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Bezpečnostní schůdky
pro bazény s výškou stěny  
122 cm a 132 cm
Návod k obsluze

Důležitá bezpečnostní pravidla 
Umístěte schůdky na pevnou základnu. Na schůdkách smí být pouze jedna osoba 
v daný okamžik, předejdete tak případnému zranění. Vždy pomáhejte dětem při 
používání schůdků, předejte tak případnému zranění nebo vážného zranění. Na 
děti a osoby se zdravotním postižením dohlížejte stále, pokud používají výrobek. 
Skládání a rozkládání schůdků smí provádět pouze dospělé osoby. Po schůdkách 
se vždy pohybujte čelem (při vstupu do bazénu i při jeho opouštění). Pokud není 
bazén používán, odstraňte a zajistěte schůdky. Zabráníte tak užívání bazénu 
neoprávněným osobám (např. dětem bez dozoru, neplavcům) a případnému 
utonutí. Nepoužívejte schůdky k žádnému jinému účelu, než pro který jsou určeny. 
Kontrolujte pravidelně dotažení všech matic a šroubů a ujistěte se, že schůdky 
jsou stabilní. Pokud používáte bazén v noci, použijte umělé světlo pro osvětlení 
všech bezpečnostních štítků, schůdků, stupaček přístupových cest. Vždy zajistěte, 
aby byly schůdky používány pod trvalým dohledem dospělé osoby. Ze schůdků 
neskákejte do bazénu, je mělký. Maximální nosnost schůdků 136 kg. Neplavte pod, 
skrz a za schůdky. Před začátkem sestavování schůdků si uspořádejte a identifikujte 
díly, které se k sobě budou připojovat. Některé díly jsou si podobné, ale nejsou 
zaměnitelné. Doba montáže je cca 30-60 minut. DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA, 
ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO UTONUTÍ.  

Nářadí, které budete potřebovat: šroubovák + kombinované kleště

DŮLEŽITÉ: Neutahujte všechny spojovací prvky na doraz, dokud není dokončen 
poslední krok montáže. USCHOVEJTE NÁVOD PRO PŘÍPAD OPĚTOVNÉ MONTÁŽE.

VAROVÁNÍ - Nesprávně spojené části můžou vést k nestabilním schůdkům a pádu, 
který může způsobit zranění a i smrt.

CZ
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Seznam dílů (Obrázek 0)

Číslo Název

Rozměry  
a počet ks

Číslo dílu

122 cm 132 cm 122 cm 132 cm

1 Vrchní zahnuté madlo 2 2 12512 12512

2 Horní deska 1 1 12182 12182

3 Spona 2 2 12190 12190

4 Krátký šroub pro vrchní madlo (navíc 1x) 11 9 10810 10810

5 Dlouhý šroub pro horní desku (navíc 1x) 5 5 10227 10227

6 A strana - Horní boční noha A 1 1 12669A 12643A

7 A strana - Horní boční noha B 1 1 12669B 12643B

8 A strana - Dolní "J" noha A 1 1 12670A 12644A

9 A strana - Dolní "J" noha B 1 1 12670B 12644B

10 Stupínek 6 8 12629 12629

11 Kotva stupínků 12 16 12630 12630

12 B strana - Horní boční noha A1 1 1 12653A 12653A

13 B strana - Horní boční noha B1 1 1 12653B 12653B

14 B strana - Dolní boční noha A1 1 1 12651A 12654A

15 B strana - Dolní boční noha B2 1 1 12651B 12654B

16 C strana - Horní boční noha C 2 2 12652 12655

17 C strana - Dolní "U" noha C 1 1 12650 12650

18 Základna schůdků 2 2 11356 11356

 
1.  Sestavení nohou strany A (obrázek 1.1-1.4) 

Ujistěte se, že nohy „J“ jsou směrem ven, než přikročíte k montáži stupínků. 
Sestavení horních částí nohou strany A (obrázek 1.4)  
Press, hold and insert = Zmáčknout, držet a vložit Spring pin = pružinový kolíček

2.  Sestavení nohou strany B (obrázek 2.1-2.4) 
Sestavení horních částí nohou strany B (obrázek 2.4)

3.  Sestavení nohou strany C (obrázek 3.1-3.4) 
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou nohy pevně smontovány a zajištěny.

4. Instalace horní desky (obrázek 4)

5.  Instalace horních madel (obrázek 5.1-5.2) 
DŮLEŽITÉ: Jedna strana po druhé. Nepřipojujte druhou stranu schůdků, dokud 
nejsou horní madla nainstalovaná. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matky 
pevně dotaženy.

CZ
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6. Instalace nohou strany B (obrázek 6)
VAROVÁNÍ: Před každým použitím se ujistěte, že jsou odnímatelné schůdky pevně 
zakotveny v základně a bezpečně uzamčeny pomocí spon, které jsou na přední 
hraně horní desky.

7. Před použitím schůdků (obrázek 7)
Po sestavení všech částí dohromady, zkontrolujte všechny spoje, zda jsou pevně 
dotaženy a vyzkoušejte všechny stupně schůdků, zda jsou pevně ukotveny. 
DŮLEŽITÉ: odnímatelná část schůdků musí být umístěna z vnější části bazénu

8. Po použití schůdků (obrázek 8) 
Press and Pull = Stlačit a vytáhnout

9. Vrácení schůdků zpět, z bezpečnostní pozice (obrázek 9)
Pravou rukou podržte západku směrem k sobě a současně levou rukou zatlačte na
bílé výstupky. Následně vytáhněte nohu tak, aby výstupky zmizeli v dutině. Nechte 
zbytek nohy nad horní lištou (ujistěte se, že nespadne zpět do dutiny) a rychle
zvedněte odnímatelnou část schodů ze zabezpečené pozice. Vraťte se zpět k bodu 
6 pro nové připojení odnímatelné části schodů.

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem na www.marimex.cz.  
Chyby v tisku vyhrazeny. 
Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

CZ

Kontakty
www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz
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SK

Bezpečnostné schodíky  
pre bazény s výškou steny  
122 cm a 132 cm
Návod k obsluze

Dôležité bezpečnostné pravidlá 
Umiestnite schodíky na pevnú základňu. Na schodíkoch smie byť iba jedna osoba 
v daný okamih, predídete tak prípadnému zraneniu. Vždy pomáhajte deťom pri 
používaní schodíkov, odovzdajte tak prípadnému zraneniu alebo vážneho zranenia. 
Na deti a osoby so zdravotným postihnutím dohliadajte stále, ak používajú výrobok. 
Skladanie a rozkladanie schodíkov smú vykonávať len dospelé osoby. Po schodíkoch 
sa vždy pohybujte čelom (pri vstupe do bazéna i pri jeho opúšťaní). Pokiaľ nie je 
bazén používaný, odstráňte a zaistite schodíky. Zabránite tak užívanie bazéna 
neoprávneným osobám (napr. Deťom bez dozoru, neplavcom) a prípadnému 
utopenia. Nepoužívajte schodíky k žiadnemu inému účelu, než pre ktorý sú 
určené. Kontrolujte pravidelne dotiahnutie všetkých matíc a skrutiek a uistite 
sa, že schodíky sú stabilné. Ak používate bazén v noci, použite umelé svetlo pre 
osvetlenie všetkých bezpečnostných štítkov, schodíkov, stúpačiek prístupových 
ciest. Vždy zaistite, aby boli schodíky používané pod trvalým dohľadom dospelej 
osoby. Zo schodíkov neskáčte do bazéna, je plytký. Maximálna nosnosť schodíkov 
136 kg. Neplávajte pod, skrz a za schodíky. Pred začiatkom zostavovaní schodíkov 
si usporiadajte a identifikujte diely, ktoré sa k sebe budú pripájať. Niektoré diely sú 
si podobné, ale nie sú zameniteľné. Doba montáže je cca 30-60 minút. DODRŽUJTE 
TIETO PRAVIDLÁ, aby ste sa vyhli vážnym zraneniam ALEBO UTOPENIU. 

Náradie, ktoré budete potrebovať: skrutkovač + kombinované kliešte

DÔLEŽITÉ: Neuťahujte všetky spojovacie prvky na doraz, kým nie je dokončený 
posledný krok montáže. USCHOVAJTE NÁVOD PRE PRÍPAD OPÄTOVNÉ MONTÁŽE.

VÝSTRAHA - Nesprávne spojené časti môžu viesť k nestabilným schodíkom a pádu, 
ktorý môže spôsobiť zranenie a aj smrť.
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SK Seznam dílů (Obrázek 0)

Číslo 
dielu

Názov

Rozmery  
a Počet ks

Číslo dielu

122 cm 132 cm 122 cm 132 cm

1 Vrchný zahnuté madlo 2 2 12512 12512

2 horná doska 1 1 12182 12182

3 spona 2 2 12190 12190

4 Krátky skrutka pre vrchnú madlo  
(navyše 1x)

11 9 10810 10810

5 Dlhý skrutka pre hornú dosku (navyše 1x) 5 5 10227 10227

6 A strana - Horná bočné noha A 1 1 12669A 12643A

7 A strana - Horná bočné noha B 1 1 12669B 12643B

8 A strana - Dolné "J" noha A 1 1 12670A 12644A

9 A strana - Dolné "J" noha B 1 1 12670B 12644B

10 stupienok 6 8 12629 12629

11 kotva stupienkov 12 16 12630 12630

12 B strana - Horná bočné noha A1 1 1 12653A 12653A

13 B strana - Horná bočné noha B1 1 1 12653B 12653B

14 B strana - Dolné bočné noha A1 1 1 12651A 12654A

15 B strana - Dolné bočné noha B2 1 1 12651B 12654B

16 C strana - Horná bočné noha C 2 2 12652 12655

17 C strana - Dolné "U" noha C 1 1 12650 12650

18 základňa schodíkov 2 2 11356 11356

 
1.  Zostavenie nôh strany A (obrázok 1.1-1.4) 

Uistite sa, že nohy „J“ sú smerom von, než prikročíte na montáž stupienkov. 
Zostavenie horných častí nôh strany A (obrázok 1.4) 
Press, hold and insert = Zmačknúť, držať a vložiť Spring pin = pružinový kolíček

2.  Zostavenie nôh strany B (obrázok 2.1-2.4) 
Zostavenie horných častí nôh strany B (obrázok 2.4)

3.  Zostavenie nôh strany C (obrázok 3.1-3.4) 
DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že sú nohy pevne zmontované a zaistené.

4. Inštalácia hornej dosky (obrázok 4)

5.  Inštalácia horných madiel (obrázok 5.1-5.2) 
DÔLEŽITÉ: Jedna strana po druhej. Nepripájajte druhú stranu schodíkov, kým 
nie sú horné madla nainštalovaná. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matky 
pevne dotiahnuté.
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SK6.  Inštalácia nôh strany B (obrázok 6) 
VAROVANIE: Pred každým použitím sa uistite, že sú odnímateľné schodíky 
pevne zakotvené v základni a bezpečne uzamknuté pomocou spôn, ktoré sú na 
prednej hrane hornej dosky.

7.  Pred použitím schodíkov (obrázok 7) 
Po zostavení všetkých častí dohromady, skontrolujte všetky spoje, či sú pevne 
dotiahnuté a vyskúšajte všetky stupne schodíkov, či sú pevne ukotvené. 
DÔLEŽITÉ: odnímateľná časť schodíkov musí byť umiestnená z vonkajšej časti 
bazéna

8.  Po použití schodíkov (obrázok 8) 
Press and Pull = Stlačiť a vytiahnuť

9.  Vrátenie schodíkov späť, z bezpečnostnej pozície (obrázok 9) 
Pravou rukou podržte západku smerom k sebe a súčasne ľavou rukou zatlačte 
na biele výstupky. Následne vytiahnite nohu tak, aby výstupky zmizli v dutine. 
Nechajte zvyšok nohy nad hornou lištou (uistite sa, že nespadne späť do dutiny) 
a rýchlo zdvihnite odnímateľnú časť schodov zo zabezpečenej pozície. Vráťte sa 
späť k bodu 6 pre nové pripojenie odnímateľné časti schodov

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.cz.  
Chyby v tlači vyhradené.  
Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty
www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk
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HU

Biztonsági lépések  
122 cm-es és 132 cm-es 
falvastagságú medencékhez
Kezelési útmutató

Fontos biztonsági szabályok
Helyezzen lépéseket egy rögzített alapra. Az esetleges sérülések elkerülése 
érdekében a lépcsőkön mindig csak egy személy lehet. Mindig segítsen a 
gyermekeknek a lépcső használatával elkerülni a lehetséges sérüléseket vagy 
súlyos sérüléseket. Gyermekek és az egészségesek számára mindig figyelje 
a fogyatékosságot a termék használatakor. A felcsatolás és a halmozás csak 
felnőttek által végezhető. Mindig mozgassa a lépcsők elülső részét (a medence 
belépésekor még akkor is, ha elhagyja). Ha a medence nincs használatban, távolítsa 
el és rögzítse a lépcsőket. Ez megakadályozza a medence jogosulatlan használatát 
(pl. Nem házas gyermekek, nem úszók) és esetleges fulladás. Ne használja 
a lépéseket semmilyen más célra, mint amelyre szánják. Ellenőrizze, hogy az 
összes anyát és csavart rendszeresen meghúzza-e, és ellenőrizze, hogy a lépcsők 
stabilak-e. Ha éjszaka használja a medencét, használjon mesterséges fényt minden 
biztonsági címkének, lépcsőnek, sétaútnak megvilágítására. Mindig győződjön meg 
róla, hogy a lépéseket felnőtt felügyelet alatt használják. Ne ugorj le a lépcsőről 
a medencébe, se sekély. Maximális emelési kapacitás 136 kg. Ne ússzon a lépcsők 
alatt, a lépcsőkön és a lépcsők mögött. A lépcsők összeszerelését megelőzően 
gondoskodjon arról, hogy azonosítsa az egyes részeket. Egyes részek hasonlóak, de 
nem cserélhetők fel. A szerelési idő kb. 30-60 perc. HOGY A SZABÁLYOKAT, HOGY 
SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY TÁROLÁS ELLENÉBEN.  

A szükséges eszközök: egy csavarhúzó + kombinált fogó

FONTOS: Ne húzza meg az összes rögzítőelemet addig, amíg az utolsó szerelési 
lépés befejeződik. A KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZETEVÉTELÉNEK KIKAPCSOLÁSA.

FIGYELMEZTETÉS - A helytelenül csatlakoztatott alkatrészek instabil lépésekhez 
és esésekhez vezethetnek, amelyek sérülést és halált okozhatnak.
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HUAlkatrészlista (0 kép)

Cikkszám Név

Méretek 
és darabok

Cikkszám

122 cm 132 cm 122 cm 132 cm

1 Felső görbe fogantyú 2 2 12512 12512

2 Legfelső tábla 1 1 12182 12182

3 csat 2 2 12190 12190

4 Rövid csavar a felső fogantyúhoz  
(extra 1x)

11 9 10810 10810

5 Hosszú csavar a felső lemezhez  
(extra 1x)

5 5 10227 10227

6 Oldal - Felső oldalsó láb A 1 1 12669A 12643A

7 Oldal - felső oldalsó láb B 1 1 12669B 12643B

8 Egy oldal - alsó "J" láb A 1 1 12670A 12644A

9 Oldal - Alsó "J" láb B 1 1 12670B 12644B

10 pódium 6 8 12629 12629

11 A százszorszépek horgonya 12 16 12630 12630

12 B oldal - felső oldalsó láb A1 1 1 12653A 12653A

13 B oldal - Felső oldalsó láb B1 1 1 12653B 12653B

14 B oldal - Alsó oldal A1 1 1 12651A 12654A

15 B oldal - Alsó oldalsó láb B2 1 1 12651B 12654B

16 C oldal - felső oldalsó láb C 2 2 12652 12655

17 C oldal - Alsó "U" láb C 1 1 12650 12650

18 Lépcsőház 2 2 11356 11356

1.  A lábak összeszerelése (1.1-1.4 ábra) 
Győződjön meg róla, hogy a „J“ lábak kifelé vannak, mielőtt a létrákat 
feltelepítené. 
Az A oldal felső lábainak összeszerelése (1.4 ábra) 
Nyomja meg, tartsa lenyomva és helyezze be = nyomja, tartsa lenyomva és 
helyezze be a rugócsapot = rugócsapot

2.  A B oldal lábainak összeszerelése (2.1-2.4 ábra) 
A B oldal felső lábainak összeszerelése (2.4 ábra)

3.  A C oldal lábainak összeszerelése (3.1-3.4 ábra) 
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a lábak szilárdan vannak 
összeszerelve és rögzítve.
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4. Szerelje be a felső lemezt (4. ábra)

5.  A felső korlátok behelyezése (5.1-5.2 ábra) 
FONTOS: Az egyik oldal a másik után. Ne csatlakoztassa a lépcsők másik oldalát, 
amíg a felső fogantyúk nincsenek felszerelve. Győződjön meg róla, hogy az 
összes csavar és anyacsavar szorosan meghúzva van.

6.  A B oldalú lábak behelyezése (6. ábra) 
FIGYELEM: Minden használat előtt ellenőrizze, hogy azok kivehető lépéseket 
ágyazva a bázis és biztonságosan zárható klipek, amelyek a vezető szélén a felső 
lemez.

7.  A lépések használata előtt (7. ábra) 
Összeállítása után az összes rész, ellenőrizze a csatlakozásokat, függetlenül 
attól, hogy van-e húzva, és próbálja minden fokozat lépéseket, amelyek szorosan 
kapcsolódnak.  
FONTOS: A lépcsők eltávolítható részének a medence külső oldalán kell 
elhelyezkednie.

8.  Miután a lépéseket (8. ábra) 
Nyomja meg és húzza = Nyomja meg és húzza meg

9.  Hajtsa vissza a lépcsőket a biztonsági helyzetből (9. ábra) 
A jobb kezével tartsa a zárat felé, és nyomja meg bal kezét fehér lebenyek. 
Ezután húzza ki a lábat úgy, hogy a fülek eltűnjenek az üregbe. Hagyja a lábát 
a felső rúd felett (győződjön meg róla, hogy nem esik vissza az üregbe) és 
gyorsan emelje fel a lépcsők eltávolítható részét a rögzített helyzetből. Menjen 
vissza a 6. pontba, hogy új kapcsolatot létesítsen a levehető lépcsőkkel.

A garancia feltételeit a www.marimex.com Panasz Szabályai szabályozzák.  
A nyomtatási hibák fenntartva vannak. Gyártó: Intex Development Co. Kft

HU

Érintkezés
www.marimex.cz

Ügyfélközpont
tel.: 261 222 111

e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz
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