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Zo začiatku sa stáva, že sa bazén bojíme používať. Doteraz nebol čas vytvoriť si potrebné 

návyky. Neznalosť a neskúsenosť, nedbalosť,  mnohokrát snaha urobiť veci tak, ako sa má, avšak bez 

dostatočných vedomostí, sú pôvodcom mnohých chýb, ktoré pokiaľ máme šťastie a všetko dobre 

dopadne budú prinajmenšom mrzuté. Aby sme Vám pomohli, vymenovávame niekoľko základných 

chýb, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Mnohé z nich zaiste vyvolajú úsmev na vašich tvárach, ale žiadny 

učený z neba nespadol a vaša neznalosť veci je normálna. Je potrebné, aby ste sa naučili s vašim 

bazénom žiť deň po dni najmenej jednu sezónu a potom môžete tvrdiť, že odhalíte všetky nástrahy. 

 

BEZPEČNOSŤ 

 

Začíname tým, čo sa nám zdá najdôležitejšie – bezpečnosť kúpajúcich sa. Tá môže byť 

ohrozená niektorými nedostatkami a omylmi, ktorým by ste sa mali venovať zvýšenú pozornosť. 

1. Neskáčte na plachtu, ktorá kryje bazén 

Fólie so vzduchovými bublinami alebo izotermická plachta na zakrytie bazénu budú určite 

prvými doplnkami, ktoré si zabezpečíte. Je natiahnutá cez vodnú hladinu, pláva a pohlcuje 

slnenú energiu. V žiadnom prípade však nesmie súžiť ako ihrisko! Skákať na natiahnutú 

plachtu je veľmi nebezpečné. Ľahká a pružná plachta sa nad človekom, ktorý do nej skočil, 

uzavrie a obalí celé jeho telo. Potom je neľahké vyslobodiť sa z tohto objatia a divoké pohyby 

môžu situáciu ešte zhoršiť. Toto platí i pre vašich zvieracích miláčikov. Nikdy ich nenechajte, 

aby sa vydali naprieč zakrytým bazénom. 

 

 

2. Pozor na klzkú dlažbu alebo obrubu 

Pokiaľ ste stavbu vášho bazén práve dokončili, zaiste ste doposiaľ nestihli položiť dlažbu ani 

obrubníky. Skôr ako sa rozhodnete pre nejaký z materiálov, presvedčte sa, či má dlažba 

i obrubníky protišmykovú úpravu (za sucha i za mokra). Pokiaľ nie ste chorobný hundroš 

alebo starý mládenec, zaiste viete, že bazén je miesto hier a vyvádzania; skoky do vody, 

pretekanie a naháňačka okolo bazénu sú nevyhnutné, ak prídu k bazénu deti alebo mládež. 

Iba si skúste predstaviť, čo všetko by mohla spôsobiť klzká dlažba. 
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3. Nevysádzajte ostnaté kríky v blízkosti bazénu 

Vytvoriť pekné okolie bazénu je dlhodobá práca. Je vhodné 

neunáhliť sa ako pri plánovaní tak aj pri realizácií. Zvláštnu 

pozornosť venujte výberu rastlín: vyhnite sa ostnatým 

rastlinám, kríkom, ktoré budú vysádzané v blízkosti vodnej 

hladiny. Kúpajúci  by sa o ne mohol zraniť pri vodných 

hrách. I tu je potrebné počítať s tým, že deti sú živé 

a nemajú dostatok predvídavosti. 

 

4. Neinštalujte do bezprostrednej blízkosti bazénu 

žardiniéry s ostrými hranami 

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, je nevhodné 

ozdobiť si najbližšie okolie bazénu žardiniérami alebo nádobami na kvetiny s príliš ostrými 

uhlami. Mohli by byť nebezpečné pri hrách v prípade, že niekto spadne alebo sa pošmykne. 

 

5. Neskáčte šípky do malého bazénu 

Pokiaľ sa Váš bazén skladá z veľkej a malej nádrže, 

zakážte všetkým (i tým najzdatnejším športovcom) 

skákať šípky do malého bazénu. Nikto neodhadne 

presný uhol skoku a potom sa táto hra môže stať 

veľmi dramatickou. Rovnaká rada platí i pre nie príliš 

hlboké bazény a pre bazény s plochým dnom.   

 

 

6. Nenechávajte chemikálie v dosahu detí 

Tak ako ste si zvykli v kuchyni odkladať z dosahu detí 

čistiace prostriedky, robte to i v prípade bazéna. Tieto 

výrobky môžu byť zdraviu škodlivé. Malé dieťa by sa 

mohlo ľahko dostať k tabletám chlóru a dať si ich do 

úst alebo sa dokonca napiť nejakej škodlivej tekutiny. 

Majte na pamäti, že i výpary chlóru môžu byť zdraviu 

nebezpečné. 

 

7. Nezabúdajte označiť čistiace prípravky etiketami 

I keď neviete, kam skôr skočiť, ste roztržitý alebo Vás niekto vyrušil, neexistuje žiadne 

ospravedlnenie pre prípad, že by ste zanechali niektorý z týchto výrobkov bez označenia. 

Rovnakou chybou je preliať chemikálie z jednej nádoby do druhej a zaprisahať sa, že ju čo 

najskôr označíte samolepkou. Môže sa vám ľahko stať, že na ňu zabudnete, alebo zabudnete 

o aký prostriedok ide, alebo že Vás bude niekto zastupovať a nerozlíši jeden produkt od 

druhého. 
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8. Nenechávajte deti pri bazéne bez dozoru 

Deti sa väčšinou učia plávať medzi piatym a šiestym rokom. Do tej doby sú neschopné dostať 

sa z bazénu bez cudzej pomoci a dokonca ani nemajú reflex, aby s vodou bojovali. Preto sa 

môže veľmi ľahko stať, že sa utopia. Vodná hladina je vždy veľmi silne príťažlivým prvkom pre 

malé dieťa nedovoľte mu preto nikdy, aby sa vydávalo samo na dobrodružnú cestu okolo 

bazénu. Predovšetkým dohliadnite na to, aby deti v okolí bazénu nejazdili na bicykli alebo 

trojkolke. To sú veľmi časté príčiny nehôd u bazénov. Nezabudnite, že najlepšia a najistejšia 

ochrana je plot, či už z rastlín alebo umele vybudovaný ( drevený, pletivo...). Inštalovanie 

poplašných systémov je považované len za pomocnú ochranu. 

 

9. Nepoužívajte v blízkosti bazénu elektrinu 

Váš bazén je obklopený zatrávnenými 

plochami. Keď sekáte trávnik, určite 

chcete, aby bol výsledok čo 

najdokonalejší a preto na záver 

ostriháte i okraje obrubníkov bazénu. 

Pokiaľ používate elektrickú sekačku, 

dbajte na to , aby prívodná šnúra alebo zásuvka predlžovacej šnúry neprišli do kontaktu 

s vodou, inak riskujete smrť elektrickým prúdom. Dajte si pozor na provizórne elektrické 

zapojenia. 

Z rovnakých dôvodov nikdy nevstupujte naboso do skladu s technickým materiálom,  v 

ktorom existuje nebezpečenstvo mokrej alebo  prinajmenšom vlhkej podlahy. 

 

10. Nikdy sa nekúpte, ak sú v chode elektrické čistiace zariadenia 

Výrobcovia elektrických čistiacich zariadení upozorňujú všetkých užívateľov bazénov: Ak sú 

elektrické čistiace zariadenia v chode, kúpanie môže byť veľmi nebezpečné! Voda je dobrý 

elektrický vodič a môže sa stať, že prístroj sa pokazí. Chcete si byť istí, uplatňujte toto 

pravidlo i pre všetky prístroje s napájaním 12V. 
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VODA 
 

 

Niektoré chyby alebo omyly môžu zapríčiniť zakalenie alebo znečistenie vody vo vašom 

bazéne. Uvádzame tie najdôležitejšie: 

 

11. Nezanedbávajte čistenie bazénu 

Rovnako ako udržujete v čistote Váš dom, vysávate 

pravidelne všetky podlahy, mali by ste i pravidelne 

najmenej raz za týždeň čistiť Váš bazén.  Čistiť môžete 

ručne pomocou ručného odsávača alebo čistiacim 

zariadením, ktoré odsáva lístie, prach a nečistoty všetkého 

druhu.  

 

12. Nezabúdajte čistiť čistiace sitká 

Úlohou vodného filtra je nasávať nečistoty, ktoré 

zostávajú na vodnej hladine. Tieto nečistoty potom 

zostávajú v čistiacich sitkách, ktoré sú veľmi rýchlo 

zaplnené. Vašou úlohou je tieto sitká pravidelne čistiť, aby 

nedochádzalo k znižovaniu účinnosti filtrácie. 

 

13. Nehádžte chlórové tablety priamo do vody! 

 

 

Tablety chlóru by mali byť vhadzované do čistiacich sieťok , nie 

priamo do nádrže s vodou. V prípade, že ich vhodíte priamo do 

vody, mohli by zanechať škvrny na stenách alebo na dne bazénu, 

alebo narušiť škáry, ak je Váš bazén vykachličkovaný. Môže sa 

stať, že nadmerné množstvo chlóru spôsobí vydutie vnútorného 

plášťa. 

 

14. Nezabúdajte vykonávať pravidelné rozbory vody 

Vodu vo Vašom bazéne je potrebné nielen filtrovať, ale i upravovať. Než však pristúpite 

k úprave vody, je potrebné nechať urobiť jej rozbor, aby ste poznali jej pH. Podľa neho zistíte 

s presnosťou, aké množstvo dezinfekčného prípravu máte použiť. Pozor! I keď ste vybavený 

prístrojom na úpravu vody neznamená to , že už nemusíte robiť rozbory. Poraďte sa s firmou, 

ktorá vám bazén inštalovala. 

 

15. Nezabúdajte na pravidelné čistenie filtrov! 

Najjemnejšie nečistoty sa dostávajú do filtrov, v ktorých sú zadržované v piesku , ktoré sa vo 

filtri nachádza. Avšak iba do určitej miery. Ak je piesok zanesený nečistotou, dochádza 

k spomaleniu cirkulácie vody a čerpadlo trpí. Je teda potrebné pristúpiť k preplachovaniu 

piesku protiprúdom a filter tak prečistiť. Takéto čistenie musí byť tým častejšie, čím viac 

bazén používate. Časté čistenie je tiež potrebné v období veľkého tepla a búrok. Manometer 

umiestnený na vrchnej časti filtra je skutočne cenným meracím prístrojom. 
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16. Nesnažte sa ušetriť tým, že znížite dobu filtrovania 

I keď ste zaprisahaným nepriateľom plytvania všetkého druhu, nesnažte sa ušetriť tým, že 

redukujete dobu filtrovania. Čiastka, ktorú takto ušetríte bude nízka a veľmi rýchlo vám 

pribudnú výdaje za prípravky, ktoré budete nútený používať, aby ste udržali vodu vo vašom 

bazéne čistú. Čím je teplejšie, tým častejšie sa bazén používa, a preto je vhodné nechať 

filtrovanie v chode najmä cez deň. 

 

17. Nedovoľte, aby sa voda zahriala na príliš vysokú teplotu 

Často sa stáva, že za horúcich letných dní sa voda v bazéne výrazne ohreje, najmä ak 

nechávate izotermickú pokrývku na bazéne príliš dlho. Pozor! Teplá voda (okolo 30°C) sa 

oveľa ťažšie udržuje ako voda studená. Často sa stáva, že práve následkom veľkých teplôt 

a búrok sa voda „skazí“ a dostane nepríjemný zelený odtieň. V podobných prípadoch 

neváhajte a zavčasu odstráňte izotermickou plachtu. 

 

18. Nezabúdajte kontrolovať stav predfiltrovacej nádobky 

 

Do čistiacich sitiek sa zachytia najhrubšie nečistoty a vy viete, že 

ich pravidelné čistenie je nevyhnutné. Ďalšou prekážkou pre 

nečistoty na ceste k filtru je predfiltrácia. Často sa stáva, že sa 

nádobka predfiltra zanesie rastlinami, vlasmi a jemnými 

nečistotami, ktoré zabraňujú dobrej cirkulácii vody a sťažujú 

riadne filtrovanie. Myslite na to , že vždy ako náhle vypnete 

filtrovanie, je potrebné vybrať nádobku predfiltra a vyprázdniť ju.  

 

 

19. Nespúšťajte čerpadlo  predfiltra bez vody 

 

Ako náhle otvoríte nádobku predfiltra, napríklad aby ste ju 

vyčistili , nezabudnite ju znova naplniť vodou (záhradnou 

konvicou alebo otvorením ventilu, ak je čerpadlo nižšie 

ako hladina vody) skôr, ako uvediete filtrovanie do chodu. 

V opačnom prípade, ak necháte čerpadlo pracovať 

„nasucho“, riskujete, že ho vážne poškodíte. 

 

20. Nevypínajte čistenie filtra, pokiaľ voda v kontrolnom priezore nie je úplne čistá 

Je správne, že vykonávate pravidelné preplachovanie filtra. Aby však takého čistenie bolo 

skutočne účinné, nezastavujte  ho príliš skoro. To by bola veľká chyba. Preplachovanie musí 

trvať aspoň 2-6 minút. Najlepšou kontrolou je priezor, ktorým vidíte pretekajúcu vodu“ ta 

musí byť číra a čistá. 

 

21. Nezabudnite preplachovať filter 

Ak je filter zanesený, je potrebné ho vymyť. K tomu sa 

používa prúd vody, ktorý do filtra vteká po niekoľkých 
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minútach odspodu smerom zhora (v opačnom smere než je normálna cirkulácia vody) a tak 

sa zvíri piesok vo filtri a zbavuje sa nečistôt. Po tomto preplachovaní je nutné piesok usadiť 

späť na miesto a stabilizovať ho. To je úlohou preplachovania. Touto procedúrou sa odstránia 

nečistoty mimo okruh cirkulácie, ktoré sa môžu nachádzať v piesku a v kanalizácii.  

 

 

22. Nezanedbávajte kontrolu filtra 

Životnosť filtračného piesku je približne 6 až 8 rokov, zriedka 10 rokov. Je preto vhodné čas 

od času demontovať alebo odšroubovať veko alebo ventil, aby bolo možné skontrolovať stav 

filtračného piesku. Ten musí byť sypký a bez hrudiek. Malo by ho byť takmer rovnaké 

množstvo ako po naplnení, teda až nad hornú trubicu. Ak je piesok tvrdý znamená to , že 

nebolo dodržované správne pH. Do filtra sa dostal vodný kameň a vytvoril spoločne 

s pieskom maltu, čo nie je príliš vhodné prostredie k filtrovaniu. V podobnom prípade je 

vhodné piesok vymeniť. 

 

23. Nemanipulujte so šesťcestným ventilom bez toho, aby bolo vyradené z chodu čerpadlo 

Vždy, keď manipulujete s filtrom a potrebujete uviesť do chodu šesťcestný ventil, 

nezabudnite najprv zastaviť chod čerpadla pomocou vypínača. V opačnom prípade riskujete, 

že poškodíte ako čerpadlo tak hydraulický okruh. 

 

24. U kazetového filtra alebo filtra s diatomitom nepoužívajte zrážacie činidlá 

Ak je váš bazén vybavený filtrom s diatomitom alebo kazetový filtrom, nikdy nepoužívajte 

zrážacie činidlá. Tento prípravok má za úlohu zhlukovať najjemnejšie nečistoty, aby im 

zabránil preniknúť do filtračného prostredia. Preto môže byť používané výhradne v prípade 

pieskových filtrov. Ak sú použité pre filter kazetový alebo filter s diatomitom, upchá ho. 

 

25. Nastavte šesťcestný ventil vždy do správnej polohy 

 

Dbajte na to, aby ste vždy, keď manipulujete so šesťcestným 

ventilom nastavili späť správnu polohu. Ak si nebudete pri 

nastavení dávať pozor, môže sa stať, že bude dochádzať k úniku 

vody. 

 

 

 

26. Nezabudnite kontrolovať tlak vody vo filtri 

Pokiaľ sa vám všetky tieto operácie zdajú príliš chúlostivé a nemáte dojem, že nie ste schopný 

kontrolovať správny chod filtra, nezabudnite, že máte skvelý kontrolný prostriedok a tým je 

manometer. Ten vám určí, aký je tlak vody vo filtri. Ak sa dostane ručička do červenej časti 

ciferníka, je to znamenie, že tlak stúpa, pretože voda zle cirkuluje pieskom. V tom prípade je 

čas pristúpiť k čisteniu filtra. 
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27. Nezabudnite nastaviť hodiny v elektrickej skrinke vždy po prerušení prúdu 

 

V elektrickej skrinke sa nachádzajú hodiny, na ktorých sa dá 

naprogramovať chod filtrovania. Občas sa stane, že je prerušená 

dodávka elektrického prúdu. V takom prípade nezabudnite  nastaviť na 

hodinách správny čas, aby filtrovanie prebiehalo podľa vopred 

zamýšľaného programu.   

 

 

28. Nesekajte trávu v tesnej blízkosti bazénu bez toho, aby ste sa presvedčili o smere vetra 

 

Nič nie je ľahšie, ako steblo trávy; ak sekáte trávu v blízkosti 

bazénu za veterného počasia, kontrolujte, akým smerom 

vietor fúka. V opačnom prípade sa môže stať, že sa hladina 

vášho bazénu celá pokryje nasekanou trávou a čistiaca 

sieťka bude mať čo robiť, aby pohromu napravila. 

 

 

29. Neosadzujte plochy v blízkosti bazénu rastlinami s opadavým lístím 

Úhlavným nepriateľom čistoty vodnej hladiny je rastlinstvo. Doposiaľ sme hovorili o steblách 

trávy, listy však predstavujú oveľa väčší zdroj znečistenia. Lístie z kríka vysadeného v blízkosti 

bazénu skončí nevyhnutne na vodnej hladine. V blízkosti bazénu preto nevysadzujte stromy 

a kríky a vyhnite sa taktiež boroviciam, ich ihličie je pre čerpadlo a kanalizáciu obzvlášť 

nebezpečné. 

 

30. Nepoužívajte síran meďnatý s materiálom PVC 

Síran meďnatý je veľmi účinný prostriedok pre odstraňovanie rias. Našťastie však pre údržbu 

bazéna nie je príliš používaný, pretože má tendenciu zafarbiť povrch bazénu veľmi sýtou 

modrou. Spôsobuje škvrny na vnútornom plášti z PVC a zanecháva originálne zelené odlesky 

na odfarbených svetlých vlasoch. 

 

31. Nedávajte do bazénu PHMB a chlór alebo bróm 

PHMB a chlór alebo bróm sú nekompatibilné chemické produkty. Ich spojenie dodáva vode 

zelené alebo hnedé zafarbenie, viac či menej sýte podľa koncentrácie prípravku. Problém sa 

potom nedá vyriešiť inak ako výmenou väčšej časti vody v bazéne. 

 

32. Nezabudnite kontrolovať hladinu vody v bazéne 

Dobrý chod filtrovania závisí (okrem iného)na správnom nasávaní na úrovni čistiacich sitiek (a 

eventuálne vypúšťacieho otvoru). Z toho dôvodu musí byť hladina vody udržovaná na úrovni 

čistiacich sitiek. Ak je hladina príliš vysoká alebo naopak príliš nízka, sitká nemôžu plniť svoju 

úlohu. Je preto nevyhnutné, aby ste udržiavali správnu hladinu vody. 
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BAZÉN 
 

Štruktúra bazénu , v ktorom sa kúpete, je zvolená tak, aby vydržala čo najdlhšie. Jej životnosť 

však môže byť o to dlhšia, čím viac dbáte na to , aby ste sa nedopúšťali niektorých chýb. 

33. Nenechávajte vášho psa, aby sa hral v bazéne 

I keď je váš pes čistý a udržiavaný, jeho prítomnosť pri kúpaní v bazéne predstavuje vždy 

komplikáciu pri úprave vody. V bazéne po ňom zostanú chlpy a prach, čo sa príliš nezlučuje 

s hygienou a pohodlím kúpajúcich sa. Mimo toho môžu pazúry poškodiť nebo zničiť povrch 

bazénu. 

 

34. Nekúpte sa s čiernymi plávajúcimi plutvami  

Kúpanie s čiernymi plutvami (čo je našťastie farba, ktorá sa dnes používa stále menej 

a menej) môže zanechať na povrchu bazéna z PVC neodstrániteľné stopy. Myslite na to, že je 

vhodnejšie zvoliť radšej plutvy rovnakej farby, ako je povrch vášho bazénu.  

 

35. Nevypúšťajte nikdy bazén skôr, ako sa dohodnete na údržbe s príslušnou firmou 

Bazén nemá nikdy zostať dlho prázdny. Inak riskujete, že popraská, zborí sa alebo vyduje..., 

skrátka poškodí sa. Voda ho zaťaží a tým pádom drží v žiadanej forme a na túto rovnováhu 

nie je dobré siahať bez pádnych dôvodov. Pokiaľ  si prajete bazén predsa len vypustiť, či už 

kvôli čisteniu alebo údržbe, obráťte sa vždy najprv na firmu, ktorá práce vykonáva, aby mohla 

jednať s náležitou rýchlosťou a vo vhodnom termíne. 

 

36. Nezanedbávajte čistenie línie vodnej hladiny 

Línia vodnej hladiny je citlivé miesto. Tu slnko a znečistenie pôsobí 

najviditeľnejším spôsobom. Je teda z estetických dôvodov treba 

udržovať toto miesto v čistote v opačnom prípade podstupujete riziko, 

že sa na línii vodnej hladiny vytvoria škvrny, ktoré už nepôjdu odstrániť.   

 

 

37. Nehrajte si v bazéne s ostrými predmetmi 

Ak sa zdá niektorému z vašich detí zábavné plávať si v bazéne s harpúnou, nie je to tak dobrý 

nápad. Ak je váš bazén vykachličkovaný, a nie je vo vode žiadna vhodná „živá korisť“, nemôže 

sa stať nič hrozného. Pokiaľ je však vnútorný plášť bazénu z PVC, škody môžu byť značné: 

predstavte si vnútrajšok vášho bazénu posiaty niekoľkými dierami, skrz ktoré voda presakuje 

viac či menej rýchlo, ale neodvratne. Neradujte sa, že vaše deti nevlastnia harpúnu. 

Akýkoľvek iný ostrý predmet vám môže spôsobiť rovnaké starosti. 

 

38. Skok o tyči do vody 

Používanie tyče k výdatnejšiemu odrazu je bezpochyby považované za skvelú zábavu. Pre 

bazén je to však spôsob nevhodný, pretože zlomyseľná tyč sa môže ľahko dotknúť povrchu 

bazénu a ak je z PVC, dokonca ju i pretrhnúť. Pokiaľ vaši blízky trvajú na skokoch do vody, 

kúpte si k bazénu odrazovú dosku. 
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VYBAVENIE 

 

Ak chcete udržať vybavenie vášho bazénu v dobrom stave a udržať si jeho vysokú účinnosť, 

dbajte o nasledujúce odporúčania. 

39. Nenechávajte hadicu čiastočne vo vode a čiastočne zvonka bazéna 

Môže sa vám  niekedy stať, že zabudnete na hadicu, ktorou ste 

dopúšťali vodu na správnu úroveň z časti vo vode a z časti 

zvonka bazénu. Ak je potom táto časť nižšie ako hladina vody, 

môže sa stať, že si z bazénu vypustíte časť vody. Rovnaká 

nepríjemnosť sa môže stať i s hadicou pri čistení. 

 

40. Nezmotávajte nasávajúcu hadicu a nenechávajte ju 

na slnku 

Ak je čistiace zariadenie vypnuté, nenechávajte nasávajúcu hadicu zmotanú. Ak chcete, aby 

zostala dlho v dobrom stave a nepopraskala, uložte ju natiahnutú a najlepšie v tieni. 

 

41. Nezabudnite naplniť nasávajúcu hadicu vodou skôr, než ju začnete používať 

Ak chcete uviesť do chodu čistiace zariadenie, naplňte najskôr hadicu vodou skôr, ako ju 

nasadíte. Môžete dať koniec hadice pred výtlačnú trysku, keď je filtrovanie zapnuté. Pokiaľ 

nie je hadica plná vody, prístroj nebude fungovať.  

 

42. Plachtu so vzduchovými bublinami je možné používať i s pomocou navíjacieho zariadenia 

Navíjacie zariadenie je najlepšia záruka, že budete používať izotermickú plachtu správnym 

spôsobom. Ako náhle je plachta zvinutá, najčastejšie pri kraji bazénu, je potrebné ju chrániť 

pred škodlivými účinkami slnečných lúčov pomocou obalu, ktorý je dodávaný zároveň 

s plachtou. Takto dosiahnete jej dlhšiu životnosť. 
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43. Nezabudnite, že ručné vysávanie nečistôt funguje iba vtedy, ak je v chode filtrovanie 

Ak sa rozhodnete používať ručné odsávanie, nezabudnite sa uistiť, že je filtrovanie v chode. 

Jedno totiž môže fungovať bez druhého. 

 

44. Pri odstraňovaní zimnej plachty dbajte na to, aby sa nečistoty z nich nedostali do vody 

Na konci zimy je plachta, ktorá sa používa k zazimovaniu pokrytá zvyškami rastlín 

a nečistotami. Ak ich chcete odstrániť, dávajte pozor na to, aby sa tieto nečistoty nedostali 

do vody. Plachtu snímajte opatrne a opláchnite ju mimo bazéna skôr, ako ju uložíte. 

 

45. Nezapínajte osvetlenie, ak nie je pod vodou 

Rozsvietené svetlomety uvoľňujú veľké množstvo tepla a preto musia byť ponorené vo vode, 

aby nedošlo k ich deformácii, alebo aby sa nespálila žiarovka. Musí byť chladený vodou, preto 

svetlomety nikdy nezapínajte skôr, ako budú celé ponorené. 

 

46. Nezabúdajte skontrolovať prepad  čistiacich sitiek 

Niektoré čistiace sitká sú vybavené otvorom umožňujúcim prepad vody pre prípad, že by bol 

bazén príliš naplnený, napríklad následkom silných dažďov. Čas od času skontrolujte, či nie je 

tento prepad upchaný lístím alebo najrôznejšími nečistotami. 

 

47. Neotvárajte elektrickú skrinku bez toho, aby ste vypli prúd 

 

„Aké jednoduché, milý Watson“, ale prečo to nezopakovať ešte raz! 

Nikdy sa nedotýkajte elektrickej skrine bez toho, aby ste predtým 

vypli prívod elektrického prúdu. V opačnom prípade riskujete 

usmrtenie elektrickým prúdom. 

 

48. Nepoužívajte izotermickú plachtu ako plachtu k zazimovaniu 

Táto plachta je tenká, dosť zraniteľná a nemôže znášať ani príliš slnečného žiarenia ani chlad; 

začnite sa trhať a vzduchové vankúšiky praskajú. V každom prípade nie je vhodnou ochranou 

vášho bazénu v zime. 

 

49. Neklaďte izotermickú plachtu na vodu vzduchovými vankúšikmi nahor 

Vzduchové vankúšiky sú miniatúrne lupiny, ktoré pohlcujú slnečné žiarenie a predávajú ho 

vode v bazéne. Je nutné, aby tieto vankúšiky boli v kontakte s vodou, aby bola pokrývka čo 

najviac účinná. Okrem iného vankúšiky umožňuj priľnutie plachty k vodnej hladine a to 

prispieva k jej dobrému zakrytiu. 
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50. Nezabudnite ošetriť dlažbu a obrubníky bazénu 

Pokiaľ ste si vybrali dlažbu a obrubníky bazéna z prírodných materiálov, nezabudnite ich pred 

zimou ošetriť, aby boli ochránené pred mrazom a pred znečistením, čoho následkom môžu 

sčernieť. K tomu účelu existuje celý rad prípravkou a odborník vám pri ich výbere bude isto 

vedieť poradiť. Nepoužívajte však prípravky na báze silikónu, pretože potom by bola dlažba 

i obrubníky klzké. 

 

 

 

 

Rady pre Vás pripravili členovia pracovného tímu firmy B.P.A. spol. s r.o. 

 

 

V prípade, že máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú Vášho bazénu, radi Vám ich zodpovieme 

na telefónnom čísle:  02/48 21 35 10; Servis Hotline: 0911 828 282 


