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NÁVOD K  MONTÁŽI A POUŽITÍ 
NEREZOVÝCH BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ GALAXY 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před montáží schůdků si prosím prostudujte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

- Pročtěte si pečlivě návod k montáži. 
- Schůdky musí stát na pevném a hladkém povrchu, aby byly stabilní. 
- Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. NOSNOST SCHŮDKŮ JE 100 Kg. 
- Při vystupování a sestupování po schůdcích k nim buďte obráceni čelem, nekývejte se ani 

nekolébejte. 
- Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků, ani z nich neskákejte do bazénu. 
- Nikdy neplavte pod schůdky, nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí. 
- Z bezpečnostních důvodů, pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je z bazénu. Neponechávejte je 

nikdy v dosahu dětí. 
- Před použitím schůdků zkontrolujte všechny jejich části. 
- Schůdky nepoužívejte k jinému účelu, než pro který jsou určeny. 
- Výstup a sestup osobami s omezenou pohyblivostí a malými dětmi je dovolen jen za doprovodu 

(pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých. 
 
 
SESTAVENÍ 
 
Krok 1: Sestavte madla s plošinou a opěrou 
Madla schůdků (4) nasuňte svrchu do otvorů v plošině (1) 
(obr. 1). Potom zasuňte do madel zespoda díly, které budou 
sloužit jako opěra schůdků vně bazénu. Pro hloubku zapuštění 
bazénu vůči terénu 120 cm použijeme vsuvky (8) a pro 
hloubku zapuštění bazénu vůči terénu 110 cm použijeme 
oblouky nohy (6 a 7). Oblouky musí při montáži směřovat od 
sebe a otvory pro šrouby výztuhy (9) musí být rovnoběžné 
s rovinou plošiny (1). Dodržte, aby otvory v madlech (4) 
lícovaly s otvory v plošině (1) a ve vsuvkách (8) (resp. 
obloucích (6 a 7)). Sešroubujte je pomocí 2 ks šroubů (11) a 
kloboukových matic (12). Šrouby vkládejte z vnější strany 
plošiny. 
 
                                                                                          Obr. 1 
 
Krok 2: Upevněte výztuhu 
Vezměte výztuhu schůdků (9) a přišroubujte ji ke vsuvkám (8), resp. k obloukům (6 a 7) namontovaným 
v kroku 1. Výztuhu montujte ze strany plošiny (1) pomoci dvou šroubů (10) a dvou kloboukových matic 
(12). Matice montujte ze strany plošiny (1). (obr . 1). 
 
POZNÁMKA: Šrouby a matice musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by 
se mohly nadměrným dotažením poškodit.  
 



Krok 3: Připevněte plastové stupně k nohám 
Přiložte dvoudílnou objímku (3) k noze (5) v místě prolisu a 
zajistěte gumovým kroužkem (13) (obr. 2). Na objímky na 
obou nohách shora natlačte plastový stupeň (2) tak, aby 
zapadly zámky na obou objímkách za vrchní okraj stupně. 
Dbejte na to, aby stupně byly vůči nohám dobře orientované. 
Po montáži již nebude možné stupně demontovat bez 
poškození. Nohy jsou symetrické, musí však svým spodním 
zahnutím směřovat od sebe. Postupujte stupeň po stupni od 
dolního konce nohou nahoru  (obr. 2). 
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Krok 4: Upevněte nohy k madlům 
Nohy smontované v kroku 3 nasuňte zespoda do madel (4) 
smontovaných s plošinou (1). Dodržte, aby otvory v madlech (4) lícovaly s otvory v plošině (1) a v nohách. 
Sešroubujte je pomoci 2 šroubů (11) a kloboukových matic (12). Šrouby vkládejte z vnější strany plošiny. 
 
Nyní jsou schůdky připraveny k použití. 
 
 
POUŽITÍ 
 
Schůdky jsou určeny k použití v zapuštěných bazénech s hloubkou 110 a 120 cm vůči okolnímu terénu. Pro 
menší hloubky zapuštění je třeba dokoupit doplňkovou sadu ke schůdkům Galaxy. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Schůdky jsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu. Přesto může tento materiál trpět změnou odstínu, nebo 
chemickou korozí při dlouhodobém působení chemických prostředků. Věnujte zvýšenou pozornost úpravě 
bazénové vody (hodnoty pH a koncentraci chlóru), dodržujte doporučené hodnoty uvedené na bazénových 
přípravcích AZURO. Při nesprávných hodnotách pH a chlóru dochází k zrychlené chemické korozi. 
V období, kdy bazén nepoužíváte, nenechávejte chůdky v bazénu, šetříte tak svou investici. 
 
NA ZMĚNU ODSTÍNU NEREZOVÉHO MATERIÁLU A CHEMICKOU KOROZI SE ZÁRUKA 
NEVZTAHUJE! 
 
Seznam dílů schůdků Galaxy 
Poz. Název dílu Ks 

1 Plošina 46x46 cm 1 
2 Plastový stupeň 48 3 
3 Objímka - polovina 12 
4 Madlo 2 
5 Noha celá (sestava) 2 
6 Oblouk nohy levý (sestava) 1 
7 Oblouk nohy pravý (sestava) 1 
8 Vsuvka (sestava) 2 
9 Výztuha (sestava) 1 

10 Šroub M8x50 2 
11 Šroub M8x40 4 
12 Matice klobouková M8 6 
13 O kroužek 6 
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