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Aktualizováno 28.1.2013

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej pochopili a
přesně se j ím řídili.

Nezapomeňte vyzkoušet i j iné vynikající výrobky Intex: bazény, příslušenství k bazénům, nafukovací bazény
a domácí hračky, vzduchové postele a čluny.

Modely 36‘‘ (91 cm) & 42‘‘ (107 cm) & 48‘'
(122 cm)
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BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Než výrobek uvedete do provozu, je nutné, abyste si pozorně přečetli všechny pokyny,

abyste je pochopili a přesně se j imi řídili.

VAROVÁNÍ
• Děti ani nezpůsobilé osoby nikdy nenechávejte bez dohledu.

• Na schůdky ani z nich nikdy neskákejte.

• Schůdky stavte na rovný a pevný povrch.

• Schůdky smí v daném okamžiku vždy používat jej jedna osoba.

• Maximální nosnost: 1 36 kg

• Schůdky mějte stále v dosahu pro vstup i výstup.

• Když se bazén nepoužívá, schůdky odstraňte a uložte.

• Neplavte pod schůdky, skrze ně ani za nimi.

• Kontrolujte všechny šrouby a svorníky, abyste zajistili stabilitu a bezpečnost

schůdků.

• Pokud plavete v noci, musejí být osvětlena všechna varovná upozornění, schůdky,

podlaha bazénu a cestičky.

• Schůdky smějí sestavit nebo rozebrat pouze dospělé osoby.

• Schůdky smíte používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.

NEDODRŽENÍ TOHOTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST KE ZLOMENINÁM KOSTÍ,

UTOPENÍ NEBO JINÝM ZRANĚNÍM.
Varování k tomuto výrobku, návody a bezpečnostní směrnice, které s tímto výrobkem

souvisej í, popisují obecná rizika a nezahrnují veškerá možná rizika a nebezpečí. Když

jste v bazénu a odpočíváte, buďte vždy opatrní a rozumní.
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Seznam dílů
POZNÁMKA: Nákres slouží pouze pro ilustrační účely. Nemusí přesně zobrazovat výrobek.

PŘEHLED ČÁSTÍ
Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím
několik minut prohlídce jednotlivých dílů a pochopte
jej ich vzájemnou funkci.
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SESTAVENÍ SCHŮDKŮ
Návod k montáži schůdků se 3 a 4 stupni je jeden a týž. Na obrázku jsou schůdky se 4 stupni. Potřebné
nářadí: Křížový šroubovák (1 ) Jedny (1 ) kleště nebo malý nastavitelný klíč na šrouby DŮLEŽITÉ: Šrouby
dotáhněte napevno teprve tehdy, až budou schůdky zcela sestaveny.

1. SESTAVENÍ TYČÍ
Obrázek 1: Přiložte horní části nohy „A“ (7) ke spodní části
nohy „A“ (9). Přiložte horní části nohy „B“ (8) ke spodní části
nohy „B“ (10). Výstupek na horní části nohy „A“ dejte do
drážky dolní části nohy „A“. Horní a dolní části nohy nasaďte
na sebe a otočte horní částí ve směru hodinových ručiček,
abyste horní část upevnili k dolní části. Postup opakujte se
zbývající sadou nohy „A“ a „B“.

2. MONTÁŽ STUPNIC
Obrázek 2.1: Svislé části bazénových schůdků jsou již z
výroby opatřeny mechanismem k upevnění stupnic.
Nasaďte příčky na montážní upevnění a přitom se řiďte
šipkou na zadní straně montážního upevnění a na horní
straně příček.

Ujistěte se, že zadní strana příčky přesně doléhá na
montážní upevnění. Pokud ano, namontovali jste příčku
správně.

DŮLEŽITÉ: Montáž musí být provedena tak, aby nohy
„A“ dosedly do otvorů „A“ v příčkách a nohy „B“ dosedly
do otvorů „B“ v příčkách.

Obrázek 2.2: Zatlačte upevňovací kolík pro příčky do otvorů,
abyste příčku upevnili v montážním mechanismu.

Nohy a příčky sestavte tak, aby schůdky vypadaly jako na
obrázku 2.3
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3. Montáž vrchní stupnice (nejprve jedna strana)

Obrázek 3: Nasaďte otvor vrchní stupnice „A“ na nohu „A“, pak
otvor „B“ na nohu „B“. Použijte svorky (4), které jsou
vyobrazeny na obrázku 3, a upevněte vrchní stupnici na noze.
DŮLEŽITÉ: Nyní šrouby ještě nedotahujte plně.

4. Instalace držadla ve tvaru U
Obrázek 4: Horní držadla (1 ) ve tvaru U namontujte podle
obrázku na nohu nad vrchním stupátkem (2) a spojte je svorkami
(3).

5. Konečná montáž
Obrázek 5: Jakmile horní držadla spojíte s vrchní stupnicí,
můžete schůdky umístit do správné polohy. Zkontrolujte, že
nohy „A“ jsou spojeny s otvory „A“ na vrchní stupnici a
nohy „B“ jsou spojeny s otvory „B“ na vrchní stupnici.
Pevně vše spojte svorkami (4) a (3). Všechny šrouby pevně
dotáhněte a lehce zatlačte stupnice směrem dolů, abyste
zkontrolovali, zda jsou pevně uchyceny. Nyní můžete
schůdky používat!

6. UMÍSTĚNÍ SCHŮDKŮ U BAZÉNU
Obrázek 6: Dejte jednu stranu schůdků do bazénu a druhou
stravu mimo bazén.

VAROVÁNÍ

• Schůdky postavte na rovný a pevný povrch.

• Když bazén nepoužíváte, schůdky odstraňte a uložte, abyste zamezili tomu, že

by někdo bez dovolení a bez dohledu vstupoval do bazénu.
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7. ÚDRŽBA
Obrázek 7: Pravidelně kontrolujte šrouby a svorníky (obrázek
7), montážní upevnění příček a upevňovací kolíky, abyste
zajistili, že schůdky jsou stabilní a stoj í pevně.

VAROVÁNÍ
• Zkontrolujte všechny šrouby a svorníky, abyste zajistili stabilitu a bezpečnost schůdků.

Tyto schůdky jsou konstruovány a vyrobeny pro bazény Intex s výškou stěny:

Č. zboží Výška stěny bazénu
58974 (Bílý a modrý) 48’’ (1 22 cm)
10903 48’’ (1 22 cm)
58975 (Bílý a modrý) 52’’ (1 32cm)
10904 52’’ (1 32 cm)

KRABICE A NÁVOD SI ULOŽTE PRO POZDĚJŠÍ ROZEBRÁNÍ A USKLADNĚNÍ SCHŮDKŮ

Obecná pravidla bezpečnosti
Váš bazén vám může přinést mnoho zábavy a radosti, ale voda s sebou nese určitá rizika. V zájmu
prevence vašeho poranění a životu nebezpečných situací si přečtěte a dodržujte veškeré bezpečnostní
pokyny přiložené k výrobku. Nezapomeňte však, že varování na obalu zahrnují sice mnoho možných rizik,
přirozeně ale ne všechna rizika.

Pro vyšší bezpečnost se také seznamte s následujícími pokyny stejně jako s varováními, které vydaly státní
organizace věnující se problematice bezpečnosti:

• Zajistěte neustálý dohled.

• Naučte se plavat.

• Naučte se poskytovat první pomoc.

• Poučte každého, kdo hlídá vaše děti, ohledně potenciálních rizik při koupání a o použití

bezpečnostních zařízení (ochranné bariéry, uzamykatelné dveře . . .).

• Naučte děti, co dělat v případě nehody.

• Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.

• Opatrnost, opatrnost, opatrnost.




