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CZBAZÉNOVÉ SCHŮDKY 107 CM
NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto vý-
robku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání 
výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte 
všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Schůdky sestavte dle nákresu (viz. níže)
Schůdky umístěte na pevný podklad.
Na schůdkách smí být pouze jedna osoba.
Schůdky je nutno instalovat podle pokynů výrobce.
Při vstupu do bazénu i při výstupu z bazénu se vždy ke schůdkům postavte čelem. Pokud 
v bazénu nikdo není nebo pokud v okolí nejsou žádné dospělé osoby, schůdky buď zajis-
těte, nebo z bazénu úplně vyjměte. Schůdky lze používat pouze pod dohledem dospělé 
osoby.
Uživatelé bazénu by se měly pohybovat mimo místo vstupu do bazénu. Schůdky mohou 
uživatelům způsobit zranění. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou šrouby správně 
upevněné. Schůdky jsou vyrobeny pouze pro použití v bazénu. Nepoužívejte schůdky 
k jiným účelům.
Všechny malé součástky schůdků držte mimo dosah dětí.
Maximální zatížení: 150 kg
Schůdky o výšce 107 cm jsou vyrobeny pro bazény o výšce 107 cm.
Neuposlechnutí 
těchto pokynů 
může způsobit 
vznik vážného 
zranění, hlavně 
v případě dětí.
Poznámka: Sestave-
ní schůdků vyžadu-
je použití křížového 
šroubováku nebo 
nastavitelného 
francouzského 
klíče.
Poznámka: Obrázky 
slouží pouze k ilust-
račním účelům. Ne-
musejí zobrazovat 
aktuální podobu 
výrobku ani jeho 
velikost.
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Údržba a uskladnění
1.  Před každým použitím 

zkontrolujte utažení 
šroubů a ostatních spojů. 
Zkontrolujte také přítom-
nost rzi.

2.  Před uskladněním se 
ujistěte, že schůdky jsou 
čisté a suché. Skladujte na 
suchém, chladném místě 
mimo dosah dětí.

Řiďte se následujícími 
instrukcemi a uchovejte je 
pro pozdější nahlédnutí. 
V případě dotazů týkajících 
se výrobku navštivte webo-
vou stránku výrobce: www.
bestway-service.com

Ochrana životního pro-
středí
Po uplynutí doby životnosti 
produktu nebo v okamžiku, 
kdy by oprava byla neekono-
mická, produkt nevhazujte 
do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, 
kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůže-
te zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte pre-
venci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřa-
du nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např.čištění, výměna dílů 
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podléhajících běžnému opotřebení.)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhod-

ným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návo-

dem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití 
nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adap-
téru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho 
výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu k  použití a neručí za možné 
tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.




