
Neskákat!

Nepotápět se!

BAZÉN S FUNKCÍ WHIRPOOL 2v1

NÁVOD K POUŽITÍ
Pozorně si přečtěte tento návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod k použití.

MONTÁŽ
Montáž mají provádět alespoň 2 osoby, doba montáže přibližně 10 minut.

Díly:

Doplňující informace jsou uvedeny v kapitole „Často kladené otázky“.

Nákresy neodpovídají reálné velikosti.

Bez 
adekvátního 

dozoru budou 
děti v nebezpečí!

číslo: P6162 P6163 P6164 P6165 P6166 P6167 P6168 P6169

Název:
Kontrolní 

ventil
O kroužek

Těsnění kontrolního 
ventilu

Spojovací 
matice

Těsnění Konektor
Filtrovací 

část
Klíč

Bazén

Kromě modelu 549x122 cm

Zátka x2
Záplata pro opravy

Adaptéry k hadici Vypouštěcí ventil
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Bezpečnost dětí závisí zcela na Vás! Děti mladší 5 let jsou vysta-
veny největšímu riziku. Prosím, vždy dávejte na děti pozor, vyhý-
bejte se nebezpečí úrazů.
Zajistěte dozor alespoň jedné dospělé osoby. Pokud je v bazénu 
více osob, zvyšte dohled. Pokud je to možné, naučte svě děti 
plavat.
Bazén nestavějte na terasách a balkonech.
Pamatujte na vhodné umístění bazénu na ploše, kde během vy-
pouštění vody nemůže dojít k zatopení. 
Před vstupem do bazénu otestujte teplotu vody, smočte nohy, 
ruce, zkuste teplotu vody na krku.
V blízkosti bazénu zamezte běhání a hrám.
Bazén a příslušenství smí být smontovány pouze kompetentní-
mi dospělými osobami.
Bazén napouštějte při nízkém tlaku toku vody do bazénu, abyste 
předešli působení velkého tlaku na bazén.  Výrobce ani prodejce 
není zodpovědný za škody na bazénu způsobené nevhodným 
zacházením s bazénem.
Na nafouknutém horním kruhu bazénu neseďte, nenaklánějte 
se přes něj ani jiným způsobem na něj nevyvíjejte velký tlak. Při 
nedodržení těchto instrukcí hrozí zborcení bazénu, vylití vody, 
zranění osob či poškození majetku.
Nenechávejte hračky poblíž nebo přímo v bazénu bez zajiště-
ného dozoru.
Nepoužívejte bazén sami. Vždy mějte nablízku nějakou osobu, 
která by mohla zasáhnout v případě komplikací.
Nevstupujte do bazénu, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog 
či léků.
Příslušenství a chemikálie skladujte z dosahu dětí.
Chemikálie nelijte do vody v bazénu, pokud jsou v bazénu pří-
tomny osoby. 
K čištění bazénu používejte pouze chemické přípravky dopo-
ručované prodejcem nebo specializovanými obchody zamě-
řujícími se na prodej chemických přísad k čištění bazénu. Vždy 
dodržujte dávkování doporučované výrobcem (na etiketě pro-
duktu).
Vždy udržujte bazén v čistotě.
Pro bezpečný provoz a radost z pobytu v bazénu pravidelně 
měřte pH vody koncentraci chlóru v bazénu.
Domácí zvířátka nepouštějte do bazénu, mohly by bazén po-
škodit.
Zajistěte oplocení bazénu, pokud se bazén nepoužívá, mějte 
dvířka oplocení zamčená.
Pokud bazén nepoužíváte, přikryjte jej krycí plachtou.
Pokud bazén používáte, krycí  plachtu sejměte z bazénu úplně.
Okolo bazénu nainstalujte bezpečnostní bariéry, které zabrání 
použití bazénu dětmi, apod. v době Vaší nepřítomnosti. Dopo-
ručujeme instalovat do bazénu elektronický detektor pohybu, 
pokud někdo vstoupí do bazénu v době, kdy se nepoužívá. 
Avšak pamatujte, že elektronický detektor není náhradou dozo-
ru dospělé osoby.
Pokud je bazén bez dozoru, dejte pryč schůdky. V zimním obdo-
bí vylijte z bazénu vodu, osušte jej a uskladněte.
Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly 
Bestway.
Řádně pečujte osvůj bazén, zvýšíte tak jeho životnost a bezpeč-
né používání bazénu. (Viz kapitola Čištění a údržba“.)
Nepouštějte pumpu, pokud bazén nepoužíváte.

Všechny části výrobku by měly být pravidelně kontrolovány. 
Kontrolujte, zda nejeví známky stárnutí, koroze, zda nejsou čás-
ti zlomené nebo zda výrobek nevykazuje jiné závady, které by 
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mohly způsobit zranění osob.
Nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu může mít za 
následek poškození majetku či zranění osob.

BEZPEČNOST
Naučte se základní pravidla první pomoci, zejména pravidla 
první pomoci pro záchranu dětí.
Pomůcky první pomoci mají být uloženy poblíž bazénu a do-
zorující dospělá osoba by měla být poučena o zásadách první 
pomoci.
Záchranné pomůcky (záchranný kruh s lanem a pevná tyč dlou-
há alespoň 366cm) mějte vždy po ruce.

Dále mějte po ruce ve vodě-odolném obalu (bez upevnění 
na šňůrkách apod.):
- důležitá telefonní čísla:
- Hasiči
- Policie
- Záchranná služba
- Vaši adresu.

V případě nehody:
Okamžitě zajistěte, aby všechny děti opustily vodu.
Volejte linku tísňového volání a následujte jejich instrukcí.

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

Příprava
POZNÁMKA:  Bazén musí být umístěn na rovné ploše. Prosím neinsta-
lujte bazén na ploše, která je nakloněná nebo s nerovnostmi.

Vyjměte všechny díly z kartonu. Pokud je bazén dodáván se 
schůdky, budete k jejich montáži potřebovat křížový šroubovák 
nebo klíč (nářadí není součástí dodávky).
Nechte v okolí bazénu 120cm volný prostor, aby děti nemohly 
okolní objekty využít ke šplhání do bazénu.
Bazén neumísťujte pod stromy či elektrickým vedením apod..
Bazén umístěte na pevný a rovný povrch. Pokud bazén umístí-
te na nerovný povrch, hrozí zborcení bazénu, vylití vody, vážné 
zranění osob či poškození majetku.
Nepokládejte bazén na silnice, chodníky, beton, štěrk, asfalt. Po-
vrch musí být dostatečně pevný, aby snesl zátěž bazénu naplně-
ného vodou. Bláto, písek, měkká/sypká půda nebo asfalt nejsou 
vhodné.
Povrch musí být vyčištěn od všech objektů a nečistot včetně 
větviček a  kamenů.
POZNÁMKA: Trávník a veškerá vegetace pod bazénem uschne 
a může způsobit vznik zápachu. Proto doporučujeme nejprve 
všechen trávník pod bazénem odstranit. Bazén neumísťujte na 
plochu, kde mohou vyrašit agresivní rostliny, mohou prorůstat 
přes bazén.
Po rozložení bazénu Vám doporučujeme nechat bazén na pří-
mém slunci 1 hodinu či více, aby byl bazén více flexibilní před 
naplněním.

Neskákat!

Nepotápět se!



Instalace
Montáž mají provádět alespoň 2 osoby, doba montáže přibližně 
10 minut.

POZNÁMKA: Montáž provádějte v uvedeném pořadí.

1.  Pokud je bazén dodáván s podložkou, nejprve ji rozložte. Ujis-
těte se, že je bazén umístěn v dosahu 220-240V AC zásuvky 
chráněné proudovým jističem (RCD).

2.  Rozložte bazén a ujistěte se, že je jeho horní strana nahoře. 
Nechte jej na slunci hodinu či více, aby byl bazén více flexibil-
ní před naplněním.

3.  Otočte bazén tak, aby vypouštěcí ventil v blízkosti plochy, kde 
plánujete bazén vypustit a ventil pumpy směřuje čelem k zá-
suvce s proudovým jističem.

POZOR:  Nevlečte bazén po zemi, mohl by se proděra-
vět. Na závady způsobené neadekvátní manipulací 
s bazénem se nevztahuje záruka.
Pro bazény o rozměrech  549x122cm: prosím instalujte spojující 
ventil dle dále uvedených instrukcí.
4.  Vložte modrou zátku do vpusti a výpusti  na vnitřní stěně ba-

zénu.
5.  Pomocí nafukovací pumpy nafoukněte horní kruh (nafukova-

cí pumpa není součástí dodávky). Po nafouknutí se ujistěte, že 
ventily jsou řádně na místě.

POZOR: Horní kruh nepřefukujte. Měl by být lehce 
tuhý po stisknutí.
POZNÁMKA: Horký vzduch způsobí roztáhnutí vzduchu uvnitř kru-
hu. Proto kruh nenafukujte úplně a nechte trochu místa pro expanzi 
vzduchu. Doplňující informace jsou uvedeny v kapitole „Často kladené 
otázky“.
6. Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil řádně dotažen.
7.  Do bazénu nalijte trochu vody (cca 30cm). Poté jemně vyrov-

nete nerovnosti na dně bazénu. Začněte uprostřed a pokra-
čujte po směru hodinových ručiček ke kraji.

Zapojení spojujícího ventilu
Pro bazény 549x122cm
1.  Našroubujte Filtrovací část (P6168) na Konektor (P6167). (Viz 

obr. 2)
2.   Z vnitřní části bazénu vložte tento smontovaný díl do na-

pouštěcího otvoru A a vypouštěcího otvoru B. (Viz obr. 3)
3.  Z vnitřní části bazénu utáhněte pomocí klíče Spojovací matici 

(P6165).
4.  Rukou utáhněte Kontrolní Ventil (P6162) ke smontovanému 

dílu (viz obr. 5).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že Těsnění kontrolního ventilu (P6164) 
a O-kroužek (P6163) jsou správně nasazeny na Kontrolním Ventilu.

5. Při další instalaci bazénu následujte instrukcí uvedených pro 

instalaci bazénu.
POZNÁMKA PRO PRÁCI: Použijte klíč na horní části Kontrolního Ventilu 
pro otevření a uzavření ventilu. (Viz obr. 6)
6. Ujistěte se, že je ventil uzavřen.

Naplnění bazénu vodou

UPOZORNĚNÍ: Během napouštění nenechávejte ba-
zén bez dozoru.
Stěny bazénu se budou během napouštění sami zvedat. (Viz 
obr.7)
Stěny bazénu musí být před napouštěním rovnoměrně rozlože-
ny z vnějška nafukovacího kruhu.

1.Naplňte bazén vodou po vypouštěcí ventil.

STOP

2.  Vypněte vodu. Zkontrolujte, zda se voda nehromadí na ně-
které straně. Pokud ano, bazén není rovně. Vypusťe vodu 
a bazén přemístěte. Nikdy nedovolte, aby se s bazénem hý-
balo, pokud je uvnitř voda, bazén by se mohl poškodit nebo 
dojít k vážnému zranění osob. (Viz obr.9)

POZNÁMKA: Pokud bazén nebude umístěn na rovné ploše, hrozí byť 
i pozdější neočekávané zborcení bazénu, čímž může dojít ke zranění 
osob.

obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6

obr. 1

vnější část bazénu vnější část bazénu vnější část bazénu
těsnění

-3-

obr. 7



3.  Pokud je bazén rovný, dolijte vodu do úrovně nejnižšího ven-
tilu pumpy.

STOP

4.  Vypněte vodu. Zkontrolujte, zda jsou ventily bezpečně nasa-
zeny.

5.  Naplňte bazén do kapacity 80%. Bazén NEPŘEPLŇUJTE, pře-
plnění bazénu může způsobit zborcení bazénu. Pokud budou 
silnější dešťové přívaly, možná budete muset vodu z bazénu 
vylít, aby kapacita vody byla správná. (Viz obr. 8)

6.  Zkontrolujte bazén, zda nedochází k úniku vody. Nepřidávejte 
žádné chemikálie, dokud jste toto neověřili. 

7.  Pokud byste nyní či během provozu bazénu museli řešit únik 
vody, použijte záplatu dodávanou v balení.

Údržba bazénu
 Pokud nebudete bazén udržovat v čistotě, vystavujete 
osoby používající bazén zdravotním rizikům, obzvláště děti.
POZNÁMKA: Filtrační pumpa se používá pro cirkulaci vody a pro filtraci 
malých částí, aby se voda v bazénu udržovala bez hrubých nečistot. 
Aby Váš bazén byl skutečně hygienicky čistý, musíte používat vhodnou 
bazénovou chemii.

Jak udržovat bazén v čistotě:
1.  Kontaktujte svého prodejce, doporučí Vám, která bazénová 

chemie a pH  je vhodná pro Váš bazén. Jeden z nejdůležitěj-
ších faktorů pro zvýšení životnosti Vašeho bazénu je udržovat 
jej a vodu v něm v neustálé čistotě. Prosím přísně dodržujte 
instrukce pro údržbu vody a použití bazénové chemie. Tyto 
instrukce byly sestaveny profesionálními techniky.

2.  Poblíž bazénu umístěte vědro s vodou, kde by si uživatelé ba-
zénu měli před vstupem do bazénu umýt nohy.

3. Pokud bazén nepoužíváte, překryjte jej krycí plachtou.
4.  Pravidelně čistěte bazén od nánosu nečistot, abyste zabránili 

jej usazování.
5. Každé dva týdny doporučujeme měnit cartridge filtrace.
6.  Pomocí čistého hadru jemně setřete vrstvy plovoucích nečis-

tot z horního kruhu.
7.  Pro lepší kvalitu vody Vám doporučujeme používat originál-

ní příslušenství Bestway (údržbové sady). Kontaktujte svého 
prodejce. Buďte prosím opatrní, po dešti zkontrolujte stav 
vody v bazénu, hladina vody v bazénu by neměla být výše než 
doporučené množství. Pokud je výše, sjednejte nápravu.

Náležitá údržba pomáhá zvýšit životnost bazénu.
UPOZORNĚNÍ: Zajistěte běh filtrace každý den po dobu 7-8ho-
din. Nepoužívejte pumpu, pokud je bazén používán.

Opravy  
Pokud je bazén poškozen, použijte záplatu dodávanou v balení. 

Správná hladina vody

obr. 8

Rovný povrch – SPRÁVNĚ

obr. 9
Hrbolatý, svažující se povrch 

- NESPRÁVNĚ
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- Viz kapitolu „Často kladené otázky“.

Demontáž
1.  Odšroubujte kryt výpustného ventilu na vnější straně bazénu 

proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
2.  Ze 2 adaptérů na zahradní hadici vyberte tu správné velikosti, 

která bude sedět na Vaši hadici.
3.  Zapojte adaptér k hadici a druhý konec hadice dejte na místo, 

kde si přejete, aby voda odtékala. (Dbejte dodržování míst-
ních vyhlášek a zákonů.)

4.  Našroubujte kontrolní kroužek adaptéru hadice na výpustný 
ventil po směru hodinových ručiček. Výpustný ventil se ote-
vře a voda se začne vylévat automaticky.

UPOZORNĚNÍ: Tok vody lze kontrolovat pomocí kontrolního 
kroužku.
5.  Pokud je vypouštění ukončeno, odšroubujte kontrolní krou-

žek, aby se ventil uzavřel.
6. Odpojte hadici.
7. Našroubujte kryt zpět na výpustný ventil.
8. Vyfoukněte horní kruh.
9. Nechte bazén na vzduchu osušit.
UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén otočený dnem 
vzhůru.

Uskladnění
1.  Odpojte z bazénu všechno příslušenství a náhradní díly 

a uskladněte jej na suchém a čistém místě.
2.  Jakmile je bazén úplně suchý, postříkejte jej práškovaným 

talkem, abyste omezili slepení stěn bazénu dohromady, poté 
bazén pečlivě poskládejte. Pokud bazén není úplně suchý, 
hrozí poškození bazénu.

3.  Bazén a příslušenství skladujte na suchém místě při mírné 
teplotě (5-38°C).

Často kladené otázky
1. Co je vhodným podkladem pro bazén?
 Bazén umístěte na zcela pevném, rovném povrchu. 
Nepokládejte bazén na pískovitém podloží, tento materiál není 
pevný a je náchylný k pohybu pod bazénem. Země pod bazé-
nem by měla být upravena, dokud nebude ideální pro umístění 
bazénu (perfektně rovná). Neumísťujte bazén na silnice, chodní-
ky, štěrk, asfalt. Země by měla být dostatečně pevná, aby udrže-
la zátěž bazénu naplněného vodou: bláto, písek, měkké/sypké 
materiály nebo asfalt nejsou vhodné. Betonové plochy lze po-
užít, ale bazén nikdy nesmíte tahat, mohli byste jej proděravět. 
Pokud bazén pokládáte na trávník, doporučujeme na místě, kde 
bude stát bazén trávu odstranit. Jinak může tráva tlít a zapáchat. 
Některé druhy trávy mohou navíc prorůst skrz stěnu bazénu 
a proděravět bazén (i ze strany). Zajistěte, aby přilehlá vegetace 
byla zkrácena, pokud je to nutné. Používejte pod bazénem ba-
zénovou podložní plachtu.

2. Jak zjistím, že je bazén umístěn na křivém podkladu?
 Pokud se některá stěna bazénu vyboulí, Váš bazén není 
umístěn na rovné ploše. Je důležité bazén vyprázdnit a přemís-
tit bazén na rovnou plochu. Pokud bazén není umístěn na rov-
né ploše, bude na stěny bazénu a místa švů působit velký tlak, 
který může způsobit proděravění bazénu, zaplavení okolních 
ploch, zranění až usmrcení osob a poškození majetku. 
Bazén naplňte vodou při pečlivém dodržování instrukcí uve-
dených v návodu k použití. Takto zajistíte, že nebudete plýtvat 
vodou a bazén můžete snadno přemístit na vhodné místo ještě 
zavčasu, ne až když je úplně naplněn vodou.



3.  Jak velký tlak je doporučován během nafukování horního 
kruhu bazénu?

 Doporučujeme použít nafukovací pumpu Bestway, 
abyste zajistili, že při nafukování nebude použit nízký tlak. Horní 
kruh je dofouknutý, jakmile má kulatý tvar a je pevný na dotek. 
Mějte na paměti vliv změn venkovní teploty. Při přefouknu-
tí kruhu a vyšších teplot může dojít k poškození kruhu a úni-
ku vzduchu ve sváru. Pokud je kruh příliš nafouknutý, upusťte 
vzduch z kruhu. Za chladnějších teplot ztratí horní kruh trochu 
tlaku, může se zdát, že se vzduch kruhu vyfoukl, ale k tomuto 
jevu došlo pouze vlivem snížení teploty - kruh NEDOFUKUJTE, 
při opětovném zvýšení teploty by mohlo dojít k poškození kru-
hu. Poznámka: Dofukování kruhu každý den nebo přefukování 
kruhu je zakázáno. Na poškození způsobená nedodržením těch-
to instrukcí se záruka nevztahuje.

4.  Mohu pro naplnění bazénu použít služeb speciální dodáv-
ky vody?

 Doporučujeme plnit bazén běžnou zahradní hadicí při 
nízkém tlaku vody v hadici. Pokud je pro Vás nezbytné použít 
speciálního servisu dodávky vody (z cisterny apod.), nezapo-
meňte na dodržení instrukcí uvedených v návodu stejně jako při 
nalévání vody pomocí zahradní hadice. Nejprve naplňte bazén 
vodou do výše cca 30 cm a vyrovnejte dno bazénu. Dodavatel 
vody musí být schopen regulovat tlak vody. Jinak hrozí poško-
zení bazénu. Ujistěte se, že při nalévání vody se tok vody vždy 
zastaví, jak je uvedeno v instrukcích tohoto návodu, aby byl ba-
zén umístěn na rovné ploše. Na poškození bazénu způsobená 
nedodržením těchto instrukcí se záruka nevztahuje.

5. Jaké je maximum výšky naplnění vody v bazénu?
 Maximální kapacita vody je 80% ode dna bazénu. Ni-
kdy neplňte bazén až po horní kruh. Počítejte s tím, že při vyšší 
obsazenosti bazénu se hladina více zvedne, nechte si dostateč-
ný volný prostor. V důsledku odpařování vody možná budete 
muset vodu časem dolít.

6. Můj bazén se proděravěl, jak to mám opravit?
 Abyste bazén opravili, nemusíte z něj vylévat vodu. 
Samolepící záplaty vhodné pro použití pod vodou lze zakoupit 
u specializovaných prodejců. Pro vnější použití použijte zápla-
tu dodanou v balení. Pro vnitřní použití nejprve očistěte mís-
to,kde je díra, abyste utřeli místo od oleje a řas. Vystřihněte ze 
záplaty kruh dostatečně velký, aby překryl díru a aplikujte pod 
vodou přímo na díru. Vystřihněte druhou záplatu a aplikujte 
z vnější strany bazénu pro ještě silnější pevnost. Pokud je díra 
na dně bazénu, aplikujte záplatu, kterou je třeba zatížit těžkým 
předmětem, dokud nezaschne. Pokud je díra v horním kruhu, 
dofoukněte kruh, abyste zjistili místo úniku. Místo, kde je díra 
si označte, abyste věděli, kam záplatu nalepit. Záplatu stiskně-
te, dokud nezaschne. Jakmile záplata zaschne, upusťte trochu 
vzduchu z kruhu, aby se na záplatu nevyvíjel velký tlak.  Pokud 
je kruh vyfouknutý a bazénu není voda, doporučujeme zápla-
tu zatížit, aby se lépe přilepila. Pokud jste záplatu aplikovali 
u prázdného bazénu, vyčkejte alespoň 12 hodin, než do něj na-
lijete vodu.

7.  Kde mohou zakoupit cartridge a jak často je mám měnit? 
(pokud je bazén dodáván s pumpou)

 Náhradní cartridge do filtrační pumpy by měly být 
 dostání u Vašeho prodejce (www.tvproducts.cz). Doporučuje-
me měnit cartridge každé 2 týdny (berte v úvahu také to, jak 
často bazén používáte). Každý týden kontrolujte čistotu filtru. 

8. Jak často během roku mám měnit vodu?
 Toto závisí na četnosti používání bazénu, zda zakrýváte 
bazén krycí plachtou, dbáte na udržování chemikálií v rovnová-
ze. Pokud o bazén maximálně pečujete, voda v bazénu by Vám 

mohla vydržet po celou letní sezónu. Prosím kontaktujte svého 
prodejce či specializovanou prodejnu bazénové chemie. Prodej-
ce upozorněte, že Váš bazén je nafukovací.

9. Musím bazén před zimou uskladnit?
 Ano. Jinak by se stěny bazénu vlivem působení nízké 
teploty, sněhu či ledu mohly poškodit. Na takováto poškození 
se záruka nevztahuje. Doporučujeme bazén uskladnit, jakmi-
le venkovní teploty klesnou pod 8°C. Bazén má být skladován 
uvnitř při teplotě 5-38°C. Skladujte je na suchém a čistém místě. 
Skladujte z dosahu chemikálií. Skladujte z dosahu dětí.

10. Můj bazén ztrácí barvu, proč?
 Nadměrné použití chemikálií může způsobit ztrátu ba-
revnosti zevnitř bazénu. Je to stejné, jako když vlivem chemikálií 
uvnitř bazénu vyblednou Vaše plavky.

11. Jaká je životnost bazénu?
 Životnost bazénu nelze přesně určit. Pokud ale bude-
te dodržovat instrukce uvedené v návodu a řádně o bazén pe-
čovat, udržovat jej v čistotě, správně jej skladovat, zvýšíte jeho 
životnost. Nesprávné sestavení, používání či nedbalá péče sníží 
jeho životnost.

12.  Doporučujete používat filtrační pumpu s bazénem 
Bestway Fast Set?

 Absolutně! Filtrační pumpa pomáhá vodu v bazénu 
udržet čistou, proto velmi doporučujeme filtrační pumpu pou-
žívat.

13. Jaké jsou nejdůležitější funkce filtrační pumpy?
 Nejdůležitější funkcí filtrační pumpy je eliminace všech 
druhů nečistot, nečistoty se za pomocí filtru zachytávají na car-
tridgi filtrace. Čistotu vody v bazénu udržíte pomocí filtrace 
a bazénové chemie.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, 
kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte 
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace vý-
robku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napo-
máháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní pro-
středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nej-
bližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajiš-
ťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontak-
tujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými 
v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, po-
kud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v ná-
vodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, 

výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, praš-

ností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných 

dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti me-
chanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody vý-
hradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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