
WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i 
użytkowanie basenu. 

 BASEN OWALNY  – MODELE 549 X 305 CM
                                                                          610 X 366 CM
                                                       732 X 366 CM
                                                       853 X 366 CM

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Firma INTEX  ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane zabawki , artykuły plażowe 
,materace do spania, pontony , o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w 
marketach i sklepach zabawkowych. 

Odwiedź naszą stronę internetową : http://www.intexdevelopment.pl/
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Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup baseny firmy Intex. Proszę poświęci parę minut na przeczytanie 
niniejszej instrukcji przed montażem basenu. Informacje tutaj zawarte pozwolą na dłuższą 
eksploatację basenu i bezpieczniejsze z niego korzystanie. Przed montażem należy przejrzeć 
film instruktażowy będący na wyposażeniu. Do montażu zaleca się obecność 2 –3 osób, 
następne osoby mogą wpłynąć  na przyspieszenie prac. 
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Zasady bezpieczeństwa 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas 
użytkowania produktu.
 
OSTRZEŻENIE :

• Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.
• Zabezpiecz drzwi i okna aby uniemożliwić nagłe pojawienie się w pobliżu basenu 

osób wymagających opieki
• Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić 

barierki zabezpieczające.
• Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywa wyłącznie przez osoby 

dorosłe.
• Nigdy nie zezwalać  na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
• Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może 

spowodować załamanie się konstrukcji.
• Nie pozwalaj nikomu na siadanie, wspinanie się na ścianki basenu.
• Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliża, jeśli basen 

nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać  uwagę małych dzieci.
• Trzymaj krzesła, stoły , zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co 

najmniej 1 metr od basenu.
• W pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu 

udzielenia natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia.
• Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
• Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze 

widoczne. 
• Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć  odpowiedniego oświetlenia, aby 

wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
• Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
• Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
• Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe 

mogłyby być  nie zauważone pod pokrywą. 
• Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta. 
• Basen i jego otoczenie muszą być  zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstanie 

obrażeń u osób korzystających z basenu.
• Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób 

związanych z brudną wodą. Nie mąć wody. Zachowuj wszystkie zasady higieny.
• Postępuj zgodnie z instrukcją , aby basen został zmontowany prawidłowo. W 

przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że duże ilości wody będą musiały zostać 
wylane ,w  celu powtórnego rozstawienia.

 Barierki zabezpieczające i pokrywy nie mogą zastąpić  stałego i kompetentnego dozoru ze 
strony osób dorosłych. 

Niestosowanie się do powyższych zasad może doprowadzić  do zniszczenia posesji, 
poważnych obrażeń , a nawet śmierci.
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LISTA CZĘŚCI
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Uwaga : przed rozpoczęciem montażu poświęć parę minut na 
zapoznanie się ze wszystkimi częściami basenu.
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Tabela z ilościami części 
Nr 
częś
ci 

Opis 549x305 
cm

610x366 
cm

732 x 
366 cm

853 x 
366 cm

1 Nakładki belek 4 4 4 4
2 Przycisk sprężynujący 2 2 4 6
3 Pozioma belka A 2 2 2 2
4 Pozioma belka B 0 0 2 4
5 Pozioma belka C 2 2 2 2
6 Mata 1 1 1 1
7 Powłoka basenowa 1 1 1 1
8 Pręcik łączący 4 4 6 8
9 Uchwyt ograniczający 4 4 6 8
10 Nasadka podstawki 8 8 12 16
11 Przycisk sprężynujący 8 8 12 16
12 Podstawka w kształcie litery U 4 4 6 8
13 Zawór wypustowy 1 1 1 1
14 Zatyczka zaworu wypustowego 1 2 2 2

Lista części zamiennych 

Nr 
częś
ci 

Opis 549x305 
cm

610x366 
cm

732 x 
366 cm

853 x 
366 cm

1 Nakładki belek 10380 10380 10380 10380
2 Przycisk sprężynujący 10381 10381 10381 10381
3 Pozioma belka A 11099 11099 11099 11099
4 Pozioma belka B 11100 11100
5 Pozioma belka C 11101 11101 11101 11101
6 Mata 10872 10666 10667 10758
7 Powłoka basenowa 10870 10768 10769 11014
8 Pręcik łączący 10383 10383 10383 10383
9 Uchwyt ograniczający 10710 10710 10710 10710
10 Nasadka podstawki 10379 10379 10379 10379
11 Przycisk sprężynujący 10382 10382 10382 10382
12 Podstawka w kształcie litery U 10877 10709 10709 10709
13 Zawór wypustowy 10201 10201 10201 10201
14 Zatyczka zaworu wypustowego 11044 11044 11044 11044
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Montaż 

Montaż basenu
Informacje dotyczące wyboru i przygotowania gruntu. 
OSTRZEŻENIA

• Aby uniknąć ryzyka porażania prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka 
sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z 
wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo 
sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Nie stosować przedłużaczy, 
wyłączników czasowych , łączników w celu podłączenia pompy do źródła prądu. 
Przeczytaj uważnie  instrukcję do pompy filtrującej  w celu zapoznania się dalszymi, 
ważnymi ostrzeżeniami. 

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze :

1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na 
powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.

2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. 
Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.

3. Nie rozkładać basenu na podkładach i platformach.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1,5 do 2  metrów  musi być wolne od 

przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.
5. Basen niszczy trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na 

wegetację roślin w jego pobliżu.
6. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie twarde ( piasek , ziemia , trawa)  niezbędne jest 

podłożenie kawałków desek ( wymiar 38 x 38 x 3 cm ) pod każdą nogę stelaża. 
Opcjonalnie można użyć kawałków żelaza , kafelków bądź dachówek.

7. W razie problemów skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą basenów.  
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Basen mógł zostać zakupiony razem z pompą filtrującą , która posiada odrębną instrukcję 
obsługi. Podłączenie pompy następuje po zakończeniu montażu basenu.

1. Wyjmij dywanik z kartonu numer 1 i rozłóż go całkowicie, tak by, zachować odległość 1,5-
2 metrów od ścian , płotów, drzew itp.
Wyjmij powłokę basenową (7)  z kartonu  i połóż ją na dywaniku. Rozłóż ją , aby rozgrzała 
się na słońcu, co spowoduje łatwiejszy montaż. Upewnij się, że powłoka jest rozłożona 
centrycznie na dywaniku. Podłączenia węży w powłoce muszą znajdować się w pobliżu 
źródła prądu.  
Nie ciągnij powłoki po ziemi, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie i wyciek wody 
(patrz rys.1)

2. Wyjmij wszystkie części z kartonu(ów)  i połóż je w miejscu , gdzie będą montowane. 
(patrz rys. 2.1,2.2,2.3) Zapoznaj się z listą części na stronie 3. 
Ważne :Nie rozpoczynaj montażu , jeśli jakieś części brakują. Skontaktuj się wówczas ze 
sprzedawcą bądź punktem serwisowym.

549 x 305 cm i 610 x 366 cm                                 732 x 366 cm 

                                                     853 x 366 cm 
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3. Upewnij się , że powłoka jest całkowicie rozłożona na dywaniku .Rozpoczynając z jednej 
strony powłoki, wsuń zamknięty koniec belki poziomej A do rękawa, znajdującego się w 
rogu. Kontynuuj wciskając belkę B  w belkę A i belkę C wciskając w belkę B.
Utrzymuj wyrównany poziom pomiędzy otworami belek i otworami rękawów w pokrywie.
Kontynuuj wkładanie wszystkich belek „A-B-C” w rękawy i zrób to samo z innej strony.  
Połączenie belek jest różne w zależności od rozmiaru basenu, patrz tabela poniżej. 

Rozmiar basenu Liczba nóg w kształcie litery U na 
każdej stronie

Połączenie belek

549 x 305 cm / 610 x 366 cm 2 A-C
732 x 366 cm 3 A-B-C
853 X 366 CM 4 A-B-B-C

4. Nałóż uchwyt ( 9) na podstawkę w kształcie litery „U” (12) i przeciągnij go tak, aby znalazł 
się na spodzie „U” ( patrz rysunek 3 ) 
Powyższą czynność powtórz ze wszystkimi uchwytami i podstawkami. Ważne :
Upewnij się, że wokół dywaniku jest 1,5 – 2 metrów wolnej przestrzeni.
 

  

5 .Wierzchołki podstawek w kształcie „U” mają podwójny sprężynowy zacisk , który jest 
fabrycznie zamocowany. Górną część uchwytu umocuj w otworach belek „A-B-C” ściskając 
palcami dolną część guzików.

Powyższa czynność pozwoli na łatwiejsze zamocowanie podstawek w belkach. Kiedy 
podstawka w kształcie litry U  znajdzie się już w belce , przy pomocy palców pozwól,  aby 
podstawka „zatrzasnęła się „ na właściwym miejscu. 

Powyższą czynność powtórz ze wszystkimi podstawkami. (patrz rys.4)

6. Włóż pręcik mocujący do powstałych z zakładek otworów , aby połączyć uchwyt powłoki 
basenowej z uchwytami ograniczającymi. (patrz rys.5)

7. Pociągnij podstawkę od basenu tak ,aby uchwyt się naprężył. Powtórz tę czynność ze 
wszystkimi uchwytami.
(patrz rys.6)
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8. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie twarde ( piasek , ziemia , trawa)  niezbędne jest 
podłożenie kawałków desek ( wymiar 38 x 38 x 3 cm ) pod każdą nogę stelaża.
Podstawki w kształcie litery „U” muszą być umieszczone centralnie na desce.
Deska powinna być umieszczona tak, aby jej słoje biegły prostopadle do nogi stelaża.

9. Potrząśnij nadmuchiwaną krawędzią basenu, aby upewnić się , że znajduje się ona na 
zewnątrz ścian basenu i jest zwrócona ku górze. Napompuj górną krawędź ( obręcz ) , 
utrzymując ją centrycznie w stosunku do basenu. Ważne ! Do pompowania nie używać 
urządzeń sprężających powietrze. Nie przepompować.

Ważne :
Temperatura powietrza i wody ma wpływ na ciśnienie powietrza w nadmuchiwanej krawędzi 
( obręczy ). Optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie miejsca na ewentualne rozprężenie 
się powietrza poprzez działanie promieni słonecznych itp. Podczas upałów sprawdź, czy nie 
wypuścić pewną ilość powietrza , aby uniknąć uszkodzenia.

W żadnym wypadku firma Intex, jej agenci oraz pracownicy nie będą odpowiedzialni za 
uszkodzenia nadmuchiwanej krawędzi ( obręczy ) powstałe przez nieuwagę, brak dozoru lub 
czynniki zewnętrzne.
10. Przed napełnieniem wody do basenu, upewnij się, że :

• Wszystkie podstawki w kształcie litery U (12 ) są zamocowane równo.
• Wszystkie uchwyty ograniczające ( 9 ) są umieszczone centrycznie w podstawkach w 

kształcie litery U ( 12 )
• Uchwyty powłoki basenowej są naciągnięte na zewnątrz spodu basenu, a uchwyty 

ograniczające             ( 9 ) są naciągnięte lub leżą płasko na ziemi.
• Zawór odpływowy wewnątrz basenu jest zamknięty , a nasadka na zewnątrz jest 

dokręcona szczelnie.
Napełnij basen wodą na wysokość 2-3 cm i sprawdź czy podłoga basenu jest równa.
Ważne :
Jeśli woda spływa w kierunku jednej ściany, grunt pod basenem nie jest dokładnie 
wypoziomowany.
Musisz wypuścić wodę z basenu, wyrównać grunt i zacząć całą procedurę od nowa.
Zacznij wygładzać pozostałe zmarszczki od środka basenu w kierunku ścian basenu.
Jeśli przyczyną powstania zmarszczek jest dywanik, dwie osoby powinny pociągnąć go z 
każdej strony w celu wygładzenia jego powierzchni.
11. Ściany basenu będą rosły w miarę napełniania wodą. Ważne :
W trakcie napełniania basenu wodą, sprawdź co jakiś czas czy podstawki (12) są równo i 
dokładnie wyrównane z poziomymi belkami.
Ważne : Zanim pozwolisz komukolwiek na korzystanie z basenu , zapoznaj go z zasadami 
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
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Konserwacja i chemia basenowa 
OSTRZEŻENIE : 
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. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach 
niedostępnych dla dzieci.

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. 
3. Urządzenia firmy Intex takie jak : powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą 
pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego 
sprzedawcę basenu. 
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych. 

Problem Opis Przyczyna Środki zaradcze
Algi - zielona woda

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

Poziom pH i chloru wymaga 
dostosowania do normalnego 
poziomu.

- 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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Uwaga !
Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta chemii basenowej i ostrzeżeń dotyczących zdrowia.
Nie dolewaj chemii basenowej podczas , gdy w basenie znajdują się osoby. Może to 
spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować 
uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel W Polsce nie zwraca 
żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej.
Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się 
wymieniać co 2 tygodnie. 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer : 0 61 8 498 380 lub odwiedzenie 
naszej strony internetowej http://www.intexdevelopment.pl/

Uwaga : Aby uniknąć uszkodzenia basenu , natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, 
aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego. 
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Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie. 

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu. 
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża (3). 
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie 

odprowadzona. 
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego . Uwaga : Łącznik spowoduje otwarcie 

zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać. 
7. Odłącz wąż od łącznika , kiedy woda przestanie wypływać.
8. Włóż ponownie nakrętkę  od wewnątrz na zaworze.  
9. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu. 
10.  Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe. 
11. Upewnij się , że zanim zaczniesz składać basen, wszystkie jego elementy są suche.  W 

razie potrzeby wystaw je na słońce przez okres około 1 godziny. ( patrz rys. 8 ).Posyp 
pudrem ( talkiem) , aby zapobiec zlepieniu się winylu i wchłonięciu ewentualnych 
resztek wody.

12. Przygotuj prostokątną powierzchnię do zwijania powłoki. Zaczynając z jednej strony , 
złóż podwójnie jedną szóstą powłoki. Wykonaj tę czynność po przeciwnej stronie 
( patrz rys.9.1 & 9.2)

13. Kiedy będziesz już miał dwie złożone strony , po prostu nałóż jedną stroną na drugą – 
podobnie jak zamykasz książkę ( patrz rys. 10.1 & 10.2 ). 

14. Złóż dwa dłuższe boki do środka ( patrz rys.11), a następnie zwiń powłokę ( patrz rys. 
12).

15. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 5 a 40 
stopni Celsjusza. 

16. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie. 

 
Przechowywanie po sezonie 

Twój basen może być łatwo przechowywany w bezpiecznym miejscu przez okres zimowy. 
Jakkolwiek wielu użytkowników zostawia rozłożony basen przez cały rok. Przy wystąpieniu 
niskich temperatur istnieje ryzyko  zniszczeń dokonanych przez lód. Dlatego rekomendowane 
przez producenta jest osuszenie , zdemontowanie i przechowywanie basenu w bezpiecznym 
miejscu , gdzie temperatura nie  jest niższa niż 0 stopni. Zobacz poprzedni rozdział dotyczący 
osuszania powłoki basenowej.

1. Wyczyść dokładnie powłokę basenową. 
2. Wyjmij powierzchniowy oczyszczacz wody ( jeśli znajdował się w komplecie 

) oraz inne akcesoria podłączone do nagwintowanego sitka. Jeśli to konieczne, 
wymień sitko. Upewnij się, ze wszystkie elementy są suche i czyste przed 
przechowywaniem.
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3. Zamocuj od wewnątrz zatyczki –dla basenów poniżej 488 cm średnicy. Zamknij 
zawór pompy w modelach powyżej 518 cm średnicy. 

4. Wyjmij drabinkę ( jeśli była w komplecie) i złóż w bezpiecznym miejscu. Upewnij 
się, że drabinka jest kompletnie wysuszona.

5. Odłącz węże łączące pompę z basenem.
6. Możesz dodać środki chemiczne dodatkowo zabezpieczające basen. Skonsultuj się w 

tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
7. Przykryj basen pokrywą basenową. 
8. Wyczyść i osusz pompę filtrującą i jej węże. Wyjmij stary wkład filtrujący ( miej 

zawsze przynajmniej jeden w zapasie). 
9. Pompę i jej elementy przechowuj w temperaturze pomiędzy 0 a 40 st. C. 

Zasady bezpieczeństwa
Spędzanie czasu w wodzie może być zarówno źródłem zabawy , jak i mieć właściwości 
lecznicze. Jakkolwiek, niesie za sobą także element ryzyka w postaci możliwości odniesienia 
obrażeń, a w krańcowym przypadku nawet śmierci. 
Aby powyższe ryzyko zminimalizować, stosuj się zawsze do ostrzeżeń i zasad zawartych w 
instrukcji, na produkcie i na opakowaniu. 
Pamiętaj, że ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wspomniane w w/w punktach nie wyczerpują 
oczywiście wszystkich możliwości odniesienia obrażeń, czy też zaistnienia 
niebezpieczeństwa. 
W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby :

• nauczenie się pływać
• zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
• poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym 

niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu 
niepowołanego dostępu do basenu.

• Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
• Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie
• Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.
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