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NAJDETE NA WEBU
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Často kladené dotazy, příručky videa 
a náhradní díly naleznete na webu 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Během instalace a používání tohoto elektrického zařízení je nutné vždy dodržovat základní 

bezpečnostní opatření, včetně následujících:
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE A RESPEKTUJTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ:
• Vířivka musí být napájena pomocí oddělovacího transformátoru nebo prostřednictvím obvodu s 

proudovým chráničem (RCD) nastaveným na maximálně 30 mA.
• Řídící jednotku nutné před každým použitím vyzkoušet. Průtok ověřte dle pokynů k čerpadlu.
• V případě poškození napájecího kabelu je nutno, aby jej vyměnil výrobce, jeho servisní 

organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba.
• Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabel. Použijte 

vhodně umístěnou zásuvku.
• Žádná část zařízení se nesmí během používání nacházet nad vířivkou.
• Součásti pod napětím, s výjimkou součástí napájených bezpečným malým napětím 

nepřesahujícím 12 V, musí být pro osoby ve vířivce nedostupné. Části obsahující elektrické 
komponenty, kromě dálkových ovládacích zařízení, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby 
nemohly spadnout do vířivky.

• Vířivka musí být napájena z uzemněné zásuvky.
• Varování: Zásuvka musí být vždy suchá, použití vlhké zásuvky je přísně zakázáno!
• Zástrčka musí být připojena pouze přímo do zásuvky fixní elektrické instalace.
• Po instalaci vířivky musí zůstat elektrická zásuvka dostupná.
  POZOR: Abyste předešli nebezpečí z důvodu neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí 

být tento přístroj napájen externím vypínačem, jako je např. časovač, nebo připojen do sítě, 
která je pravidelně zapínána a vypínána.

   Pokud používáte vířivku 3 až 5 let, musíte kontaktovat místního kvalifikovaného elektrikáře, 
aby zkontroloval bezpečnost a správný chod vířivky. Hlavní součásti, jako je topné těleso, 
motor vhánění vzduchu a nevratné ventily elektrické jednotky musí být zkontrolovány a (v 
případě potřeby) vyměněny odborníkem.

• V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPOUŽÍVEJTE VÍŘIVKU, 
KDYŽ PRŠÍ.

• Ve vířivce nikdy nenoste kontaktní čočky.
• Vířivku během chemické údržby nepoužívejte.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Napájecí zásuvka na stěně budovy musí být nejméně 4 m od vířivky a ve výšce nejméně 1,2 m.
• Nepřipojujte a neodpojujte toto zařízení vlhkýma rukama.
• Zařízení vždy odpojte:
  - v deštivých dnech
  - před čištěním nebo údržbou
  - pokud je ponecháno delší dobu bez dozoru
• Pokud nebude přístroj používán delší dobu, například přes zimu, měla by být vířivka nebo 

bazénová sada rozebrána a uložena v interiéru.
• Pozor: Před každým použitím, instalací či opětovným sestavováním přístroje si přečtěte návod.
• Uschování pokynů. Pokud pokyny ztratíte, kontaktujte společnost Bestway nebo je vyhledejte 

na webu: www.bestwaycorp.com
• Varování: V napájecím kabelu je kvůli proudový chránič.

  Pokud je zjištěno, že uniká proud 10 mA a více, zařízení bude odpojeno od napájení. V 
takovém případě vířivku ihned odpojte a nepoužívejte. Produkt sami neresetujte. Poté 
musíte kontaktovat místní servis, aby zařízení zkontroloval a opravil.

• Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze 
pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná 
související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelem 
zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

• Čištění a údržba musí být prováděna dospělým uživatelem starším 18 let, který je seznámen 
s nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

  Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod dozorem nebo 
byly informovány o používání produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí 
být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.

• Voda láká děti. Po každém použití vířivku zakryjte.
• Přívod nezakopávejte do země. Přívod umístěte tak, aby se minimalizovalo riziko poškození 

sekačkou, zastřihovačem a dalšími stroji.
• Nebezpečí utonutí z nedbalosti. Je nezbytně nutné zabránit nepovolenému a 

neoprávněnému vstupu dětí do vody. Zajistěte, aby děti nemohly vířivku použít jinak než pod 
stálým dohledem.

• NEBEZPEČÍ ÚRAZU. Vířivku nikdy nepoužívejte, pokud jsou vstupní/výstupní potrubí 
poškozená nebo chybí. Nikdy se nesnažte vyměňovat vstupní/výstupní potrubí. Vždy se 
obraťte na místní středisko poprodejních služeb.

• NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Instalujte alespoň 2 m od všech 
kovových povrchů.

• NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nikdy nepoužívejte žádné elektrické 
zařízení, pokud jste ve vířivce nebo mokří. Nikdy neumisťujte elektrické zařízení, například 
světlo, telefon, rádio či televizi, do prostoru do 2 m od vířivky.

• Během těhotenství může mít pobyt v horké vodě škodlivé účinky na plod. Omezte souvislý 
pobyt ve vodě maximálně na 10 minut.

• V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU:
   A. Teplota vody ve vířivce nesmí nikdy překročit 40 °C (104°F). Teplota mezi 38 °C (100 °F) 

a 40 °C (104 °F) je pro zdravého dospělého jedince považována za bezpečnou. Nižší 
teploty vody jsou doporučeny pro malé děti, a pokud pobyt ve vířivce přesahuje 10 minut.

   B. Protože nadměrné teploty vody představují vysoké riziko poškození plodu v prvních 
měsících těhotenství, těhotné ženy musí omezit teplotu vody ve vířivce na 38 °C (100 °F).

   C. Před vstupem do vířivky musí uživatel změřit teplotu vody přesným teploměrem, protože 
tolerance zařízení pro regulaci teploty vody se liší.

   D. Požívání alkoholu, drog či některých léků před nebo během pobytu ve vířivce může vést k 
bezvědomí s následkem utonutí.

   E. Obézní osoby a osoby se srdečními problémy, nízkým nebo vysokým tlakem, problémy s 
oběhovou soustavou nebo cukrovkou se musí před používáním vířivky poradit s lékařem.

   F. Osoby užívající léky se musí před používáním vířivky poradit s lékařem, protože některé 
léky mohou způsobovat únavu, jiné zase mohou mít vliv na srdeční puls, krevní tlak a 
oběh.

• V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU: Nikdy nenapouštějte přímo do vířivky vodu o teplotě 
vyšší než 40 °C (104 °F).

• Užívání alkoholu, drog a léků může výrazně zvýšit nebezpečí přehřátí s následkem úmrtí. K 
přehřátí dochází, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně, která je o několik stupňů nad 
normální tělesnou teplotou 37 °C (98,6 °F). Mezi příznaky přehřátí patří zvýšená vnitřní 
tělesná teplota, závrať, otupělost, ospalost a mdloby. Mezi důsledky přehřátí patří 
neschopnost vnímat teplo, neschopnost uvědomit si potřebu opustit vířivku nebo horkou 
vanu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, poškození plodu těhotných žen, fyzická 
neschopnost opustit vířivku nebo horkou vanu a bezvědomí s rizikem utonutí.

   POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM ÚDRŽBY VÍŘIVKY MUSÍTE ODPOJIT VÍŘIVKUOD ZDROJE 
ELEKTŘINY, JINAK HROZÍ ÚRAZ NEBOÚMRTÍ.

• Elektrická instalace musí odpovídat místním předpisům pro zapojení. Poraďte se s 
kvalifikovaným elektrikářem.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


