
OTROŠKI BAZEN SPLASH PLAY 57241 152 x 38 (30)cm ZELEN 

ES33963 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: PVC, troslojni poliester 

 Napihljiv obroč 

 Kompaktno se zloži za potovanje ali shranjevanje 

 Vključen set za popravilo 

 Ventil za hitro praznjenje 

 Priporočena starost: 2+ 

 Dimenzije: 152 x 38 (30) cm 

 Prostornina bazena pri 80%: 480 l 

 Teža: 1,5 kg 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Uporaba  

Ta izdelek je namenjen za igranje / čofotanje. Izdelek je predviden samo za zasebno uporabo 

na prostem. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo. 

 

 



Varnostni napotki 

Nevarnost poškodbe! 

POZOR! Nevarnost zadušitve za otroke! Ne dovolite, da se otroci 

nenadzorovano igrajo z embalažnim materialom ali z izdelkom. 

POZOR! 

Svojega otroka imejte vedno pod nadzorom – nevarnost utopitve. 

POZOR! 

Otroci se lahko utopijo tudi v zelo nizki vodi. Bazen spraznite, ko 

ga ne uporabljate. 

• Samo odrasli smejo napihovati bazen in iz njega spuščati zrak. 

• Izdelek preglejte pred vsako uporabo za poškodbami ali obrabami. Izdelek smete uporabljati 

samo v tehnično neoporečnem stanju! Izdelka ne uporabljajte v primeru vidnih in domnevnih 

poškodb. 

• Izdelka ne uporabljajte, če spušča zrak. 

 

Preprečevanje nastanka materialne škode! 

• Vsi napihljivi izdelki so občutljivi na mraz. Izdelka zato pod temperaturo nižjo od 15 °C 

nikoli ne razgrinjajte in napihujte! 

• V primeru povišanja zračnega tlaka na žgočem soncu, ga morate ustrezno uravnati tako, da 

zrak spustite. 

• Pazite, da izdelek – še posebej, ko je napihnjen – ne bo prišel v stik s kamenjem, peskom ali 

ostrimi predmeti oz. se drgnil ob njih, saj to lahko poškoduje folijo. 

• V varnostne ventile vtaknite samo ustrezne nastavke za tlačilko. V nasprotnem primeru se 

lahko poškodujejo ventili. 

• Ne napihnite preveč, saj obstaja nevarnost, da bodo vari popustili. Ventile po polnjenju dobro 

zaprite. 

• Preprečite stik z ostrimi, vročimi ali nevarnimi predmeti. 

• Otroškega bazena ne smete postaviti na beton, asfalt ali drugo trdo površino. 

 

 



Napihovanje 

1. Izdelek vzemite iz embalaže in ga razprostrite tam, kjer bo kasneje postavljen. 

2. Najprej napihnite spodnjo komoro, zaprite varnostni ventil  in ga z rahlim pritiskom 

potisnite noter. 

3. Napihnite še ostale komore. 

POZOR! Napihljivi plastični izdelki občutljivo reagirajo na mraz in vročino. Zato izdelka ne 

uporabljajte, če se temperatura okolice spusti pod 15 °C oz. naraste nad 40 °C. Sicer se 

izdelek lahko poškoduje. 

Opozorilo: Napihovanje naj praviloma izvajajo odrasli. Pazite na to, da v izdelek ne napihnete 

preveč zraka. 

• Vse zračne prekate morate popolnoma napihniti! 

• Preprečite prekomerno napihovanje zračnih prekatov, saj v nasprotnem primeru obstaja 

nevarnost čezmerne raztegnjenosti ali celo pretrganja varilnih šivov. 

• Za napihovanje izdelka uporabite običajne nožne tlačilke ali tlačilke z dvojnim hodom z 

ustreznimi nastavki. 

• Za napihovanje izdelka ne uporabljajte kompresorja ali steklenice s stisnjenim zrakom. Le-to 

lahko poškoduje izdelek. 

• Pazite, da boste prekate napolnili z zrakom enakomerno in enega za drugim. 

• Zračne prekate napihnite do te mere, da bodo trdi na otip. Ob pritisku s palcem na posamezen 

zračen prekat se le-ta rahlo vboči. 

POMEMBNO! Upoštevajte, da temperatura zraka in vremenski pogoji vplivajo na zračni tlak 

napihljivih izdelkov. V hladnem vremenu izdelek zračni tlak izgubi, ker se zrak skrči. Pod temi 

pogoji je treba zrak eventualno dodati. V vročini se zrak razteza. Pod temi pogoji je treba zrak 

eventualno izpustiti, da se prepreči prepolnost. 

 

Praznjenje zraka 

1. Izvlecite ventil. 

2. Trup ventila narahlo stisnite skupaj, da lahko zrak uhaja. 

 

 

 



Popravilo 

Majhna netesna mesta ali luknje lahko odpravite s priloženo zaplato za popravilo. 

Pomembno! Po popravilu izdelka 20 minut ne napihujte! Zaplat ne uporabite na šivu. 

• Pustite, da se zrak iz izdelka popolnoma izprazni. 

• Področje okoli netesnega mesta temeljito očistite! Področje mora biti suho in nemastno. 

• Izrežite dovolj velik kos materiala za popravilo, da njegovi robovi segajo približno 1,3 cm 

preko poškodovanega področja. 

• Zaplato odlepite s papirja, namestite jo na poškodovano področje in jo trdno pritisnite. 

 

Nega, vzdrževanje 

Vodo v izdelku pogosto menjajte. Še posebej v vročem vremenu in ko je umazana! Čistite ga 

samo z vodo, nikoli z ostrimi čistilnimi sredstvi. 

 

Shranjevanje 

•Pazite na to, da je izdelek od znotraj in od zunaj popolnoma suh, kadar ga želite dlje časa 

skladiščiti. V nasprotnem primeru lahko pride do nastajanja madežev od plesni in plesnenja. 

•Izdelek skladiščite v temnem in suhem prostoru ter zunaj dosega otrok. 

•Idealna temperatura skladiščenja je med 10 in 20 °C. 

•Zagotovite, da izdelek med skladiščenjem ne pride v stik z ostrimi predmeti. 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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