
ISTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 

 
 

BASEN STELAŻOWY 
15’ (457CM), 18’ (549CM) i 24’ (732cm) 

 
 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed rozłożeniem basenu. 
 

Zakupiony basen będzie z pewnością źródłem wielu radości. Zapewnia on zdrową i 
stymulującą rozrywkę dla Ciebie , Twojej rodziny i przyjaciół. 
Basen zawiera duże ilości wody, dlatego koniecznie należy przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa aby uniknąć niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia. 
 

1. Nie nurkuj i nie skacz do basenu ani nie pozwalaj na wykonywanie tych czynności 
przez inne osoby. Może to mieć bardzo poważne następstwa. Przypominaj kąpiącym 
się o stosowaniu się do zasad bezpiecznego korzystania z basenu. 

2. Kapiące się dzieci muszą być pod ciągłą opieką osoby ( osób ) dorosłej. Nigdy nie 
pozwalaj na przebywanie dzieciom samym w basenie, chyba , że są pod opieką co 
najmniej jednej osoby dorosłej, nie kapiącej się. Zawsze w pobliżu basenu musi 
znajdować się dorosły, który w każdej chwili może służyć pomocą w przypadku 
skurczu czy udzieleniu pierwszej pomocy. 

3. Dopilnuj , aby korzystający z basenu jak i osoby wokół niego nie bawili się w zabawy 
mogące być niebezpieczne dla ich zdrowia . Nie zachowanie powyższej zasady może 
stać się przyczyną obrażeń czy uszkodzeń ciała. 

4. Poucz dzieci o nieprzydatności do picia wody basenowej jak i konieczności 
opuszczenia basenu w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. 

5. Nie pozwalaj na jedzenie i żucie gumy wewnątrz basenu aby uniknąć zadławienia. 
6. Cały czas dbaj o czystość wody basenowej. Pompa filtrująca usunie drobne 

nieczystości z basenu. Regularne stosowanie środków chemicznych we właściwych 
proporcjach zniszczy bakterie i zapobiegnie powstaniu alg. Pamiętaj, że 
zanieczyszczona woda jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą basenu bądź środków 
chemicznych. 

 
Pamiętaj, że brak opieki czy należytej uwagi może mieć bardzo poważne konsekwencje takie 
jak uszkodzenia ciała czy paraliż.  
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Ważne zasady bezpieczeństwa 

 
Przeczytaj poniższe zasady zanim zaczniesz instalować basen. 

 
OSTRZEŻENIE: Przechowuj wszystkie środki chemiczne w  
                             miejscach niedostępnych dla dzieci i zgodnie z  
                             instrukcjami producentów. 
 
OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo dzieci zależy od Ciebie! Ryzyko  
                             obrażeń jest większe, gdy dzieci są poniżej 5 roku  
                             życia. Bądź zawsze gotowy, aby zapobiec  
                             ewentualnym wypadkom. 
 
OSTRZEŻENIE : Twoje dziecko bez odpowiedniej opieki znajduje  
                               się w niebezpieczeństwie. 
 
OSTRZEŻENIE! NIE POZWALAJ DZIECIOM, KTÓRE NIE  
                             UMIEJĄ PŁYWAĆ NA KORZYSTANIE Z  
                             BASENU BEZ RĘKAWKÓW LUB KAMIZELKI  
                             PŁYWACKIEJ ORAZ BEZ STAŁEGO  
                             NADZORU OSOBY DOROSŁEJ. 
 
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że osoby dorosłe nadzorujące dzieci  
                             posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą udzielania  
                             pierwszej pomocy. 
 
OSTRZEŻENIE: Trzymaj w pobliżu basenu koło ratunkowe, sznur i  
                             telefon aby udzielić natychmiastowej pomocy lub  
                             wezwać pogotowie 
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LISTA CZĘŚCI 
 
 

 
ILOŚĆ ELEMENTY OPIS 

Basen `15 Basen `18 Basen `24 
04M-1 Powłoka basenu(nie uwzględniona na rys.) 1 1 1 
04M-2 Poziome belki 15 18 24 
04M-3 Złączki (w kształcie litery T) 15 18 24 
M-4 Bolce (dwa dodatkowe) 32 38 50 

04M-5 Pionowe belki(wspierające) 15 18 24 
M-6 Klamry(instalowane w belkach pionowych) 15 18 24 

04M-7 Podkładki 15 18 24 
04M-8 Lina mocująca 1 1 1 
M-9 Dywanik (nie uwzględniony na rys.) 1 1 1 
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INSTRUKCJA MONTAŻU 
 
 

1. Przed rozpoczęciem właściwego montażu wybieramy miejsce docelowego ustawienia 
basenu. Bardzo ważne jest, aby wybrane miejsce było płaskie, wypoziomowane i 
wyczyszczone z grudek, kamieni i innych ostrych obiektów mogących uszkodzić dno 
basenu. 

 
 

Otwórz ostrożnie karton zawierający złożony basen, złącza, elementy stelażu, itp. 
Opakowanie może służyć do późniejszego przechowywania basenu po sezonie 
użytkowania. 

 
Przenieś złożony materiał basenu i rozwiń go na przygotowanym uprzednio 
wypoziomowanym, płaskim miejscu. Pozwól, aby brzegi basenu chwilę nagrzały się 
na słońcu przed wsunięciem belek stelaża do otworów kieszeni ramy. 
Ważne! Po rozłożeniu basenu na ziemi należy unikać przesuwania i ciągnięcia, aby nie 
spowodować uszkodzeń materiału. 
 

2. Konstrukcja składa się z dwu rodzajów belek i złączek: d 
- dłuższe belki używane są do poziomej części konstrukcji i przechodzą przez 

rękaw górnej części powłoki basenu, 
- krótsze belki stanowią pionową część konstrukcji. 
 

Oba rodzaje belek łączy się złączką 04M-3 
Montaż basenu można zacząć w dowolnym miejscu. Najpierw należy wsunąć belkę 
(04M-2) przez rękaw powłoki basenu i wtedy przy pomocy bolca(M-4) połączyć ze 
złączką wsuwając bolec do nagwintowanych otworów. Pozostałe elementy łączymy w 
ten sam sposób pamiętając, żeby zawsze zachowywać obrany kierunek ich łączenia. 
Aby ułatwić ostatnie łączenie proponujemy równoczesne podniesienie belki i złączki 
na wysokość ok. 5 cm i dopasowanie obu elementów w trakcie opuszczania ich do 
właściwej pozycji. Belka wsunie się wówczas do złączki bez trudu. 
 

3. Belkę wspierającą należy ostrożnie wsunąć przez otwór znajdujący się w środkowej 
części powłoki basenu, pamiętając, że dolna część belki musi znajdować się pomiędzy 
powłoką basenu a liną mocująca. Dopiero wtedy można  górną  krawędź belki 
połączyć ze złączką. Do otworów znajdujących się w belce należy włożyć klamrę(M-
6)tak, aby końcówki wystawały na zewnątrz. Wtedy łączy się belkę ze złączką tak, 
aby wystające elementy klamry znalazły się w otworach złączki. 

 
4. Na dolną krawędź belki należy założyć podkładki (04M-7). 

Na koniec, warto chwycić konstrukcję i potrząsnąć nią, aby upewnić się, że wszystkie 
elementy zostały właściwie połączone. 
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Demontaż i przechowywanie basenu po sezonie. 

 
1. Upewnij się, że zatyczka do wypuszczania wody jest umieszczona wewnątrz 

zaworu wypustowego. 
2. Odkręć nakrętkę z zaworu na zewnętrznej ścianie basenu. 
3. Połącz „żeńską „ końcówkę węża z nasadką. 
4. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może bezpiecznie 

spływać. 
5. Połącz nasadkę węża z zaworem. 

            Uwaga: Woda natychmiast zacznie wypływać. 
6. Odłącz nasadkę od węża po wypuszczeniu wody. 
7. Ponownie umieść zatyczkę w zaworze w środku basenu. 
8. Umieść ponownie nakrętkę na zewnątrz basenu. 
9. Upewnij się, że powłoka basenu jak i wszystkie elementy są suche i czyste , 

aby w okresie przechowywania nie doszło do powstania pleśni. Nie 
zastosowanie się do powyższych wskazań może spowodować uszkodzenie 
powłoki basenu i jego części. 

 
 
 
 

 
Konserwacja basenu. 

 
Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na 
wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez 
wiele sezonów. 
 
Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do 
zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze 
sprzedawcą bądź producentem. 
 
1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem , zanim ten w pełni się nie 
    rozpuści. Oznacza to, że granulat lub tabletki chloru powinny być najpierw    
    rozpuszczone w naczyniu z wodą  i dopiero w tej formie mogą być dodane do  
    wody basenowej. 
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych , używaj ich osobno i wymieszaj je  
    dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek. Produkowane  
    przez firmę Intex siatki do czyszczenia lustra wody jak i „odkurzacz” służą do  
    pomocy w utrzymaniu wody w czystości.  
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Problemy mogące wystąpić w czasie użytkowania basenu. 
 
Problem Opis Przyczyna  Środki zaradcze 
Algi - zielona woda 

- zielone lub czarne 
plamy na powłoce 
basenu 
- powłoka jest śliska i 
wyczuwalny jest 
nieprzyjemny zapach 

Algi - zastosować 
chlorowanie wody. 
Sprawdź ph wody i 
dostosuj do poziomu 
sugerowanego przez 
sprzedawcę 
- delikatnie wyczyść 
plamy 
- utrzymuj właściwy 
poziom ph  

Kolor wody - woda zmienia swoją 
barwę po użyciu 
preparatów 
zawierających chlor 

- utlenianie zawartego 
w wodzie żelaza, 
magnezu bądź miedzi 
pod wpływem 
dodanego chloru. 
 

- dostosuj ph do 
właściwej wartości 
- włącz pompę 
filtrującą aż do 
oczyszczenia wody 
- regularnie czyść 
wymienny wkład 
pompy 

Zawiesina na 
powierzchni wody 

- woda ma mętny , 
mleczny wygląd 

-„twarda woda” 
dzięki za wysokiemu 
poziomowi ph 

- sprawdź ph. 
Skonsultuj się z 
lokalnym sprzedawcą 
w tej sprawie. 
- sprawdź poziom 
chloru 
- oczyść lub wymień 
wkład do pompy 
filtrującej 
 
 

Ubytek wody - poziom wody jest 
niższy niż ubiegłego 
dnia 

- rozdarcie lub dziura 
w powłoce basenu 
- nakrętka na zaworze 
pompy jest nie 
dokręcona  

- zlokalizuj miejsce 
wycieku wody i w 
celu naprawy użyj 
dołączonej „łatki” 
- dokręć nakrętkę 

Osad na dnie basenu - brud lub piasek na 
dnie basenu 

- ciągłe wchodzenie i 
wychodzenie z basenu 
bez oczyszczenia 
ciała 

- użyj „odkurzacza” 
firmy Intex do 
oczyszczenia dna 

Liście na powierzchni 
wody 

- liście na 
powierzchni wody 

- basen rozłożony jest 
za blisko drzew 

- przy pomocy siatki 
firmy Intex oczyść 
lustro wody z liści 
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