
UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE 

UPOZORNĚNÍ

• Ve vodním prostředí nenechávejte děti bez dozoru – nebezpečí utonutí.
• Určeno pouze pro venkovní použití a pro soukromé účely.
• Děti se mohou utopit i v malém množství vody. Nepoužíváte-li bazén, vypusťte z něj vodu.
• Mějte děti pod přímým dohledem a zůstaňte na blízku. Aktivně na ně dohlížejte, jestliže jsou v bazénu nebo poblíž něj a 

když bazén napouštíte nebo vypouštíte. Pokud hledáte chybějící dítě, zkontrolujte nejprve bazén a to přesto, že by dítě 
pravděpodobněji mohlo být spíše v domě.

• Po každém použití bazén vypusťte. Prázdný bazén uskladněte tak, aby do něj nenatekla dešťová nebo jiná voda.
• Zabraňte v přístupu k bazénu dětem ponechaným bez dozoru tak, že bazén oplotíte nebo kolem něj postavíte jiné 

osvědčené zábrany. Státní nebo místní zákony či předpisy mohou vyžadovat oplocení nebo jiné osvědčené zábrany. Před 
sestavením bazénu si tyto státní nebo místní zákony a nařízení prověřte.

• V bazénu se nepotápějte ani do něj neskákejte. Potápění nebo skákání do mělkého bazénu může zapříčinit zlomený vaz, 
ochrnutí nebo i smrt. 

DŮLEŽÍTÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před sestavením a používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte a poté

 dodržujte následující návod. Uchovejte ho pro pozdější použití. Nedodržení varování a 
pokynů může vést k vážným zraněním nebo i smrti uživatelů, zejména 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 dalších upozornění - viz výrobek.

Před sestavením a užíváním bazénu si pečlivě přečtěte a poté dodržujte všechny informace v něm obsažené. Tato varování, instrukce 
a bezpečnostní předpisy pojednávají o některých obecných rizicích vodní zábavy. Nemohou ale pokrýt všechna možná rizika. Buďte 
proto u vodních zábav vždy obezřetní a používejte zdravý rozum a úsudek. Uchovejte tyto informace pro budoucí použití.

• U slabších plavců a neplavců je po celou dobu vyžadován nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled kompetentní dospělé osoby. (Mějte 
na zřeteli, že děti do pěti let jsou v největším nebezpečí utonutí).

• Pro každé používání bazénu určete kompetentní dospělý dozor.
• Slabší plavci a neplavci by měli během užívání bazénu nosit osobní ochranné prostředky.
• Pokud bazén nepoužíváte, vyjměte z vody všechny hračky a přitažlivé předměty, abyste tak zabránili přilákání dětí k bazénu. 
• Pokud bazén nepoužíváte, odstraňte z jeho okolí všechny hračky či jiné objekty, které by mohly být použity dětmi jako nástroj pro 

usnadnění přístupu k bazénu (např. židle, velké hračky, apod.). 

Bezpečnostní opatření
• Doporučujeme instalovat zábranu (a v případě potřeby zajistit všechny dveře a okna), která by zamezila neoprávněnému 

přístupu do bazénu.
• Osobní ochranná zařízení, zábrany, kryty bazénu, bazénové alarmy nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné 

pomůcky, avšak nenahrazují nutnost neustálého a kompetentního dohledu dospělé osoby. 
Bezpečnostní vybavení
• Zajistěte v blízkosti bazénu přístup k funkčnímu telefonu a seznam čísel tísňového volání.
Bezpečné užívání bazénu
• Snažte se všechny uživatele, zejména děti, naučit plavat.
• Seznamte se řádně se znalostmi základních oživovacích technik (kardioplumonální resuscitace	-	CPR).	V případě nouze 
to může rozhodovat o životě.
• Poučte všechny uživatele, včetně dětí, co dělat v nouzových situací.
• Nikdy se nepotápějte a to ani v jakkoliv mělké vodě. Může to vést k vážnému úrazu nebo i smrti.	

Bezpečnost neplavců
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• Užíváte-li alkohol nebo léky, které mohou oslabit vaši schopnost užívat bazén bezpečně, nepoužívejte bazén.
• Používáte-li kryty bazénu, kompletně je odstraňte z povrchu vody dříve než vstoupíte do bazénu.
• Pravidelně měňte vodu, abyste zabránili případným nemocem souvisejícím s vodou.
• Užívání chemikálií v bazénu bez vodní cirkulace může vést k přímému kontaktu s chemikáliemi nebo s oblastmi s jejich 

zvýšenou koncentrací, což může přivodit zranění uživatelů.
• Jestliže je občas použito chemikálií za účelem snížení frekvence výměny vody, postupujte přesně podle instrukcí jejich 

výrobce. Abyste se vyhnuly případnému poranění, ujistěte se, že chemikálie jsou správně namíchány. Uchovávejte 
chemikálie mimo dosah dětí.

• Použití a instalace jakéhokoliv elektrického spotřebiče v blízkosti bazénu musí být v souladu s národními předpisy.	
• Je-li to možné, odstraňte z bazénu v době jeho nepoužívání všechny pomůcky k přístupu a uskladněte je mimo dosah dětí.
• Užívání příslušenství neschváleného výrobcem bazénu (např. žebříky, kryty, pumpy, apod.) může vést k nebezpečí poranění nebo 
škody na majetku.
• Všechny elektrické kabely, rádia, mikrofony a ostatní elektrické spotřebiče udržuje mimo dosah bazénu. Neumisťujte bazén v 
blízkosti nebo pod nadzemní elektrické vedení.
• Důsledně dodržujte varování a bezpečnostní značky uvedené na stěnách bazénu.
VŠEOBECNĚ:
• Bazén a jeho příslušenství může sestavovat a rozkládat pouze dospělá osoba. Není k tomu třeba žádného nářadí.
• Nesestavujte bazén na svahu nebo na nakloněném povrchu. Plocha, kde má být bazén postaven, musí být naprosto rovná a 
plochá a minimálně 2 m vzdálená od jakýchkoliv konstrukcí nebo překážek, jako např. plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry 
nebo elektrické kabely.
• Poloha bazénu musí umožňovat stálý dohled nad dětmi v a kolem bazénu.
• Plocha by měla usnadňovat vypuštění vody bazénu po každém užití a/nebo by měla být vhodná pro jeho dlouhodobé umístění.
• Bazén nestavte na blátě, písku, měkké či sypké zemině, deskách, plošině, balkónu, betonu, asfaltu nebo jiném tvrdém povrchu.
• Na nafukovacích stěnách bazénu neseďte, neopírejte se o ně ani v nich nijak nezvyšujte tlak. Mohl by dojít k úrazu nebo vytečení 
vody. Nedovolte nikomu, aby seděl, lezl nebo ležel na stěnách bazénu.
• Chraňte uživatele bazénu před infekcí udržováním vody v čistotě. Nepolykejte vodu bazénu. Dodržujte hygienická pravidla.
• Uživatelé by měli před vstupem do bazénu svléci všechny tvrdé, ostré a volné předměty jako např. šperky, hodinky, přezky, klíče, 
boty, sponky, apod.
• 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.
• Neupravujte tento výrobek, ani nepoužívejte příslušenství nepocházející od výrobce. K dispozici nejsou žádné opravitelné díly.	

SESTAVENÍ:
V závislosti na velikosti výrobku jsou k sestavení doporučeny dvě nebo více dospělých osob. Čas sestavení se může pohybovat 
od 10 do 20 minut, nepočítaje napuštění vodou.
1. Najděte plochý, rovný travnatý povrch bez kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly propíchnout dno bazénu 

nebo způsobit úraz. Některé druhy trav, jako např. St.	Augustine	a	Bermuda,	mohou prorůst přes dno bazénu. Toto prorůstání 
není vadou výrobce.

2. Před nafouknutím přesuňte výrobek v balení na vybranou plochu – nenafukujte výrobek a poté ho netáhněte. Může to způsobit 
trhliny nebo poškození.

3. Opatrně výrobek rozložte a prohlédněte, jestli na něm nejsou trhliny nebo praskliny. Je-li výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
4. Položte bazén co nejrovnoměrněji a uzavřete všechny vypouštěcí zátky a/nebo krytky vypouštěcích ventilů, jsou-li nejaké.
5. Nafoukněte ruční pumpou určenou speciálně pro nafukovací výrobky prvně spodní komoru a poté další komory podle pořadí.
6. Nafoukněte výrobek a jeho součásti, jako např. klenba nebo baldachýn (jsou-li součástí) dokud není povrch pevný na dotek, ale 

ne tvrdý. Je-li zjevné jakékoliv napnutí švů, výrobek je přehuštěn. Pokud se nějaký šev začne napínat, ihned přestaňte nafukovat a 
vypusťte vzduch, abyste snížili tlak, dokud nezmizí známky napětí švu. Výrobek nepřehušťujte ani nepoužívejte vysokotlaký 
kompresor. Může to způsobit štěrbiny ve švech.

7. Bezpečně uzavřete všechny zátky nafukovacích ventilů tak, že je pevně zatlačíte dovnitř. 
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8. V závislosti na druhu/modelu nafukovacího bazénu napusťte pomalu vodu:
a. pod vodorovnou čáru ukazatele vytištěnou na vnitřní stěně bazénu, nebo
b. pod otvory pro přetečení na vnitřní stěně bazénu, nebo
c. pod první horní vzduchovou komoru.

POZNÁMKA:	Všechny kresby jsou jen pro ilustraci. Nemusí představovat skutečný výrobek. Neodpovídají měřítku.
INSTRUKCE PRO VÝROBKY S VODNÍM ROZPRAŠOVAČEM ČI JINÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM (V ZÁVISLOSTI NA MODELU):

Připojení vodního rozprašovače
1. Najděte spojku rozprašovače	(A).
2. Připojte spojku rozprašovače (A)	k zahradní hadici	(B)	našroubováním spojky postřikovače na zahradní hadici. Pevně dotáhněte.
3. Z počátku pusťte vodu pomalu, aby se postupně napustila hadice. Poté upravte rozprašovač dle potřeby.
4. Je-li součástí nástavec (v závislosti na modelu), našroubujte nástavec (C)	ke spojce postřikovače	(A)	a vložte zahradní hadici	(B)

do nástavce (C). 

Připojení klenby nebo baldachýnu
1. Umísťete nafouknutou klenbu nebo baldachýn nad horní povrch nafouknuté stěny bazénu.
2. Ujisťete se, že základna klenby či opory baldachýnu jsou bezpečně připojeny k hornímu povrchu nafouknuté stěny bazénu. 
ÚDRŽBA BAZÉNU 
• U bazénu před každým použitím zkontrolujte díry, unikání, opotřebení a jiná poškození. Poškozený bazén nikdy nepoužívejte.
• Jsou-li součástí, zkontrolujte také, jestli nezrezly kolíky,	zástrčky a šroubky;	Aby jste se vyhnuly případnému poranění, pravidelně 

kontrolujte otřepy nebo jiné ostré hrany,	zejména přístupných povrchů. 
JAK NA VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU, ZAZIMOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ:
1. Vypouštět a uskladňovat bazén by měla pouze dospělá osoba. Prověřte místní nařízení pro zvláštní pokyny ohledně likvidace 

vody z koupacího bazénu.
2. Odstraňte z bazénu všechna příslušenství, hračky, zahradní hadici, atd.
3. Otevřete zátku odvodňovacího ventilu (liší se podle modelu).
4. 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.

5. Pro uskladnění znovu uzavřete zátky všech ventilů.
6. Abyste se před složením ujistili, že bazén a všechny jeho části jsou suché, nechte ho položený na Slunci přes hodinu.
7. Složte a uskladněte dno a příslušenství v suchých a čistých vnitřních skladovacích prostorech. Původní krabici můžete použít k 

uskladnění.
Záplaty:
Pro opravu malých dírek a prasklin jsou součástí balení záplaty. Následujte instrukce uvedené na zadní straně 
záplatovacího setu.
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