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VAROVÁNÍ

• Nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Hrozí nebezpečí utonutí.
• Není určeno pro komerční využití. Určeno pro venkovní použití.
• Na obalu výrobku naleznete doporučený věk a hmotnost uživatelů.
• Zejména menším dětem hrozí riziko utonutí.
• Děti se mohou utopit i v malém množství vody. Vyprázdněte bazén, pokud není používán.
• V přítomnosti dětí u bazénu a jeho okolí či během napouštění a vypouštění bazénu aktivně dohlížejte na děti a buďte v jejich blízkosti.
 V případě ztráty dítěte vždy zkontrolujte bazén.
• Po použití bazén vždy vyprázdněte a uložte jej na místo, kde do něj nebude pršet nebo natékat voda z jiného zdroje.
• Aby děti nevstupovaly do bazénu bez dozoru, nainstalujte kolem bazénu plot nebo jinou schválenou bariéru. Na majitele   
 bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí a   
 jiných bezpečnostních opatření.
• Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost   
 malých dětí.
• Odstraňte z okolí bazénu věci, jako jsou židle, stoly a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu.
• Neskákejte do bazénu nebo se v něm nepotápějte. Skákání nebo potápění může mít za následek zlomený vaz, ochrnutí, 
 další jiná zranění či smrt.
• Elektrická zařízení, jako jsou elektrické šňůry, rádia, reproduktory a další, uchovávejte mimo bazén. Neumísťujte bazén v 
 blízkosti elektrického vedení.
• V blízkosti bazénu mějte připravené záchranné pomůcky, popř. důležitá telefonní čísla na záchrannou službu.
• Udělejte si kurz první pomoci. V případě potřeby můžete zachránit život.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit 

se všemi pokyny. Uschovejte manuál pro pozdější nahlédnutí. Nedodržení těchto instrukcí, 
varování a bezpečnostních pravidel může mít za následek vážná poranění či smrt dítěte.

Zjistěte si název modelu nebo číslo uvedené na výrobku nebo na obalu. Pečlivě si přečtěte upozornění
na obalu a uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
• Bazén a příslušenství bazénu mohou sestavovat jen dospělé osoby.
• Bazén sestavujte na rovném povrchu ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoliv překážky jako je plot, garáž, dům, přesahující  
 větve, šňůry na prádlo, nebo elektrické kabely.
• Nesestavujte brouzdaliště na blátě, písku, měkkém povrchu, balkonu, betonu, asfaltu nebo na jiném tvrdém povrchu.
• U některých modelů - Vyhledejte místo mimo dosah přímého slunečního záření, aby se snížila pravděpodobnost opaření.   
 Produkt, který stojí na sever, obdrží nejméně přímého slunečního záření.
• Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte tlak na prstenec. Mohlo   
 by dojít ke zranění nebo k vylití vody z bazénu. Nedovolte, aby někdo šplhal po bazénu nebo na něm obkročmo seděl.
• Udržujte čistotu v bazénu i okolí. Chráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte   
 pravidla základní hygieny.
• Do bazénu nenoste ostré a volné předměty jako jsou šperky, hodinky, obuv, pásky, klíče, hodinky, sponky, atd.
• Bazény podléhají běžnému opotřebení. Provádějte řádnou údržbu. Nadměrné zatížení bazénu používáním může vést k jeho  
 zborcení. Při zborcení bazénu dochází ke značným ztrátám bazénové vody.
• Neupravujte výrobek a / nebo nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky od výrobce. Nejsou zde žádné 
 opravitelné díly.
Návod pro sestavení:
Bazén je doporučeno stavět ve 2 čí více dospělých osobách (záleží na velikosti bazénu). Doba sestavení se pohybuje mezi 10 až 
20 minutami. Napouštění vody není v tomot času započteno.
1. Bazén stavte vždy na rovnou plochu bez kamenů, větví a dalších ostrých předmětů, které by mohly prorazit dno bazénu nebo  
 způsobit zranění. Některé druhy trav, jako sv. Augustin a Bermuda mohou růst přes plášť. Tráva, která roste přes plášť, není  
 výroba vada.

2. Vyberte místo, kde chcete výrobek umístit.
3.  Pomalu rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda není protržený. Pokud je bazén poškozený, nepoužívejte jej.
4.  Rovnoměrně rozprostřete bazén a uzavřete všechny výpustné ventily, pokud jsou přítomny.
5.  Nejdříve nafoukněte spodní vzduchové komory. Použijte manuální vzduchovou pumpou, která je učena přímo pro nafukovací  
 výrobky. Postupně nafoukněte další komory.
6.  Nafukujte výrobek, dokud není povrch dostatečně pevný. Pokud se objeví pnutí ve švech, výrobek je přefouknutý. V tomto   
 případě okamžitě zastavte nafukování. Upusťte vzduch, aby došlo ke snížení tlaku a zamezilo se pnutí výrobku ve švech. 
 Nepřefukujte výrobek. Nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor, neboť to může dojít k poškození výrobku.
7.  Uzavřete všechna víčka nafukovacích ventilů a zatlačte je do výrobku.
8.  Pomalu napusťte bazén vodou do požadované výšky pro určené uživatele.

INSTRUKCE PRO VÝROBKY S VODNÍM VODOTRYSKEM A JINÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM 
(LIŠÍ SE PODLE MODELU):

Připojení vodního vodotrysku
1. Uchopte konektor vodotrysku (A).
2.  Našroubujte konektor vodotrysku (A) k zahradní hadici (B) a pevně jej utáhněte.
3.  Zapněte pomalu vodu, aby se rovnoměrně napouštěla. Vodotrysk nastavte podle potřeby.
4. Pokud máte k dispozici nástavec (liší se podle modelu), našroubujte jej (C) na konektor vodotrysku (A). Poté do nástavce (C) 
 zasuňte zahradní hadici (B).
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ÚDRŽBA BAZÉNU A JEHO VYPOUŠTĚNÍ
• Při každém použití zkontrolujte, zda v bazénu nejsou díry, nebo jiná poškození. Poškozený bazén nikdy nepoužívejte.
• Voda může být snadno kontaminována, proto ji často vyměňujte.
Vypouštění bazénu a dlouhodobé skladování:
1. Bazén mohou vypouštět pouze dospělé osoby. Zkontrolujte si místní předpisy pro likvidaci vody v bazénu.
2.  Odstraňte z bazénu veškeré příslušenství, jako jsou hračky, zahradní hadice, atd.
3.  Otevřete víčko výpustného ventilu (liší se podle modelu).
4. Otevřete víčka nafukovacích ventilů, aby došlo k vypuštění vzduchových komor. Pomalu stiskněte boční stěny směrem dovnitř  
 a dolů, abyste urychlili vypouštění vzduchu z bazénu. Pro vypuštění zbývající vody pomalu nadzvedněte jednu stranu bazénu.
5.  Víčka nasaďte po vyfouknutí bazénu zpět na ventily. Předtím, než výrobek složíte, ujistěte se, zda je řádně vysušen. Výrobek  
 sušte zhruba hodinu na slunci.
6.  Výrobek a všechny jeho součásti skladujte uvnitř místnosti na suchém a čistém místě. Pro uskladnění bazénu může být použit  
 originální kartónový obal.
7. Přeložte a skladujte plášť a příslušenství ve vnitřním úložném prostoru na suchém a čistém místě. Pro skladování lze použít  
 originální kartonový obal.
Sada na opravu:
Záplaty jsou součástí balení. Záplaty slouží k opravě drobných poškození, jako jsou malé dírky. Prostudujte si pokyny uvedené na 
zadní straně balení záplat.
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