
NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍCH BAZÉNŮ 

 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím zboží je nutné seznámit se s 

instrukcemi v tomto manuálu a důkladně jim porozumět. Návod uschovejte i pro pozdější 

nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento návod 

k obsluze. Výrobek je vhodný pouze k domácímu použití, není určen pro komerční účely. 

Výrobce ani prodejce nejsou  zodpovědní za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání 

způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku, špatným sestavením a údržbou či 

neopatrností. 

 

UPORZORNĚNÍ: 

• bezpečnost Vašich dětí je pouze ve Vašich rukách! Děti mladší 5 let při používání bazénů 

můžou být vystaveny značnému nebezpečí, vždy by měl být přítomný dospělý dozor a 

připraven reagovat! 

• dohlížejte na děti neustále a z malé vzdálenosti, abyste stihli zareagovat 

• pokud je v bazénu větší množství osob, zvyšte důraz na dozor 

• před vstupem do bazénu si vždy osvěžte krk, ramena a nohy a to zejména pokud jste delší 

dobu leželi na slunci 

• osvojte si základní záchranné činnosti, zejména záchranu dětí 

• nedovolte dětem se potápět a skákat do bazénu 

• nedovolte, aby se kolem bazénu běhalo a hrálo – může dojít ke zranění i poškození bazénu 

• v bazénu udržujte vždy čistou vodu 

• prostředky pro úpravu vody uchovávejte mimo dosah dětí 

 

 

V PŘÍPADĚ NEHODY: 

• okamžitě vytáhněte všechny děti z vody 



• volejte příslušnou pohotovost a postupujte dle pokynů operátora 

• postiženou osobu převlečte do suchých šatů (pokud Vám operátor nezakázal s osobou 

manipulovat) 

 

 

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: 

• pouze pro domácí použití 

• pouze pro venkovní použití 

• pokud nejste přítomni, nenechávejte děti v bazénu, pokud bazén nepoužíváte, vyprázdněte 

ho, nebo zamezte dětem ve vstupu 

• bazén nikdy neumisťujte na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch 

• výrobek umístěte na rovný povrch nejméně 2m od jakékoli překážky (např. plotu, garáže, 

převislé větvě, šňůry na prádlo či elektrického vedení) 

• při hraní doporučujeme otočit děti zády ke slunci 

• spotřebitel může původní bazén měnit pouze dle pokynů výrobce 

 

 

UMÍSTĚNÍ BAZÉNU: 

• Je nezbytně nutné, abyste bazén rozložili na zcela rovném a plochém povrchu. Pokud bazén 

rozložíte na nerovném povrchu, může dojít k jeho zhroucení a následnému zaplavení, které 

může mít za následek vážné zranění osoby, poškození majetku a v neposlední řadě poškození 

bazénu. Jestliže bazén rozložíte na nerovném povrchu, ztrácíte tím jakýkoli nárok na záruku. 

• Nerozkládejte bazén na příjezdových cestách, plošinách, podstavcích, štěrku ani asfaltu. 

Podloží musí být dostatečně pevné, aby vydrželo tlak vody. Proto nejsou vhodná podloží jako 

hlína, písek, měkká volná zemina nebo asfalt. 

• Na zemi se nesmějí nacházet žádné předměty a sutiny, včetně kamení a větví. Prostor, kam 

chcete umístit bazén, nejprve pečlivě vyčistěte, doporučujeme pod bazén umístit pevnou 

plachtu, která ochrání dno. 

• Na místním městském či obecním úřadě se informujte o nařízeních týkajících se oplocení, 

zábran, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků a zajistěte, abyste veškerá tato 

nařízení splnili. 

 



 

ÚDRŽBA BAZÉNU: 

• VAROVÁNÍ: V případě, že se nebudete řídit níže uvedenými pokyny k údržbě, vystavujete se 

riziku poškození svého zdraví a zejména pak zdraví Vašich dětí. 

• Vodu v bazénu vyměňujte v častých intervalech (zejména v horkém období) nebo používejte 

filtrační zařízení a prostředky pro úpravu vody. Špinavá voda může ohrozit zdraví uživatelů 

bazénu. 

• Chemikálie pro úpravu vody nakupujte pouze ve specializovaných obchodech po doporučení 

specialistou. 

 

 

ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ: 

• po vyprázdnění bazénu jemně otřete hadříkem celý povrch bazénu, v žádném případě 

nepoužívejte žádné chemikálie nebo rozpouštědla 

• nechte bazén na vzduchu vyschnout,, a jakmile je suchý, tak ho pečlivě uložte do původního 

obalu, pokud nebude bazén úplně suchý, může dojít během doby uložení k jeho plesnivění 

• skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí a ostrých předmětů 

• na začátku každé sezóny zkontrolujte, že bazén není poškozený 


