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DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI NAŠÍ MOBILNÍ VÍŘIVKU. PROSÍM O ŘÁDNÉ PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU 

PŘED JEJÍM POUŽITÍM. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO.  



UPOZORNĚNÍ 
Pro Vaši vlastní bezpečnost a správnou funkčnost Vašeho zařízení dodržujte  následující pokyny. Při nedodržení 
následujících upozornění a instrukcí hrozí poškození majetku, vážná zranění nebo smrt. Nesprávnou instalací 
nebo manipulací dojde ke ztrátě záruky. 

 
 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

Upozornění 1: Přístroj by měl být napájen přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím 
proudem nepřesahující 30 mA  

 
Upozornění 2: Elektrická instalace by měla splňovat požadavky místních norem. Uzemnění spotřebičů musí 

být trvale připojeno k pevnému uložení.  
 
Upozornění 3: K připojení vířivky, nepoužívejte prodlužovací kabel, časovač nebo zásuvkové adaptéry. 

Zajistěte dobře přístupnou zásuvku. 
 
Upozornění 4: Ujistěte se, že zásuvka používaná k napájení vířivky je od ní v dostatečné vzdálenosti tj. 

alespoň 2m. 
 
Upozornění 5: Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem 

nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí. Okamžitě 
vyměňte poškozený kabel.  

 
Upozornění 6: Elektroinstalace, kromě dílů dodaných s bezpečnostním extra nízkým napětím nepřesahujícím 

12 V, musí být nepřístupná osobě ve vířivce.  
 
Upozornění 7: Části obsahující elektrické součásti, s výjimkou zařízení pro vzdálenou kontroly, musí být 

umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do vířivé vany. Zároveň mimo dosah 
osob ve vířivce. 

 
Upozornění 8: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte vířivku za deště, či bouřky. 



 
Upozornění 9: Nikdy nepoužívejte vířivku, pokud jsou sací armatury poškozené nebo chybí. Nikdy 

nenahrazujte sací soupravu jinou s rozdílným jmenovitým průtok, než je vyznačeno na 
původní sací armatuře.  

 
Upozornění 10: Chcete-li snížit riziko zranění, nedovolte dětem používat tento výrobek samostatně, pokud 

nejsou pod přísným dohledem dospělých. 
 
Upozornění 11: Voda přitahuje děti. Proto vždy vířivku po každém použití zakryjte víkem a uzamkněte. 
 
Upozornění 12: Před používáním vířivky se nejprve vždy ujistěte, že kryt je vířivky otevřen.  
 
Upozornění 13: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte žádný elektrický spotřebič uvnitř 

vířivky, nebo pokud je vaše tělo je mokré. Nikdy nepokládejte elektrické spotřebiče, jako jsou 
světla, telefon, rádio, nebo televizi, do vzdálenosti 1,5 m od vířivé vany.   

 
Upozornění 14: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nainstalujte vířivku alespoň 2 m od všech kovových 

povrchů. Jako alternativu, může být vířivka instalována do 1,5 metrů od kovových povrchů, je-
li každý kovový povrch uzemněn. 

 
Upozornění 15: Nebezpečí náhodného utonutí. Extrémní opatrnost musí být věnována tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému přístupu dětí. Aby se předešlo nehodám, ujistěte se, že děti nemohou 
používat tento nafukovací bazén sami, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby po celou 
dobu užívání. 

 
Upozornění 16:    Během těhotenství, při pobytu v teplé vodě, může dojít k poškození nenarozeného   , 
                             plodu.  
 
Upozornění 17     Časový limit pro nepřetržité použití je 10 minut.  
 
Upozornění 18: Užívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během pobytu ve vířivce může vést k bezvědomí 

s možností utonutí.  



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! 

 


