Překlad z originálu:

NÁVOD K POUŽITÍ

OBRÁZEK JE POUZE PRO REFERENCE NEBO ORIENTACE.

PH050010/PH050011/PH050012/PH050013
(Read this manual before operation)
PH050014/PH050015PH050017/PH050018
Nafukovací vířivka

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pevnému zapojení

Spotřebič by měl být napájen přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým vypnutím
proud nepřesahující 30 mA.
Elektrické instalace by měly splňovat požadavky místních norem. Uzemněná zařízení musí být trvale připojena k

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní agent nebo
podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. Poškozený kabel ihned vyměňte. VAROVÁNÍ4: Díly
obsahující živé části, kromě částí dodávaných s bezpečným nízkým napětím nepřesahujícím
12 V, musí být pro osobu ve vaně nepřístupná.
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte prodlužovací kabel k připojení jednotky k
elektrickému napájení;
zajistit řádně umístěnou nádobu.
Části obsahující elektrické součásti, s výjimkou zařízení pro dálkové ovládání, musí být umístěny
nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do koupele.
Nepoužívejte lázně, když prší, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Nikdy nepoužívejte lázeň, pokud jsou sací armatury zlomené nebo chybí. Nikdy nevyměňujte sací armaturu za
armaturu s menším průtokem, než je hodnota vyznačená na původní sací armatuře.
Aby se snížilo riziko poranění, nedovolte dětem používat tento produkt, pokud nejsou neustále pod přísným
dohledem.
Voda přitahuje děti. Po každém použití nechte vířivku zakrytou krytem. UPOZORNĚNÍ11:
Když se bude používat funkce tryskání, ujistěte se, že je nejprve otevřen kryt lázně.
Nezapínejte, pokud existuje možnost zamrznutí vody v lázních.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte žádný elektrický spotřebič v lázních nebo ve vašem
tělo je mokré. Nikdy nepokládejte žádné elektrické zařízení, jako je světlo, telefon, rádio nebo televize, do
vzdálenosti 1,5 metru od lázní.
Domácí mazlíčci by měli být drženi mimo lázně, aby nedošlo k poškození.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nainstalujte nejméně 5 stop (1,5 m) ze všech kovových povrchů. Jako
alternativu lze použít i
lázně mohou být instalovány do 5 stop od kovových povrchů, pokud je každý kovový povrch trvale spojen
pevným měděným vodičem o minimální délce 1,0 mm2 ke konektoru drátu na terminálu
krabice, která je k tomuto účelu k dispozici.

Nebezpečí náhodného utopení. Je třeba postupovat mimořádně opatrně, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu dětí. Abyste se
vyhnuli nehodám, zajistěte, aby děti nemohly používat tyto lázně, pokud nejsou
jsou neustále pod dohledem.
Během těhotenství může namáčení v horké vodě způsobit poškození nenarozeného plodu.
Omezte použití najednou na 10 minut.
Užívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během lázeňského použití může vést k
bezvědomí s možností utopení.
Obézní osoby a osoby s anamnézou srdečních chorob, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, problémy s oběhovým systémem
nebo diabetem by se před použitím lázní měly poradit s lékařem…
Osoby užívající léky by se měly před použitím lázní poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné
léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a krevní oběh.
Voda v lázních by nikdy neměla přesáhnout 40 ° C (104 ° F). Teplota vody mezi 38 ° C
(100 ° F) a 40 ° C (104 ° F). Jsou považovány za bezpečné pro zdravého dospělého. Nižší teploty vody
jsou doporučeny pro malé děti a při použití lázní déle než 10 minut. Protože vysoko
teplota vody má vysoký potenciál způsobit smrtelné poškození během prvních měsíců těhotenství, těhotné nebo případně těhotné
ženy by měly omezit teplotu vody na 38 ° C (100 ° F).
Aby se snížilo riziko poranění, nikdy přímo do lázní nepoužívejte vodu vyšší než 40 ° C (104 ° F).
Užívání alkoholu, drog nebo léků může výrazně zvýšit riziko fatální hypertermie. K hypertermii dochází, když vnitřní teplota těla
dosáhne úrovně několika stupňů
nad normální tělesnou teplotou 37 ° C (98,6 ° F). Příznaky
hypertermie zahrnuje zvýšení vnitřní teploty těla, závratě, letargii, ospalost a mdloby. Mezi účinky hypertermie patří neschopnost
vnímat teplo; selhání
rozpoznat potřebu opustit lázně; neznalost hrozícího nebezpečí; fatální poškození těhotných žen; fyzická neschopnost opustit
lázně; a bezvědomí vedoucí k nebezpečí utonutí. Delší ponoření do lázní může poškodit vaše zdraví.
Aby nedošlo k poškození čerpadla, nesmí být lázeň nikdy provozována, pokud není lázeň naplněna vodou. Pokud je to nepříjemné
nebo ospalé, okamžitě opusťte lázně.

Umístěte pouze na povrch, který vydrží zatížení podlahy vaší lázně.
Lázně by neměly být nastaveny ani ponechány mimo teplotu nižší než 4 ° C (40 ° F).
K chemikáliím nikdy nepřidávejte vodu. Vždy přidávání chemikálií do vody může mít za následek
nebezpečný postřik chemikálií.
Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelného výřezu, nesmí být tento spotřebič
napájen externím spínacím zařízením, například časovačem,
nebo je připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán obslužným programem.
TENTO SPOTŘEBIČ MŮŽE BÝT POUŽITÍ DĚTÍ VE VĚKU OD 8 LET A VÝŠE A OSOBY SE
ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SENZOROVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI ZPŮSOBILOSTI NEBO
ZNALOSTI ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD SE ZÍSKEJÍ DOHLED A ZPŮSOBEM ZÍSKÁNÍ
ZAPOJENO. DĚTI NEMÁ HRA s SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UŽIVATELŮ NESMÍ DĚTI
VYROBIT BEZ DOHLEDU.
Lázně by neměly být nastaveny ani vynechány při teplotách nižších než 4 ° C (40 ° F).

ULOŽTE TÉTO POKYNY
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POKYNY K INSTALACI A Zkontrolujte, zda
jsou přítomny všechny součásti:
A. Lázeňský bazén
b. PU kryt s fólií a zipem
C. Nafukovací hadice
d. Filtrační vložka a látkový obal
E. Vypouštěcí zátka
F. Souprava na opravu
G. Podložka
h. Tlakové vedení (volitelné příslušenství)
B Požadavky na web:
VAROVÁNÍ1: Podlaha musí být schopna nést očekávané zatížení.
VAROVÁNÍ2: Musí být zajištěn odpovídající drenážní systém, který bude řešit přepadovou vodu.
DŮLEŽITÉ:
Vzhledem k kombinované hmotnosti lázní, vody a uživatelů je to nesmírně důležité
základna, kde jsou lázně instalovány, je hladká, rovná, rovná a schopná rovnoměrně nést tuto hmotnost po
celou dobu instalace lázní. Pokud jsou lázně umístěny na povrchu, který
nesplňuje tyto požadavky, poškození způsobené nesprávnou podporou bude mít za následek ztrátu záruky.
Je odpovědností majitele lázní, aby za všech okolností zajistil integritu místa.
c) Instalace uvnitř:
Nezapomeňte na speciální požadavky, pokud instalujete lázně uvnitř.
1. 1. Podlaha musí být schopna odolat kapacitě lázní. Podlaha by měla být neklouzavá a rovná.
2. 2. Pro instalaci vnitřních lázní je nezbytná správná drenáž. Při stavbě nové místnosti pro lázně se
doporučuje instalovat podlahový odtok.
3. 3. Vlhkost je přirozený vedlejší účinek instalace lázní. Určete účinky vzdušné vlhkosti
4. na exponované dřevo, papír atd. v navrhované lokalitě. Chcete-li je minimalizovat
5. efekty je nejlepší zajistit dostatečné větrání ve vybrané oblasti. Architekt může pomoci určit, zda je
zapotřebí větší ventilace.

POZNÁMKA: Neinstalujte lázeň na koberec nebo na jiný materiál, který může být poškozen vlhkostí.
d) Venkovní instalace:
1. 1. Bez ohledu na to, kde instalujete lázně, je důležité, abyste měli pevný základ podpory. Pokud
instalujete lázně venku, ujistěte se, že neexistují žádné ostré předměty, které by mohly poškodit
2. a že poloha je na úrovni, takže lázně sedí stabilně a správně.
3. 2. Během plnění, vyprazdňování nebo při používání může z lázní vytéct voda. Lázně by měly být
instalovány poblíž zemního odpadu.
4. 3. Nenechávejte povrch lázní vystavený přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu.
C Shromáždění
1. Rozložte lázně z obalu. Rozložte lázně a přikryjte. Ujistěte se, že jsou obě strany vzhůru.
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2. Otevřete přívod vzduchu v lázních. Našroubujte jeden konec nafukovací hadice.
3. Otevřete vzduchový ventil v lázních. Připojte druhý konec nafukovací hadice k ventilu.
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4. Nafoukněte vířivku stisknutím tlačítka „bublina“.

4
Když je lázeň správně nahuštěna, stiskněte tlačítko „bublinky“, aby se bubliny
uzavřely. Pozor 1: Nepřeplňujte.
Vložte měřicí konec tlakoměru do vzduchového ventilu vaší lázně. Ukazatel manometru ukazuje tlak v
lázních.
Vždy zkontrolujte tlak vzduchu, abyste jej udrželi v ZELENÉM ROZSAHU.
[ŽLUTÝ ROZSAH] - Nižší tlak
[ZELENÁ ROZSAH] - Normální tlak
[CERVENÝ ROZSAH] - Příliš velký tlak
Pozor 2: Pokud chcete nafouknout, když lázně naplní vodu, musíte na trysky položit trysky 2-3 minuty stisknutím tlačítka

Nejprve tlačítko „bubliny“ a poté postupujte podle výše uvedeného kroku 2-5.
Pozor 3: Před použitím funkce bublin se ujistěte, že spodní sprejová trubka je rovná, aby nemohla vzduchová bublina vytéct
spodní trubka, pokud trubka přilnula k sobě.
5. Odstraňte nafukovací hadici a pevně zašroubujte ventil.
6. Vyjměte nafukovací hadici z výstupu vzduchu a matici pevně zašroubujte.
7. Zašroubujte filtrační vložku na vstup vody na stěně lázně otáčením ve směru hodinových ručiček.
Pozor:
Aby se zabránilo vniknutí malých částí do ovládací skříňky způsobené blokováním. Při používání
lázně vždy nainstalujte filtrační kazetu.
8. 8. Naplňte lázně pomocí zahradní hadice, abyste naplnili hladinu vody vytištěnou na stěně lázně.
9. 9. Nasaďte kryt na lázně a upevněte zip.
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ÚKON
A Musíte zajistit, aby se voda v lázních shodovala s vodovodní čarou vytištěnou na stěně lázně. Nikdy neprovozujte napájecí
zdroj jako takový druh operace ruší záruku.
B Ovládací panel

Klávesa FILTER - Tlačítko zapnutí / vypnutí filtračního systému. lis
toto tlačítko a filtrační čerpadlo začne pracovat a červená kontrolka bude svítit
na. Opětovným stisknutím se čerpadlo zastaví a lampa bude svítit
vypnuto.
Když FILTROVÉ ČERPADLO pracuje 168 hodin, písmena „FC“ budou
na displeji se objeví výstražný tón. V té době,
Kontrolka pro klíč filtračního systému bude svítit, ale
filtrační čerpadlo ve skutečnosti nebude fungovat. Kontrolka pro klíč topného systému
zhasne a topný systém nebude fungovat. Pouze stisknutím
tlačítko „FILTR“ může opět rozsvítit kontrolku pro klíč filtračního systému Obrázek j
být vypnutý. V té době budou na displeji zobrazovat písmena „FC“
zmizí a také výstražný tón. Zobrazí se skutečná teplota vody. Všechna tlačítka se vrátí do normálního pracovního stavu.
„FC“ a varovný tón upozorňují uživatele, aby vyčistil nebo vyměnil filtrační prvek.
BUBBLE Key - On-off key pro tryskový systém. Stiskněte toto tlačítko a vzduchové čerpadlo začne pracovat a
rozsvítí se červená kontrolka. Stiskněte znovu a proudový systém přestane fungovat a lampa zhasne. Tryskový systém se
automaticky zastaví po 20 minutách práce. Pokud stále existuje potřeba, musíte počkat 10 minut
a poté znovu stiskněte tlačítko „bublina“.
Během doby, kdy byla funkce probublávání spuštěna a pracovala po dobu 15 minut, lze probublávání zastavit nebo spustit. Během
doby, kdy trysky byly zpracovány po dobu 15 minut a zastaveny, bublání může být zastaveno, ale nelze zahájit. Opětovné spuštění
trysek by mělo počkat 10 minut. Pokud jsou trysky zapnuté po dobu 20 minut a zastaveny, nelze tuto funkci znovu spustit do 10
minut.

Tlačítko HEATER - Tlačítko pro zapnutí topného systému. Stisknutím tohoto tlačítka se spustí topný systém
svítí a červená kontrolka svítí. Stiskněte znovu a topný systém přestane fungovat a lampa
bude pryč.
Po stisknutí tlačítka „HEATER“ začne topný systém fungovat a bude svítit červená kontrolka
na. Současně se rozsvítí také červená kontrolka tlačítka FILTER a také začne pracovat filtrační čerpadlo. Toto je
normální jev vyžadovaný návrhem.
Po dosažení přednastavené teploty přestane topný systém fungovat, zatímco kontrolka topení nezhasne.
Filtrační čerpadlo přestane fungovat a kontrolka filtrace zhasne. Když teplota vody klesne pod 2 přednastavenou teplotu,
topný systém začne automaticky fungovat
bude filtrační čerpadlo. Kontrolka filtrace bude svítit.

Tlačítko TEMPERATURE - Tlačítko pro nastavení teploty. Stisknutím tohoto tlačítka začnou blikat
čísla na displeji a můžete nastavit tlačítka pro zvyšování nebo snižování teploty pro nastavení
teplota. Po dokončení nastavení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka TEMPERATURE. Výchozí
teplota je 40 ° C a teplotu lze nastavit v rozsahu 20-42 ° C.
------ Klíč ke zvýšení teploty
------ Klávesa pro snižování teploty

Základna ovladače je vyrobena z ekologického PU materiálu, který je měkký a pohodlný. Povrch základny lze omýt.
Regulátor je chromovaný, což odpovídá standardům ROHS. Povrch
filmy jsou k regulátoru přilepeny lepidlem.
Tělo lázně:

1. Naplnění těla nádrže na vodu: voda by měla být naplněna do pozice 20 mm vyšší než vodovodní potrubí. Pokud je nižší,
nemusí být vytápění provedeno. Pokud je vyšší, může se voda při použití rozlévat.
2. Údržba vody v těle nádrže na vodu
2.1 Voda v těle nádrže na vodu by měla být pravidelně filtrována ve stanovenou dobu. Nedoporučuje se filtrovat vodu za všech
okolností.
2.2 Voda v těle nádrže na vodu by měla být pravidelně ošetřována chemickými látkami. Nicméně, chemický

nesmí se používat činidla s ionty vápníku. Pokud se k úpravě vody používají chemická činidla s ionty vápníku,
bude velmi pravděpodobné, že se na stěnách nádrže na vodu a vnitřních topných trubkách vytvoří šupiny.
Vodní kameny přímo poškodí vnitřní elektrické komponenty uvnitř rozvaděče a dále ovlivní životnost rozvaděče.
2.3 Pokud filtrační systém pracuje 168 hodin, systém vydá varovný tón, který uživateli připomene
k čištění nebo výměně filtračního prvku.
3. Ochrana ZCHO
Úplně vypusťte vodu z vodní nádrže a otřete kapičky vody na stěnách. Potom ležel
stranou SPA po dobu 24 hodin, vypusťte vzduch a složte. Pokud je zima, složte prosím SPA v interiéru. Protože
venkovní teplota v zimě je velmi nízká a materiály mohou ztvrdnout. V takovém případě může dojít ke skládání materiálů
v rozbití. Po řádném sklopení vložte SPA do krabičky a pak ji umístěte na stínované místo, aby nedošlo k přímému
slunečnímu záření.
UDRŽOVÁNÍ

Údržba vody
1. Vyčistěte filtrační patronu alespoň jednou za čas poté, co nepřetržitě pracovala 72 až 120 hodin. Filtrační patrona by měla být
vyměněna nejméně jednou za měsíc v závislosti na použití.
2. Vyměňte vodu každých pár dní nebo použijte vhodné chemické látky v bazénu. Všechny lázně vyžadují použití chemických látek v
bazénu.
Další informace o chemické údržbě získáte od místního prodejce zásobování bazénem. Věnujte zvýšenou pozornost pokynům výrobce
chemikálií. Na škody na lázních způsobené nesprávným používáním chemikálií a špatným hospodařením s vodou se záruka nevztahuje.
C. Vodní bilance; doporučujeme udržovat pH PH mezi 7,2 a 7,8, celková alkalita mezi 80
a 120 ppm a volný chlor mezi 3 a 5 ppm.
Kupte si testovací soupravu pro testování chemie vody před každým použitím v lázních, nejméně jednou týdně.
Nízké PH poškodí lázně a čerpadlo. Poškození způsobené chemickou nerovnováhou není pokryto
záruka.
d. Za hygienu vody je odpovědný majitel lázní, dosažený pravidelným a periodickým (v případě potřeby denně)
přidání schváleného sanitizéru. Dezinfekční prostředek bude chemicky řídit bakterie a viry přítomné v plnicí vodě
nebo zavedené během používání lázní.
B Čištění filtrační vložky

1.
2.
3.

1. Před následujícími kroky odpojte napájecí zdroj od elektrické zásuvky.
2. Odšroubujte filtrační vložku otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Sejměte kryt filtrační vložky.
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4. Filtrová kazeta může být opláchnuta zahradní hadicí a znovu použita. Pokud však filtrační patrona zůstává
znečištěná a zbarvená, je třeba ji vyměnit.
5. Nasaďte kryt filtrační vložky a otočením ve směru hodinových ručiček umístěte filtrační vložku na přívod
vody.

4
C Odvodnění
1. Ujistěte se, že jste odpojili napájecí zdroj z elektrické zásuvky.
2. Vložte plastovou zátku do vývodu na vnitřní stěně lázně.
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3. 3. Otevřete vývod ve vnější stěně lázní. Zašroubujte do ní jeden konec nafukovací hadice.
4. 4. Vytáhněte plastovou zátku z výstupu na vnitřní stěně lázně, voda odtéká.
5. 5. Pokud v lázních není voda, musíte aktivovat funkci trysky 2-3 minuty stisknutím tlačítka „Jet“, aby se voda
vypustila do vzduchového potrubí.
6. 6. Po ukončení vypouštění vyjměte nafukovací hadici a pevně zašroubujte matici.
7. D Čištění lázně
Zbytky čisticího prostředku a rozpuštěné pevné látky z plavkách a chemikálií se budou postupně hromadit ve vodě
lázní. K čištění lázní použijte mýdlo a vodu a poté opláchněte.
Poznámka: Nepoužívejte tvrdé kartáče ani abrazivní čisticí prostředky.
OPRAVY A SKLADOVÁNÍ
3. Opravy lázní
Pokud je lázeň natržena nebo proražena, použijte dodanou opravu. Osušte oblast, kterou chcete opravit. Naneste lepidlo
v sáčku na příslušenství k opravné ploše a poté ji připojte na poškozené místo. Vyhlaďte povrch a odstraňte veškeré
vzduchové bubliny. Obvykle lze provést bezpečnou nepostřehnutelnou opravu.
4. Lázeňské úložiště
Ujistěte se, že veškerá voda je vypouštěna z lázně a ovládací skříňky. To je nezbytné pro prodloužení životnosti lázní.
Doporučujeme použití mokrého / suchého vakua k vyfukování nebo sání vody z lázeňských trubek a čerpadlových vedení.
Vyjměte filtrační kazetu.
Doporučujeme uchovávat lázně v původním obalu na teplém a suchém místě.
Poznámka: Plast je křehký a náchylný k prasknutí, když je vystaven teplotám pod nulou. Zmrazení může vážně poškodit
lázně. Nesprávná zimace vašich lázní může vést ke ztrátě záruky.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Zde je několik užitečných tipů, které vám pomohou diagnostikovat a napravit některé běžné zdroje potíží.
ÚROVEŇ OCHRANY VODY
Varování: Úroveň ochrany vody v různých zónách produktu je různá. Viz následující schéma:
Problémy

Pravděpodobné příčiny

Řešení

Systém Jet
nefunguje

---Vzduchové čerpadlo je příliš horké
je špatně
s
---Něco
napájecí skříň

--- Odpojte vzduchové čerpadlo. Po vychladnutí
vzduchového čerpadla zasuňte zátku a aktivujte
stisknutím tlačítka Jet.
--- Pokud se neobnoví, zavolejte servis.

Topný systém
nefunguje

--- Teplota nastavena příliš
nízko --- Špinavá filtrační
vložka --- Nesprávná hladina
vody --- Topný článek selhal

--- Nastavte na vyšší teplotu (20-42 ° C). --Vyčistěte / vyměňte filtrační kazetu včas.
--- Přidejte vodu na stanovené úrovně.
--- Zavolejte do servisu.

Filtrační systém
nefunguje

--- Špinavá filtrační kazeta
--- Něco se děje s napájecí
skříní
--- Příliš nízké napětí nebo
nesprávná frekvence

--- Vyčistěte / vyměňte filtrační kazetu včas.
--- Pokud se neobnoví, zavolejte servis.
--- Požádejte profesionálního elektrikáře o kontrolu, zda je
vstupní napětí nebo frekvence v domácnosti normální

Únik lázně
Voda není čistá

--- Lázně jsou roztrhané nebo proražené --- Použijte opravnou opravu

Po zastavení funkce
topení je teplota
displeje vyšší než 42
stupňů

--- Nedostatečná doba filtrování
--- Špinavá filtrační patrona
--- Nesprávná údržba vody

--- Prodlužte dobu filtrace.
--- Vyčistěte / vyměňte filtrační vložku.
--- Viz pokyny výrobce chemikálií.

--- Teplota se vrátí do normálu o několik minut později. ----- Může se zobrazit teplota displeje
náhle stoupne, protože zbytková voda Vyčistěte přívod
v topné nádrži bude i nadále
zahřívána zbytkovou teplotou.
-- Vstup zablokován

Zóna 1
Poznámka: Rozměry měřené zóny jsou omezeny stěnami a pevnými přepážkami. Nad obrázkem - Zónové
rozměry bazénů a vycpávkových bazénů.
BEZPEČNOST A OZNAMOVÁNÍ
1. Místní doplňkové ekvipotenciální spojení musí spojovat všechny vnější vodivé části v zónách 0, 1 a 2
s ochrannými vodiči všech odkrytých vodivých částí umístěných v těchto zónách.
10.10. Opatření na ochranu nevodivým umístěním a zemním bezpotenciálovým spojením nejsou povolena.
11.11. Elektrická zařízení musí mít alespoň následující stupně ochrany:
12.12. Rozvodné skříně nesmí být instalovány v zónách 0 a 1, s výjimkou zóny 1, pokud je to povoleno pro obvody SELV.
13.13. V zóně 0: IPX8
14.14. V zóně 1: IPX5
15.15. V zónách 0 a 1 nesmí být instalovány žádné rozváděče a příslušenství.
16.16. Transformátor musí být umístěn mimo zónu 1.

Odmítáme odpovědnost za jakékoli škody nebo nehody způsobené jakýmkoli použitím tohoto produktu, které není v souladu s
pokyny obsaženými v této brožuře.

SPRÁVNÉ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU
Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v
celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví
nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelného
opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro
vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento
produkt vzít k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

(Před použitím si přečtěte tuto příručku)

