
Príloha 1 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Nafukovacie bazény 
 
1. Nafukovací bazén je nutné postaviť na rovnú stabilnú plochu, tak aby hladina bola vodorovná 
a voda sa neprelievala cez okraje. Podkladovú plochu si treba pozorne prezrieť a starostlivo vyzbierať 
kamienky, vetvičky a ostatné ostré časti. Plocha na umiestnenie môže byť tráva, utlačená hlina aj 
dlažba za predpokladu, že podklad je rovný a stabilný. Neodporúčame bazén umiestňovať na 
drevenej podložke, asfalte, balkónoch a vyvýšených plošinách.  
 
2. Pod bazén odporúčame podkladať bazénovú podložku, ktorá zabráni poškodeniu bazénu (iné 
textílie môžu pod bazénom plesnivieť).  
 
3. Pri nafukovaní bazénu - obvodového prstenca postupujeme opatrne tak aby sa prstenec 
neprehusťoval. Prstenec sa nesmie prehusťovať. Prstenec nahustite tak, aby bol pevný na dotyk. 
Nadmerne nahustený prstenec môže vplyvom ohriatia slnkom prasknúť alebo môže spôsobiť 
netesnosť zvaru. Škody vzniknuté prehusťovaním prstenca nie sú predmetom reklamácie. Dávajte 
pozor na zmeny teploty vzduchu! V chladnom prostredí stratí prstenec tlak a vzduch sa zmrští . Ak 
nastane tento prípad, NEDOHUSŤUJTE PRSTENEC. Po opätovnom zahriatí by prstenec praskol. V 
teplom prostredí sa vzduch rozťahuje. MUSÍTE VYPUSTIŤ časť vzduchu, aby ste predišli jeho 
prehusteniu vplyvom vysokej teploty. 
 
4. Pred plnením skontrolujte či je dno bazénu rovno bez záhybov. Pokial sa Vám dno nedá vyrovnať 
povrch nie je 100% rovný. K dosiahnutiu vodorovnej plochy vždy zeminu odoberajte, nikdy 
nepridávajte. 
 
5. Vodu napĺňajte do adekvátnej odporúčanej výšky t.j. do 75% alebo ¾ jeho celkovej výšky (podľa 
zakúpeného rozmeru bazénu). Vodu neprelievajte a neplňte na maximum stien bazéna, nakoľko to 
spôsobujete nestabilitu stien a môže dôjsť k ich poškodeniu. Naplnenie môže trvať 2-5 hodín. Záleží 
na veľkosti bazéna, priemere napúšťacej hadice a tlaku vody. 
 
6. Nedovolte nikomu sa nakláňať, lahať si či sadať na nafukovací prstenec. To spôsobí nestabilitu 
bazéna alebo môže dôjsť k vyliatu vody či poškodeniu bazéna. 
 
7. Upozornite užívateľov bazéna aby si vždy umyli akúkoľvek nečistotu alebo mastné škvrny z rúk, 
nôh aj celé telo pred vstupom do bazéna. Ostré predmety a šperky, ako kovové náramky, náhrdelníky, 
prstene, náušnice, sponky do vlasov musia odložiť pred vstupom do bazéna. 
 
8. Deti smú bazén používať iba v sprievode, pod dozorom dospelej zodpovednej osoby! 
 
9. Ďalšou užitočnou výbavou nafukovacieho bazéna je krycia plachta. Zabráni napadaniu nečistôt do 
vody. Dobrým pomocníkom bude tiež lapač nečistôt, nemusí to byť bezpodmienečne bazénový 
vysávač, pre menšie bazény úplne postačí jednoduchá sieťka.  
 
10. Ak je bazén často využívaný je vhodné si zaobstarať bazénový teplomer, dávkovač chlóru či 
testery na meranie chlóru a hodnoty pH vody. Filtrácia je vhodným doplnkom, aby bola voda v 
nafukovacom bazéne stále čistá. 
 
11. Bazén skladujte (či krátkodobo alebo dlhodobo) vždy dôkladne vyčistený a vysušený! 
 
12. Roztrhnutý bazén možno opraviť záplatou. Pred jej aplikáciou by mal byť povrch bazéna čistý. 
Odporúčame špeciálnu sadu na lepenie bazénových fólií. 
 
13. Životnosť bazénu závisí od používania, údržby a starostlivosti. Všetky PVC materiály sa postupne 
znehodnocujú pri nadmernom vystavování slnečným lúčom. Správna starostlivosť a skladovanie 
predĺži jeho životnosť o niekoľko sezón.  
 
14. V prípade dodatočných otázok prevádzkových, technických alebo iných spojených s 
prevádzkovaním nafukovacieho bazénu nás kontaktujte: NafukovacieAtrakcie.sk  0917 374 112 / 0905 
789 298, alebo nás kontaktujte online info@nafukovacieatrakcie.sk 


