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UCHOVEJTE TENTO NÁVOD

VAROVÁNÍ
• Sestavit a rozložit smí pouze dospělá osoba.
• Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
• Používejte pouze ve vodě, kde dítě dosáhne na dno.
• Nevhodné pro děti do	36	měsíců.	Obsahuje šňůry.	Nebezpečí zamotání.
• Toto není záchranný prostředek.	Během používání nenechávejte dítě bez dozoru. Viz výrobek pro další

varování.
• Určeno pro použití v bazénu velikosti	8'	(244cm)	a	výše;	a	o výšce stěny	48"	(122cm)	nebo	nižší.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Montáž vodní hry

Před sestavením a používáním tohoto výrobku si pečlivě 
přečtěte a poté dodržujte následující návod.

1. Každou komoru pomalu nafoukněte	nožní nebo ruční pumpou.

UPOZORNĚNÍ:	Abyste	zabránili prasknutí, nepřehustěte	výrobek a nepoužívejte vysokotlaký kompresor.
2. Všechny napouštěcí ventily pečlivě uzavřete.

Kroky	3-5,	platí pouze pro model	s	volejbalovým příslušenstvím:
3. Provlečte šňůru volejbalové sítě	průchodkami umístěnými na vnitřní straně každého nafukovacího sloupku (jsou-li součástí).

Volné konce zavažte tak, jako tkaničky.
4. Na každé straně nafukovacích sloupků utáhněte přezky.
5. Abyste udrželi nafukovací sloupky vzpřímené a stabilní,	nastavte na každé straně nafukovacích sloupků popruhy přezek.
6. Pokračujte návodem na instalaci zátěžové kotvy.
7. Pro uskladnění postupujte opačně než při sestavování.	Před uskladněním výrobek pečlivě očistěte a vysušte.	Uskladněte

pod střechou a na suchém místě.

Instalace zátěžové kotvy
Před sestavením a používáním tohoto výrobku si 
pečlivě přečtěte a poté dodržujte následující návod.

1. Prvně nafoukněte a sestavte plovoucí konstrukci.
UPOZORNĚNÍ:	Abyste zabránili prasknutí, nepřehustěte výrobek a nepoužívejte vysokotlaký kompresor.

2. Umístěte sestavenou konstrukci na vodu.
3. Provlečte každou šňůru průchodkami na kotvících vacích.
4. Kotvící vaky jsou dva;	každý vak udrží	2	až	3kg	zatížení.	Nepřekračujte tuto doporučenou váhu.
5. Pro zatížení doporučujeme použít oblázky nebo podobné malé kamínky ohlazené erozí	na velikost nebo

průměr 2,54	až	5	cm.	DŮLEŽITÉ:	Nikdy nepoužívejte hrubé kameny nebo kameny s ostrými hranami.	Mohly
by způsobit vážné zranění nebo by mohly poškodit kotvící vaky a bazén.

6. Pro zatížení nedoporučujeme použít písek nebo jiný jemný materiál.	Snadno by mohly z vaku spadnout nebo
se vysypat a následně by mohly způsobit vážné zranění nebo poškození.

7. Předtím než dáte oblázky do kotvících vaků, očistěte je zahradní hadicí.	Oblázky můžete prvně vložit do
plastového pytlíku a poté do kotvícího vaku.

8. Šňůrou kotvící vak uzavřete. Pevně šňůru utáhněte a uvažte na ní uzel jako na tkaničce.
9. Ujistěte se, že jsou kotvící vaky bezpečně a pevně uzavřeny.	Nic nesmí z vaků vypadnout.
10. Kotvící vaky pomalu spouštějte do vody, dokud nedosdnou na dno bazénu. Nevhazujte vaky do bazénu

prudce, aby se nepoškodilo dno bazénu.
11. Druhý volný konec šňůry přivažte k průchodce umístěné na nafukovacím výrobku.	Kotvící vak musí spočívat

na dně bazénu,	šňůra musí být napnutá	a	nafukovací výrobek musí plout vodorovně na povrchu vody.
12. Opakujte předchozí kroky i s ostatními kotevními vaky. Zajistěte, aby váhy všech kotevních vaků byla

rovnoměrně rozložena.
13. Celou sestavenou strukturu umístěte tak, aby	uživatelům bazénu nepřekážela.
14. Pro uskladnění postupujte opačně než při sestavování. Před uskladněním výrobek pečlivě očistěte a vysušte. 

Uskladněte pod střechou a na suchém místě.

POZNÁMKA:	Kotevní vaky	nezabrání plovoucí konstrukci během prudkého hraní nebo větru v pohybu.
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