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Návod k použití a instalaci

Pozorně přečtěte a uchovejte pro budoucí použití
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Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost tohoto produktu dbejte na to, abyste dodržovali níže uvedené bezpečnostní pokyny. Nedodržení 

pokynů může způsobit vážné zranění, poškození majetku nebo i smrt. Nesprávná instalace nebo provoz automaticky ruší platnou záruku .pokynů může způsobit vážné zranění, poškození majetku nebo i smrt. Nesprávná instalace nebo provoz automaticky ruší platnou záruku .

Přečtěte si a dodržujte následující pokyny: NEBEZPEČÍ

Riziko náhodného utonutí:

- Dbejte na zamezení neoprávněného přístupu dětí k danému produktu. 

- Pravidelně kontrolujte vrchní kryt kvůli netěsnostem, předčasnému opotřebení, poškození nebo jakýmkoli známkám poškození. Nikdy 

nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt, jelikož neposkytuje požadovanou úroveň ochrany v případě neoprávněného přístupu dítěte k 

vířivce.

- Kryt vířivky po každém použití uzamkněte. Riziko zranění:

Pokud je přívodní kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak 

zamezilo vzniku nebezpečí. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

- Ve vzdálenosti do 1,5 metru od vířivky by neměly být umísťovány žádné elektrické spotřebiče, jako je například světlo, telefon, rádio nebo televize. 

- Vířivku nepoužívejte v dešti a během bouří.

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, pro připojení zařízení k elektrickému napájení nepoužívejte prodlužovací kabel, časovače, 

adaptéry nebo měniče napětí. Elektrická zásuvka musí být vhodně umístěna.

Zařízení musí být napájeno na proudový chránič (RCD) se jmenovitým proudem nepřesahujícím 10 mA. 

Části zařízení, které jsou pod napětím, kromě částí pod nízkým napětím nepřesahujícím 12V, nesmí být pro uživatele vířivky přímo dostupné. 

Části zařízení, která obsahují elektrické komponenty, kromě dálkově ovládaných zařízení musí být umístěny nebo upevněny tak, aby se zabránilo 

jejich vniknutí nebo spadnutí do vířivky. Ovládací skříňka musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 2 m od vířivky. Elektrická instalace by měla 

splňovat místní požadavky nebo normy.

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 

nedostatkem zkušeností a vědomostí pokud dostali instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a pochopili příslušné rizika. Děti se nesmí 

hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru.

Abyste snížili riziko vzniku zranění, nedovolte, aby děti používaly toto zařízení bez dozoru. Pro minimalizaci rizika utonutí dítěte 

nenechávejte děti při vířivce bez dozoru. Po každém použití připojte a zamkněte kryt vířivky.

Ujistěte se, že podlaha je schopna vydržet hmotnost vířivky a vody (≥ 500kg / m²). V okolí vířivky musí být zajištěn adekvátní odvodňovací 

systém, který odvede přeteklé vodu. Aby nedošlo k poškození, nenechávejte zařízení prázdné po dlouhou dobu.

Aby nedošlo k poškození čerpadla, vířivka nesmí být nikdy zapnuta, pokud není naplněna vodou. Vířivku okamžitě opusťte, pokud se cítíte 

unavení nebo ospalí. Abyste zamezili vzniku rizika:

- Nižší teplotu vody doporučujeme pokud vířivku používají děti nebo pobyt ve vířivce prodlouží nad 10 minut.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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Aby se zabránilo vzniku hypertermie (přehřátí), doporučuje se, aby průměrná teplota vody ve vířivce nepřesáhla 40 ° C (104 ° F). 

- Jelikož vysoká teploty vody může během prvních měsíců těhotenství způsobit poškození plodu, těhotné nebo pravděpodobně těhotné ženy 

by měly omezit teplotu vody ve vířivce na max. 38 ° C (100 ° F).

- Před vstupem do vířivky by měl uživatel změřit teplotu vody pomocí přesného teploměru, protože toleranční rozpětí regulátorů teploty vody se může 

lišit. 

- Používání alkoholu nebo léků před nebo během pobytu ve vířivce může vést ke stavu bezvědomí, což může způsobit utonutí.  

- Používání alkoholu nebo léků před nebo během pobytu ve vířivce může výrazně zvýšit riziko fatální hypertermie. Příčiny a příznaky 

hypertermie mohou být následující:

Hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně několik stupňů nad normální tělesnou teplotou 37 ° C (98,6 ° F). Příznaky hypertermie 

zahrnují zvýšení vnitřní teploty těla, závratě, letargii, ospalost a mdloby. Hypertermie může způsobit, že si postižená osoba neuvědomí potřebu opustit 

vířivku, rostoucí tělesné teplo, hrozící nebezpečí; poškození plodu u těhotných žen; fyzickou neschopnost opustit vířivku; bezvědomí vedoucí k 

nebezpečí utonutí.

- Obézní osoby nebo osoby s onemocněním srdce, s nízkým nebo vysokým krevním tlakem, s problémem oběhové soustavy nebo s diabetem by se 

měli před použitím vířivky poradit s lékařem. Osoby, které používají léky, by se měli před použitím vířivky poradit s lékařem, protože některé léky 

mohou navodit ospalost, zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a cirkulaci krve.

- Před vstupem do vířivky se poraďte s lékařem v případě, pokud jste těhotná, máte diabetes, špatný zdravotní stav nebo jste pod dohledem lékaře. 

Lidé s infekční chorobou by v žádném případě neměly používat vířivku.

Při vstupu do vířivky buďte maximálně opatrní. Vyhnete se tak možným zraněním. Teplota vody přesahující 42 ° C (108 ° F) 

může poškodit vaše zdraví. Nikdy nepoužívejte vířivku sami ani nedovolte ostatním, aby používali vířivku samotě. 

Nepoužívejte vířivku bezprostředně po namáhavém cvičení. Vířivku nenechávejte při teplotách nižších než je 10 ° C (50 ° F).

Vířivku neumísťujte do prostředí s teplotou 0 ° C (32 ° F), v opačném případě existuje riziko, že zbytková voda ve vířivce může zamrznout. 

Nezapínejte vířivku pokud se v ní nachází zmrzlá voda. Nikdy do vířivky nelijte vodu s teplotou 

vyšší než 40 ° C (104 ° F).

Před čištěním, servisním zásahem nebo úpravou zařízení jej odpojte od elektrické zásuvky. Nikdy neskákejte do vířivky nebo jakékoliv 

mělké vodní plochy.

Elektrický kabel nezakopávejte do země. Umístěte kabel tak, aby ho nepoškodila sekačka na trávu, křovinořez a další zahradní zařízení.

Nepokoušejte se zapojit nebo odpojit vířivku, když stojíte ve vodě nebo když máte vlhké ruce. Nepoužívejte vířivku, pokud byla 

poškozena při dodání a / nebo nefunguje správně. Do blízkosti vířivky nepouštějte žádné domácí zvířata, předejdete tak poškození 

zařízení. Do vířivky nepřidávejte koupelový olej ani koupelovou sůl. Prázdnou vířivku nenechávejte venku.

Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného vypnutí tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, 

například časovač, nebo připojené k okruhu, který je pravidelně automaticky zapínán a vypínán. 

SK



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! 

 


