
Návod k použití  
Schůdky k bazénu Lagrada 3 schody (87425) / 4 schody (87426)

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku 
do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže 

výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Číslo dílu Název dílu
Množství  (ks)

3 schody (87425) 4 schody (87426)
1 Kovová noha 4 4
2 Vrut 8 -
3 Šroubek s matičkou 16 28
4 Plastový schod 6 8
5 Platforma - 1
6 Krytka spoje trubek 4 4
7 Horní kovový oblouk 2 2
8 Horní zpevňovací kovová lišta 4 -

Důležité bezpečnostní pokyny:

Varování! – Sestavovat schůdky k bazénu mohou sestavovat pouze dospělé osoby.
Varování! – Nikdy nenechávejte děti používat schůdky bez dozoru dospělé osoby a zamezte  

přístupu do bazénu.
Varování! – Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části bez poškození. Přede-

vším zkontrolujte vymezovací kloboučky, šrouby a matky. Všechny stupně a kovo-
vé části musí být čisté a prosté všeho co by mohlo způsobit uklouznutí! Takovéto 
schůdky nepoužívejte!

Varování! – Schůdky může používat vždy pouze jedna osoba. Stojící vždy čelem k nim po obou 
stranách stupňů. Nekolébejte a nekývejte se na schůdkách. Maximální možné  
zatížení schůdků je 100 kg.

Varování! – Schůdky musí stát na pevném a rovném povrchu, tak aby byly stabilní.
Varování! – Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků ani z nich neskákejte!
Varování! – Nikdy neplavte pod schůdky nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo 

by dojít k vážnému poranění nebo i utonutí
Varování! – Pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je od bazénu. Ukládejte je mimo dosah dětí.
Varování! – Schůdky nepoužívejte k jiným účelům, než pro které jsou určeny, tj. ke vstupování  

a vystupování z nadzemního bazénu.
Varování! – Používání schůdků osobám s omezenou pohyblivostí a malým dětem je dovolen, 

pouze za doprovodu(pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých.
Varování! – Při používání schůdků se vždy přidržujte konstrukce oběma rukama!
Varování! – Kovové části schůdků vedou elektrický proud, zamezte kontaktu s elektrickým  

proudem.

Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění nebo i utonutí!



Sestavení schůdků:

 1)  Kovové zahnuté nohy si připravte na pevnou podložku směřující stejným směrem.
 2)  Nasuňte plastový stupeň a zajistěte šroubky s matičkami, tak aby šroubek i matička zapadli do 

vylisovaných otvorů.
3)  (pouze pro 87426) Nasuňte nohy do platformy, tak aby byl zachován přirozený svírající se úhel a 

zajistěte šroubky s matičkami.
4)  Nasuňte krytku spoje trubek na horní kovové oblouky směřující vroubkovaným koncem dolů.
5)  Nasuňte na nohy horní kovové oblouky a zajistěte šroubky s kloboukovými matičkami.
6)  (pouze pro 87425) Do předvrtaných otvorů přidělejte horní zpevňovací lišty pomocí vrutů.
7)  Zkontrolujte dotažení všech šroubků.

Použití schůdků:

•	 Určete si místo pro vstup a výstup z bazénu
•	 Používejte je pouze v případě, že stojí na rovném a pevném podkladu.
•	 Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a ukotvení pojistných kolíčků
•	 Schůdky jsou určeny k vstupování a vystupování u nadzemních bazénů.
•	 Schůdky ponechávejte v bazénu po nezbytně nutnou dobu, kdy používáte bazén.
•	 Schůdky nejsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu, proto může dojít ke korozi, díky chemickým prostřed-

kům používaným v bazénu. Na případnou korozi kovových částí se nevztahuje záruka.
•	 V případě, že máte bazén se slanou vodou, dochází ke zrychlení korodování kovových částí. Proto je nutné 

ošetřit kovové části schůdků vhodným nátěrem.
•	 Skladujte schůdky v suchém bezpečném prostředí mimo dosah dětí.
•	 Nikdy neskladujte na schůdkách jiné věci.

Servis:

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli 
zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo, zahradního nářadí nebo spotřební 
elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností. 
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu 
vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. 
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. 
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí 
maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. 
Na tento produkt poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku
spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena 
mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem 
k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), také v případě úprav nebo oprav provedených osobami,
jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem 
nemůže být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba doložit doklad 
o koupi výrobku. 
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 

Servis: 
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.eva.cz, 

tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz

Dovozce: 
Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika


