Bazény Intex Easy Set

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Bazény Intex Easy Set
modely 8´- 18´(244 cm-549 cm)

Pouze pro ilustrační účely. Toto příslušenství nemusí být součástí dodávky.
Vyzkoušejte i ostatní kvalitní produkty Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a
domácí hračky, nafukovací postele a plavidla. Kontaktujte Vašeho prodejce nebo navštivte naše
webové stránky.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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Úvod:
Děkujeme, že jste si zakoupili bazén Intex. Dříve než začnete sestavovat a používat tento výrobek,
řádně si přečtěte instrukce a řiďte se jimi. Tyto informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu
a zvýšit jeho bezpečnost, tak aby Vaše rodina z něho měla maximální potěšení. Před instalací
shlédněte přiložené video. Pro sestavení bazénu jsou potřeba dva lidé. Pokud je pomocníků více,
urychlí to instalaci bazénu.
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Před instalací a použitím výrobku si důkladně přečtěte veškeré pokyny a dodržujte je.

UPOZORNĚNÍ
 Je vyžadován stálý dozor kompetentní osoby na dětmi a handicapovanými
 Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, odkud by bylo možné neoprávněně a
neúmyslně spadnout do bazénu
 Nainstalujte bezpečnostní bariéru, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem
domácím mazlíčkům
 Nikdy se nepotápějte, neskákejte do bazénu a ani se v bazénu neklouzejte
 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 bazénu. Ani
žádným jiným osobám nedovolte výše uvedené.
 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
 Mějte po ruce záchranné pomůcky, taktéž důležitá telefonní čísla na pohotovost.
Příklady záchranných prostředků: schválený záchranný kruh s připojeným lanem,
pevná tyč nejméně 365,76 cm dlouhá.
 Nikdy neplavte v bazénu sami , ani to nedovolte ostatním
 Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
 Pokud používáte bazén v noci, použijte umělé osvětlení pro osvětlení všech
bezpečnostních nápisů, žebříků, dna bazénu a příchozích cest.
 Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog
 Udržujte z dosahu dětí krycí plachtu, mohlo by dojít k zapletení, utonutí či jiným
vážným zraněním
 Před použitím musí být krycí plachta kompletně odstraněna. Děti a dospělé osoby pod
krycí plachtou bazénu nejsou vidět.
 Nepřikrývejte bazén plachtou, pokud je někdo uvnitř bazénu.
 Udržujte bazén a okolí bazénu čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a
upadnutí.
 Udržujte čistotu v bazénu i okolí, chráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají.
Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
 Bazény podléhají běžnému opotřebení. Provádějte řádnou údržbu. Určité typy
nadměrného zatížení bazénu používáním mohou vést ke zborcení bazénu. Zborcení
bazénu může vést ke značným ztrátám bazénové vody.
 Bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
 Pokud bazén nepoužíváte, vypusťte ho a uskladněte na vhodném místě.
Ohraničení bazénu a krycí plachty nejsou náhradou za nepřetržitý a kompetentní
dohled dospělé osoby.
NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK
POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÁ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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SEZNAM A POPIS DÍLŮ

POZN.: Výkresy pouze pro ilustrační účely. Výkresy nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není
v měřítku. (* volitelné)
Před smontováním Vašeho výrobku zkontrolujte obsah balení a seznamte se s veškerými díly.

Bazény Easy Set 16“ (488 cm) a menší

Bazény Easy Set 17“ (518 cm) a větší

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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SEZNAM A POPIS DÍLŮ
Ref. č.

1

POPIS

Plášť bazénu (včetně
čepičky vypouštěcího
ventilu)
Zátka otvoru pro síto
Podkladová plachta
(volitelná)
Vypouštěcí ventil
Čepička vypouštěcího
ventilu

2
3
4
5

Ref. POPIS
č.

1

2

3

4
5

Plášť
bazénu
(včetně
čepičky
vypouštěcí
ho ventilu)
Zátka
otvoru pro
síto (1
náhradní)
Podkladov
á plachta
(volitelná)
Vypouštěcí
ventil
Čepička
vypouštěcí
ho ventilu

Ref. POPIS
č.

8´x30´´
(244cmx76cm
)

10433

10127

VELIKOST BAZÉNU A POČET KS
10´
12´
15´
16´
18´
(305cm) (366cm) (457cm) (488cm) (549cm)
1
1
1
1
1

8´
(244cm)
1

3

3

1
1

3

1
1

1
1

10127

10127

10127

1

1
1

1
1

1
2

15´x36´´
457cmx91
cm)

10127

15´x45´´
(457cmx107
cm)

10183

10222

10127

10127

18932

18932

10201

10201

10201

10201

10201

10201

10201

10649

10649

10649

10649

10649

10649

11044

15´x 48´´
(457cmx122cm)

16´x 48´´
(488cmx107cm)

16´x 48´´
(488cmx122cm)

16´x52´´
(488cmx132cm)

10415

10436

10623

2

Zátka
otvoru pro
síto (1
náhradní)
Podkladová
plachta
(volitelná)
Vypouštěcí

10127

10127

10127

10127

18932

18927

18927

18927

10201

10201

10201

10201
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18´x 42´´
(549cmx107cm)

Číslo náhradního dílu
10869
10242

Plášť bazénu
(včetně
čepičky
vypouštěcího
ventilu)

4

3
1

15´x33´´
10´x30´´ 12´x30´ 12´x36´´
(305cmx7
´
(366cmx9 (457cmx84
6cm)
(366cm
1cm)
cm)
x76cm)
Číslo náhradního dílu
10318
10200
10319
10622

1

3

3
1

18´x48´´
(549cmx122cm)

18´x52´´
(549cmx132cm)

10320

10765

18933

18933

18933

10201

10201

10201
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ventil
Čepička
vypouštěcího
ventilu

5

11044

11044

11044

11044

11044

11044

NÁVOD NA SESTAVENÍ
Důležité informace pro výběr místa montáže a pro přípravu bazénu
UPOZORNĚNÍ
•
•
•

•

Místo, kde bude bazén postaven musí umožňovat zajištění veškerých dveří, oken a
bezpečnostních ohrazení, aby bylo zabráněno neoprávněnému, neúmyslnému nebo
nedozorovanému vstupu do bazénu.
Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a
zvířatům.
Pokud bazén nebude instalován na rovném, plochém a kompaktním povrchu a
v souladu s těmito pokyny, může to mít za následek zhroucení bazénu nebo může
dojít k vylití obsahu včetně koupající se osoby z bazénu, což může vést k vážným
zraněním nebo poškození majetku.
Riziko elektrického šoku: připojte filtrační čerpadlo pouze do uzemněné elektrické
zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Za účelem snížení rizika úrazu el.
proudem nepoužívejte prodlužovací šňůry, časovače, zásuvkové adaptéry nebo
konvertory pro připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu. Použijte pouze
správně uzemněnou zásuvku. Přívodní šňůru umístěte tam, kde nemůže dojít k jejímu
poškození sekačkami, nůžkami a jiným zařízením. Viz příručka filtračního čerpadla,
kde naleznete další upozornění a pokyny.
Vyberte venkovní místo, kde chcete instalovat bazén a mějte při tom na
mysli následující:

1. Místo, kam chcete bazén postavit, musí být absolutně rovné a ploché. Nestavte
bazén na svahu nebo svažitém terénu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného
bazénu. Nestavte bazén na blátivém, písečném, měkkém nebo sypkém podkladu.
3. Nestavte bazén na plošinu nebo rampu.
4. Bazén vyžaduje, aby v prostoru nejméně 1,3 m kolem bazénu nebyly předměty, na
které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
5. Montáží bazénu zničíte trávník pod bazénem. Voda z bazénu může poničit vegetaci.
Určité druhy trávy jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůst bazénovou
vložkou.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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NÁVOD NA SESTAVENÍ (pokr.)
Tento bazén mohl být zakoupen s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear. Filtrační čerpadlo
má zvláštní sadu instalačních pokynů a instaluje se po dokončení montáže této jednotky.
1.
• Ujistěte se, že místo pod bazénem je rovné, ploché, zbaveno kamenů, větví nebo
jiných ostrých předmětů, které by mohly porušit vložku bazénu a způsobit zranění.
• Rozbalte opatrně karton obsahující plášť bazénu atd. Tento kartón můžete později
použít k uskladnění bazénu v zimních měsících.
• Vyjměte podkladovou plachtu bazénu (3) a rozložte ji na očištěné ploše, poté vybalte
plášť bazénu (1) a rozprostřete ho na plachtě s vypouštěcím ventilem směrem
k místu, kam se bude vypouštět voda. Vypouštěcí ventil umístěte směrem od budovy.
Důležité: Netahejte plášť bazénu po zemi. Mohlo by dojít k protržení nebo
jinému poškození (viz obr. 1).

•

Při sestavování pláště bazénu nasměrujte přípojky hadic nebo otvory ve směru zdroje
elektrické energie. Vnější hrana sestaveného bazénu by měla být v dosahu elektrické
přípojky pro případ umístění filtračního čerpadla.

2. Bazén rozložte, modré stěny bazénu roztáhněte směrem ven a uhlaďte dno, jak jen to je
možné (viz obr. 2).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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3. Ujistěte se, že horní prstenec je zcela vně bazénových stěn směrem nahoru. Prstenec
udržujte vystředěný a nafukujte jej pomocí ruční pumpy (viz obr. 3).

DŮLEŽITÉ: Abyste předešli prasknutí, NEPOUŽÍVEJTE pumpy jako např.
vysokotlakový kompresor. NEPŘEFUKUJTE. Použijte ruční pumpu Intex (není
součástí balení).
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Řádně nafoukněte horní prstenec.
Teplota okolního vzduchu a vody mají vliv na vnitřní tlak prstence.
Nejlepší způsob pro řádné nafouknutí prstence je nechat v něm volný prostor na rozpínání
vzduchu během dne, kdy slunce vzduch uvnitř ohřívá a následně zvyšuje tlak uvnitř
prstence. Během velmi horkých dní, kontrolujte prstenec, zda není vlivem vysoké teploty
přehuštěn a zajistěte případné upuštění vzduchu.
V žádném případě firma Intex ani její oprávněni prodejci či zaměstnavatelé
nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené na prstenci z nedbalosti,
běžného opotřebení, zneužití a neopatrnosti nebo vnějších vlivů.

4. Pro bazény s hadicovými přípojkami (16“ (488 cm) a menší), pokud byl bazén koupen bez
filtrační pumpy, použijte dvě ze tří záslepek (2) a utěsněte jimi černé vývody filtrační pumpy
zevnitř bazénu, aby voda nevytékala během plnění bazénu vodou. Pokud byl bazén
zakoupen s filtračním čerpadlem, prostudujte si nejprve příručku filtračního
čerpadla Krystal Clear a poté pokračujte krokem č. 5.
5. Dříve než začnete plnit bazén vodou, ujistěte se, že výpustní zátka uvnitř bazénu je na
svém místě a víčko vně bazénu je řádně zašroubované. Naplňte bazén vodou max. do výšky
2,5 cm a podívejte se, zda není příliš velký rozdíl výšky mezi hladinami na obou stranách.
DŮLEŽITÉ: Pokud má voda tendenci se slévat k jedné straně, bazén není umístěn
na absolutní rovině. Postavení bazénu na nerovné ploše způsobí naklánění
bazénu a posléze vyboulení materiálu na stěně. Pokud bazén není úplně vyrovnán
nusíte bazén vypustit, najít rovnou plochu a opakovat výše uvedené kroky.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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•

Začněte vyrovnávat zbývající nerovnosti (zevnitř bazénu), tlačte je směrem, tam,
kde se dno a stěny bazénu setkávají nebo (vně bazénu) uchopte dno a vytáhněte
jej směrem ven. Pokud tyto nesrovnalosti způsobuje podložka pod bazénem, ať
za ní 2 lidé ji z každé strany zatáhnou a odstraní tím všechny nerovnosti (viz obr.
4).

6. Zatímco bazén plníte vodou, stěny bazénu se samy postaví (viz obr. 5).

7. Bazén by měl být naplněn ke spodní hraně nafukovacího prstence (viz obr. 6).

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s vaší rodinou a
stanovte si pravidla, které přinejmenším zahrnují nejdůležitější pravidla
bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu
obsažené v této příručce. Tyto pravidla si pravidelně pročítejte a prověřujte jejich
znalost u ostatních uživatelů, včetně vašich hostů.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, aby:
•
•
•

všichni uživatelé bazénu byli chráněni proti nemocem spojeným s rekreačním
koupáním tím, že budete Vaši bazénovou vodu udržovat čistou. Nepolykejte
bazénovou vodu. Dbejte na dostatečnou hygienu.
Udržujte Váš bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z místa vnějšího
stěny bazénu.
Chraňte bazénové kryty před dětmi. Mohlo by dojít k jejich zamotání, utopení
nebo jinému vážnému zranění.

Jak čistit horní prstenec
Utírání povrchu horního prstence vlhkým hadříkem po každém použití a zakrytí bazénu krycí
plachtou proti padání smetí, když ho nepoužíváte, udržuje horní prstenec čistý a bez skvrn.
Pokud se vyskytnou na prstenci tmavé skvrny, utřete prstenec měkkým hadříkem
namočeným v roztoku jemného mycího prostředku a vody. Jemně skvrnu odstraňte. Dbejte
na to, aby případné nečistoty nevnikly do bazénové vody. Nepoužívejte silné mycí
prostředky, brusné materiály nebo kartáče.
Udržování správné chemické rovnováhy vody je jediným z nejdůležitějších
faktorů pro maximální prodloužení životnosti a udržení vzhledu plachty pod dno,
stejně jako pro zajištění čisté, nezávadné a bezpečné vody. Vhodná technika je
důležitá pro testování vody. Chemikálie, testovací soupravy a testovací postupy
Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Seznamte se a
dodržujte písemné pokyny od výrobce chemikálií.
1. Za všech okolností zabraňte kontaktu chloru s pláštěm bazénu dokud se chlor úplně
nerozpustí. Chlor v granulích nebo tabletách se nejdříve rozpustí ve vědru s vodou.
Z podobného důvodu se kapalný chlor vlévá do bazénu na různých místech po jeho
obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, spíše je do bazénu dodávejte odděleně a
důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcky pro udržování čisté vody v bazénu jsou k dispozici skimmer a bazénový
vysavač značky Intex. Tato bazénová příslušenství získáte od Vašeho prodejce bazénů.
4. Nepoužívejte tlakovou myčku pro čištění bazénu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ
PROBLÉM
ŘASY

•
•
•

ZABARVENÁ VODA

CIZÍ LÁTKY VE VODĚ

•

•

POPIS
Nazelenalá voda.
Zelené nebo černé
skvrny na plášti bazénu.
Plášť bazénu je kluzká
a/nebo páchne.
Voda se při první
úpravě chlorem zabarví
do modra, hněda nebo
zčerná.
Voda má zamlžený
nebo mléčný vzhled.

CHRONICKY NÍZKÁ
HLADINA VODY

•

Hladina je níže než
předchozího dne.

USAZENINA NA DNĚ
BAZÉNU

•

Nečistoty nebo písek
na dně bazénu.

NEČISTOTY NA
HLADINĚ

•

Listy, hmyz apod.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

PŘÍČINA
Je nutné upravit obsah
chloru a úroveň pH.

Měď, železo nebo
mangan ve vodě oxidují
přidáním chloru.
Běžné.
„Tvrdá voda“
způsobená příliš
vysokým pH.
Nízký obsah chloru.
Cizí látky ve vodě.
Trhlina nebo otvor ve
plášti bazénu nebo
v hadicích. Dotáhněte
kloboučky.
Časté používání, časté
vstupování a vylézání
z bazénu.
Bazén je příliš blízko
stromů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NÁPRAVA
Doplňte chlor šokovou metodu.
Upravte pH na hodnotu
vyžadovanou pro Váš bazén.
Vysajte dno bazénu.
Udržujte správný obsah chloru.
Upravte pH na doporučenou
hodnotu.
Vodu vyčistěte filtrem.
Často vyměňujte vložku filtru.
Upravte pH. Kontaktujte Vašeho
prodejce bazénu pro úpravu vody.
Zkontrolujte správnou hladinu
chloru.
Vyčistěte nebo vyměňte Váš filtr.
Oprava soupravou na záplatování.
Rukou dotáhněte všechny
kloboučky.
K vyčištění dna bazénu použijte
vysavač na bazény značky Intex.
Použijte skimmer.

ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU
UPOZORNĚNÍ: Vždy dodržujte pokyny výrobce chemikálií a hygienická a
bezpečnostní upozornění.
Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit
podráždění pokožky nebo očí. Roztoky koncentrovaného chloru mohou poškodit plášť
bazénu. Za žádných okolností nejsou firmy Intex Recreation Copr., Intex Trading Ltd., jejich
přidružené společnosti, autorizovaní prodejci a servisní střediska, maloobchodní prodejci či
zaměstnanci odpovědni kupujícímu nebo jakékoli jiné straně za náklady spojené se ztrátou
vody z bazénu, chemikálií nebo za poškození vody.
Mějte k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny. Se
všemi našimi nadzemními bazény doporučujeme používat čerpadla Krystal ClearTM Intex Filter
Pump.
VYDATNÝ DÉŠŤ: abyste zabránili poškození bazén, neprodleně vypusťte dešťovou vodu,
která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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JAK BAZÉN VYPOUŠTĚT A DLOUHODOBĚ SKLADOVAT
1. Prostudujte si všechny místní předpisy pro zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody
z bazénů.
2. Zkontrolujte zdali je zátka vypouštěcího ventilu uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu sejměte klobouček.
4. Připojte samičí konec (se závitem) zahradní hadice k patentovanému adaptéru na hadice
(3).
5. Umístěte druhý konec této hadice do prostoru, kam lze vodu bezpečně vypustit.
6. Připojte adaptér na hadici (3) k vypouštěcímu ventilu. Poznámka: Adaptér zatlačí
vypouštěcí zátku dovnitř bazénu a tím se otevře vypouštěcí ventil a voda
začne okamžitě vytékat.
7. Po skončení vypouštění hadici a adaptér odpojte.
8. Do vypouštěcího ventilu na vnitřní straně bazénu opět nasuňte zátku.
9. Na stranu ventilu na vnější straně bazénu umístěte klobouček.
10. Úplně vypusťte horní prstenec a odstraňte veškeré instalační součásti.
11. Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte
jej stát hodinu na slunci (viz výkres 7). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se
stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu,která na stěnách ulpěla.
12. Složte bazén do tvaru obdélníku. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu
šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz
výkresy 8.1 a 8.2).
13. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes
druhou tak, jak se zavírá kniha (viz výkres 9.1 a 9.2).
14. Složte dva dlouhé konce do středu (viz výkres 10)
15. Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte (viz výkres 11).
16. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a chladném místě.
17. Pro uskladnění lze použít původní balící karton.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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Zazimování Vašeho nadzemního bazénu
Na zimní období můžete Váš bazén snadno vypustit a uskladnit na bezpečném
místě. Mnoho lidí se však rozhodne ponechat bazén sestavený celý rok.
V oblastech, kde se vyskytují mrazivé teploty existuje riziko námrazy a poškození
bazénu. Proto doporučujeme bazén vypustit, rozmontovat a uskladnit ho na
bezpečném místě, v okamžiku, kdy teplota klesne pod 5 stupňů Celsia. Viz
kapitola „Jak vypustit Váš bazén“.
1. Vyčistěte důkladně bazénovou vodu (v případě Easy Set Pool nebo Oval
Frame Pool dbejte na to, aby vrchní prstenec byl řádně nafouknut).
2. Odstraňte skimmer nebo jakékoliv příslušenství připojené k závitované spojce
síta. Je-li to nutné vyměňte sítku síta. Všechny díly očistěte a před
uskladněním vysušte.
3. Ucpěte napouštěcí a vypouštěcí armaturu zevnitř bazénu příslušnou zátkou
(velikosti 16“ a menší). Uzavřete napouštěcí a vypouštěcí plunžrový ventil
(velikosti 17“ a výše)
4. Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném
místě. Schůdky důkladně před uskladněním osušte.
5. Odstraňte hadice, které spojují čerpadlo a filtr s bazénem.
6. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poraďte se s Vaším prodejcem.
7. Přikryjte bazén krycí plachtou. POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENÍ
BEZPEČNOSTNÍM KRYTEM.
8. Vyčistěte a vypusťte vodu z čerpadla, krytu filtru a hadic. Vyjměte a zlikvidujte
starou filtrační vložku (vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na další
sezónu).
9. Čerpadlo a jeho díly uskladněte uvnitř budovy na bezpečném a suchém místě,
ideálně při teplotě mezi 0 stupni až 40 stupni Celsia.

OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ
Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí však při něm také
nebezpečí zranění a smrt. Ke snížení rizika Vašeho poranění si přečtěte a
dodržujte veškerá varování a pokyny týkající se výrobku, balení apod.
Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se
výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny
případy ohrožení a/nebo nebezpečí.
Pro další ochranné pomůcky se také seznamte s následujícími bezpečnostními
pokyny stejně jako s pokyny vydané národně uznanými bezpečnostními
organizacemi:
•
•
•
•

•
•
•

Naučte se plavat.
Neustále vyžadujte dohled.
Naučte se poskytovat první pomoc.
Poučte každého, kdo hlídá Vaše děti ohledně potenciálních rizik a o použití
bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábradlí apod. Neustálý dohled
je nutný.
Naučte děti, co dělat v případě nebezpečí.
Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
Dozor, dozor, dozor.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!
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