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• Дръжте децата под наблюдение във водна среда – съществува риск от удавяне.
• Само за домашна употреба. Само за употреба на открито.
• Деца могат да се удавят в много малко количество вода. Изпразвайте басейна, когато не го използвате.
• Дръжте децата в полезрението си, стойте близо до тях и активно ги наблюдавайте, когато са в или близо до басейна и когато го   
 пълните и изпразвате. Когато търсите липсващо дете, първо проверявайте басейна, дори ако предполагате, че детето е в къщата.
• След всяко използване изпразвайте изцяло басейна и съхранявайте празния басейн по такъв начин, че да не събира вода от дъжд 
 или от друг източник.
• Инсталирайте ограда или друга одобрена преграда около всички страни на басейна, за да попречите на деца, оставени без    
 наблюдение, да влязат в него. Поставянето на ограда или друга одобрена бариера може да се изисква от държавни или локални   
 разпоредби. Преди да инсталирате басейна, проверете държавните и местните разпоредби и кодекси.
• Не се гмуркайте и не скачайте в басейна. Гмуркането или скачането в плитка вода може да доведе до счупване на врата, парализа 
 или смърт.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки. Неспазването 

на тези предупреждения и инструкции може да доведе до сериозни 
наранявания или смърт на потребителите, особено на децата.

Направете справка с името на модела или номера върху опаковката и/или самия продукт. Опаковката трябва да 
бъде прочетена внимателно и запазена за справки в бъдеще. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.

Внимателно прочетете, разберете и спазвайте всичката информация от потребителското ръководство, преди да монтирате 
и използвате мини-басейна. Тези предупреждения, инструкции и насоки за безопасност адресират някои често срещани 
рискове при развлечения във вода, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги 
внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата. Запазете тази 
информация за бъдещи справки.
Безопасност на лицата, които не плуват
• О всяко време е необходимо активно и бдително наблюдение на неопитните плувци и хората, които не могат да плуват,  
 от компетентен възрастен (не забравяйте, че децата под пет-годишна възраст са изложени на най-голям риск от удавяне).
• Определете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна винаги, когато се използва.
• Неопитните плувци или хората, които не могат да плуват, трябва да носят предпазни средства, когато използват басейна.
• Когато мини-басейнът не се използва, премахвайте всички играчки и други интересни обекти от водата и навеса, за да не  
 привличате деца към басейна.
• Когато мини-басейнът не се използва, премахвайте от околността му всички играчки и други обекти, които може да се   
 използват от дете за улеснен достъп до мини-басейна (например столове, големи играчки и др.).
Защитни механизми
• Препоръчва се да монтирате бариера (и да затваряте всички врати и прозорци, където има такива), за да предотвратите  
 неупълномощен достъп до мини-басейна.
• Лични защитни средства, бариерите, покривалата за басейни, алармите и други подобни защитни механизми са полезни, 
 но не отменят необходимостта от постоянно и компетентно наблюдение от възрастен.
Предпазни средства
• Дръжте работещ телефон и списък с телефонни номера за спешни случаи близо до басейна.
Безопасно използване на басейна
• Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват.
• Научете как се оказва първа медицинска помощ (кардиопулмонална реанимация - CPR) и редовно опреснявайте тези 
 знания. Така може да спасите нечий живот при спешен случай.
• Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
• Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



BULGARIAN  (300)  EN16927 INFLATABLE POOLS AND PLAY CENTER ITEMS  4.875” X 6.5”  09/04/2018

300

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

• Не използвайте мини-басейна, когато използвате алкохол или медикаменти, които може да засегнат вашата 
 способност да използвате басейна безопасно.
• Когато се използват покривала за басейни, ги отстранявайте изцяло от водната повърхност, преди да влезете 
 в басейна.
• Редовно сменяйте водата, за да предотвратите свързани с водата болести.
• Използването на химикали в мини-басейни без циркулация на водата може да доведе до пряк контакт с химикалите или  
 до зони с висока концентрация на химикали, което пък може да нарани потребителите.
• Ако понякога се използват химикали за намаляване на честотата на смяна на водата, следвайте строго инструкциите   
 на производителя на химикалите и осигурете подходящо смесване на химикалите, за да избегнете евентуални лични   
 наранявания, и съхранявайте химикалите извън обсега на деца.
• Използването и монтирането на електрически уреди около мини-басейни трябва да се извършва в съответствие с   
 националното законодателство.
• Когато е приложимо, премахвайте всякакви средства за достъп до мини-басейна и ги съхранявайте извън обсега на   
 деца, докато мини-басейнът не се използва.
• Използването на принадлежности, които не са одобрени от производителя на мини-басейна (например стълби, покривала, 
 помпи и др.) може да доведе до риск от нараняване или материални щети.
• Дръжте електрически кабели, радио, говорители или други електрически уреди далеч от басейна. Не поставяйте басейна  
 близо или под въздушни електрически мрежи.
• Спазвайте предупрежденията и надписите за безопасност на стената на басейна.
ОБЩИ ПРАВИЛА:
• Басейнът и аксесоарите му могат да бъда сглобявани и разглобявани само от възрастни. За сглобяването не са   
 необходими инструменти.
• Не инсталирайте басейна върху склон или полегати, наклонени повърхности. Мястото, където ще бъде инсталиран   
 басейнът, трябва да бъде абсолютно плоско и равно, и на най-малко 2 метра отдалечено от сгради или препятствия като  
 огради, гаражи, къщи, висящи клони, въжета за пране или електрически кабели.
• Местоположението на басейна трябва да позволява постоянно наблюдение на децата в и около басейна.
• Областта трябва да улеснява оттичането на водата от басейна след всяко ползване и/или за дългосрочно съхранение  
 на басейна.
• Не монтирайте басейна върху кал, пясък, мека или рохкава пръст, дек, платформа, балкон, бетон, асфалт или други   
 твърди повърхности.
• Почиствайте водата в басейна, за да предпазите тези, които го ползват, от заразни болести. Да не се поглъща водата от  
 басейна. Пазете добра лична хигиена.
• Преди да влязат в басейна, всички трябва да свалят всички твърди, остри и хлабави предмети, като например бижута,  
 часовници, катарами, ключове, обувки, фиби и т.п.
• Басейните са обект на износване и разваляне. Поддържайте редовно и правилно вашия басейн. Някои видове 
 прекомерно или ускорено износване на басейна може да доведе до аварийна повреда, което може да предизвика 
 изливането на големи количества вода от басейна.
• Басейните са подложени на износване и изхабяване. Необходимо е да поддържате вашия басейн по надлежния начин. 
 Определени видове прекомерна или ускорена амортизация може да доведат до неизправности в басейна.    
 Неизправностите в басейна може да причинят изпускането на големи количества вода от басейна.
• Не променяйте този продукт и/или използвайте аксесоари, които не са доставени от производителя. Няма части    
 изискващи техническо обслужване.
ИНСТАЛИРАНЕ:
В зависимост от размера на продукта, за инсталирането са необходими 2 или повече възрастни. Времето, необходимо за  
инсталиране, може да варира от 10 до 20 минути, без да се счита времето за напълването му с вода.
1. Намерете плоска, равна повърхност на моравата без каквито и да било камъни, клони или други остри предмети, които  
 може да пробият външния слой на басейна или да причинят наранявания; Определени сортове трева, като например   
 “Св. Августин” и “Бермуда”, могат да прораснат през обвивката. Това не е производствен дефект.
2. Преди напомпването сложете продукта (както е в опаковката) на избраното място – не влачете продукта, след като сте  
 го напомпали, защото това може да доведе до утечки или повреда.
3. Бавно разгънете продукта и проверете за разкъсвания или продупчвания. Не използвайте продукта, ако е повреден.
4. Разстелете басейна толкова равно, колкото е възможно и затворете капачките на всички изпускателни пробки или   
 изпускателни клапани, ако има такива.
5. Първо напомпайте долната въздушна камера с ръчна въздушна помпа, предназначена специално за надуваеми продукти, 
 и след това камера по камера в последователност.
6. Напълнете продукта и компоненти като свод или навес (ако има такъв) с въздух, докато повърхността стане стегната на
 пипане, но не и прекомерно твърда. Ако има някакво напрежение по шевовете, продуктът е прекалено надут. Ако някой
 шев започне да се напряга, веднага спрете напомпването и изпуснете въздух, за да намалите натиска, докато 
 признаците на напрежение по шева не изчезнат. Не напомпайте прекалено и не използвате въздушни компресори за  
 високо налягане, тъй като това може да доведе до протичане по шевовете.
7. Затворете и тикнете навътре всички тапи на клапаните за надуване.
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8. В зависимост от вида/модела на надуваемия басейн, бавно напълнете с вода:
 a. точно под хоризонталната черта, отпечатана от вътрешната страна на стената на басейна, или.
 b. точно под индикаторните отвори за преливане от вътрешната страна на стената на басейна, или.
 c. точно под първия горен пръстен на въздушна камера.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои басейни се отличават с преливни отвори в средата на стената. Те служат за предотвратяване на 
препълване на басейна над препоръчителната дълбочина на водата. Няма запушалки, не покривайте преливните отвори.    
Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава 
от тях. Не е според мащаба в действителност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОДУКТИ С ПРЪСКАЧКА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ (В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛИТЕ):

Закрепване на пръскачката
1. Намерете съединението на пръскачката (A).
2. Закрепете съединението на пръскачката (A) към градински маркуч (B) чрез завинтване на съединителя на пръскачката в  
 градинския маркуч. Затегнете добре.
3. Пуснете водата бавно в началото, за да дадете възможност на водата постепенно да се напълни. След това регулирайте 
 пръскачката според желанието си.
4. Ако е доставен адаптер (зависи от модела), завинтете адаптера (C) към съединението на пръскачката (A) и пъхнете   
 градинския маркуч (B) в адаптера (C).
Прикрепяне на свода или навеса
1. Поставете надутия свод или навес над горната повърхност на надутата стена на басейна.
2. Уверете се, че основата на свода или колоните на навеса са прикрепени добре към горната повърхност на надутата   
 стена на басейна.
ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА 
• Преди всяко използване проверявайте басейна за дупки, утечки, износване, прокъсване и други повреди. Никога не   
 използвайте повреден басейн.
• Ако е приложимо, проверявайте редовно щифтовете, болтовете и винтовете за ръжда, стружки или остри ръбове,   
 особено повърхностите, които може да докоснете, за да избегнете наранявания.
КАК ДА ИЗТОЧВАТЕ БАСЕЙНА, ЗАЗИМЯВАНЕ И ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ:
1. Само възрастни могат да източват басейна и да го подготвят за съхранение. Запознайте се с местните разпоредби за  
 специфични насоки относно изхвърлянето на водата от плувни басейни.
2. Махнете от басейна всички аксесоари, играчки, градинския маркуч и други.
3. Махнете капачката на изпускателния вентил (зависи от модела).
4. Внимателно отворете капачките на клапана за надуване и/или изпускателния клапан за да изпуснете въздуха от 
 камерите, и бавно натиснете навътре и надолу страничните стени, за да ускорите изпразването на басейна. Бавно   
 повдигнете едната част на басейна, за да се оттече останалата вода.
5. След това поставете обратно всички капачки на клапаните.
6. Преди да сгънете басейна, той и частите му трябва да са напълно сухи, затова го оставете за един час на слънце.
7. Сгънете и запазете облицовката и аксесоарите в сухо, чисто място на закрито. Оригиналната опаковка може да се   
 използва за съхраняване на уреда.
Кръпки за ремонт:
Кръпките за ремонт са включени в доставката на продукта за ремонт на малки утечки или дупки. Вижте инструкциите на 
гърба на кръпката.
За модели със следните номера: 58431, 56441, 57482, 58480, 57471, 57489, 56494, 57181, 56495, 56493, 58485, 56483,
57495, 58484, 56475, 57192, 57198, 57190, 56490, 57494, 57478, 58469, 57191, 57182.
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