony kamieni, żwiru, zagłębień, asfaltu albo 
innych substancji ropopochodnych. Basenu nie instaluje się na podłożu drewnianym 
albo ruszcie, na tarasie, balkonie, itp.

•  Unikamy miejsc pod instalacją elektryczną albo w pobliżu drzew i zachowujemy 
odległość około 3 metrów od domu, budynków, tarasów, itp. To miejsce musi być 
również oddalone minimum 3,5 m od zasilającego gniazdka obwodu elektrycznego 
wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami ČSN i które musi być chronione 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD) o czułości nie gorszej, niż 30 mA.

•  Miejsce do ustawienia basenu wybieramy tak, aby jeżeli dojdzie do awarii albo 
uszkodzenia basenu, nadmiar wody mógł odpłynąć bez problemu, nie stwarzając 
zagrożenia dla ludzi i zwierząt i nie powodując uszkodzeń w budynkach i na działce.

•  Sprawdzamy, czy w miejscu instalacji basenu nie ma żadnych urządzeń podziemnych 
(studzienek, osadników, itp.), kabli podziemnych, linii telefonicznych albo rurocią-
gów gazowych, itp.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może doprowadzić do uszkod-
zenia Państwa basenu i utraty uprawnień gwarancyjnych!

Zalecenia do montażu basenu
Przy przenoszeniu basenu z miejsca na miejsce PODNOSIMY basen nad ziemię. NIE 
CIĄGNIEMY basenu po ziemi.
•  Państwa basen jest delikatnym wyrobem i łatwo może ulec uszkodzeniu. Dlatego 

należy wyjątkowo starannie wybrać miejsce do ustawienia basenu.
•  Jeżeli jest to możliwe, wybieramy takie miejsce na działce, do którego dociera bez-

pośrednio promieniowanie słoneczne. To pomaga przy ogrzewaniu wody w Państ-
wa basenie.

•  Do lokalizacji basenu nie wybieramy miejsc pod instalacją elektryczną, w okolicy 
drzew i w odległości mniejszej od 5 metrów od domów, budynków, itp. Ponadto 
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sprawdzamy, czy pod miejscem, które zostało wybrane, nie są prowadzone żadne 
kable, linie telefoniczne, rurociągi gazowe, itp.

•  Po starannym wybraniu odpowiedniego miejsca dla basenu, dokładnie usuwamy 
z niego wszystkie zanieczyszczenia, gałązki, kamyki, itp. Montaż wykonujemy zgod-
nie z dalszymi zaleceniami.

•  Zaleca się wykonywanie montażu przez dwie osoby.
•  Teraz ostrożnie rozpakowujemy basen i rozkładamy go na ziemi. Basen odpowied-

nio ustawiamy. Basenu nie naciągamy, aby nie spowodować naderwania albo innych 
szkód.

•  Ostrożnie rozkładamy dno i ścianki basenu tak, aby dno basenu było jak najlepiej 
wyrównane. RADA: praca będzie łatwiejsza, jeżeli rozłożymy basen i pozostawimy 
go na słońcu przez około 2 godziny przed instalacją. To pomoże rozprostować za-
gięcia, ponieważ materiał basenu będzie dużo bardziej podatny i w czasie instalacji 
lepiej się rozłoży i osiągnie właściwy kształt. 
Zalecenie: Pod dno basenu wkładamy odpowiedni podkład tekstylny, który pomoże 
chronić dno przed uszkodzeniem.

•  Nadmuchujemy górny pierścień i utrzymujemy go na środku basenu. Zaworek do 
powietrza znajduje się obok znaku ostrzegawczego. Naciskamy w dół trzpień tego 
zaworka, aby otworzył się wewnętrzny zawór zwrotny podczas nadmuchiwania. 
Bardzo ważne: Górny pierścień powinien być nadmuchany w około 85% swojej 
pojemności. Nigdy nie nadmuchujemy pierścienia powyżej tej wartości. Nadmi-
erne nadmuchanie tego pierścienia grozi jego pęknięciem albo uszkodzeniem szwu. 
Do nadmuchania wyrobu nigdy nie korzystamy z wysokociśnieniowej sprężarki.

•  Jeżeli do basenu nie będzie podłączona jednostka filtrująca, to zewnętrzne przyłąc-
za zamykamy za pomocą zaślepek z zestawu.

•  Rozpoczynamy napełnianie basenu wodą. Po rozpoczęciu napełniania basenu, nie 
przemieszczamy go już. Po nalaniu około 3 cm wody, zakręcamy wodę i wy-
gładzamy dno basenu usuwając wszystkie zmarszczki na dnie basenu. To powin-
no być wykonane przez naciskanie od środka do brzegów, gdzie ścianka styka 
się z dnem basenu albo uchwycenie z zewnątrz w miejscu, w którym ścianka 
styka się z dnem i rozciąganie na zewnątrz. Potem kontynuuje się napełnianie i 
utrzymuje równo nadmuchany pierścień. Jeżeli są problemy, korzystamy z pomocy 
2 osób, które rozciągając basen usuwają wszystkie załamania dna. Uwaga: jeżeli 
przed rozpoczęciem napełniania w którymś miejscu na dnie zgromadzi się o 3-5 cm 
więcej wody, niż na środku, to basen nie jest wypoziomowany i trzeba go opróżnić, 
wyrównać podłoże, lub wybrać inne miejsce i rozpocząć od nowa cały proces. Uwa-
ga: Ciężar wody nie powoli w takiej sytuacji kontynuować ustawiania basenu zgod-
nie z następnymi punktami.

•  Jeżeli do basenu będzie podłączona jednostka filtrująca, to teraz zatrzymujemy 
napełnianie basenu. Montujemy i podłączamy jednostkę filtrującą do basenu. Patrz 
osobna instrukcja użytkowania i instalacji pompy.

•  Po instalacji pompy do filtrowania kontynuujemy napełnianie basenu. Ścianki ba-
senu podnoszą się tak, jak podnosi się poziom wody. Zalecamy systematycznie 
kontrolować basen podczas napełniania, aby mieć pewność, że napełnia się równo-
miernie. Kontynuujemy napełnianie wodą, aż nie dojdzie ona do poziomu znaku na 
wewnętrznej stronie ścianki basenu, a folia basenu nie będzie gładka i naciągnięta. 

Nie napełniamy basenu powyżej tego znaku (Rys. 1).
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Zalecenia do konserwacji basenu
Jeżeli nie będą Państwo przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących konserwacji, 
to zagrożone może być Państwa zdrowie, a przede wszystkim zdrowie Państwa dzie-
ci. UWAGA: Jednostka filtrująca jest stosowana do cyrkulacji wody i wyłapywania 
drobnych mechanicznych pływających w wodzie. W celu zachowania czystości i pa-
rametrów higienicznych wody w basenie trzeba zapewnić mechaniczną i chemiczną 
konserwację wody. Poprawna konserwacja przedłuży żywotność Państwa basenu.
Jeżeli chcemy, aby woda w naszym basenie była czysta i pozbawiona przeciwwska-
zań do kąpieli, to:
•  Zwracamy się do sprzedawcy basenów i wyposażenia o poradę, jak utrzymać w 

basenie czystą wodę bez żadnych przeciwwskazań higienicznych. Jednym z naj-
ważniejszych czynników przedłużających żywotność wkładki filtrującej jest zapew-
nienie czystości wody. Przy konserwacji postępujemy ściśle zgodnie z zaleceniami 
sprzedawcy.

•  Koło basenu umieszczamy brodzik z wodą tak, aby kąpiące się osoby mogły oczyś-
cić nogi przed wejściem do basenu.

•  Basen, z którego nie korzystamy, przykrywamy plandeką albo folią solarną. Zmni-
ejsza to obciążenie basenu zanieczyszczeniami z otoczenia.

•  Pierścień nadmuchiwany musi być czysty. Po każdym użyciu za pomocą miękkiej 
ściereczki wycieramy z niego osadzone zanieczyszczenia. Nie korzystamy z żadnych 
koncentratów do czyszczenia, preparatów o działaniu ściernym albo rozpuszczal-
ników.

•  Okresowo czyścimy dno basenu z osadzonych zanieczyszczeń.
•  Wkład filtrujący w jednostce filtrującej wymieniamy co 2 tygodnie. Usuwamy przy 

tym czystą ściereczką zanieczyszczenia, które osadzają się na wewnętrznych ścian-
kach jednostki filtrującej.

•  Korzystamy z preparatów chemicznych przeznaczonych do basenów. K aplikacji 
preparatów chlorowych w formie tabletek zalecamy korzystać z pływaka, który 
jest specjalnie przeznaczony do tego celu. Przestrzegamy zaleceń zamieszczonych 
na opakowaniach poszczególnych preparatów. Unikamy kontaktu preparatów 
chemicznych z materiałem basenu, aż nie będą zupełnie rozpuszczone w wodzie. 
Preparaty najpierw dobrze rozpuszczamy w małej ilości wody (na przykład we wia-
derku), a dopiero potem aplikujemy je ostrożnie do basenu tak, aby nie doszło do 
kontaktu ze ściankami basenu. Nigdy nie mieszamy razem preparatów chemicznych 
– może dojść do zaskakujących reakcji. Do basenu aplikujemy je kolejno i osobno. 
Środków chemicznych nie aplikujemy, jeżeli basen jest użytkowany. Mogłoby to 
spowodować podrażnienie oczu, skóry albo inne problemy.

UWAGA: Silne opady deszczu mogą spowodować zdeformowanie basenu. Przed na-
dejściem intensywnych opadów należy prewencyjne obniżyć poziom wody w basenie 
i zmniejszać go systematycznie, aż deszcze nie ustaną.

Zalecenia do demontażu i przechowywania
•  WAŻNE: jeżeli spodziewamy się, że temperatura spadnie poniżej 5°C, basen musi 

zostać  składowany.
•  Wszystkie części muszą być oczyszczone za pomocą mydła i ciepłej wody. NIE STO-

SUJEMY żadnych rozpuszczalników albo gorącej wody.
•  Przed składowaniem upewniamy się, że wszystkie części są całkiem suche. To zapo-

biega powstawaniu pleśni w miejscach zagięcia folii.
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•  Wszystkie części przechowujemy w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, w którym 
temperatura nie spada poniżej 4°C albo nie przekracza 50°C. W przypadku nieprze-
strzegania tych zaleceń do przechowywania może dojść do uszkodzenia basenu i 
być powodem utracenia uprawnień gwarancyjnych.

•  Przestrzegamy powyższych zaleceń montażowych tak, aby można było basen 
ponownie ustawić na kolejny sezon. Miejsce do ustawienia basenu musi być przed 
ponownym montażem jeszcze raz sprawdzone i wyrównane.

•  Jeżeli chcemy opróżnić basen, to znajdujemy otwór spustowy po zewnętrznej 
stronie ścianki basenu i zdejmujemy zaślepkę. Podłączamy wąż ogrodowy i dopro-
wadzamy go do miejsca, w które chcemy wypuścić wodę. Po doprowadzeniu węża 
w wymagane miejsce, możemy otworzyć korek po wewnętrznej stronie basenu.

•  Przy dostatecznym spadku poziomu wody demontujemy z basenu części urządze-
nia do filtrowania, odłączamy je i wypuszczamy z niego wodę.

•  Jak tylko woda zostanie wypuszczona z basenu za pomocą węża, otwieramy zawór 
powietrzny i opróżniamy pierścień powietrzny. Potem ostrożnie wciskamy go w dół 
po ściankach basenu, aby reszta wody wypłynęła z basenu.

•  Po umyciu usuwamy resztę wody i suszymy cały basen miękkimi ściereczkami 
bawełnianymi. Korek wkładamy z powrotem do otworu spustowego i zakładamy 
pokrywę wylotową.

•  Wyposażenie takie, jak folie solarne, plandeki zabezpieczające, schodki, itp. muszą 
być wyczyszczone i wysuszone przed składowaniem

•  Basenu naziemnego nie pozostawiamy na zewnątrz, jeżeli jest opróżniony.
•  Basen, filtrowanie i inne wyposażenie trzeba chronić przed mrozem. Gwarancja nie 

obejmuje uszkodzeń spowodowanych mrozem.

Połączenie basenu z jednostką filtrującą (Rysunek 2)
Wspomniane części nie są częścią kompletu basenu. Patrz właściwa instrukcja użyt-
kowania jednostki filtrującej.

Nazwa części Nazwa części

1 Ścianka basenu 5 Wąż ssący/kierunek przepływu wody

2 Poziom wody 6 Na zewnątrz basenu

3 Wąż powrotny/kierunek przepływu wody 7 Przyłącze ssania

4 Przyłącze powrotu 8 Wnętrze basenu
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CZ Vrchní prstenec
SK Vrchný prstenec
DE Der obere Ring
PL Górny pierścień
EN Top ring
HU Felső perem

 BCZ  Stěny bazénu stoupají, jak se 
zvětšuje hloubka vody

SK  Steny bazénu stúpajú, ako sa 
zväčšuje hĺbka vody

DE  Die Beckenwände steigen mit 
zunehmender Wassertiefe

PL  Ścianki basenu podnoszą 
się w miarę, jak zwiększa się 
głębokość wody

EN  The pool walls are rising as the 
depth of water increases

HU  A medence oldala felemelkedik, 
ahogy mélyül a víz
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Obr. 1, Obr. 1, Abb. 1, Rys. 1, Fig. 1, 1. kép
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Obr. 2, Obr. 2, Abb. 2, Rys. 2, Fig. 2, 2. kép
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CZ Správná výška vody
SK Správná výška vody
DE Die richtige Wasserhöhe
PL Prawidłowy poziom wody
EN The correct water height
HU Megfelelő vízszint

 C


