
BASEINO EKSPLOATACIJA IR TECHNINĖ PRIEŢIŪRA 

Medis yra gyva medţiaga, kuri reaguoja į temperatūros ir drėgmės pokyčius, nuo kurių gali 

atsirasti įskilimai ir įtrūkimai, bet tai yra normalus procesas ir jokiu būdu neturi įtakos gaminio 

tarnavimo laikui. 

Šio baseino mediniai elementai yra apdoroti autoklavo būdu pagal galiojančius standartus ir 

nekelia jokios grėsmės ţmonėms ir gyvūnams tiesioginio kontakto metu.  

Jei norite išsaugoti pirminę medienos spalvą, nulakuokite bespalviu laku. Arba galite naudoti 

spalvotą laką, arba medieną apdoroti bespalve alyva, kad sulėtinti blukimo procesą. Prieš 

lakuodami, įsitikinkite, kad lakas yra mikroporinis ir leis medienai kvėpuoti. Be to, ši priemonė 

per tam tikrą laiką neturėtų (šlapia mediena) įsiskverbti į medienos konstrukcijos gilumą ir 

paţeisti dangą. Geriausiu atveju lakuoti reikėtų prieš surenkant baseino karkasą. Naudokite tik 

aukštos kokybės priemones!!! Tai uţtikrins ilgalaikį apsauginį sluoksnį. Bet kokiu atveju 

rekomenduojama uţtepti lako sluoksnį ant nedidelės nematomos karkaso vietos ir tik po to 

padengti juo visą paviršių. 

Laikui bėgant, medinis paviršius taps purvinas. Kartą į metus išplaukite purvą iš medienos 

tarpų  stipria vandens srove. Sureguliuokite vandens srovę, kad nepaţeistumėte lako sluoksnio ir 

medienos pluošto. 

Baseinas yra pristatomas kaip surenkamas komplektas ir nėra skirtas išardymui.  

Baseinas skirtas besimaudantiems nuo 3 metų ir vyresniems. Maţi vaikai ir nemokantys plaukti 

turi naudotis pagalbinėmis plaukimo priemonėmis. Dėl jūsų saugumo ir jūsų vaikų saugumo 

grieţtai rekomenduojame perskaityti ir vadovautis saugos taisyklėmis.  

Naudojimasis baseinu įpareigoja laikytis saugos taisyklių.  

Modeliai Octo 440: vienu metu baseine gali būti ne daugiau 4 ţmonių. 

Modeliai Octo 530: vienu metu baseine gali būti ne daugiau 5 ţmonių. 

Modeliai Octo+ 540 ir 640: vienu metu baseine gali būti ne daugiau 6 ţmonių. 

Modeliai Octo+ 840: vienu metu baseine gali būti ne daugiau 8 ţmonių. 

Baseino kopėčias galima naudoti tik įlipimui ir išlipimui iš baseino. Bet koks kitas 

panaudojimas yra draudţiamas, nes gali būti pavojingas. 

Po paskutinio besimaudančiojo išlipimo iš baseino, išorines baseino kopėčias rekomenduojama 

nuimti, kad neįvyktų nelaimingų įvykių. Kopėčios įrengtos su patogiais ir patikimais fiksavimo 

uţraktais, naudokitės jais! Ţiemos metu kopėčias laikykite sausoje vietoje. Būtina uţkirsti bet 

kokį kelią į baseiną, kai baseinas nėra naudojamas. Medinių kopėčių paviršių reikėtų apdirbti tuo 

pačiu būdu, kaip ir kitus medinius baseino konstrukcijos elementus. 

Rekomenduojama apsaugoti priėjimą prie baseino vienu iš būdų, kurie yra nustatyti Prancūzijos 

baseinų saugos standartų NF P 90-306, 307, 308 ir 309, o būtent: apsauginė tvora, signalizacija, 

apsauginis uţdangalas arba tentas. 

Periodiškai tikrinkite prieinamus varţtus ir verţles, atlikite reikalingą baseino prieţiūrą 

(uţsukinėkite, šalinkite rūdis ir t.t.). 



Elkitės atsargiai su baseino danga, valykite ne per daug šiurkščiai. Periodiškai tikrinkite, 

kad dangos įtempimas būtų teisingas, kitaip dangoje gali atsirasti plyšiai ir nuotėkiai.  

Jei kada nors prireiktų iš baseino pilnai nupilti vandenį, imkitės visų reikalingų apsaugos 

priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (kritimų ir t.t.). Stenkitės baseino nepalikti 

tuščio daugiau kaip 48 valandas, nes gali deformuotis baseino konstrukcija.  

PRIMINIMAS: Į baseiną nardyti draudţiama – Vaikščioti ant bortelio draudţiama – Jokiu būdu 

nepalikite tuščio baseino be uţdangalo. 

BASEINO VANDENS PRIEŢIŪRA IR FILTRAVIMO SISTEMOS 

TECHNINĖ PRIEŢIŪRA 

Siekiant uţtikrinti jaukų maudymąsi, būtina periodiškai priţiūrėti baseino vandenį. Laikykitės 

rekomendacijų kaip naudotis baseino filtravimo įranga: paleidimo veikti seka, vandens 

regeneracijos veikimo daţnumas, techninė prieţiūra, tikrinimas (vamzdţių, varţtų ir verţlių) ir 

t.t. Sekite smėlio filtro uţterštumą. 

 Reguliariai tikrinkite, kad reikalingos angos nebūtų uţblokuotos. 

 Filtravimo sistemos techninės prieţiūros metu filtravimas turi būti išjungtas. 

 Jei filtravimo sistemoje įvyko gedimas, imkitės būtinų priemonių, kad nebūtų galima 

patekti į baseiną. 

 Pakeiskite paţeistas detales kaip įmanoma greičiau. Pakeitimui naudokite tik tas detalės, 

kurios yra patvirtintos klientų aptarnavimo tarnybos.  

 Maudymosi sezonu filtravimo įrenginys turi veikti kiekvieną dieną tiek laiko, kiek reikia 

atnaujinti visą baseino vandenį – ne maţiau 3 kartus per dieną. 

 Kad filtravimo sistema veiktų efektyviai, uţtikrinkite reikiamą ir pastovų baseino 

vandens lygį. Baseino vandens lygis turi būti 2/3 skimerio kaklelio aukščio. 

 Baseino pripildymui naudokite vandentiekio vandenį, tokio vandens pH reikšmė 

daţniausiai yra beveik ideali. Jeigu vanduo yra naudojamas iš šulinio arba iš kito vandens 

šaltinio, būtina ištirti šį vandenį. Būtina reguliariai tikrinti baseino vandens pH reikšmę ir, 

jei reikia, pakoreguoti ją, išlaikant tarp 7,2 ir 7,6.  

Siekiant išlaikyti baseino vandens kokybę, būtina periodiškai tikrinti ir priţiūrėti vandenį. 

Vandens valymo daţnis priklauso nuo tam tikrų sąlygų: baseino buvimo vietos, baseino 

naudojimo daţnio, oro sąlygų ir t.t.. Kadangi baseino vandens negalima išpilti tiesiogiai į 

kanalizaciją, vanduo yra išpilamas kaip lietaus nuotekos. Pasitikrinkite vietinius galiojančius 

įstatymus, susijusius su vandens išpylimu iš baseino.  

Techninių prieţiūros taisyklių nesilaikymas gali sukelti rimtą pavojų sveikatai ir saugumui, 

ypač vaikams. 



PAPILDOMI ĮRENGINIAI 

Elektriniai įrenginiai (pvz., povandeniai šviestuvai), kuriems reikalingas elektros tiekimas, turi 

būti įrengti ir prijungti pagal taikomus standartus. Rekomenduojama į šiuos klausimus atsiţvelgti 

labai rimtai, ir kreiptis į specialistus. 

Į kai kurių modelių komplektą įeiną burbulinis uţdangalas, kuriuo uţdengiamas baseinas, kai 

nenaudojamas. Dėl saulės šviesos poveikio į uţdangalą, vanduo po uţdangalu šyla; uţdangalas 

taip pat neleidţia vandeniui atšalti naktį. Nuėmę uţdangalą nuo baseino, apverskite jį, kad 

išdţiūtų, po to susukite jį į ritinį ir padėkite saugojimui. Burbulinio uţdangalo jokiu būdu 

negalima lankstyti, nes jis gali suplyšti. Laikas nuo laiko šlapiu skudurėliu nuvalykite burbulinį 

uţdangalą. Šis uţdangalas jokiu būdu negali būti laikomas apsaugos įrenginiu. Baseino apsaugai 

yra naudojamas ţiemos uţdangalas (pasirinktinai), kuris atitinka Prancūzijos saugos standartus 

NF P90-308. Šis aukštos kokybės gaminys turi išskirtinį patvarumą ir graţiai atrodo. Laikant ir 

priţiūrint ţiemos uţdangalą, naudokitės tomis pačiomis instrukcijomis, kaip ir burbuliniam 

uţdangalui.  

BASEINO PARUOŠIMAS ŢIEMAI 

 Atlikite ilgesnį filtro atgalinį plovimą. 

 Ţiemos metui (ar ilgiems laikotarpiams, kai baseinas nebus naudojamas) vandens iš 

baseino išpilti nereikia. 

 Uţpildantis baseiną skystis atlieka keletą uţduočių, sudarydamas šilumos izoliaciją, 

išlaikydamas dangą ir baseino karkasą atitinkamoje padėtyje.  

 Nupilkite šiek tiek vandens, maţdaug  per 10 cm nuo skimerio kaklelio apačios. 

 Vandenį galima nupilti sifono pagalba arba savitaka, nustatant daugiafunkcini voţtuvą į 

nuotėkio padėtį (DRAIN). Vanduo tekės per nuotėkių liniją. Atliekant šiuos veiksmus, 

nejunkite siurblio. 

 Po to atjunkite vamzdį po skimeriu, kad jis veiktų persipylimo principu, jeigu baseino 

vandens lygis pakiltų dėl kritulių. Pašalinkite iš skimerio vidaus visas chemines vandens 

valymo priemones ( chloro tabletes, flokuliantus ir t.t.). 

 Atsukite grįţtamojo purkštuko priekinę (ţiedinę) dalį iš baseino vidaus. 

 Uţkimškite iš vidaus grįţtamąjį purkštuką srieginiu arba guminiu kamščiu (į komplektą 

neįeina). 

 Įpilkite į vandenį  „Algicido“ ir konservavimo ţiemai priemonių (į komplektą neįeina). 

 Nuimkite nerūdijančio plieno kopėčias. 

 Uţdenkite baseino paviršių ţieminiu uţdangalu. 

PASTABA: baseino paruošimas ţiemai nėra būtinas, jei klimatas švelnus ir temperatūra nėra 

ţemesnė nei nulis. Šiuo atveju palaikykite reikiamą baseino vandens lygį ir įjunginėkite 

filtravimą 2-3 valandoms per dieną. Reguliariai tikrinkite baseino vandens lygį. 

  



HIDRAULINĖS SISTEMOS PARUOŠIMAS ŢIEMAI 

 Atjunkite grįţtamąja liniją. 

 Leiskite vandeniui ištekėti iš įsiurbimo ir grįţtamosios linijos. 

 Atsukite filtro kamštį, kuris yra apatinėje filtro dalyje, ir leiskite vandeniui ištekėti iš 

filtro. Kamščio nesukite atgal iki kito filtro įrangos panaudojimo. 

 Atsukite nutekėjimo kamščius ant siurblio ir priešfiltrio. 

 Palikite angas atviras. 

 Atjunkite elektros tiekimą nuo filtravimo valdymo pultelio. 

 Kiek įmanoma, laikykite filtravimo įrangą apsaugotoje nuo drėgmės vietoje. Jei įranga 

laikoma ne patalpoje, nuimkite siurblį ir padėkite į saugojimo vietą. 

HIGIENA 

Pirmiausia reikėtų atsiţvelgti į savo asmeninę higieną. 

Taip pat būtina palaikyti vandenį švarų, laikytis instrukcijų, kurios yra pateiktos skyriuje 

„EKSPLOATACIJA IR TECHNINĖ PRIEŢIŪRA“ . Atkreipkite  ypatingą dėmesį į vandens 

prieţiūros ciklus, kokybės tikrinimą, filtravimą ir valymą. 

Jūsų baseino būklė labiausiai priklauso nuo Jūsų pačių.  

 

 


