
UCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE 

UPOZORNENIE

• Vo vodnom prostredí nenechávajte deti bez dozoru - nebezpečenstvo utopenia. Určené len na vonkajšie použitie a na 
súkromné   účely. Deti sa môžu utopiť aj v malom množstve vody. Ak nepoužívate bazén, vypustite z neho vodu.

• Majte deti pod priamym dohľadom a zostaňte na blízku. Aktívne na ne dohliadajte, ak sú v bazéne alebo blízko neho a keď 
bazén napúšťate alebo vypúšťate. Ak hľadáte chýbajúce dieťa, skontrolujte najprv bazén a to napriek tomu, že by dieťa 
pravdepodobnejšie mohlo byť skôr v dome. Po každom použití bazén vypustite. Prázdny bazén uskladnite tak, aby do 
neho nenatiekla dažďová alebo iná voda.

• Zabráňte v prístupe k bazénu deťom ponechaným bez dozoru tak, že bazén oplotíte alebo okolo neho postavíte iné 
osvedčené zábrany. Štátne alebo miestne zákony alebo predpisy môžu vyžadovať oplotenie alebo iné osvedčené zábrany. 
Pred zostavením bazéna si tieto štátne alebo miestne zákony a nariadenia preverte. V bazéne sa nepotápajte ani doň 
neskáčte. Potápanie alebo skákanie do plytkého bazéna môže zapríčiniť zlomený väz, ochrnutie alebo aj smrť. 

Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred zostavením a použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte a potom

  dodržujte nasledujúci návod. Uchovajte ho pre neskoršie použitie. Nedodržanie pokynov 
môže viesť k vážnym zraneniam alebo aj smrti používateľov, najmä detí. Odkazujte na meno 
alebo číslo modelu uvedené na obale alebo na výrobku. Prečítajte si pozorne inštrukcie na 

obale. Uchovajte je pre neskoršie použitie. Pre ďalšie upozornenie - viď výrobok.

•  U slabších plavcov a neplavcov je po celú dobu vyžadovaný nepretržitý, aktívny a bdelý dohľad kompetentnej dospelej osoby. 
(Majte na zreteli, že deti do piatich rokov sú v najväčšom nebezpečenstve utopenia).

• Pre každé používanie bazénu určite kompetentný dospelý dozor.
• Neplavci by mali počas užívania bazéna nosiť osobné ochranné prostriedky.
• Pokiaľ bazén nepoužívate, vyberte z vody všetky hračky a príťažlivé predmety, aby ste tak zabránili prilákaniu detí k bazénu.
• Pokiaľ bazén nepoužívate, odstráňte z jeho okolia všetky hračky či iné objekty, ktoré by mohli byť použité deťmi ako nástroj na 

uľahčenie prístupu k bazénu (napr. stoličky, veľké hračky, apod.). 

Bezpečnostné opatrenia
• Odporúčame inštalovať zábranu (a v prípade potreby zabezpečiť všetky dvere a okná), ktorá by zabránila 
neoprávnenému prístupu do bazéna.
• Osobné ochranné zariadenia, zábrany, kryty bazénu, bazénove alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú 
užitočné pomôcky, avšak nenahrádzajú nutnosť neustáleho a kompetentného dozoru dospelej osoby.
Bezpečnostné vybavenie
• Zaistite v blizkosti bazéna prístup k funkčnému telefónu a zoznam čísel tiesňového volania.
Bezpečné užívanie bazéna
• Snažte sa všetkých užívateľov, najmä deti, naučiť plávať.
• Zoznámte sa riadne so znalosťami základných oživovacích techník (kardioplumonálna resuscitácia - CPR). V prípade 
núdze to môže rozhodovať o živote.
• Poučte všetkých užívateľov, vrátane detí, čo robiť v núdzových situáciach.
• Nikdy sa nepotápajte a to ani v akokoľvek plytkej vode. Môže to viesť k vážnemu úrazu alebo aj smrti. 

Pred zostavením a užívaním bazéna si prečítajte a potom dodržujte všetky informácie v ňom obsiahnuté. Tieto varovania, inštrukcie a 
bezpečnostné predpisy pojednávajú o niektorých všeobecných rizikách vodnej zábavy. Nemôžu ale pokryť všetky možné riziká. Buďte 
preto pri vodných zábavách vždy obozretní a používajte zdravý rozum a úsudok. Uchovajte tieto informácie pre budúce použitie.

Bezpečnosť neplavcov

Stránka 1



UCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE

• Ak užívate alkohol alebo lieky, ktoré môžu oslabiť vašu schopnosť užívať bazén bezpečne, nepoužívajte bazén.
• Ak používate kryty bazénu, kompletne ich odstráňte z povrchu vody skôr ako vstúpite do bazéna.
• Pravidelne meňte vodu, aby ste zabránili prípadným chorobám súvisiacim s vodou.
• Užívanie chemikálií v bazéne bez vodnej cirkulácie môže viesť k priamemu kontaktu s chemikáliami alebo s oblasťami s ich 
zvýšenou koncentráciou, čo môže privodiť zranenia užívateľov.
• Ak je občas použité chemikálií za účelom zníženia frekvencie výmeny vody, postupujte presne podľa inštrukcií ich
• výrobcu. Aby ste sa vyhli prípadnému poraneniu, uistite sa, že chemikálie sú správne namiešané. Uchovávajte
• chemikálie mimo dosahu detí.
• Použitie a inštalácia akéhokoľvek elektrického spotrebiča v bazéne musí byť v súlade s národnými predpismi.
• Ak je to možné, odstráňte z bazéna v čase jeho nepoužívania všetky pomôcky k prístupu a uskladnite ich mimo dosahu detí.
• Užívanie príslušenstva neschváleného výrobcom bazéna (napr. rebríky, kryty, pumpy, apod.) môže viesť k nebezpečenstvu 
poranenia alebo škody na majetku.
• Všetky elektrické káble, rádia, mikrofóny a ostatné elektrické spotrebiče udržuje mimo dosahu bazéna. Neumiestňujte bazén v 
blízkosti elektického vedenia.
• Dôsledne dodržujte varovania a bezpečnostné značky uvedené na stenách bazéna.
VŠEOBECNE:
• Bazén a jeho príslušenstvo môže zostavovať a rozkladať len dospelá osoba. Nie je k tomu potrebné žiadne náradie.
• Nezostavujte bazén na svahu alebo na naklonenom povrchu. Plocha, kde má byť bazén postavený, musí byť úplne rovná a 
plochá a minimálne 2 m vzdialená od akýchkoľvek konštrukcií alebo prekážok, ako napr. plot, garáž, dom, previsnuté vetvy alebo 
elektrické káble.
• Poloha bazéna musí umožňovať stály dohľad nad deťmi a okolie bazéna. Plocha by mala usnadňovat vypuštění vody bazéna po 
každom užití alebo by mala byť vhodná pre jeho dlhodobé umiestnenie.
• Bazén nestavajte na blate, piesku, mäkké či sypké zemine, doskách, plošine, balkónu, betónu, asfaltu alebo inom tvrdom povrchu.
• Na nafukovacích stenách bazéna neseďte, neopierajte sa o ne ani v nich nijako nezvyšujte tlak. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo 
vytečeniu vody. Nedovoľte nikomu, aby sedel, liezol alebo ležal na stenách bazéna.
• Chráňte užívatelov bazéna pred infekciou udržiavaním vody v čistote. Neprehĺtajte vodu bazéna. Dodržujte hygienické pravidlá.
• Užívatelia by mali pred vstupom do bazéna vyzliecť všetky tvrdé, ostré a voľné predmety ako napr. šperky, hodinky, kľúče, 
topánky, sponky, a pod.
• Bazény podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu. Riadne váš bazén udržujte. Niektoré druhy nadmerného či náhleho opotrebenia 
môžu viesť k poškodeniu bazéna. To môže spôsobiť uvoľnenie veľkého množstva vody z bazéna. Neupravujte tento výrobok, ani 
nepoužívajte príslušenstvo nepochádzajúce od výrobcu. K dispozícii nie sú žiadne opraviteľné dielce. 

ZOSTAVENIE:
V závislosti na veľkosti výrobku sú k zostaveniu odporúčané dve alebo viac dospelých osôb. Čas zostavenia sa môže 
pohybovať od 10 do 20 minút, nepočítajúc napustenie vodou.
1. Nájdite plochý, rovný trávnatý povrch bez kameňov, konárov alebo iných ostrých predmetov, ktoré by mohli prepichnúť dno 

bazéna alebo spôsobiť úraz. Niektoré druhy tráv, ako napr. St. Augustine a Bermuda, môžu prerásť cez dno bazéna. Toto 
prerastanie nie je chybou výrobcu.

2. Pred nafúknutím presuňte výrobok v balení na vybranú plochu - nenafukujte výrobok a potom ho neťahajte. Môže to spôsobiť 
trhliny alebo poškodenie.

3. Opatrne výrobok rozložte a prezrite, či na ňom nie sú trhliny alebo praskliny. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
4. Položte bazén čo najrovnomernejšie a uzavrite všetky vypúšťacie zátky a / alebo krytky vypúšťacích ventilov, ak sú nejaké.
5. Nafúknite ručnou pumpou určenú špeciálne pre nafukovacie výrobkov prvýkrát spodnú komoru a potom ďalšie komory podľa 

poradia.
6. Nafúknite výrobok a jeho súčasti, ako napr. klenbu alebo baldachýn (ak sú súčasťou) dokiaľ nie je povrch pevný na dotyk, ale nie 

tvrdý. Ak je zjavné akékoľvek napnutie švov, výrobok je prehustený. Ak sa nejaký šev začne napínať, ihneď prestaňte nafukovať a 
vypustite vzduch, aby ste znížili tlak, kým nezmiznú známky napätia švu. Výrobok neprehusťujte ani nepoužívajte vysokotlaký 
kompresor. Môže to spôsobiť štrbiny vo švoch.

7. Bezpečne uzavrite všetky zátky nafukovacích ventilov tak, že je pevne zatlačíte dovnútra. 

Stránka 2



UCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE

8. V závislosti od druhu / modeli nafukovacieho bazénu napustite pomaly vodu:
a. pod vodorovnú čiaru ukazovatele vytlačenú na vnútornej stene bazéna, alebo
b. pod otvory pre pretečeniu na vnútornej stene bazénu, alebo
c. pod prvú hornú vzduchovú komoru.  

POZNÁMKA: Všetky kresby sú len pre ilustráciu. Nemusí predstavovať skutočný výrobok. Nezodpovedajú mierke. 
INŠTRUKCIE PRE VÝROBKY S VODNÝM ROZPRAŠOVAČOM ALEBO INÝM PRÍSLUŠENSTVOM (v závislosti od modelu):

Pripojenie vodného rozprašovača
1. Nájdite spojku rozprašovača (A).
2. Pripojte spojku rozprašovača (A) záhradnej hadice (B) naskrutkovaním spojky postrekovače na záhradnú hadicu. Pevne 

dotiahnite.
3. Z počiatku pustite vodu pomaly, aby sa postupne napustila hadica. Potom upravte rozprašovač podľa potreby.
4. Ak je súčasťou nástavec (v závislosti od modelu), naskrutkujte nadstavec (C) k spojke postrekovače (A) a vložte záhradnú hadicu 

(B) do nástavca (C). 
Pripojenie klenby alebo baldachýnu
1. Umiestnite nafúknutú klenbu alebo baldachýn nad horný povrch nafúknuté steny bazéna.
2. Uistite sa, že základňa klenby či opory baldachýnu sú bezpečne pripojené k hornému povrchu nafúknuté steny bazéna.
ÚDRŽBA BAZÉNA
• Pri bazéne pred každým použitím skontrolujte diery, opotrebenie a iná poškodenia. Poškodený bazén nikdy nepoužívajte.
• Ak sú súčasťou, skontrolujte tiež, či nezrezly kolíky, zástrčky a skrutky; Aby ste sa vyhli prípadnému poraneniu, pravidelne 

kontrolujte otrepy alebo iné ostré hrany, najmä prístupných povrchov. 
AKO NA VYPÚŠŤANIE BAZÉNU, ZAZIMOVANIE A DLHODOBÉ SKLADOVANIE:
1. Vypúšťať a uskladňovať bazén by mala iba dospelá osoba. Preverte miestne nariadenia pre zvláštne pokyny ohľadne likvidácie vody 

z kúpacieho bazéna.
2. Odstráňte z bazéna všetko príslušenstvo, hračky, záhradnú hadicu, atď.
3. Otvorte zátku odvodňovacieho ventilu (líši sa podľa modelu).
4. Opatrne otvorte zátky nafukovacích ventilov a / alebo zátky výfukových ventilov, aby ste vypustili vzduchové komory. Zvoľna tlačte 

do postranných stien dovnútra a dole, aby ste urýchlili vypustenie bazéna. Pomaly nadvihnite jednu stranu bazéna, aby ste vypustili 
zostávajúcu vodu.

5. Pre uskladnenie znovu uzavrite zátky všetkých ventilov.
6. Aby ste sa pred zložením uistili, že bazén a všetky jeho časti sú suché, nechajte ho položený na Slnku cez hodinu.
7. Zložte a uskladnite dno a príslušenstvo v suchých a čistých vnútorných skladovacích priestoroch. Pôvodný krabici môžete použiť na 

uskladnenie. 
Záplaty:
Pre opravu malých dierok a prasklín sú súčasťou balenia záplaty. Nasledujte inštrukcie uvedené na zadnej 
strane záplatovacího setu.
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