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UPOZORNĚNÍ 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

PŘED UVEDENÍM TOHOTO VÝROBKU DO PROVOZU SI PEČLIVĚ 

PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY. JEJICH 
NEDODRŽENÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM PORANĚNÍM NEBO VÉST KE 

SMRTI. DÁVEJTE POZOR ZEJMÉNA NA DĚTI. 

 

 Nenechávejte děti bez dozoru – nebezpečí utopení. 

 Není určen pro použití doma. Pouze pro použití venku. 

 Údaje o doporučeném věku a maximální hmotnosti naleznete na obalu. 

 Děti, zejména mladší 5 let, jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí utopení. 

 DĚTI SE MOHOU UTOPIT I V MALÝCH OBJEMECH VODY. BAZÉN PROTO 

VYPRÁZDNĚTE, KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ. 

 Mějte děti pod dohledem a zůstantě nablízku, aktivně pozorujte zejména, pokud 

se děti nachází v bazénu nebo jeho blízkosti nebo pokud bazén napouštíte či 

vypouštíte. Při hledání chybějícího dítěte překontolujte neprve, zda není v bazénu. 

 Po každém použití bazén vypusťte a prázdný bazén zakryjte, popřípadě zamezte, 

aby mohl být naplněn vodou (např. dešťovou). 

 V případě, že jsou děti ponechány bez dozoru, zamezte, aby se mohly do bazénu 

dostat,  můžete bazén např. oplotit. Státní zákony nebo obecní předpisy mohou 

předepsat plot nebo jiné schválené zábrany. Tyto souvislosti si zjistěte předtím, 

než sestavíte bazén. 

 Nenechávejte v bazénu žádné hračky, pokud se nepoužívá. Zamezíte tak, aby si pro 

ně děti šly do bazénu. 

 Nábytek (stoly, židle atd.) umístěte tak daleko od bazénu, aby se děti pomocí 

nábytku nemohly dostat do bazénu. 

 Neskákejte do bazénu a nepotápějte se v něm. Potápění nebo  skákání do mělké 

vody může způsobit zlomený vaz, ochrnutí nebo smrt. 

 Udržujte elektrické vedení, reproduktory, rádia a další elektrické spotřebiče v 

dostatečné vzdálenosti od bazénu. Nepokládejte bazén v blízkosti nebo pod vysoké 

napětí. 

 Funkční telefon a čísla tísňového volání mějte vždy po ruce u bazénu. 

 Pořiďte si certifikované resuscitační zařízení. V případě nouze může takové zařízení 

zachránit život. 

Obecné: 

 Bazén a jeho příslušenství by mělo  být postaveno a demontováno pouze 

dospělými. 

 Neinstalujte bazén na svahu, sklonu nebo šikmých plochách.  Povrch, na kterém se 

má bazén postavit musí být absolutně rovný a plochý a musí být vzdálen 

minimálně 2 metry od jakékoli stavby nebo překážky, jako například oplocení, 

domu, garáže, prádelny nebo elektrického vedení. 

 Bazén nestavte na blátě, písku, měkkém nebo nezpevněném povrchu, terase, 

podstavci, balkóně, asfaltu nebo jiném tvrdém podkladu. 

 U některých modelů – vyhledejte takové místo pro bazén, které je cháněno před 

přímým slunečním zářením, aby se zabránilo případnému popálení. Pokud stojí 

bazén spíše na sever, je intenzita slunečního záření nejméně vysoká. 

 Neopírejte se o nafukovací stěnu a navyvíjejte na ni tlak, neboť to může vést k 

nehodám nebo přetečení vody. Nedovolte nikomu, aby seděl na stěně bazénu, lezl 

na ni  nebo se o ni opíral. 

 Vezměte prosím na vědomí, že čistá voda je předpokladem pro bezpečné užívání 

bazénu. Špinavá voda v bazénu může ohroit zdraví uživatelů bazénu. Nepolykejte 

bazénovou vodu. Udržujte vodu čistou. 

 Před použitím bazénu sundejte všechny ostré, tvrdé a volné předměty jako jsou 

šperky, hodinky, přezky, klílče, boty, sponky do vlasů atd. 

 Může dojít k poškození, resp. Opotřebení bazénu. Udržujte bazén starostlivě. 

Některé typy poškození nebo opotřebení mohou vést k poškození bazénové fólie a 

tím může dojít k velkému úniku vody z bazénu. 

 Nepředělávejte produkt, resp. nepoužívejte žádné díly od jiných výrobců. 

Návod k sestavení: 

V závislosti na velikosti výrobku je vhodné, aby instalaci prováděli alespoň 2 dospělí. Doba 

montáže je mezi 10 a 20 minutami (bez času, který je potřebný pro naplnění bazénu vodou). 

1. Najděte si hladkou, rovnou plochu na trávníku, na které nejsou kameny, větve 

nebo jiné ostré předměty, které by fólii bazénu mohly propíchnout nebo by mohly 
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zapříčinit zranění. Některé druhy trav, jako např. St. Augustyn nebo Bermuda 

mohou prorůst fólií. Pokud tráva proroste fólií, nejedná se o výrobní chybu. 

2. Předtím, než balení výrobku otevřete, přineste jej na vybrané místo, kde bude 

výrobek postaven. Jakmile produkt nafouknete, nepřesouvejte jej tažením na jiné 

místo, protože to může vést k netěsnosti nebo způsobit jiné škody na výrobku. 

3. Výrobek opatrně rozložte a zkontrolujte případné trhliny a díry. Napoužívejte jej, 

pokud je poškozený. 

4. Bazén rozložte rovnoměrně a uzavřete všechny ventily. 

5. Nafoukněte nejprve spodní vzduchové komory ruční pumpou, poté nafoukněte 

ostatní vzduchové komory. 

6. Nafukujte produkt tak dlouho, až bude jeho plocha pevná. Pokud bazén 

nafouknete moc, švy budou vystaveny velkému tlaku a doje k deformaci bazénu. V 

takovém případě okamžitě zastavte pumpu a nechte vzduch volně vypustit, abyste 

snížili tlak na švy. Nikdy k nafouknutí nepoužívejte vysokotlaký vzuchový 

kompresor. 

7. Uzavřete ventil tak, že do něj pevně vtlačíte zátku. 

8. Bazén pomalu naplňte vodou. 

POKYNY K VÝROBKŮM S ROZPRAŠOVAČEM VODY  A DALŠÍM 

PŘÍSLUŠENSTVÍM (různé modely): 

 

Upevnění rozprašovače: 

1. Upevněte přípojku k rozprašovači (A). 

2. Vezměte přípojku k rozprašovači (A) a spojte jej se zahradní hadicí (B)! Pevně 

utáhněte závit. 

3. Pomalu zapněte vodu tak, aby se postupně naplňovala. Nastavte rozprašovač 

podle potřeby. 

4. Pokud je adaptér součástí balení (k dispozici v různých modelech), napojte adaptér 

(C) na přípojku rozprašovače a ten pak zapojte k zahradní hadici. 

Údržba bazénu a odtok: 

 Před každým použitím se přesvědčte, že v bazénu nejsou díry, trhliny, praskliny 

atd. Nikdy nepoužívejte poškozený produkt. 

 Voda v bazénku se snadno znečistí. Vyměňujte vodu v bazénu pravidelně 

(především za horkého počasí) nebo pokud je viditelně špinavá. 

Usušení a skladování bazénu: 

1. Bazén smí vyprázdňovat a skladovat pouze dospělé osoby. Seznamte se s místními 

předpisy, které se týkají likvidace bazénové vody. 

2. Z bazénu odstraňte všechno příslušenství, hračky, zahradní hadice atd. 

3. Otevřete vypouštěcí ventil (závisí na modelu). 

4. Otevřete nafukovací ventil nebo ventil podlahové výpusti a nechte unikat vzduch 

ze vzduchových komor. Zatlačte  proti boční stěně tak, aby voda mohla rychleji 

vytéct ventilem podlahové výpusti. Pomalu zvedněte jednu stranu bazénu tak, aby 

zbývající voda mohla odtékat. 

5. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny ventily zavřené. 

6. Dbejte na to, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením úplně suché- 

Nechte je uschnout na slunci. 

7. Přesvědčte se, že je fólie suchá. Složte fólii opatrně a dejte ji do původní krabice. K 

uskladnění vyhledejte vhodné místo. 

Záplata: 

Záplata určená pro opravu bazénu je součástí balení. Je určena k opravě malých děr a 

štěrbin. Návod k použití naleznete na zadní straně záplaty. 

Pro následující modely: 56440, 57100, 57132, 57400, 57402, 57403, 57407, 57412, 57420, 

57421, 57422, 57426, 

57428, 57429, 57433, 57435, 57444, 57449, 57453, 57454, 57469, 57470, 58426, 58439, 

58446, 58449, 58924, 59405, 59409, 59416, 59419, 59421, 59431, 59460, 59469, 58922, 

57424, 57451, 58915, 57446, 58420, 57109, 57110, 57135, 57437, 57134, 58425, 57105, 

59406, 57119, 57120, 57138, 57139, 57136, 57101, 57102, 48674, 57137. 


