
Schůdky 91 cm
Bezpečnostní upozornění

Nepřetržitě dohlížejte na děti a osoby se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi. 
Vždy dohlížejte na děti, když používají schůdky, abyste zabránili pádu a zraněním.
Ze schůdků nikdy neskákejte. 
Umístěte schůdky na pevný, rovný základ.
Na schůdky může vždy najednou pouze jedna osoba. 
Maximální nosnost 136 kg. Splňuje normu EN16582.
Na schůdky vždy vstupujte čelem k bazénové stěně.
Vždy, když bazén nepoužíváte, schůdky odstraňte a zajistěte. 
Neplavte pod, skrz nebo za schůdky.
Průběžně kontrolujte matky a spony, abyste se ujistili, že schůdky pevně drží.
Pokud používáte bazén v noci, zajistěte osvětlení na všechny bezpečnostní značky, schůdky, 
podlahu bazénu a cesty.
Schůdky mohou skládat a rozkládat pouze dospělí.
Tyto schůdky jsou navrženy na specifickou výšku stěny, s jinými bazény nepoužívejte.
Řiďte se instrukcemi a bezpečnostními varováními uvedenými v tomto návodu. Jejich 
nedodržení může způsobit úraz, především u dětí. 
Tyto schůdky používejte pouze k účelům popsaným v tomto návodu. 
Nedodržení bezpečnostních instrukcí může vést ke zlomeninám, paralýze, utopení či 
k jiným závažným úrazům.
Tato výstražná upozornění, pokyny a bezpečnostní pravidla zahrnují mnohá, zdaleka však ne všechna 
možná rizika a nebezpečí. Dávejte prosím pozor a správně vyhodnoťte možná nebezpečí při koupání.

Náhradní díly

No. Název
Počet
ks #28056

1 Vrchní zahnuté madlo 2 12508
2 Horní zpevňovací lišta 2 12509
3 Dlouhý šroub na vrchní část 10 10810
4 Jistící kolík 26 10913
5 Stupeň schodů 6 10914
6 Noha ve tvaru J - značena A 2 12510A
7 Noha ve tvaru J - značena B 2 12510B



Sestavení schůdků

Budete potřebovat:
1. Křížový šroubovák
2. Kleště
3. Nastavitelný klíč

Důležité: Šrouby dotáhněte až po dokončení montáže.
1. Montáž schůdků (viz obr. 1.1-1.3)

Na nohách schůdků jsou z továrny již předinstalované
úchyty jednotlivých stupňů. Nasuňte stupeň (5) na
úchyt, ve směru šipky na zadní straně úchytky. Ujistěte
se, že zadní část stupně je v jedné rovině s úchytkou –
pokud ne, je stupeň nasazen vzhůru nohama.
Důležité: Ujistěte se, že nohy ve tvaru J jsou otočeny
směrem ven. Noha A pasuje do otvorů A ve stupních,
noha B pasuje do otvorů B.

Zatlačte jisticí kolíky (4) do děr a zajistěte stupeň ve
správné poloze.
Důležité: Ujistěte se, že všechny kolíky jsou bezpečně
usazené.

2. Montáž horního madla

3. Montáž 
druhé 
strany 
stupňů



4. Instalace horních lišt (jedna po druhé)

5.

Před použitím schůdků: 
Teď, když máte schůdky sestavené, ujistěte se, že všechny šrouby a úchyty jsou pevně 
dotažené a zatlačte seshora na každý stupeň, zda bezpečně drží. Pokud vaše schůdky 
mají zábranu, pokračujte s montáží zábrany dle instrukcí. Pokud ne, umístěte schůdky 
přes bazénovou stěnu tak, aby jeden konec schůdků byl vně bazénu a druhý uvnitř.  
(viz obr. č.5)

Bezpečnostní pokyny:
Umístěte schůdky na pevný, rovný povrch a ujistěte se, že jsou stabilní a je bezpečné na ně 
vstoupit. 
Kdykoliv se bazén nepoužívá, umístěte schůdky mimo bazén, abyste zabránili 
neautorizovanému vstupu do bazénu.
Pravidelně kontrolujte všechny závity a šrouby, abyste si ověřili, že schůdky jsou plně funkční. 
Viz pokyny k údržbě.

6. Údržba
Pravidelně kontrolujte všechny závity, matky, spony a úchyty, abyste měli jistotu, že 
všechny díly jsou pevně na svých místech a schůdky jsou stabilní.

7. Zazimování/ dlouhodobé uskladnění
Vytáhněte schůdky z bazénu a ujistěte se, že jsou úplně suché před tím, než je uložíte.
Schůdky a všechny náhradní díly uskladněte v interiéru, na suchém a bezpečném 
místě, Teplot aby se měla pohybovat mezi 0 a 40 °C.
Ujistěte se, že schůdky a náhradní díly jsou uskladněné na bezpečném místě 
mimo dosah dětí.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Váš bazén Vám může přinést spoustu zábavy a potěšení, s vodou jsou ovšem spojena i určitá 
rizika. Abyste se vyvarovali eventuálních nebezpečí poranění a životu nebezpečných situací, 
bezpodmínečně si přečtěte bezpečnostní pokyny, přiložené k výrobku, a řiďte se jimi. 



Nezapomeňte, že výstražná upozornění na obalech sice zahrnují mnohá, přirozeně však ne 
všechna možná rizika. 
V zájmu větší bezpečnosti se prosím obeznamte s následujícími směrnicemi a výstražnými 
upozorněními, vydanými národními organizacemi zabývajícími se problematikou bezpečnosti.
• Zajistěte neustálý dohled. Funkci dozoru u bazénu by měla převzít spolehlivá a kompetentní
dospělá osoba, zejména pokud se v bazénu nebo v jeho blízkosti nacházejí děti. 
• Naučte se plavat. 
• Udělejte si čas a osvojte si pravidla poskytování první pomoci. 
• Každého, kdo na bazén dohlíží, poučte o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních 
zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran atd. 
• Všem osobám, které bazén používají, a to včetně dětí, vysvětlete, co dělat v případě 
nehody. 
• Při koupání je důležitý zdravý rozum a správný úsudek. 
• Opatrnost, opatrnost, opatrnost.
Reklamační podmínky
Schůdky byly vyrobeny z materiálu vysoké kvality. Všechny součástky byly zkontrolovány a 
shledány nezávadnými.
Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu 
společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
Reklamace se řídí právním řádem ČR.
Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu 
ovlivňující funkčnost schůdků. 
Po zakoupení schůdků doporučujeme, aby byla překontrolována neporušenost transportního 
obalu a schůdků či jiného znehodnocení. V případě jakéhokoliv poškození neprodleně 
informujte prodejce.
Doporučujeme, aby při zakoupení výrobku byla překontrolována jeho kompletnost. 
Vykazují-li schůdky zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění a pro které zařízení 
nelze užívat, tyto vady musí kupující uplatnit u prodejce bez zbytečného odkladu.
Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu (bazén, filtrační zařízení, schůdky, atd.) 
reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození. Na reklamace po 
této lhůtě se bude nahlížet takto:
Záruka se nevztahuje na:

- Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, případně 
nesprávného uskladnění

- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- Vady způsobené mechanickým poškozením
- Vady způsobené vlivem živelných sil
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu 

bazénové vody a nevhodných čisticích pomůcek
- Použití jiných než originálních dílů

Výrobce: Intex Development Co. Ltd.
Chyby v tisku vyhrazeny


