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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNE PREČÍTAŤ
VŠETKY POKYNY, POROZUMIEŤ IM A RIADIŤ SA NIMI. USCHOVAJTE PRÍRUČKU PRE

NESKORŠIE NAZRETIE. NEDODRŽANIE TÝCHTO INŠTRUKCIÍ, VAROVANÍ A
BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE PORANENIA ČI SMRŤ DIEŤAŤA.

Zistite si názov modelu alebo číslo uvedené na výrobku alebo na obale. Starostlivo si prečítajte upozornenie na obale 
a uschovajte pre neskoršie nazretie.

VAROVANIE

• Nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo utopenia.
• Nie je určené na komerčné využitie. Určené na vonkajšie použitie.
• Na obale výrobku nájdete odporúčaný vek a hmotnosť užívateľov.
• Najmä menším deťom hrozí riziko utopenia.
• Deti sa môžu utopiť i v malom množstve vody. Vyprázdnite bazén, pokiaľ nie je používaný.
• V prítomnosti detí pri bazéne a jeho okolí či počas napúšťania a vypúšťania bazénu aktívne dozerajte na deti a buďte v ich blízkosti.
 V prípade straty dieťaťa vždy skontrolujte bazén.
• Po použití bazén vždy vyprázdnite a uložte ho na miesto, kde doň nebude pršať alebo natekať voda z iného zdroja.
• Aby deti nevstupovali do bazénu bez dozoru, nainštalujte okolo bazénu plot alebo inú schválenú bariéru. Na majiteľa bazénu sa môžu 
 vzťahovať miestne či štátne právne normy týkajúce sa oplotenia na ochranu detí, bezpečnostných zábradlí a iných bezpečnostných opatrení.
• Pokiaľ sa bazén nepoužíva, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky a plávajúce pomôcky. Veci v bazéne priťahujú pozornosť malých detí.
• Odstráňte z okolia bazénu veci, ako sú stoličky, stoly a ostatné predmety, po ktorých môže dieťa vyliezť do bazénu.
• Neskáčte do bazénu alebo sa v ňom nepotápajte. Skákanie alebo potápanie môže mať za následok zlomené väzy, ochrnutie, ďalšie iné 
 zranenia či smrť.
• Elektrické zariadenia, ako sú elektrické šnúry, rádiá, reproduktory a ďalšie, uchovávajte mimo bazénu. Neumiestňujte bazén v blízkosti 
 elektrického vedenia.
• V blízkosti bazénu majte pripravené záchranné pomôcky, príp. dôležité telefónne čísla na záchrannú službu.
• Urobte si kurz prvej pomoci. V prípade potreby môžete zachrániť život.

VŠEOBECNÉ:
• Bazén a príslušenstvo bazénu môžu zostavovať len dospelé osoby.
• Bazén zostavujte na rovnom povrchu vo vzdialenosti minimálne 2 m od akejkoľvek prekážky ako je plot, garáž, dom, presahujúce vetvy,  
 šnúry  na bielizeň, alebo elektrické káble.
• Nezostavujte detský bazén na blate, piesku, mäkkom povrchu, balkóne, betóne, asfalte alebo na inom tvrdom povrchu.
• Pre niektoré modely - Vyhľadajte miesto mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, aby sa znížila pravdepodobnosť obarenia. Výrobok,  
 ktorý je obrátený na sever, dostane najmenej priameho slnečného žiarenia.
• Neopierajte sa o bazén, nesadajte na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazénu ani nevyvíjajte tlak na prstenec. Mohlo by dôjsť k   
 zraneniu alebo k vyliatiu vody z bazénu. Nedovoľte, aby sa niekto šplhal po bazéne alebo na ňom obkročmo sedel.
• Udržujte čistotu v bazéne i okolí. Chránite tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu. Vodu z bazénu neprehĺtajte a dodržujte pravidlá základnej  
 hygieny.
• Pred vstupom do bazénu si zložte všetky ostré a voľné predmety ako sú šperky, hodinky, obuv, opasky, kľúče, hodinky, sponky, atď.
• Bazény podliehajú bežnému opotrebovaniu. Vykonávajte riadnu údržbu. Nadmerné zaťaženie bazénu používaním môže viesť k jeho   
 zboreniu. Pri zborení bazénu dochádza k značným stratám bazénovej vody.
• Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu. Nie sú tu žiadne opraviteľné súčasti.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE:
Bazén je odporučené stavať 2 alebo viacerým dospelým osobám (záleží od veľkosti bazénu). Čas zostavenia sa pohybuje medzi 10 až 20 
minútami. Nepočíta sa napúšťanie vody.
1. Nájdite rovnú plochu bez kameňov, konárov a ďalších ostrých predmetov, ktoré by mohli preraziť dno bazénu alebo spôsobiť zranenie.   
 Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénový plášť. Ak tráva prerastie cez bazénový plášť, nepovažuje sa to  
 za výrobnú chybu.

2. Vyberte miesto, kde chcete výrobok umiestniť.
3. Pomaly rozbaľte výrobok a skontrolujte, či nie je pretrhnutý. Pokiaľ je bazén poškodený, nepoužívajte ho.
4. Rovnomerne rozprestrite bazén a uzavrite všetky výpustné ventily, pokiaľ sú prítomné.
5. Najskôr nafúknite spodné vzduchové komory. Použite manuálnu vzduchovú pumpou, ktorá je určená priamo pre nafukovacie výrobky.   
 Postupne nafúknite ďalšie komory.
6. Nafukujte výrobok, kým nie je povrch dostatočne pevný. Pokiaľ sa objaví pnutie vo švoch, výrobok je prefúknutý. V tomto prípade okamžite  
 zastavte nafukovanie. Vypustite vzduch, aby došlo k zníženiu tlaku a zamedzilo sa pnutiu výrobku vo švoch. Neprefukujte výrobok.   
 Nepoužívajte vysokotlakový vzduchový kompresor, pretože to môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
7. Uzavrite všetky viečka nafukovacích ventilov a zatlačte ich do výrobku.
8.  Pomaly napustite bazén vodou do požadovanej výšky pre určených užívateľov.

INŠTRUKCIE PRE VÝROBKY S VODNÝM VODOTRYSKOM A INÝM PRÍSLUŠENSTVOM (LÍŠIA SA PODĽA 
MODELU):

A
B A B

C

ÚDRŽBA BAZÉNU A JEHO VYPÚŠŤANIE
• Pri každom použití skontrolujte, či v bazéne nie sú diery, alebo iné poškodenia. Poškodený bazén nikdy nepoužívajte.
• Voda môže byť ľahko kontaminovaná, preto ju často vymieňajte. 

Vypúšťanie bazénu a dlhodobé skladovanie:
1. Bazén môžu vypúšťať iba dospelé osoby. Skontrolujte si miestne predpisy na likvidáciu vody v bazéne.
2.  Odstráňte z bazénu všetko príslušenstvo, ako sú hračky, záhradné hadice, atď.
3.  Otvorte viečko výpustného ventilu (líši sa podľa modelu).
4.  Otvorte viečka nafukovacích ventilov, aby došlo k vypusteniu vzduchových komôr. Pomaly stlačte bočné steny smerom dovnútra a dole,  
 aby ste urýchlili vypúšťanie vzduchu z bazénu. Pre vypustenie zvyšnej vody pomaly nadvihnite jednu stranu bazénu.
5.  Viečka nasaďte po vyfúknutí bazénu späť na ventily. Predtým, ako výrobok zložíte, uistite sa, či je riadne vysušený. Výrobok sušte zhruba  
 hodinu na slnku.
6.  Výrobok a všetky jeho súčasti skladujte vnútri miestnosti na suchom a čistom mieste. Na uskladnenie bazénu môže byť použitý originálny  
 kartónový obal.
7. Plášť a príslušenstvo skladujte vo vnútornom priestore na suchom a čistom mieste. Originálny kartónový obal môže byť použitý na 
 skladovanie.

Súprava na opravu:
Záplaty sú súčasťou balenia. Záplaty slúžia na opravu drobných poškodení, ako sú malé dierky. Preštudujte si pokyny uvedené na zadnej strane 
balenia záplat.
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Pripojenie vodného vodotrysku
1. Uchopte konektor vodotrysku (A).
2.  Naskrutkujte konektor vodotrysku (A) k záhradnej hadici (B) a pevne ho dotiahnite.
3.  Zapnite pomaly vodu, aby sa rovnomerne napúšťala. Vodotrysk nastavte podľa potreby.
4.  Pokiaľ máte k dispozícii nadstavec (líši sa podľa modelu), naskrutkujte ho (C) na konektor vodotrysku (A). Potom do nadstavca (C) 
 zasuňte záhradnú hadicu (B).


