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BAZÉNOVÁ FÓLIE
POKYNY PRO INSTALACI
Nedodržení následujících pokynů vede k poškození fólie a zrušení záruky.
Přečtěte si pozorně tyto Pokyny pro instalaci.
1. Přečtěte si příslušné části návodu na sestavení vašeho bazénu a při instalaci fólie dodržujte jeho
pokyny.
2. Otevřete karton. Nepoužívejte přitom ostré nástroje (viz grafické značky na obalu).
3. Rozložte fólii na slunci, aby změkla a přitom ji prohlédněte, zda není děravá nebo zda nemá porušené
švy.
4. Zkontrolujte podklad a koutovou výplň uvnitř bazénu, zda odpovídá požadavkům, uvedeným
v návodu k používání bazénu.
Poznámka: Chraňte svou investici. Dbejte na to, aby podloží bazénu nemohlo být příčinou poškození
fólie. Jako ochrana fólie před mechanickým poškozením se doporučuje použít pod fólii bazénovou
podložku z geotextilie.
5. Vložte do bazénu fólii tak, aby směřovala lícem švů (nebo vzorem) nahoru, aby se těsně dotýkala
země, koutové výplně a stěn bazénu. Obvodový šev musí být přibližně uprostřed koutové výplně.
6. Přehněte fólii přes hranu bazénu a na několika místech ji zajistěte. Dbejte, aby nedošlo k napnutí fólie
(viz obrázek dole).
7. Nalijte na dno bazénu několik cm vody. Vyhlaďte fólii na dně. Postupujte od středu ke stěně bazénu.
Můžete si pomoci jemným smetákem. Nikdy netlačte na fólii příliš velkou silou a netahejte za ni.
8. Pokračujte v plnění bazénu vodou. Přitom občas vytáhněte nebo uvolněte fólii podle potřeby.
9. Nevyřezávejte otvory ve fólii dříve, než hladina vody nedosáhne úrovně přibližně 8 cm pod okraj
žádaného otvoru.
10. Upevnění fólie k bazénu dokončete podle pokynů návodu na sestavení vašeho bazénu.
Poznámky:
• Mírné zvlnění fólie při její instalaci je přirozené. Je způsobeno vůlí vinylového materiálu, která chrání
fólii při jejím smršťování.
• Fólie není konstrukčním prvkem bazénu. Její jedinou funkcí je zabránit vodě ve vytékání z bazénu.
Tlak vody je držen pomocí stěn a konstrukčních prvků bazénu. Fólie musí správně přiléhat k zemi,
koutové výplni a stěně bazénu, nikdy nesmí nést hmotnost vody, která by ji mohla poškodit.
• Udržujte hladinu pH (6,8÷7,2) a chloru ve vodě v předepsaném rozsahu, v souladu s hodnotami,
uvedenými v návodech použitých chemických přípravků. V případě dlouhodobějšího překročení těchto
hodnot je významně ovlivněna životnost fólie, což může mít vliv na plnění záruky.
• Záruční podmínky se řídí záručními podmínkami prodejce.

PŘI NAPNUTÍ FÓLIE (viz obrázek NESPRÁVNĚ) DOCHÁZÍ KE ZRUŠENÍ ZÁRUKY.
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BAZÉNOVÁ FÓLIA
NÁVOD NA POUŽITIE
Nedodržaním nasledujúcich pokynov môže dôjsť k poškodeniu fólie a zrušeniu
záruky. Pozorne si prečítajte tento návod.
1. Prečítajte si príslušné časti návodu na zostavenie Vášho bazéna a pri inštalácii fólie dodržiavajte jeho
pokyny.
2. Otvorte krabicu. Pri jej otváraní nepoužívajte ostré nástroje (viď grafické značky na krabici).
3. Rozprestrite fóliu na slnku, aby zmäkla a zároveň ju prehliadnite, či nie je deravá, alebo nemá
porušené stehy.
4. Skontrolujte podklad a rohovú výplň v bazéne, či zodpovedá požiadavkám uvedeným v návode na
použitie bazéna.
Poznámka: Chráňte svoju investíciu. Dbajte na to, aby podklad bazéna nemohol byť príčinou
poškodenia fólie. Ako ochrana fólie pred mechanickým poškodením sa odporúča použiť pod fóliu
bazénovú podložku z geotextílie.
5. Vložte do bazéna fóliu tak, aby smerovala lícom stehov (alebo vzorom) nahor a pritom sa tesne
dotýkala zeme, rohovej výplne a stien bazéna. Obvodový steh musí byť približne v strede rohovej
výplne.
6. Preložte fóliu cez hranu bazéna a na niekoľkých miestach ju zaistite. Dajte pozor, aby nedošlo
k napnutiu fólie (viď obrázok).
7. Nalejte na dno bazénu niekoľko cm vody. Vyhlaďte fóliu na dne bazéna, postupujte od stredu ku
stene bazéna. Môžete si pomôcť metlou, alebo zmetákom s jemnými štetinami. Nikdy netlačte na
fóliu veľkou silou a neťahajte za ňu.
8. Pokračujte v plnení bazéna vodou, pritom občas vytiahnite alebo uvoľnite fóliu podľa potreby.
9. Nevyrezávajte otvory vo fólii skôr, ako hladina vody nedosiahne úroveň približne 8 cm pod okraj
žiadaného otvoru.
10. Upevnenie fólie k bazénu dokončite podľa návodu na zostavenie Vášho bazéna.
Poznámky:
• Mierne zvlnenie fólie je pri inštalácii prirodzené. Spôsobuje to vôľa vinylového materiálu, ktorá chráni
fóliu pri jej zmršťovaní.
• Fólia nie je konštrukčným prvkom bazéna. Jej jedinou funkciou je zabrániť vode vo vytekaní z
bazéna. Tlak vody je udržovaný pomocou stien a konštrukčných prvkov bazéna. Fólia musí správne
priliehať k zemi, rohovým výplniam a stenám bazéna. Fólia nikdy nesmie niesť hmotnosť vody, ktorá
by ju mohla poškodiť.
• Udržujte hladinu pH (6,8 ÷ 7,2) a chlóru vo vode v predpísanom rozsahu, v súlade s hodnotami
uvedenými v návodoch použitých chemických prípravkov. V prípade dlhodobejšieho prekročenia
týchto hodnôt je významne ovplyvnená životnosť fólie, čo môže mať vplyv na plnenie záruky.
• Záručné podmienky sa riadia záručnými podmienkami predajcu.

PRI NAPNUTÍ FÓLIE (viď obrázok NESPRÁVNE) DOCHÁDZA KU ZRUŠENIU ZÁRUKY.

