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DETEKTOR PÁDU DO
BAZÉNU

• Maximální monitoring

• Detektor ponoření certifikovaný souladu s 
NFP 90-307-1: 2009 od společnosti LNE

• AUTOMATICKÉ sledování
15 minut po koupání

• Nepřetržité informace
o stavu dohledu

REF. 770270
od společnosti

Návod k instalaci – Uživatelská příručka
Pečlivě si dokument pročtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.
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VAROVÁNÍ

Vážený majiteli zařízení 
VISIOPOOL®, právě jste 
zakoupili alarm pro bazény, 
který vyhovuje francouzské 
normě NFP 90-307/A1:
Tento systém nepředstavuje náhradu
zdravého rozumu ani zodpovědnosti
jednotlivce.
Za bezpečnost svých dětí nesete zodpovědnost vy sami!
Nebezpečí je největší u dětí mladších 5 let.
Nehody se nestávají pouze ostatním! Buďte připraveni jednat! ACIS v 
žádném případě neponese zodpovědnost za pád osoby nebo zvířete 
do vody ani za jejich utonutí.
Používání zařízení VISIOPOOL® nesmí vést k oslabení vaší bdělosti, 
nemůže nahradit aktivní dohled u bazénu a jeho okolí.
Záruka: Abyste mohli plně využít záruky společnosti VISIOPOOL®, 
musíte vyplnit a podepsat přiložený záruční list a vrátit jej do 8 dní na 
adresu ACIS, 15 rue des Marais, 44310 Saint Philbert De Grand Lieu 
(Francie) doporučeným dopisem (doporučený dopis s potvrzením 
přijetí).
Záruka na alarm Gre By VISIOPOOL® vstoupí v platnost až okamžikem 
přijetí řádně vyplněného záručního listu.
Pokud záruční list nezašlete, nebudete moci využít záruky.
Pozorně si přečtěte všechny dokumenty související s alarmem 
VISIOPOOL® a mějte je po ruce pro další konzultace.
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Představení
Systém pro rozpoznání ponoření nebo pádu těla do vody, který je možné 
přizpůsobit okraji zapuštěného, polozapuštěného nebo nadzemního bazénu o 
maximálním rozměru 12 x 5 m (dosah: 7 metrů).
Navíc doporučujeme bazén vybavit dodatečnými ochrannými opatřeními, která 
splňují francouzskou normu NF P90-307/A1.
V souladu s normou NFP 90-307/A1 je váš alarm nakonfigurován na obdélníkový 
bazén o velikosti 4 x 8 m o hloubce 1,40 m (nejčastěji používaný typ bazénu ve 
Francii).
Gre By VisioPool® lze použít v bazénech do maximální velikosti 5 x 12 m.
Gre By VISIOPOOL® analyzuje pohyb vody v bazénu a dokáže rozlišit interferenční 
vlny (přepad, filtrace, déšť, vítr) od vln vytvářených padajícím tělem. Doba reakce je 
přímo úměrná vzdálenosti mezi bodem detekce a bodem ponoření.
Varování! Instalace a používání systému alarmu nepředstavuje náhradu vaší osobní
bdělosti. Gre By VISIOPOOL® je při provádění dohledu u bazénu doplňkový nástroj 
k lidské bdělosti.
Tento způsob nepředstavuje náhradu za pozornost dospělých osob.
Pozorně na své děti dohlížejte!

Omezení používání
•  Alarm Gre By VISIOPOOL® můžete používat, pouze pokud instalace bazénu 
umožňuje kompletní zásah (včetně záchrany z bazénu) za dobu kratší než 3 minuty 
od domu nebo místa ubytování.

• Norma NFP 90-307/A1, která se vztahuje k alarmům pro použití v bazénech, 
stanoví, že jakýkoliv pád musí být rozpoznán maximálně do 12 sekund: zařízení Gre 
By VISIOPOOL® proto nesmí být umístěno více než 7 metrů od potenciálního místa 
pádu.
Aby normě vyhovovaly i větší bazény, musíte v nach nainstalovat ještě jeden nebo 
více alarmů Gre By VISIOPOOL®.

• Bezpečnostní, výstražné a chybové signály musí být slyšitelné z domu nebo místa 
ubytování. Toto musí být během instalace ověřeno.

• Tvar a vybavení bazénu: U bazénů jedinečného tvaru nebo v případě velkých 
bazénů (blížících se rozměru 12 x 5 metrů) je možné kompatibilitu zařízení Gre By 
VISIOPOOL® s vaším vybavením ověřit pouze provedením zkoušky na místě.



Prosinec 2016  Alarm pro bazény GRE By VisioPool® – Návod k použití – Uživatelská příručka  Strana  5

B

A

C

D

E

F

G

Q

Varování: některé vybavení bazénu nemusí být kompatibilní se správným 
fungováním alarmu Gre By VISIOPOOL® (kryt bazénu, automatický vysavač apod.). 
Nechte si poradit od osoby provádějící instalaci.
• Alarm Gre By VISIOPOOL® není určen pro volně stojící bazény s měkkými stěnami, 
bazény bez okraje, zrcadlové bazény, bazény vybavené postupně svažitým 
přístupem ani bazény vybavené filtrací s velkým průtokem (například bazény s 
protiproudem). Použití bublinkového krytu může narušit činnost alarmu Gre By 
VISIOPOOL®.
• V režimu dohledu přizpůsobuje zařízení alarmu Gre By VISIOPOOL® svou citlivost 
podmínkám pohybu v bazénu. V případě velmi silného větru, bouřky nebo 
špatného počasí se jeho citlivost může snížit. Testy větru byly prováděny podle 
metod stanovených normou NF P90-307/A1. Pokud fouká silný vítr, pokud se 
objevují poryvy větru nebo pokud je špatné počasí, které by mohlo ovlivnit citlivost 
alarmu Gre By VISIOPOOL®, dbejte zvýšené pozornosti.

Kontrola balení a obsahu
Přestože kvalitě našich produktů a jejich balení věnujeme maximální péči, rádi 
bychom vás požádali, abyste zkontrolovali obsah a stav svého zařízení alarmu Gre 
by VISIOPOOL®. Balení musí obsahovat následující položky:

 A - Deska plošných spojů se 100dB sirénou, spínačem s blokováním a prostorem 
na baterie,

 B - Kryt zařízení Gre By VISIOPOOL®,
 C- Plunžrová trubice
 D - O-kroužek
 E - Balení 4 profesionálních alkalických baterií,

 Plastový sáček obsahující následující položky:
 F - 2 kontaktní klíče,
 F - 2 ovládací magnety,
 G – 2 magnety
 H - 4 plastové hmoždinky, A
 J - 4 hranaté ocelové matice,
 K - 4 ocelové šrouby 4 x 20 mm, E
 L - 4 ocelové šrouby 4 x 30 mm, G
 M - 2 ocelové šrouby 4 x 40 mm,
 N - 2 ocelové šrouby 4 x 50 mm,
 P - 4 měkké podložky, Q F D
 Q - 4 rozpěrky pro přizpůsobení C
 různým typům okrajů,
 R - Instalační příručka a návod 
 k použití,
 S - Záruční list, který je třeba vyplnit a vrátit, aby byla záruka platná.
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Kontroly před prvním použitím
Systémy alarmů Gre By VISIOPOOL® jsou v každé fázi výroby podrobeny testování. Výrobě 
věnujeme maximální možnou péči, může se však stát, že bude zařízení poškozeno během 
přepravy, skladování nebo z důvodu nesprávné manipulace, která může nepříznivě 
ovlivnit jeho komponenty; správnou funkčnost zařízení proto může zaručit pouze jeho 
zkušební provoz během instalace

Vložte do alarmu Gre By VISIOPOOL 4 dodané 
alkalické baterie a dbejte na to, abyste 
dodrželi správnou polaritu.
Prostor na baterie je navržen tak, aby v něm 
byly baterie zajištěny v pracovní poloze: na 
místo je pevně natlačte palcem.

Připojte k alarmu Gre By VISIOPOOL 
plunžrovou trubici, nezapomeňte přitom na 
O-kroužek (viz schéma).

1 - umístěte detektor například na okraj stolu 
nebo lavičky.
2 - Pomocí jednoho z klíčů zapněte alarm.
Pozorujte: - Vertikální poloha: ZAPNUTO
- Horizontální poloha: VYPNUTO

Pozor: obrácení je možné, neberte v úvahu mezilehlou polohu (45°).

3 - Červená a zelená LED kontrolka bliká střídavě:
Zařízení Gre By VISIOPOOL® se nachází ve fázi kalibrace

4 - Po uplynutí 3 sekund se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve několik 
PÍPNUTÍ: VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu plavání

5 – Červená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By 
VISIOPOOL® nachází v režimu plavání

6 – Po uplynutí zhruba 3 sekund se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve 
několik PÍPNUTÍ: VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu 
dohledu

7 – Zelená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By 
VISIOPOOL® nachází v režimu dohledu.

+/- 3 sekundy

PÍP PÍP PÍP

PÍP PÍP PÍP

+/- 3 minuty

režim dohledu

Vložení baterií 
NATLAČENÍ + 
ZAKLAPNUTÍ
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Nyní alarm záměrně spustíte. 
Varujte všechny osoby v doslechu 
– siréna je hlasitá!

1 - Ponořte trubici do kyblíku s 
vodou, potom alarmem pohybujte 
střídavě nahoru a dolů (pohyb 
nahoru a dolů zopakujte asi 4krát)

2 - Měla by se spustit siréna. Můžete 
ji zastavit vypnutím alarmu pomocí 
klíče.

Pokud byl test úspěšný, je detektor 
ponoření připraven k instalaci.

Pokud test selhal, zkontrolujte, 
zda jsou správně vloženy baterie, 
a potom test zopakujte. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na 
svého prodejce nebo na společnost 
ACIS.

Alarm v režimu 
dohledu

Pohyb nahoru 
a dolů 4krát 

zopakujte

Výběr místa instalace
Abyste minimalizovali reakční dobu alarmu v případě pádu, je třeba zařízení Gre 
By VISIOPOOL® připevnit doprostřed delší strany bazénu a musí mít celý bazén v 
přímém dohledu.
• alarm je konstruován tak, aby jej bylo možné připevnit na hranu bazénu (Zakřivení 
krytu odpovídá profilu klasických okrajů. Případné mezery lze kompenzovat 
pomocí rozpěrek.)
Bezpečnostní, výstražné a chybové signály musí být slyšitelné z domu nebo místa 
ubytování. Toto musí být během instalace ověřeno.
• Nainstalujte na místo trvalá upozornění, že je bazén a jeho okolí pod 
elektronickým dohledem.
• Zařízení Gre By VISIOPOOL® instalujte minimálně jeden metr od recirkulačních 
vpustí, skimmerů, přepadů nebo jiného vybavení, které v bazénu vytváří hluk.
• Přístup do zóny ovládání (magnetického sektoru) zařízení VISIOPOOL® udržujte 
volný a bez překážek.
• Alarm má stupeň ochrany IPX5. Není chráněn proti ponoření do vody.
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7 m
etrů

Instalace na okraj bazénu
Doporučujeme nechat instalaci a údržbu systému alarmu provádět profesionálem.
V souladu s ustanoveními normy NF P90-307/A1 musí být zařízení Gre By 
VISIOPOOL® upevněno tak, aby je nebylo možné odmontovat pouze rukama.
Alarm Gre By VISIOPOOL® musí být pevně přimontován k okraji bazénu. Alarm Gre 
By VISIOPOOL® je vybaven předvrtanými otvory a rozpěrkami pro jeho pevnou 
montáž k okraji bazénu (minimální šířka: 100 mm).
Ověřte, zda je podpěra (okraj bazénu, terasa apod.) skutečně stabilní, protože aby 
zařízení Gre By VISIOPOOL® fungovalo optimálním způsobem, nesmí být vystaveno 
vibracím.
Alarm musí montován ve vypnutém stavu s odstraněným krytem.
Umístěte alarm tak, aby se plunžrová trubice nacházela alespoň 5 mm od okraje 
bazénu. Alarm Gre By VISIOPOOL® byl konstruován tak, aby jej bylo možné 
připevnit k pevným okrajům o minimální šířce 100 mm.

• Z 6 dostupných upevňovacích bodů je 
nutné použít minimálně 4.
Abyste dosáhli co nejpevnější montáže, 
můžete se rozhodnout, zda rozpěrky (Q) 
použijete, nebo nepoužijete.
Trubice snímače musí být umístěna 
vertikálně.
• Vyvrtejte otvory a vložte do nich 
hmoždinky (pouze u betonových okrajů)
• Podložky z pěnové pryže (P) budou 
umístěny přímo pod kryt nebo pod 
rozpěrky, pokud budou použity.
• Našroubujte alarm na okraj bazénu 
pomocí 4 šroubů správné délky.

J

J

P

P

P Q

P

Q
Q

Q

 

8 Kg

K

JJ
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• Usaďte kryt na místo a přiroubujte jej 
pomocí čtyř čtvercových matic (J) a čtyř 
ocelových šroubů 4 x 20 mm (K).
• Po instalaci proveďte kompletní test 
funkčnosti (podle popisu dále v tomto 
návodu).

Test fungování v bazénu:
 Abyste mohli provést tento test, je třeba splnit následující podmínky:
	 •	alarm	musí	být	připevněn	na	okraj	bazénu
	 •	Voda	v	bazénu	musí	být	nehybná
	 •	Musí	uplynout	více	než	dvacet	minut	od	okamžiku,	kdy	poslední	plavec	

opustil bazén
	 •	Musí	panovat	bezvětří

+/- 3 sekundy

< 15 minut

PÍP PÍP PÍP

PÍP PÍP PÍP

PÍÍÍSK!

1. Zapněte filtrační systém bazénu.
2. Zapněte alarm otočením klíče.
3. Červená a zelená LED kontrolka bude střídavě blikat:
Zařízení Gre By VISIOPOOL® se právě nachází ve fázi kalibrace

4. Po uplynutí 3 sekund se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve 
několik PÍPNUTÍ: VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do 
režimu plavání

5. Červená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By 
VISIOPOOL® nachází v režimu plavání

6. Po uplynutí méně než 15 minut se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® 
ozve několik PÍPNUTÍ:
VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu dohledu

7. Zelená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By 
VISIOPOOL® nachází v režimu dohledu.

8. Vhoďte závaží o hmotnosti zhruba 8 kg o hustotě 1 do 
nejvzdálenějšího bodu od alarmu. Za účelem testu použijte 
následující model: použijte 4 pevně svázané 2litrové lahve (zcela 
naplněné).

9. Měla by se spustit siréna. Sirénu vypnete položením magnetu na 
příslušné místo nebo pomocí klíče.
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Poznámka: pokud alarm nedokáže rozpoznat pád ani za 12 sekund, může být 
nutné zkrátit plunžrovou trubici.
Pokud se ukáže, že je to nezbytné, zkracujte trubici vždy pouze o 2 cm, po každém 
zkrácení test zopakujte.

V každém případě se musí plunžrová trubice nacházet více než 14 cm pod hladinou 
vody.
Je také nutné vzít v úvahu možnost nízké hladiny vody v období jejího
výrazného odpařování.

Výsledek testu Platný Akce

Ano Zastavte sirénu

Opakujte test nebo se obraťte 
na svého prodejce nebo na 
společnost ACIS.

Ne

Ne

Pád je rozpoznán za měně než 12 
sekund (maximum)

Rozpoznání pádu trvá déle než 12 
sekund

Pád není rozpoznán

Na konci testování se alarm Gre By VISIOPOOL® automaticky vrátí do režimu 
dohledu, jakmile se voda v bazénu opět uklidní, což může trvat až 12 minut.
Když se alarm přepne do režimu dohledu, několikrát rychle za sebou zapípá a 
červená LED kontrolka začne blikat.

Alkalické baterie
Třebaže výběru baterií věnujeme velkou péči, může se stát, že nepředpokládaný 
způsob skladování bude mít za následek oslabení jejich výkonu. Pokud jsou baterie 
slabé, budou se přibližně každých 45 sekund ozývat tři velmi rychlá zapípání, 
dokud baterie nevyměníte.
Při běžném používání (tedy bez nadměrně častého spouštění alarmu) vydrží 
baterie 2 roky.
Při výměně baterií vždy používejte baterie, které mají přesně stejné vlastnosti 
a výkon. Abyste neznečišťovali životností prostředí, vracejte vybité baterie do 
příslušného recyklačního sběrného místa (místa sběru odpadu).
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Aby byla zaručena vaše maximální 
spokojenost s alarmem, seznamte se s 
ovládáním jeho spuštění/vypnutí.

Provoz (používejte tabulku ovládání uvedenou 
na poslední stránce tohoto dokumentu).

Za běžného provozu je nezbytné vyjmout klíč.
Aby lidé mohli v bazénu plavat, musí se alarm 
VISIOPOOL® nacházet v režimu „plavání“ a červená 
LED kontrolka musí blikat.
Pokud bliká zelená LED kontrolka, můžete alarm do 
režimu „plavání“ přepnout umístěním magnetu na 
příslušné místo.
Změna režimu bude potvrzena pípnutím.

Po plavání se alarm VISIOPOOL® automaticky navrátí 
do režimu dohledu, pokud voda zůstane nehybná 
po dobu alespoň 2 minut.
Tento automatický návrat do režimu dohledu bude potvrzen několika pípnutími.
Mějte na paměti, že voda musí být nehybná po dobu 2 minut v kuse.
S přihlédnutím ke všem okolnostem může automatická aktivace režimu dohledu 
někdy trvat až 15 minut.
Během této doby je nutné zajistit zvýšený lidský dohled.

Rychlejší návrat do režimu dohledu je možné uspíšit umístěním magnetu na
příslušné místo na dobu několika sekund.
Pokud se ale voda v bazénu stále příliš pohybuje, může alarm nucené přepnutí do 
režimu dohledu odmítnout.
Některé systémy protiproudu brání automatické reaktivaci systému pro detekci 
ponoření.

Pokud se spustí siréna, když došlo k nehodě, začněte jednat okamžitě.
Zvuk sirény můžete vypnout umístěním magnetu na magnetickou plochu, 
případně ji můžete vypnout pomocí klíče.
Ve výchozím nastavení bude siréna znít nepřetržitě po dobu 2 minut, potom 
přerušovaně po dobu dalších 3 minut, potom se alarm automaticky přepne do 
režimu plavání.

Když se voda v bazénu příliš pohybuje, alarm se dvakrát krátce rozezní, pokud 
jednou pípne každých 45 sekund a LED kontrolky 3krát současné zablikají. Alarm 
se automaticky přepne do režimu plavání. Pípání můžete vypnout umístěním 
magnetu na magnetickou zónu.
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Úplné zastavení*
Pokud chcete alarm Gre By VISIOPOOL® zastavit při vědomí rizika přerušení 
dohledu, otočte klíčem do polohy OFF (Vypnuto) a vyjměte klíč z klíčové dírky.
Klíč uschovejte na bezpečné místo, které si snadno zapamatujete (například na 
háček technické místnosti bazénu).
Pokud chcete alarm deaktivovat na delší dobu, doporučujeme vyjmout baterie a 
uložit je na chladném suchém místě.
Až budete chtít alarm Gre By VISIOPOOL® znovu spustit, postupujte od bodu 1 
těchto pokynů. Pokud budete mít nějaké problémy, obraťte se okamžitě na svého 
prodejce nebo na společnost ACIS.

*Pozor: v souladu s předpisem 2003-9 týkajícím se bezpečnosti bazénů vám 
připomínáme, že toto zařízení „musí být nainstalováno a upevněno trvale po celý rok“. 
Pokud dojde k utopení v situaci, kdy je zařízení Gre By VISIOPOOL® z jakéhokoliv důvodu 
zcela zastaveno, neponese za takovou nehodu zodpovědnost výrobce ani prodejce 
zařízení.

Varování:
 MRÁZ – Pozor: Systém Gre By VISIOPOOL® nebude fungovat, pokud uvnitř snímače 

zmrzne voda, ani pokud je hladina vody v bazénu zamrzlá. V případě pochybností 
ohledně skupenství vody v trubici proveďte test fungování alarmu.

 ZPŮSOBILOST K PROVÁDĚNÍ ZÁSAHŮ – Jediným zásahem, který je uživatel s 
ohledem na vykonávání servisních prací a údržby tohoto spotřebiče, oprávněn 
provádět, je výměna baterií. S žádostí o jakýkoliv jiný zásah se obracejte na svého 
prodejce nebo na společnost ACIS.

 KONTROLY – Pravidelně ověřujte správné fungování zařízení Gre By VISIOPOOL® 
prováděním testů aktivace alarmu popsaných v pokynech.

 Výsledky těchto testů si poznamenávejte na příslušném listu těchto pokynů.
 V případě poruchy zamezte osobám v přístupu k bazénu, okamžitě informujte 

svého prodejce, případně společnost ACIS, a nechte si zařízení opravit.
 List na záznamy testů naleznete na straně 16 těchto pokynů.
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Doplňující informace

Právní informace:
Zákon č. 2003-9 a příslušný prováděcí předpis č. 2003 1389 byly přijaty v reakci 
na rostoucí počet nehod a utopení v soukromých bazénech pro soukromé nebo 
kolektivní využití.
Tyto zákony stanoví následující:
Od 1. ledna 2004 musí být každý nový soukromý otevřený zapuštěný bazén pro 
soukromé nebo kolektivní používání vybaven standardizovaným bezpečnostním 
zařízením.
Od tohoto data platí, že výrobce takového bazénu nebo osoba provádějící jeho 
instalaci musí majiteli bazénu dodat technický list, ve kterém je požadované 
zařízení uvedeno.
V případě trvalé nebo dočasné změny vlastnictví alarmu Gre By VISIOPOOL® 
zajistěte, aby měl nový majitel ve vlastnictví veškerou dokumentaci, která byla 
se spotřebičem dodána v okamžiku první instalace, v případě potřeby i včetně 
originálního obalu.
Majitelé otevřených zapuštěných bazénů pro soukromé nebo kolektivní používání 
instalovaných před 1. ledem 2014 musí mít svůj bazén vybavený bezpečnostním 
zařízení do 1. ledna 2006.
V případě sezónního pronájmu ubytovacích prostor musí být standardizované 
bezpečnostní zařízení nainstalováno před 1. květnem 2004.
Je nezbytné trvat na aktivním dohledu ze strany rodičů.

Informace týkající se alarmu Gre By VISIOPOOL®
Systém alarmu Gre By VISIOPOOL® nepředstavuje náhražku zdravého rozumu ani 
zodpovědnosti jednotlivce.
Také nepředstavuje náhražku dohledu rodičů a/nebo zodpovědných dospělých 
osob, tyto osoby stále představují nezbytný faktor v rámci ochrany dětí (zejména 
pak dětí mladších 5 let).
Zařízení Gre By VISIOPOOL® je systém alarmu určený pro otevřené zapuštěné 
bazény pro soukromé nebo kolektivní využití, který upozorňuje na nebezpečnou 
situaci (nebo hrozící nebezpečnou situaci).
Když se spustí alarm, je nezbytný rychlý zásah zodpovědné dospělé osoby (do 3 
minut).
Zařízení je určeno k instalaci do bazénů o maximálních rozměrech 12 x 5 m (dosah: 
7 metrů). Navíc doporučujeme bazén vybavit dodatečnými ochrannými opatřeními, 
která splňují francouzskou normu NF P90-307/A1.
Uživatel, který vypne signál alarmu, musí mít na paměti, že jej musí nahradit lidský 
dohled.
Když se ozve signál, je nezbytné zareagovat.
Nejbdělejší dohled ze strany rodiče nebo zodpovědné dospělé osoby je vyžadován 
v intervalu mezi ukončením plavání a opětovnou aktivací režimu dohledu.



Alarm pro bazény GRE By VisioPool® – Návod k použití – Uživatelská příručka              Prosinec 2016  Strana  14

Aby došlo ke zkrácení tohoto mezidobí, je tento režim také možné aktivovat 
přiložením magnetu k magnetickému bodu.

Když doplavete, vypněte systém protiproudu, aby bylo možné režim dohledu opět 
aktivovat.
Prodejce ani výrobce alarmu Gre By VISIOPOOL® neponese v žádném případě 
zodpovědnost v případě utopení dítěte, závislé osoby, dospělé osoby nebo zvířete.
Instalace systému alarmu nesmí vést k omezení bdělosti ani se tento systém nesmí 
v žádném případě stát náhražkou aktivního dohledu u bazénu a v jeho okolí.
Stejně jako všechna ostatní bezpečnostní zařízení nebo vybavení představuje tento 
systém alarmu dodatečný nástroj, který je třeba používat v případě momentální 
absence dohledu.

Bezpečnostní rady:

1 – Provádějte dohled a reagujte!
• Dohled nad dětmi musí být důsledný a neustálý.
• Určete jednu osobu, která bude zodpovědná za bezpečnost.
• Pokud bazén používá mnoho osob, posilte dohled.
• Naučte své děti co nejdříve plavat.
• Než se ponoříte do vody, namočte si krk, ruce a nohy.
• Naučte se postupy používané při záchraně, zejména pak ty, které se vztahují k 
dětem.
• Zakažte skákání do vody v přítomnosti malých dětí.
• Zakažte běhání a dovádění u okraje bazénu.
• Dětem, které neumí dobře plavat, nedovolte vstupovat do bazénu bez doprovodu 
nebo bez plavací vesty.
• Nenechávejte hračky bez dozoru v bazénu nebo v jeho blízkosti.
• Vodu udržujte neustále čistou a bez předmětů.
• Produkty pro péči o vodu udržujte mimo dosah dětí.
• Některé systémy protiproudu brání automatické reaktivaci systému pro detekci 
ponoření.
• Některé čistící roboty, které se potápějí, nejsou kompatibilní se systému 
rozpoznání ponoření.
• Proveďte všechna nezbytná opatření, aby děti mladší 5 let neměly přístup do 
bazénu,
když se ozve zvuková signalizace závady, a to do doby, než bude zařízení opraveno.

2 - Připravte si následující:
Dostupný telefon v blízkosti bazénu, abyste nenechávali děti bez dozoru, když jej 
budete používat.
Gumový kruh a tyč v blízkosti bazénu.
Stačí vyměnit baterie. To je třeba učinit po zahájení sezóny.
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3 - V případě nehody:
Oběť nehody co nejdříve dostaňte mimo vodu.
Zabraňte následným nehodám: Vyzvěte plavce, aby opustili bazén, aby nedošlo k 
panice, a udržujte je mimo bazén.
Upozorněte: Okamžitě zavolejte nebo upozorněte nouzové služby. Pomáhejte: 
Řiďte se pokyny, které vám byly sděleny.
Svlékněte mokré oblečení a nahraďte je suchým.

Zapamatujte si telefonní čísla nouzových služeb a vyvěste je v blízkosti bazénu. 

Čísla dostupná z pevné linky:
Hasiči
Lékařská záchranná služba
Čísla dostupná ze všech telefonů:
Evropské nouzové číslo          112
Regionální centra pro případy otrav
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15, rue des Marais - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU - FRANÇA

OVLÁDACÍ PANEL

Magnetická	
zóna

Červená kontrolka: 
režim plavání

Zelená kontrolka: 
režim dohledu


