NÁVOD INTEX 234

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Přečtěte si všechny bezpečnostní informace a pokyny a řiďte se podle nich. Uschovejte je pro budoucí použití.
Neuposlechnutí a nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí uživatele,
především dětí.
Odkazujte na jméno nebo číslo modelu uvedené na obalu nebo na výrobku. Přečtěte si pečlivě instrukce na obalu. Uchovejte je pro
pozdější použití. Pro další upozornění - viz výrobek.

VAROVÁNÍ

-

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru – nebezpečí utonutí.
Pouze pro domácí užívání. Pouze pro venkovní užívání.
Podívejte se na obal pro věkové a váhové doporučení.
Děti, a hlavně děti mladší 5 let, jsou ve zvýšeném nebezpečí utonutí.
Děti se mohou utopit i ve velmi malém množství vody. Proto vypusťte bazén kompletně pokud jej nepoužíváte.
Pokud jsou děti v bazénu nebo jeho blízkosti mějte je v dohledu, buďte v jejich blízkosti a dávejte na ně nepřetržitý
pozor. Toto platí i za situace, když napouštíte a vypouštíte bazén. Pokud hledáte dítě, které se ztratilo, ze všeho nejdříve
zkontrolujte bazén i když se domníváte že by mělo být doma.
Po skončení používání bazén vypusťte a uskladněte na místo, kde nebude zadržovat vodu z deště nebo jiného zdroje.
Abyste udrželi děti, které nejsou pod dohledem, mimo bazén, postavte plot nebo jinou schválenou bariéru kolem celého
bazénu. Státní nebo lokální zákony mohou požadovat plot nebo jiné bariéry. Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky před
užíváním bazénu.
Pokud bazén nepoužíváte, nenechávejte v něm hračky. Hračky nebo podobné předměty mohou lákat děti do bazénu.
Nábytek držte dále od bazénu. Děti by na něj mohly lézt a mít tak přístup k bazénu.
Do tohoto bazénu neskákejte ani se v něm nepotápějte. Potápění nebo skákání v mělkých vodách může mít za následek
zlomený krk, paralýzu nebo smrt.
Držte všechny elektrické kabely, rádia, reproduktory a jiná elektrická zařízení dál od bazénu. Bazén nikdy nedávejte pod
stožáry a kabely elektrického napětí.
Nabitý a funkční mobil s čísly pro stav nouze mějte v blízkosti bazénu.

-

Obecné:
-

-

Bazén a jeho příslušenství musí být smontováno a demontováno pouze dospělou osobou.
Nikdy bazén neinstalujte v kopci nebo svažitém terénu. Bazén musí být postaven v absolutně rovném terénu, a musí být
alespoň 2 metry od jakékoliv konstrukce, jako například plotu, garáže, domu, přesahujících větví, šňůr na prádlo nebo
elektrického vedení.
Brouzdaliště neinstalujte na blátě, písku, nebo jiné měkké nebo volné půdě, terase, rampě, balkóně, betonu, asfaltu nebo
jiném hrubém povrchu.
Pro určité modely – Skluzavku postavte mimo přímý sluneční svit, abyste předešli přehřívání povrchu. Produkt, který je
nasměrován na sever je vystaven nejméně přímému slunci.
Nelehejte, neseďte nebo nevyvíjte tlak na nafukovací stěnu bazénu, protože to může mít za příčinu zranění nebo
vyplavování vody. Nikomu nedovolte lezení, sezení nebo sezení obkročmo na stěnách bazénu.
Pro ochranu všech uživatelů bazénu proti nemocem způsobeným špatným stavem vody, udržujte vodu čistou.
Před vstoupením do bazénu si sundejte všechny tvrdé, ostré a volné předměty jako například šperky, hodinky, skoby, klíče,
boty, sponky do vlasů atd.
Bazény podléhají opotřebení a poškození. Řádně váš bazén udržujte. Některé druhy nadměrného či náhlého opotřebení
mohou vést k poškození bazénu. To může způsobit uvolnění velkého množství vody z bazénu.
Tento produkt neupravujte a/nebo nepoužívejte příslušenství, které není vyrobeno tímto výrobcem. Nejsou zde žádné
opravitelné části.
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INSATALACE: Podle potřeby a velikosti produktu je potřeba 2 nebo více dospělých osob na instalaci. Instalační čas se může lišit od 10
do 20 minut nepočítaje napouštění vody.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Najděte plochý a rovný trávnatý povrch, na kterém nejsou žádné kameny, větve, nebo jiné předměty, které by mohly
propíchnout bazén nebo zapříčinit zranění. Některé typy trávy jako například St. Augustine a Bermuda mohou růst skrze
dno bazénu. Tráva rostoucí skrze dno se nebere jako výrobní závada.
Jakmile místo najdete, produkt doneste (v obalu) k vybranému místu před jeho nafouknutím – Netahejte produkt po zemi
po tom, co jej nafouknete. Může to mít za následek poškození produktu nebo protrhnutí.
Pomalu produkt rozložte a zkontrolujte, jestli neobsahuje jakékoliv dírky, protrhnutí nebo praskliny. Nepoužívejte
poškozený produkt.
Rozložte bazén souměrně a uzavřete všechny odtoky vody a/nebo (pokud je přítomen) vypouštěcí ventil.
Nafoukněte ruční pumpou určenou speciálně pro nafukovací výrobky prvně spodní komoru a poté další komory podle
pořadí.
Produkt nafoukněte vzduchem, dokud jeho povrch není na dotek pevný. Pokud je vidět napínání materiálu v oblasti švů,
produkt je přefouknut. Pokud se jakýkoliv šev začne napínat, okamžitě přestaňte nafukovat a upusťte vzduch, dokud
všechny známky napínání ve švech nezmizí. Nikdy produkt nepřefukujte ani nepoužívejte vysokotlaký kompresor, protože
to může mít za příčinu vznik trhlin a únik vzduchu ze švů.
Bezpečně uzavřete všechny zátky nafukovacích ventilů tak, že je pevně zatlačíte dovnitř.
Pomalu naplňte vodou do bezpečné výšky hladiny podle použitého druhu bazénu.

Instrukce pro produkty s vodním rozprašovačem a dalším příslušenstvím (liší se podle modelu):

Připojování vodního rozprašovače
1.
2.
3.
4.

Najděte spojku pro rozprašovač (A).
Připojte spojku rozprašovače (A) k zahradní hadici (B) našroubováním spojky rozprašovače do zahradní hadice. Pevně
utáhněte.
Zpočátku pusťte vodu pomalu, aby se postupně napustila hadice. Poté upravte rozprašovač dle potřeby.
Je-li součástí nástavec (v závislosti na modelu), našroubujte nástavec (C) ke spojce postřikovače (A) a vložte zahradní hadici
(B) do nástavce (C).

Údržba bazénu a vypuštění. Před jakýmkoliv použitím zkontrolujte bazén, zda neobsahuje dírky, neuniká voda nebo vzduch či zda
nejsou části opotřebené. Nikdy nepoužívejte poškozený bazén. Voda může být jednoduše znečištěna. Vyměňujte vodu v bazénu
často (zejména v horkém počasí) nebo když je znečištění zřetelné.
Jak Váš bazén vypustit a dlouhodobé uskladnění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vypouštět a uskladňovat bazén by měla pouze dospělá osoba. Prověřte místní nařízení pro zvláštní pokyny ohledně
likvidace vody z koupacího bazénu.
Z bazénu odstraňte všechno příslušenství, hračky, zahradní hadici atd.
Otevřete vypouštěcí ventil (liší se podle modelu).
Opatrně otevřete zátky nafukovacích ventilů a/nebo zátky výfukových ventilů, abyste vypustili vzduchové komory. Zvolna
tlačte do postranních stěn dovnitř a dolů, abyste urychlili vypuštění bazénu. Pomalu nadzvedněte jednu stranu bazénu,
abyste vypustili zbývající vodu.
Znovu zasuňte zátky do ventilů před uskladněním.
Před složením bazénu se ujistěte, že všechny části bazénu jsou kompletně suché. Můžete jej nechat hodinu na slunci, aby
byl před uskladněním plně usušený.
Složte a uskladněte bazén do suchého a čistého vnitřního prostoru, který je rovný. Originální kartonová krabice může být
použita pro uskladnění.

Záplata pro opravy: Záplata pro opravy je obsažena v tomto balení, na zalepení malých trhlin a dírek. Pro instrukce se podívejte na
zadní stanu záplat.
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