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NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE
ANTIKOROVÝCH BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV GALAXY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred montážou schodíkov si prosím preštudujte a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
- Dôkladne si prečítajte návod na montáž
- Schodíky musia stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné
- Schodíky nesmú používať viac ako jedna osoba. NOSNOSŤ SCHODÍKOV JE 100 KG.
- Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch k nim buďte obrátený čelom, nekývajte sa ani sa nehojdajte.
- Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov ani z nich neskáčte do bazénu.
- Nikdy neplavte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazénu. Mohlo by dôjsť k utopeniu.
- Z bezpečnostných dôvodov ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazénu. Nenechávajte ich nikdy v
dosahu detí.
- Pred použitím schodíkov skontrolujte všetky jeho časti.
- Schodíky nepoužívajte na iné účely, než na ktoré sú určené.
- Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len za sprievodu
(pomoci) osôb telesne a duševne spôsobilých.
ZLOŽENIE
Krok 1: Zloženie držadiel s plošinou a oporou
Držadlá schodíkov (4) nasuňte zvrchu do otvorov v plošine (1)
(obr.1). Potom do držadiel zasuňte zospodu diely, ktoré budú
slúžiť ako opora schodíkov vo vnútri bazéna. Pre hĺbku
zapustenia bazéna oproti terénu 120 cm použijeme vsuvky (8)
a pre hĺbku zapustenia bazéna oproti terénu 110 cm použijeme
oblúky nôh (6 a 7). Oblúky musia pri montáži smerovať od seba
a otvory pre skrutky výstuhy (9) musia byť rovnobežné s rovinou
plošiny (1). Dodržte, aby otvory v držadlách (4) boli zoradené
s otvormi v plošine (1) a v vsuvkách (8) resp. oblúkoch (6 a 7).
Zoskrutkujte ich pomocou 2 ks skrutiek (11) a klobúkových matíc
(12). Skrutky vkladajte z vonkajšej strany plošiny.
Obr. 1
Krok 2: Upevnenie výstuhy
Zoberte výstuhu schodíkov (9) a priskrutkujte ju ku vsuvkám (8), resp. k oblúkom (6 a 7) namontovaným v kroku
1. Výstuhu montujte zo strany plošiny (1) pomocou dvoch skrutiek (10) a dvoch klobúkových matíc (12). Matice
montujte zo strany plošiny (1). (obr. 1).
POZNÁMKA: Skrutky a matice musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedoťahujte ich nadmerne; diely schodíkov by
sa mohli nadmerným dotiahnutím poškodiť.
Krok 3: Pripevnenie plastových stupňov k nohám
Priložte dvojdielnu objímku (3) k nohe (5) v mieste prehĺbeniny
a zaistite gumovým krúžkom (13) (obr. 2). Na objímky na
obidvoch nohách zhora natlačte plastový stupeň (2), tak aby
zapadli zámky na obidvoch objímkach za vrchný okraj otvoru
stupňa. Dbajte na to, aby stupne boli oproti nohám orientované
rovnako. Po montáži už nebude možné stupne demontovať bez
poškodenia. Nohy sú symetrické, musia však svojim spodným
zahnutím smerovať od seba. Postupujte stupeň po stupni od
dolného konca nôh nahor (obr. 2).
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Krok 4: Upevnenie nôh k držadlám
Nohy zmontované v kroku 3 nasuňte zospodu do držadiel (4) zmontovaných s plošinou (1). Dodržte, aby otvory v
držadlách (4) lícovali s otvormi v nohách a v plošine (1). Zoskrutkujte ich pomocou 2 skrutiek (11) a klobúkových
matíc (12). Skrutky vkladajte z vonkajšej strany plošiny.
Teraz sú schodíky pripravené na použitie.
POUŽITIE
Schodíky sú určené na použitie v zapustených bazénoch s hĺbkou 110 a 120 cm oproti okolitému terénu. Pre
menšie hĺbky zapustenia je potrebné dokúpiť doplnkovú súpravu k schodíkom Galaxy.
UPOZORNENIE:
Schodíky nie sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu. Aj preto môže tento materiál trpieť zmenou odtieňu alebo
chemickou koróziou pri dlhodobom pôsobení chemických prostriedkov. Venujte zvýšenú pozornosť úprave
bazénovej vody (hodnoty pH a koncentráciou chlóru); dodržiavajte odporúčané hodnoty uvedené na bazénových
prípravkoch AZURO. Pri nesprávnych hodnotách pH a chlóru dochádza k zrýchlenej chemickej korózii. V období,
kedy bazén nepoužívate nenechávajte schodíky v bazéne, ochránite tak svoju investíciu.
NA ZMENU ODTIEŇA ANTIKOROVÉHO MATERIÁLU A NA CHMEICKÚ KORÓZIU SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE.

Zoznam dielov schodíkov Galaxy
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Názov dielu
Plošina 46x46 cm
Plastový stupeň 48
Objímka – polovica
Držadlo
Noha celá (zostava)
Oblúk nohy ľavý (zostava)
Oblúk nohy pravý (zostava)
Vsuvka (zostava)
Výstuha (zostava)
Skrutka M8x50
Skrutka M8x40
Matica klobúková M8
O krúžok

Ks
1
3
12
2
2
1
1
2
1
2
4
6
6
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