
REGULI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 145-1
Citiţi şi urmaţi toate informaţiile de siguranţă şi instrucţiunile. 

Nerespectarea acestor avertismente şi instrucţiuni poate duce la vatamari 
grave sau moarte a utilizatorilor, în special a copiilor.

Faceţi referire la numele modelului sau numărul înscris pe ambalaj şi / sau pe 
produs. Ambalajul trebuie să fie citit cu atenţie şi păstrat pentru referinţe ulterioare. A 

se vedea produsul pentru avertismente suplimentare.

•  AVERTISMENT

• Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat - pericol de înec.
• Numai pentru uz casnic. Numai pentru utilizare în aer liber.
• Consultaţi ambalajul pentru vârsta ghidul de recomandat şi / sau greutate.
• Copiii, în special copiii mai mici de 5 ani, au risc ridicat de înec.
• Copiii se pot îneca în cantităţi foarte mici de apă. Goliţi piscina atunci când nu este 
în uz.
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, staţi pe aproape, şi supravegheaţii tot timpul atunci 
când sunt în sau lângă piscină şi atunci când umpleţi şi goliţi piscina. Atunci când 
căutaţi un copil dispărut, verificaţi în piscina în primul rând, chiar dacă copilul este 
considerat a fi in casa.
• Goliţi piscina complet după fiecare utilizare şi depozitaţi-o în aşa fel încât să nu 
colecteze apa, de ploaie sau din orice altă sursă.
• Tineti  copiii nesupravegheaţi departe de piscina prin instalarea de garduri sau alte 
bariere de jur împrejurul piscinei. Legile de stat sau locale pot solicita garduri sau alte 
bariere. Verificaţi legile de stat sau locale şi codurile înainte de a asambla piscina.
• Nu lăsaţi jucării în interiorul piscinei când aţi terminat utilizarea, acestea sau alte 
articole similare, ar putea atrage un copil la piscina.
• Poziţionaţi mobilierului (de exemplu, mese, scaune) la distanţă de piscină, astfel 
încât copiii sa nu poată urca pe acestea pentru a avea acces la piscina.
• Nu plonjaţi sau săriţi in piscina. Scufundarea sau de săriturile în apă de adâncime 
mică poate duce la fracturarea gatului, paralizie, sau deces.
• Păstraţi toate liniile electrice, aparate de radio, difuzoarele şi alte aparate electrice 
departe de piscină. Nu aşezaţi piscină în apropierea sau sub liniile electrice 
suspendate.
• Păstraţi un telefon de lucru şi o listă de numere de urgenţă lângă piscină.
• Luaţi-va certificatul  în resuscitare cardiopulmonara (CPR). În caz de urgenţă, 
utilizarea imediată a CPR poate face o diferenţă de salvare a vieţii.



GENERALITATI:
• Piscină si accesoriile sale trebuie să fie asamblate şi dezasamblate numai de adulţi.
• Nu montati piscina pe o pantă sau pe suprafeţe înclinate. Zona pe care piscina va fi 
instalata  trebuie să fie absolut plata şi nivelata, şi la cel puţin 2 m distanţă de orice 
structură sau obstacol, cum ar fi un gard, garaj, casa, ramuri agatatoare, linii de rufe 
sau fire electrice.
• Nu instalaţi piscină în noroi, nisip, sol moale sau alunecos, punte, platformă, balcon, 
beton, asfalt sau orice alta suprafaţa dura.
• Nu va sprijiniţi, încălecaţi, sau exercitaţi presiune pe partea gonflabila sau laterale 
piscinei pentru a nu va lovi sau a produce inundaţie. Nu permiteţi nimănui să stea, sa 
urce, sau sa încalece lateralele piscinei .
• Menţineţi apa curata in piscina pentru a proteja utilizatorii de boli. A nu se înghiţi 
apa din piscină. Practicaţi o igienă buna.
• Îndepărtaţi, toate obiectele dure, ascuţite şi mărunte, cum ar fi bijuterii, ceasuri, 
catarame, chei, pantofi, ace de păr, etc. de la utilizatori, înainte de intrarea în piscină. 
•Piscinele sunt supuse uzurii şi deteriorării. Menţineţi în mod corespunzător piscina. 
Anumite tipuri de deteriorare excesiva sau accelerată pot duce la o defecţiune a 
piscinei. Defecţiunea ar poate cauza eliberarea unei cantitati mari de apa din piscina.

Instalare:
În funcţie de dimensiunea produsului, 2 sau mai mulţi adulţi se recomanda pentru 
instalare. Timpul instalării poate varia 10 - 20 minute  excluzând timpul de umplere.
1. Găsiţi o suprafaţă plană, nivelata, lipsita de pietre, ramuri sau alte obiecte ascuţite 
care pot punctura căptuşeala piscinei sau poate cauza avarii..
2. Mutaţi produsul (în ambalajul său), pe zona selectata, înainte de umflare – nu 
umflaţi si trageţi produsul pentru a nu a cauza sparturi sau avarii.
3. Scoateţi din pachet, derulaţi si verificaţi produsul de rupturi, tăieturi si găuri. Nu 
utilizaţi în cazul în care produsul este deteriorat. 
4. Întindeţi piscina cât mai uniform posibil şi închideţi toate dopurile de scurgere şi / 
sau capace le supapelor de evacuare dacă exista.
5. Umflaţi mai întâi camera de aer de jos cu o pompă de aer manual conceput 
special pentru produse gonflabile, şi apoi camera următoare sau camera în ordine.
6. Umpleţi produsul cu aer până când suprafaţa este ferma la atingere. Dacă există o 
cusătura forţata, produsul este supra-umflat. În cazul în care cusătura începe să fie 
forţata, si aerul este eliminat reduceţi presiunea pana când aceasta nu mai este 
forţata. Nu supra-umflaţi  sau folosiţi compresor aer de înaltă presiune, deoarece 
aceasta poate duce fortari ale cusaturilor..
7. Închideţi şi ascundeti toate capacele  supapei de aer.
8. Încet, se umple cu apă până la un nivel de siguranţă pentru utilizatori.

INSTRUCŢIUNI DE PRODUSE CU PULVERIZATOR APA SI ALTE ACCESORII 
(DIFERITE MODELE):



Ataşarea pulverizatorului de apă
1. Localizaţi conectorul pulverizatorului. (A).
2. Ataşati conectorul pulverizatorului (A) la un furtun de gradina (B) prin infiletare . 
Strângeţi în siguranţă.
3. Daţi drumul la apă încet la început, pentru a se umple treptat.  Apoi reglaţi 
pulverizatorul după cum doriţi.
4. În cazul în care este prevăzut cu un adaptor (variază în funcţie de modele), 
infiletati adaptor (C) la pulverizator (A) şi se introduce furtunul de gradina (B) în 
adaptor (C).

INTRETINERE PISCINA SI DRENAJ
• Verificaţi la piscină, la începutul fiecărei utilizări, de găuri, scurgeri, uzura şi rupturi 
si altele. Nu folosiţi niciodată o piscina in care apa se mişca.
• Apa poate fi uşor contaminată. Schimba apa din piscină frecvent (mai ales în vreme 
caniculara) sau atunci când vizibil contaminata.

Cum sa goliţi piscina şi păstrarea pe termen lung:
1. Adulţii vor goli si depozita piscina. Verificaţi reglementările locale pentru indicaţii 
specifice cu privire la eliminarea apei din piscină.
2. Scoateţi toate accesoriile, jucării, furtun de gradina, etc., din piscină.
3. Deschideţi supapa de evacuare (variază in funcţie de modele).
4. Deschideţi cu atenţie dopurile supapelor de aer si evacuare pentru a dezumfla 
camerele de aer, împingeţi uşor peretele lateral in interior pentru a grăbi scurgerea 
apei din piscină. Ridicaţi încet de o parte pentru a scurge apa rămasa.
5. Reintroduceţi capacele pentru a le depozita.
6. Asiguraţi-va ca piscina si toate piesele sunt  complet uscate înainte de pliere. 
Lăsaţi să stea în soare timp de o oră.
7.Depozitati piscina si accesoriile intr-un loc uscat, curat si acoperit. Ambalajul de 
carton original poate fi folosit pentru depozitare.

PLASTURE REPARATII:
Un plasture de reparaţii a fost inclus cu produsul pentru a repara spărturi mici şi 
găuri. Consultaţi instrucţiunile de pe partea din spate a plasturelui de reparaţii.

Pentru următoarele modele: 56440, 57402, 57403, 57406, 57407, 57410, 57412, 57416, 57418, 
57420, 57421, 57422, 57434,57435, 57436, 57453, 57454, 58426, 58439, 58446, 58449, 58466, 
58924, 59409, 59416, 59419, 59421, 59431, 59460, 59469, 57400, 57427, 57428, 57444,57445, 
57448, 57449, 57469, 57470, 59405, 57424, 57425, 57451, 58915, 58922, 57127, 57446.

PASTRATI INSTRUCTIUNILE


