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DŮLEŽITÉ 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
Před instalací a použitím tohoto výrobku je 
nutné si pozorně přečíst všechny důležité 

pokyny a řídit se jimi. Uschovejte  
pro budoucí použití.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazé-
nové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a 
lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte 
naše webové stránky. 
V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhra-
zuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může 
dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

Výkresy pouze pro ilustraci.
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při instalaci a použití tohoto elektrického vybavení je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

• Elektrický spotřebič, lázně, musí být napájený prostřednictvím zařízení schopného zpracovat zbytkový 
proud (RCD), jehož zbytkový provozní proud nepřekračuje 30 mA.

• Elektrický spotřebič, lázně, má proudový jistič (PRCD), jehož zbytkový provozní proud nepřekračuje 10 
mA. Pokud je detekován proudový svod vyšší než 10 mA, PRCD přeruší napájení. V takovém případě 
ihned odpojte a přestaňte používat bazén. Musíte se obrátit na místní servisní středisko se žádostí o 
pomoc a/nebo opravu tohoto výrobku.

• Části obsahující živé části, s výjimkou částí dodaných s bezpečnostním extra nízkým napětím, které 
nepřekračuje 12 V, nesmí být přístupné osobě v lázni.

• Elektrická instalace musí splňovat požadavky lokálních národních standardů.
• Části zahrnující elektrické komponenty, s výjimkou dálkově ovládaných zařízení, musí být umístěny 

nebo upevněny tak, že nemohou spadnout do lázně.
• Aby se snížilo nebezpečí zranění, nedovolte dětem, aby tento produkt používaly nejsou-li pod dohledem.
• Děti nesmí použít lázně nebo hadice s horkou vodou bez dozoru dospělé osoby.
• Chcete-li snížit nebezpečí utonutí dítěte, vždy na něj dohlížejte. Po každém použití kryt lázně 

uzamkněte.
• Chcete-li snížit nebezpečí zranění/Onemocnění:
a)  Voda v lázni nesmí překročit 40°C (104°F). Za bezpečnou je pro dospělého považována voda o teplotě 

38°C (100°F) a 40°C (104°F). U malých dětí a při použitím lázně delší než 10 minut jsou doporučovány 
nižší teploty vody. Před použitím doporučujeme poradit se s lékařem.

b)  Těhotné ženy nebo pravděpodobně těhotné ženy by měli omezit teplotu bazénové vody a dobu užívání 
a také by se měly poradit s lékařem vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký potenciál 
způsobit poškození plodu v rané fázi těhotenství.

    NEBEZPEČÍ

 VAROVÁNÍ

• Nebezpečí utonutí (zejména u dětí do 5 let). Pozornost věnujte tomu, abyste zabránili 
neoprávněnému přístupu dětí do bazénu. Toho lze dosáhnout dohledem dospělé osoby, 
která zajišťuje přístupové prostředky nebo instaluje bezpečnostní zařízení do bazénu. 
Abyste se vyhnuli nehodám během používání bazénu, zajistěte, aby děti byly pod neus-
tálým dohledem.

• Nebezpečí utonutí. Pravidelně kontrolujte, zda na krytu lázně nedochází k unikání, 
opotřebení, poškození nebo zda se neobjevily známky chátrání. Nikdy nepoužívejte 
opotřebovaný nebo poškozený kryt: nezajistí míru požadované ochrany, aby se předešlo 
vniknutí dítěte bez dozoru do lázně.

• Nebezpečí zranění. Sací armatura v tomto bazénu je dimenzována tak, aby odpovídala 
specifi ckému toku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud je potřeba vyměnit sací armaturu 
nebo čerpadlo, ujistěte se, že průtoky jsou kompatibilní. Nikdy neprovozujte bazén, pokud 
je sací armatura rozbitá nebo chybí. Nikdy nenahrazujte sací armaturu za armaturu s 
menšími hodnotami, než je průtok vyznačený na originální sací armatuře.

• Nebezpečí zranění. Poškozený kabel okamžitě nahraďte. Kabel neponořte. Nepoužívejte 
prodlužovací kabely.

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nespouštějte žádný elektrický spotřebič, např. 
světlo, telefon, rádio nebo televizor v rozsahu 3,5 metru od lázně.

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Lázeň nepoužívejte pokud prší, je bouřka.



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! 

 


