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185
IO

Ne více jak: 
12in (30cm)

(185IO)  IN-GROUND POOL WATER SLIDE (58849) ENGLISH  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
Vodní skluzavka

PRAVIDLA PRO POUŽITÍ A BEZPEČNÉ HRANÍ. DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM A MONTÁŽÍ SI, 
PROSÍM, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI.

VAROVÁNÍ
• Sestavovat a demontovat mohou pouze dospělé osoby.
• Vodní skluzavka je určena pouze pro domácí použití v bazénu. Pro vnitřní i venkovní použití.
• Tento výrobek je navržen tak, aby seděl na okraji bazénu s vodním povrchem, který není větší než 30 centimetrů pod povrchem

bazénu, a plovák skluzu se musí dotýkat vody.
• Tento výrobek nebo jeho komponenty nejsou určeny k použití jako záchranné zařízení a neměly by být používány jako

záchranné zařízení.
• Nenechávejte děti bez dozoru, pokud je skluzavka v provozu. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
• Nikdy nedovolte potápění na nebo z tohoto produktu. Nikdy se nepokoušejte ponořit pod produkt.
• Pro věkové skupiny: Nad 6 let. Pouze jedno dítě (max. 176 lbs / 80 kg) na skluzavce najednou.
• Nikdy nejezděte hlavou dopředu nebo pozadu.
• Nestoupejte ani neběhejte po skluzavce, neskákejte z ní.
• Na hlubokém konci bazénu pod skluzavkou nesmí být žádné překážky.
• Klouzání, potápění nebo seskoky do mělké vody mohou způsobit vážné zranění, zlomeninu krku, paralýzu nebo smrt.
• Plně a pevně nafoukněte všechny komory vodní skluzavky.

NÁSLEDUJTE TATO PRAVIDLA PRO ZABRÁNĚNÍ UTONUTÍ NEBO JINÉMU VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

OBECNÉ:
1. Pro instalaci doporučujeme dva nebo více dospělých. Pro montáž nejsou požadovány žádné nástroje.
2. Výrobek musí být instalován na rovný povrch nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé
větve, prádelní šňůry nebo elektrických drátů.
3. Neupravujte tento výrobek a / nebo nepoužívejte příslušenství dodané jiným výrobcem.
Nastavení:

1. Před nafouknutím přemístěte výrobek (ve svém balení) na zvolené místo - produkt nafoukněte až na zvoleném místě, při posouvání by
mohlo dojít k netěsnosti nebo poškození. Umístěte výrobek na hluboký konec bazénu tak, aby na konce skluzavky a před ní nebyly žádné
překážky.

2. Pomalu rozviňte výrobek a zkontrolujte produkt, zda není poškozený, nemá trhliny nebo propíchnutí. Nepoužívejte, jestliže je výrobek
poškozen.

3. Nafoukněte výrobek ručním nebo nožním vzduchovým čerpadlem dokud povrch není pevný na dotek. Pokud dojde ke zduření švů,
produkt je nadměrně nahuštěn. Pokud dojde ke zkreslení švu, okamžitě zastavte nafouknutí a uvolněte vzduch, aby se snížil tlak, dokud
nezmizí napětí na švu. Nepoužívejte vysokotlaký tlakovou kompresor, protože by mohlo dojít k netěsnosti spojů. Vzduch uvnitř skluzavky
se rozšiřuje s nárůstem teploty: zkontrolujte, zda není skluzavka během dne příliš vyfouknutá.

4. Umístěte skluzavku nad hranu plaveckého bazénu tak, aby byl
vzdálenost od hrany k vodní hladině nebyla větší než 30 cm.

5. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že vzdálenost mezi skluzavkou a bazénem v zemi
s vodní hladinou nepřesahuje 30 cm a plovoucí deska se dotýká povrchu vody.

6. Připojte zahradní hadici k rozprašovači a nastavte dostatečný proud vody aby
7. byl povrch mokrý a kluzný. Umístěte zahradní hadici mimo herní prostor,
8. abyste zabránili jakémukoli nebezpečí vypnutí nebo pádu a úrazu.

Použití skluzavky

1. Nenechávejte děti bez dozoru, když je skluzavka používána.
2. Při používání skluzavky důkladně dohlížejte na děti.
3. Mladší děti mohou mít potíže při lezení na skluzavku. Poskytněte pomoc

mladším dětem.
4. Najednou může být na skluzavce pouze jedno dítě. Ujistěte se, že je oblast bazénu pod skluzavkou uvolněná, než umožníte dalšímu

uživateli vylézt na skluzavku.
5. Nepoužívejte skluzavku když držíte ostré předměty, nebo nosíte šperky, sponky do vlasů atd. Může dojít k poškození výrobku.

Údržba:
Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluzavka správně nahuštěna, a zkontrolujte, zda nejsou ve skluzavce otvory, netěsnosti, nebo 
skluzavka nejeví známky opotřebení a dalšího poškození. Nikdy nepoužívejte poškozený skluzavku.

Uskladnění:
1. Před vypuštěním a skladováním vypláchněte a vysušte výrobek.
2. Vyfoukněte a poskládejte produkt.
3. Uchovávejte produkt uvnitř při teplotách nad 32 stupňů F (0 stupňů C).
Oprava:
K opravě malých netěsností a otvorů je součástí balení opravná sada. Postupujte podle pokynů na zadní straně sady.
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