
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

БАСЕЙН MASTER 

 
Преди първото използване и преди монтаж на басейна, моля прочетете внимателно това 

ръководство и го запазете. Тук ще намерите упътване за експлоатация, безопасност и употреба 

на закупения от вас басейн от Sportensklad.bg (Соларшоп ЕООД). 
 

Басейнът е предназначен само за домашна употреба, забранява се използването им за професионална 

употреба. 

Важен е непрекъснатият компетентен надзор на деца и хора с увреждания от възрастни хора. • 

Вземете предпазни мерки, за да не се стига до нежелано използване на басейна. • Вземете всички 

предпазни мерки, за да защитите децата и домашните животни. • Басейнът и принадлежностите на 

басейна трябва да се монтират и демонтират само от възрастни. • Никога не скачайте и не се 

гмуркайте в басейна. • За да гарантирате сигурен монтаж, поставете басейна върху сигурна компактна 

основа. В противен случай може да се случи, басейнът да се сгъне и намиращо се в басейна лице да 

бъде „отнесено“ извън басейна и наранено. • Не се облягайте или не упражнявайте натиск върху 

надуваемия пръстен, за да предотвратите повреди на пръстена или изтичане на вода. Не позволявайте 

на никого да седи или да се катери върху страните на басейна. • Моля, отстранете всички водни 

играчки в и около басейна, когато той не се използва, защото такива водни играчки привличат децата. 

• Отстранете креслата, масите и другите помощни елементи за качване на децата в басейна. • 

Внимавайте за това, предпазното оборудване да се намира до басейна, а спешните телефонни номера 

до най-близкия телефон. Примери за спасително оборудване: Одобрен от бреговата охрана кръгъл буй 

с въже, спасителен прът с дължина от поне 366 см. • Никога не плувайте сами и не позволявайте това 

на никой друг. • Поддържайте басейна си чист и спретнат. Дъното на басейна трябва винаги да се 

вижда от отвън. • Ако искате да използвате басейна си през нощта, внимавайте за това, всички 

предупредителни табелки, стълби, дъното на басейна и околността да са достатъчно осветени. • 

Никога не използвайте басейна под влиянието на алкохол или наркотици. • Внимание: дръжте децата 

далеч от покрития басейн, за да предотвратите това те да се оплетат в покривалото и по този начин да 

се удавят или да се наранят тежко. • Покривалата трябва да се отстранят напълно преди използване на 

басейна. Внимавайте за това, под покривалото да не се намират деца и възрастни, тъй като те не могат 

да бъдат видени. • Моля, не покривайте басейна, когато той се използва. • Поддържайте областта 

около басейна чиста, за да предотвратите наранявания в резултат на подхлъзване или падане. • 

Поддържайте водата чиста, защото така предпазвате всички потребители на басейна от болести. • 

Басейнът е обект за използване. Обърнете внимание на правилната поддръжка на Вашия басейн. 

Често прекомерно или бързо напредващо влошаване на качеството на водата могат да повреди 

басейна или фолиото. В резултат на това може да се случи изтичането на големи количества вода от 

басейна. • Този басейн е подходящ само за употреба на открито. • Ако не използвате басейна за по-

продължителен период от време, изпразнете басейна напълно и го съхранявайте на сигурно и сухо 

място. По време на съхранение басейнът не трябва да се мокри от дъжд или поради други причини. За 

целта вижте също ръководството за съхранение • За да гарантирате, че водата ще бъде циркулирана 

поне веднъж на ден, ние препоръчваме да включвате филтриращата помпа също и по време на 

използване на басейна. Прочетете по-точните указания за пресмятане на необходимите работни 

часове на филтриращата помпа в ръководството за експлоатация. ПРЕДПАЗНИТЕ ПРЕГРАДИ ИЛИ 

ПОКРИТИЯТА НА БАСЕЙНА НЕ МОГАТ ДА ЗАМЕНЯТ НЕПРЕКЪСНАТОТО И КОМПЕТЕНТНО 

НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА. ВЪЗРАСТНИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ФУНКЦИЯТА НА 



ВОДНИ СПАСИТЕЛИ И ДА ВНИМАВАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА КЪПЕЩИТЕ СЕ, И ОСОБЕНО 

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦА! Указание: Собствениците на басейна трябва да се запознаят с 

местните или държавните правила и закони относно безопасността на децата, предпазните бариери, 

осветлението и другите мерки за безопасност. Клиентите могат да се свържат със своята местна 

информационна служба, за да получат по-подробни детайли. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРЕПОМПВАЙТЕ БАСЕЙНА, ЗА ДА НЕ СЕ СПУКА! НЕ 

ОСТАВЯЙТЕ НАДУВАЕМ БАСЕЙН НА СЛЪНЦЕ, АКО НЯМА ВОДА В НЕГО. ТАКА СЕ 

ПРЕГРЯВА, ПРЕНАДУВА И МОЖЕ ДА СЕ СПУКА. СПАЗВАЙТЕ ОЗНАЧЕНИЯТА НА 

БАСЕЙНА! В БАСЕЙНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛУВА ИЛИ СКАЧА! 
 

Проследете схемите ,които се намират в допълнителното ръководството към басейна. 

  • Басейнът трябва да се постави на място, за което можете да изключите възможността, че някой 

може да достигне без разрешение, неволно или без надзор. • Вземете всички предпазни мерки, за да 

защитите децата и домашните животни. • За да гарантирате сигурен монтаж, поставете басейна върху 

сигурна компактна основа. В противен случай може да се случи, басейнът да се сгъне и намиращо се 

в басейна лице да бъде „отнесено“ извън басейна и наранено. • ВНИМАНИЕ: Свързвайте 

филтриращата помпа, ако изпоползвате такава,  само към контакт, който е защитен чрез който е 

защитен чрез дефектнотоков защитен превключвател (ДТЗП) или устройство за дефектнотокова 

защита (30 mA). За да намалите риска от електрически удар, не използвайте удължителни кабели, 

часовници за включване, адаптер ни или преобразувателни щепсели; за да свържете помпата към 

електрическата мрежа е нужна правилно разположена разклонителна кутия. Поставете кабела на 

място, където той не може да бъде повреден от косачки за трева, ножици за живи плетове и други 

подобни уреди. Спазвайте другите указания за безопасност в Ръководството за експлоатация за 

филтърната помпа. 

При търсенето на подходящо място за Вашия басейн вземете под внимание следното: 1. Основата 

трябва да е гладка и равна. Басейнът не трябва да стои върху склон или наклонена основа. 2. 

ОСНОВАТА трябва да е толкова стабилна, че да издържа теглото на напълнения басейн. Басейнът не 

трябва да се поставя върху кална, песъчлива или рохкава повърхност. 3. Не поставяйте басейна на 

тераса, балкон или върху подиум. 4. Около басейна трябва да остане свободно място от 1,2 метра, за 

да няма по какво да могат да се покатерят децата, за да паднат в басейна. 5. Тревата под басейна няма 

да расте повече. Изтеклата вода от басейна може да увреди растенията. 6. Първо отстранете всички 

агресивни треви. Определени видове треви като Св. Августин или Бермуда могат да пораснат през 

фолиото на басейна. Ако тревата порасне през или вътре във фолиото на басейна, това не е 

производствена грешка и следователно не е гаранционен случай. 

 

Грижа за водата: Спазването на правилния състав на водата е най-важният единичен фактор за 

повишаване на полезния живот и за външния вид на материала на фолиото, както и за получаването 

на бистра, чиста и здравословна вода. Можете редовно да проверявате качеството на водата с тестови 

продукти. Моля, спазвайте следните указания на производителя на химическите продукти: 1. Хлорът 

не трябва да влиза в контакт с фолиото на басейна, преди да се е разтворил напълно във водата. Хлор 

под формата на гранулат или таблетки трябва предварително да се разтвори в контейнер. При течен 

хлор е важно той веднага да бъде размесен основно с водата на басейна. 2. Никога не смесвайте 

различни химикали един с друг. Винаги добавяйте химикалите към водата на басейна отделно и ги 

разбърквайте основно, преди да добавите допълнителни химикали. 3. Предлагат се Intex скимер за 

басейн и Intex прахосмукачка за басейн, които помагат при поддържането на чиста вода в басейна. 

Моля, свържете се с Вашия местен специализиран търговец на басейни. 4. Не използвайте 

водоструйка за почистването на басейна 
 

По време на използване на басейна не трябва да се добавят химикали, защото може да се получат 

раздразнения на кожата и очите. Концентрирани хлорни разтвори могат да повредят фолиото на 

басейна. В никакъв случай фирма Intex както и всички дъщерни фирми и сервизни центрове, 

търговци на дребно или служители не могат да бъдат подведени под отговорност във връзка с 

възникнали разходи поради загуба на вода, лошо качество на водата или погрешно използване на 

химия. Пригответе резервни филтърни касети и сменяйте касетите на всеки две седмици. 

 

При силен дъжд: Ако нивото на водата е по-високо от максималното показание, източете водата 



възможно най-бързо, за да предотвратите повреда или препълване на басейна. Подсушаване и 

съхранение на басейна 1. Спазвайте местните предписания относно изхвърлянето на водата от плувни 

басейни. 2. Внимавайте също за това, изпускателният вентил да се намира в правилната позиция. 3. 

Отстранете капачката от изпускателния вентил във външната стена на басейна. 4. Свържете 

правилния край на градинския маркуч към съответния адаптер за маркуч. 5. Другият край на маркуча 

трябва да сочи в посоката, в която водата може да изтича безопасно надалеч от къщата. 6. Свържете 

адаптера за маркуч към изпускателния вентил. ВНИМАНИЕ: След свързване на адаптера към 

изпускателния вентил водата започва веднага да изтича през маркуча. 7. Когато водата престане да 

изтича сама, повдигнете басейна от срещуположната страна на изпускателния вентил и изпразнете 

така също и останалата вода от басейна. 8. Откачете маркуча и адаптера, когато сте готови. 9. За 

съхранение изпускателният вентил трябва да е затворен от двете страни - т.е. отвътре и отвън. 10. 

Поставете обратно капачката за изпускане от външната страна на басейна. 11. За да демонтирате 

басейна, следвайте инструкциите в обратен ред и отстранете всички малки части 

 

Презимуване на басейна: След употреба просто можете да изпразните басейна и да го приберете на 

сигурно място. Ако температурите паднат под 5 градуса Целзий, трябва да източите басейна, да го 

разглобите и да го приберете, за да предотвратите щети от лед по басейна и съответните му 

компоненти. Щетите от лед могат да доведат до това, фолиото на басейна да не може да се използва 

повече или в най-лошия случай то може да се скъса. Вижте също раздела „Как да изпразня басейна 

си“. Ако температурите във Вашата област не падат под 5 градуса Целзий, и решите да оставите 

басейна монтиран, процедирайте по следния начин: 1. Почистете основно водата на басейна. 2. 

Отстранете скимера (ако е приложимо) или другите свързани към филтъра части. Ако е нужно 

сменете мрежестата цедка. Проверете, дали всички принадлежности преди складирането са чисти и 

сухи. 3. Затворете входа за вода и изпускателните елементи с предвидените за целта тапи (размер 

16‘ и по-малки). Затворете входа за вода и изпускателния вентил (размер 17‘ и по-големи). 4. 

Отстранете стълбата (ако е налична) и я складирайте на безопасно място. Проверете, дали преди 

складиране стълбата е напълно суха. 5. Отстранете маркучите от всички връзки. 6. Използвайте 

съответната химия за зимата. Обърнете се към търговеца на басейни в близост до Вас, защото има 

големи регионални разлики. 7. Покрийте басейна с покривало. 8. Почистете и изпразнете помпата, 

корпуса на филтъра и маркучите. Отстранете и изхвърлете филтърната касета (пригответе нова касета 

за следващия сезон). 9. Поставете помпата и частите на филтъра в затворени помещения и ги 

съхранявайте на сигурно и сухо място, като температурата на съхранение трябва да е между 0 и 40 

градуса Целзий. 
Вашият плувен басейн може да Ви носи много удоволствие и радост, ала водата носи със себе си 

също рискове. За да можете да предотвратите евентуални опасности от нараняване и застрашаващи 

живота ситуации, прочетете и непременно спазвайте всички указания за безопасност, които съм 

приложени към продукта. Не забравяйте, че указанията за безопасност върху опаковките наистина 

съдържат много, ала разбира се не всички възможни рискове. За допълнителна безопасност, моля 

запознайте се със следните насоки, както и с предупрежденията, които се предоставят на 

разположение от националните организации за безопасност. • Осигурете постоянен надзор. Надежден 

и компетентен възрастен би трябвало да поеме функцията на воден спасител, особено когато в 

близост до басейна се намират деца. • Научете се да плувате. • Отделете време и се запознайте с 

мерките за първа помощ. • Информирайте всеки, който наблюдава басейна, относно възможните 

опасности, както и относно използването на предпазни съоръжения като например заключени врати, 

прегради, и т.н. • Информирайте всички лица, включително децата, които използват басейна, за това, 

какво трябва да се прави в случай на инцидент. • Важни са разумът и възможността за правилна 

преценка по време на къпане. 

 

Гаранционни условия – Ако в сайта е посочено , че басейнът има гаранция, то тя включва 

производствени дефекти, като спукани шевове, залепвания, винтили.. 
И са валидни всички други гаранционни условия от гаранционната карта, която е предадена с уреда. 

Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна 

окомплектовка в сервизните бази на фирмата. 

 

Продавач: Sportensklad.BG,  гр.Пазарджик, Д.Дебелянов 5, info@sportensklad.bg 

Вносител: Sportensklad.BG,  гр.Пазарджик, Д.Дебелянов 5, info@sportensklad.bg 
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава 
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