TÁJÉKOZTATÓ

INFORMATIONEN

INFORMATION

A JACUZZI HASZNÁLATÁHOZ

ZUR NUTZUNG DES JACUZZIS

ABOUT USING THE JACUZZI

A jacuzzit igénybe vevő személyek egészségének
és testi épségének védelme érdekében a medencét
nem látogathatja:
• lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő személy,
• görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó
betegségben szenvedő személy,
• feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással
járó betegségben szenvedő személy,
• ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer
hatása alatt álló személy.
A pezsgőfürdő használata előtt zuhanyozó használata
kötelező!
A medencébe szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási
szert használni, a vizet szennyezni tilos.
A csúszásveszély miatt papucs használata kötelező.
Tilos a jacuzziba törékeny, balesetet vagy sérülést
okozó tárgyat bevinni.
14 éven aluli gyermek, a szolgáltatást igénybe venni képtelen, vagy és mozgásában korlátozott,
hallássérült, gyengén látó személy csak állandó
felnőtt felügyelettel veheti igénybe a jacuzzit.
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Um die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit der Person zu schützen, die den Jacuzzi
benutzt, kann der Pool nicht besichtigt werden:
Fieberhafte, infektiöse Magen-Darm- und Hauterkrankungen,
Krampfzustand, Bewusstlosigkeit,
Eine Person, die an einer auffälligen oder
ausgedehnten Krankheit mit pathologischen
Läsionen leidet,
Eine Person unter dem Einfluss Droge oder
Alchohol.

Vor Benutzung des Jacuzzis ist eine Dusche
erforderlich!
Verwenden Sie keine Seife, Duschgel und andere
Toilettenartikel im Pool, um eine Verunreinigung des
Wassers zu verhindern.
Pantoffel ist obligatorisch wegen Rutsch.
Es ist verboten, ein zerbrechliches, schädliches Objekt
in den Jacuzzi zu geben.
Ein Kind unter 14 Jahren,
Eine Person nicht in der Lage ist, den Service zu
nutzen,
oder
gehbehinderte,
hörbehinderte,
sehbehinderte Person darf nur die ständige Aufsicht
des Jacuzzis benutzen.

In order to protect the health and physical integrity
of the person using the jacuzzi, the pool can not be
visited:
• a feverish, contagious gastrointestinal and skin
conditioner,
• a person with a convulsive condition, unconsciousness,
• a person with a history of prolonged or extensive
disease with pathological lesions,
• a person under the influence of drug or alcohol.
Before using the jacuzzi, use of shower is required!
Do not use soap, shower gel and other toiletries in the
pool to prevent contamination of the water.
Slippers are mandatory due to slippage.
It is forbidden:
To bring a fragile, or injurious object into the jacuzzi.
A child under the age of 14
Unable to use the service or restricted, hearing
impaired, visually impaired person may only use it with
the permanent supervision of the jacuzzi.

