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Bezpečnostní instrukce
Při instalaci a používání elektrického zařízení postupujte vždy 

podle následujících bezpečnostních opatření:

Důležité bezpečnostní instrukce. Čtěte všechny instrukce 

a řiďte se jimi. 

Varování:  Bazén musí být zapojen do obvodu s RCD chráničem, 

jehož zbytkový proud nepřesahuje 30 mA.

Varování:  Je-li přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit vý-

robce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Pro snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

nepoužívejte pro připojení výrobku k elektrickému 

obvodu rozdvojku. Použijte raději zásuvku.

Varování:  Žádná součást přístroje nesmí být během provozu 

umístěna nad bazénem.

Varování:  Součástky, které jsou pod proudem, vyjma součástek 

napájených bezpečným nízkonapěťovým proudem 

nepřesahujícím 12V, nesmí být v dosahu osob v 

bazénu. Součástky zahrnující elektrické komponenty, 

vyjma dálkové ovladače, musí být upevněny tak, aby 

nemohly spadnout do bazénu.

Varování:  Zásuvka čerpadla by měla být vzdálena alespoň 3,5 

m od bazénu.

Varování:  Při instalaci bazénu je nutné myslet na to, aby zásuv-

ka byla na snadno dostupném místě.

Varování:  V případě, že prší, vířivku nepoužívejte.Vyhnete se 

tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Varování:  Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně 

dětí), které mají omezené fyzické, psychické nebo 

smyslové schopnosti nebo nejsou dostatečně zkuše-

né, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. 

Při kontaktu dětí s tímto výrobkem musí děti být pod 

dohledem dospělé osoby. 

Varování:  Voda přitahuje pozornost dětí, dávejte tedy na bazén 

po každém použití horní kryt. Varování: Přívodní ka-

bel nezakopávejte do země. Kabel umístěte tak, aby 

se co nejvíce zamezilo jeho styku se sekačkami na 

trávu, zastřihávači a jiným vybavením tohoto typu.

Varování:  Nebezpečí utonutí. Dbejte extrémní opatrnosti a za-

braňte dětem v přístupu k bazénu. Ujistěte se, že děti 

jsou vždy pod dozorem dospělého, jsou-li v bazénu. 

Vyhnete se tak zbytečným úrazům. 

Varování:  Nebezpečí zranění. Nikdy bazén nepoužívejte, je-li 

poškozeno nebo chybí sání vzduchu. Součásti sání 

nikdy nevyměňujte.  

Varování:  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Bazén umís-

těte alespoň 2 m od všech kovových povrchů. 

Varování:  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy 

nepoužívejte jiné elektrické zařízení, jste-li v bazénu 

nebo je-li Vaše tělo mokré. Do vzdálenosti 2 m kolem 

bazénu neumisťujte žádná elektrická zařízení jako 

např. lampa, telefon, rádio nebo televize.

Varování:  Namáčení v horké vodě během těhotenství může 

způsobit poškození plodu. V těhoteství omezte po-

byt ve vodě na pouhých 10 minut. 

Varování: Pro snížení rizika zranění: 

A.  Teplota vody v bazénu by neměla překročit 40° (104°F). 

Teplota vody mezi 38°C (100°F) a 40°C (104°F) je považována 

za bezpečnou pro zdravého člověka. Nižší teplota vody je 

doporučována pro malé děti nebo přesahuje-li doba použí-

vání bazénu 10 minut.

B.  Těhotné ženy by měly udržovat teplotu vody kolem 38°C, 

protože vyšší teploty mohou v raných měsících těhotenství 

způsobit poškození plodu. 

C.  Před vstupem do bazénu by měl uživatel změřit teplotu 

vody vhodným teploměrem, protože tolerance regulace 

teploty vody se může lišit. 

D.  Požití alkoholu, drog nebo léků před nebo během užívání 

bazénu může vést k bezvědomí s možností utonutí.

E.  Obézní osoby nebo osoby se srdečním onemocněním, osoby 

s nízkým nebo vysokým tlakem, osoby s problémy oběhové-

ho systému nebo diabetici by měli použití vířivky konzulto-

vat se svým lékařem. 

F.  Osoby užívající léky by měly použití vířivky konzultovat se 

svým lékařem.

Varování:  Pro snížení rizika zranění: Nikdy nelejte přímo do 

bazénu vodu, jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F).

Varování:  Užití drog, alkoholu nebo léků může značně zvýšit 

riziko smrtelného přehřátí. Přehřátí nastane, dosáh-

ne-li vnitřní tělesná teplota úrovně, která se nachází 

několik stupňů nad normální tělesnou teplotou 37°C 

(98,6°F). Symptomy přehřátí zahrnují zvýšení tělesné 

teploty, závratě, netečnost, ospalost a ztrátu vědomí. 

Následkem přehřátí je neschopnost vnímat teplo, 

neschopnost rozpoznat nutnost opustit bazén, po-

škození plodu u těhotných žen, fyzická neschopnost 

odejít z bazénu nebo bezvědomí s nebezpečím uto-

nutí. Pro bližší informace kontaktujte svého lékaře.

Pozor!  Bazén by neměl být používán ani sestavován, klesla-li 

venkovní teplota ke 4°C (40°F).

Pozor! Bazén nepoužívejte sami.

Pozor!  Osoby s infekčním onemocněním by neměly bazén 

používat.
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Pozor!  Bazén nepoužívejte bezprostředně po namáhavém 

cvičení.

Pozor!  Do bazénu vstupujte i ho opouštějte pomalu a bezpeč-

ně. Na mokrém povrchu hrozí uklouznutí.

Pozor!  Bazén používejte pouze je-li naplněn vodou, vyhnete se 

tak poškození filtrace.

Pozor!  Cítíte-li se unavení nebo je li Vám nepříjemně, ihned 

bazén opusťte.

Pozor!  Nikdy nepřidávejte do chemikálií vodu.Vždy přidávej-

te chemikálie do vody, vyhnete se tak nebezpečným 

výparům a jiným reakcím, jejichž následkem může být 

rozprášení jemných kapiček chemikálií.

Pozor!  Před každým použitím bazén zkontrolujte. Zjistíte-

-li ihned po nákupu chybějící nebo poškozené části, 

kontaktujte specializované středisko. Ujistěte se, že 

zakoupené komponenty odpovídají modelu, který jste 

chtěli zakoupit. 

Pozor! Tento výrobek není vhodný pro komerční užití.

Tyto instrukce uchovejte pro pozdější nahlédnutí.

Specifikace pro model #54129

Kapacita 4 - 6 dospělé osoby

Masážní turbo foukač 800W

Kapacita vody (80%) 963 l (254 galonů)

Jednotka pro ohřev vody 2000W při 20°C

Velikost po nafouknutí 196 x 71 cm

Filtrace 50W

Váha naplněného bazénu 1225 kg

Napětí 220-240V AC, 2050W při 20°C

Tepelný výkon
Průměrně 1-1,5°C za hodinu 

(2-3°F za hodinu)

Maximální teplota 40°C (104°F).

Průtok vody 1325l/h (350galonů/h)

Provozní tlak 1.2 PSI(8 KPa)

Poznámka: Zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná součást.

1. tělo bazénu  8. podkladová plachta

2. jednotka pro ohřev 9. klíč

3. horní kryt  10. uzávěr (2 ks)

4. nafukovací kryt 11. adaptér na hadici

5. hadice  12. tlakoměr

6. filtrační set  13. adaptér A

7.  chemický plovák 14. nafukovací ventil

Pokyny pro instalaci
Výběr místa

Varování:  Vybrané místo musí být schopné vytvořit podporu 

pro očekávané zatížení.

Varování:  Pro případ, že z bazénu vyteče voda, musí být po-

skytnut adekvátní odvodňovací systém.

Varování:  Vzhledem k tomu, že celková hmotnost bazénu, 

vody a uživatelů je pravdu vysoká, je velmi důležité, 

aby bazén byl umístěn na hladkém a rovném povr-

chu, který je schopen udržet celkovou hmotnost ba-

zénu po celou dobu užívání. Je-li bazén umístěn na 

povrchu, který nesplňuje tyto požadavky, nevztahuje 

se záruka výrobce na škody způsobené nesprávným 

umístěním bazénu. Povinností vlastníka je zajistit 

vhodnou plochu pro umístění bazénu. 

1.  Instalace ve vnitřních prostorách: Dbejte na zvláštní poža-

davky pro instalaci bazénu ve vnitřních prostorách. 

-  podlaha musí být schopná udržet kapacitu bazénu, měla by 

být rovná a neměla by klouzat

-  pro instalaci bazénu do vnitřních prostor je nezbytný odpoví-

dající odvodňovací systém, při vytváření prostoru pro bazén 

se doporučuje vytvořit v podlaze nový odtokový systém 

 - přirozeným vedlejším efektem instalace bazénu je vlhkost. 

Působení vzdušné vlhkosti je snadno rozpoznatelné například 

na dřevě nebo papíru. Pro snížení vlhkosti je vhodné zajistit 

dostatečnou ventilaci.
Poznámka: Neumísťujte bazén na koberec nebo jiné materiály, které 

mohou být poškozeny vlhkem. 

2. Instalace ve vnějších prostorách

Podklad pod bazénem musí být pevný. Instalujete-li bazén ve 

vnějších prostorách, ujistěte se, že na povrchu nejsou žádné 

ostré předměty, které by mohly bazén poškodit a že bazén je 

na povrchu řádně usazen.

Při napouštění, vypouštění nebo používání se může voda z ba-

zénu vylít. Bazén by proto měl být umístěn v blízkosti odtoku.

Povrch bazénu nevystavujte přímému slunečnímu svitu po 

delší dobu.

Varování:  Nepoužívejte vířivku v případě, že prší. Vyhnete se 

tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Varování:  Bazén musí být umístěn v zóně 1 nebo 2 nebo mimo 

všechny zóny. 

Poznámka: Před použitím vířivky doporučujeme se osprcho-

vat, protože kosmetické produkty, mýdla a jiné zbytky na Vaší 

pokožce mohou výrazně ovlivnit kvalitu vody v bazénu.

Sestavení: Palm Springs (54129)
1.  Rozbalte bazén a kryt a ujistěte se, že obojí je správnou stra-

nou nahoru. (viz. obr. 1)

2. K adaptéru A na filtraci připojte nafukovací hadici. (viz. obr. 2)

3.  Vyzkoušejte, zda je filtrace funkční a stiskněte tlačítko pro 

uvedení do chodu. (viz. obr. 3)

4.  Poznámka: Pro nafouknutí bazénu napoužívejte kompresor. 

Pro nafouknutí komory bazénu použijte nafukovací hadici. 

Našroubujte ventil na přívod vzduchu, který je na bazénu. 

Otevřete uzávěr ventilu, připojte nafukovací hadici a nafukuj-

te. (viz. obr. 4) Nafoukněte nejprve boční komory a nakonec 

horní prstenec. V průběhu nafukování komor kontrolujte 
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na manometru aby nedošlo k jejich přefouknutí. Doporuče-

ný tlak 8 KPa (1,2PSI). Po nafouknutí utáhněte kryt ventilu. 

Poznámka. Před použitím bazénu se vždy ujistěte, že komora 

je nafouknutá. Otevřete vrchní látkový kryt bazénu, otočte 

a připojte nafukovací hadici do ventilu. Po nafouknutí ventil 

zavřete.

5.  Připojte filtraci k bazénu (A do A, B do B a C do C). Dosta-

tečně utákněte všechny adaptéry. Ujistěte se, že všechny 

gumové podložky jsou na svých místech. (viz. obr. 5)

6.  Z vnitřní strany bazénu vyjměte dva uzávěry pro přívod 

a odvod vody. (viz. obr. 6)

7.  Na otvor pro odvod vody našroubujte filtr. Poznámka: 

Na našroubovaný filtr si nesedejte. (viz. obr. 7)

8.  Za pomoci hadice naplňte bazén ke značce na vnitřní straně 

označující minimální množství vody. (viz. obr. 8) 

Poznámka:  Před napouštěním se ujistěte, že vypouštěcí ventil 

je uzavřen.

9.  Po nafouknutí utáhněte kryt ventilu. Nespouštějte masážní 

systém, je-li na bazénu kryt, v bazénu by se mohl nahroma-

dit vzduch a mohlo by dojít trvalému poškození bazénu. 

Varování: Kryt tohoto přístroje není bezpečnostním krytem 

a nenahrazuje dohled dospělé osoby; při použití bazénu 

musí být děti neustále pod dohledem.

Pro ohřev vody v bazénu nasaďte látkový kryt (viz. obr. 9) 

a stiskněte tlačítko ohřevu.

Provoz filtrace
Reset ohřevu

Před prvním použitím nebo pokud použí-

váte filtraci po delší dobu, proveďte pomocí 

malého tenkého předmětu reset filtrace.

   Tlačítko lock (zamknout)/unlock (odemknout)

Filtrace má pětiminutový automatický zámek. Pro za-

mknutí/odemknutí podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

   Tlačítka pro nastavení teploty

Stiskem těchto tlačítko rozsvítíte LED displeji. Pomocí 

těchto tlačítko si můžete nastavit požadovanou teplo-

tu. Pokud tlačítko podržíte, proces urychlíte. Navolená 

teplota se po dobu 5 vteřin zobrazí na LED displeji.

Poznámka: Teplota je automaticky nastavena na 40ºC. Rozezí 

pro nastavení teploty je od 20ºC do 40ºC.

  Tlačítko ohřevu

  Toto tlačítko aktivuje 

ohřev. Filtrace bude 

ohřívat vodu, doku 

její teplota nebude o 1ºC vyšší 

než zvolená teplota. Pokud se 

teplota vody sníží na hodno-

tu o 2ºC nižší než je zvolená 

teplota, ohřev se automaticky 

zapne. Svítí-li zelené světýlko, 

voda má vhodnou telpotu a 

filtrace není aktivována.

Ohřev může zvýšit teplotu 

vody o 1,5 až 2ºC za hodinu. 

Poznámka: Aktivuje-li se ohřev, 

filtrace se automaticky zapne. 

Po vypnutí ohřevu je filtrace 

stále v provozu. Při aktivaci 

ohřevu se automaticky vypne 

masážní systém. 

Volba ºC a ºF

Teplou lze zobrazovat v ºC nebo v ºF. 

Poznámka: Tovární nastavení je ºC.

Tlačítko filtrace vody

Títmo tlačítkem se vypíná a zapíná filtrace. Je-li 

filtrace aktivována, červené světýlko nad tlačítkem se 

rozsvítí.

Tlačítko masážního systému

Toto tlačítko aotivuje masážní systém, který se po 

30 minutách automaticky vypne. Je-li masážní 

systém aktivován, červené světýlko nad tlačítkem se rozsvítí. 

Poznámka: Nespouštějte masážní systém, je-li na bazénu kryt, 

v bazénu by se mohl nahromadit vzduch a mohlo by dojít trva-

lému poškození bazénu.

Tlačítko test

Tlačítko použijte pro kontrolu bezpečnosti elektrické-

ho systému filtrace.

LED displej

Po zapnutí automaticky zobrazí aktuální teplotu 

vody.
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Závada Příčina Odstranění

E. 01 

Senzory jsou 

v provozu bez 

zapnutí ohřevu 

nebo filtrace.

1.  Senzory nejsou na 

správném místě. 

2.  Senzory jsou rozbité.

1.  Filtraci vypojte, lehce 

udeřte do jejího boku 

a opět ji zapojte.

2.  Kontaktujte servisní 

středisko Bestway. 

E. 02 

Po zapnutí a 

při provozu 

senzory nede-

tekují průtok 

vody.

1.  Zapomněli jste 

odstranit dva uzávěry 

vnitřku bazénu.

2. Filtry jsou špinavé. 

Zapněte filtraci nebo 

ohřev a dejte ruku 

před odvod vody a 

zkontrolujte, jestli 

cítíte proud vody.

3.  Pokud nevytéká voda, 

filtrace je rozbitá. 4. 

Pokud po výměně filt-

race nevytéká voda, je 

rozbitý transformátor.

5.  Voda vytéká, ale 

zobrazuje se chyba. 

Senzory jsou rozbité.

1. Odstraňte uzávěry.

2.  Vyjměte filtry 

a stiskněte tlačítko 

filtrace nebo ohřevu. 

Pokud se nezobrazí 

žádná chyba, vyčistěte 

nebo vyměňte filtry a 

vložte je zpět. 

Pozn.: Filtry se musí čistit 

každý den.

3.  Kontaktujte servisní 

středisko Bestway. 

4.  Kontaktujte servisní 

středisko Bestway. 

5.  Kontaktujte servisní 

středisko Bestway. 

E. 03 

Teploměr uka-

zuje, že teplota 

vody je nižší 

než 4ºC.

1.  Teplota vody je nižší 

než 4ºC.

2.  Teploměr filtrace je 

rozbitý.

1.  Filtrace není vyrobena 

pro provoz při tak 

nízké teplotě vody. 

Vypojte filtraci a až 

teplota vody dosáhne 

6ºC, proveďte reset.

2.  Kontaktujte servisní 

středisko Bestway. 

E. 04 

Teploměr uka-

zuje, že teplota 

vody přesahuje 

50ºC.

1.  Teplota vody přesahu-

je 50ºC.

2.  Teploměr filtrace 

je rozbitý.

E. 05

Teploměr na 

čerpadle uka-

zuje nespravné 

údaje

1. Teploměr není správě 

připojen

2.Teploměr je rozbitý

1. Kontaktujte svého 

lokálního prodejce 

Bestway

2. Kontaktujte svého 

lokálního prodejce 

Bestway

E. 06 

Alarm spustí  

při stisknutí  

testovacího tla-

čítka čerpadla 

nebo během

1. Dočasné kolísání 

proudu

2. Bezpečnostní kompo-

nenty jsou rozbité

1. Odpojte a znovu zapoj-

te čerpadlo

2. Kontaktujte svého 

lokálního prodejce 

Bestway 

E. 06 

Problém s 

manuálním 

nastavením 

tepelného 

ovladače

Tepelný ovladač je 

vypnutý

1. Odpojte čerpadlo 

a znovu stiskněte 

tlačítko RESET, poté 

čerpadlo zapojte

2. Pokud alarm stále 

zvoní, řiďte se instruk-

cemi v sekci „RESET 

BUTTON“

3. Kontaktujte svého 

lokálního prodejce 

Bestway

Všechna světýl-

ka na panelu 

blikají a filtrace 

pípá.

Bezpečnostní provoz.

Stiskli jste tlačítko test.

Vypojte a zapojte filtraci.

Údržba

Varování: Před provedením údržby se ujistěte, že filtrace je vypo-

jená ze zásuvky, vyhnete se tak nebezpečí zranění nebo úrazu 

el.proudem.

Voda v bazénu vyžaduje pravidelnou údržbu, v některých přípa-

dech je nutné ji provádět denně. Kvalita vody může ovlivnit Vaše 

zdraví. Doporučujeme tedy následující:

Výměna/čištění filtru

Aby voda v bazénu zůstala čistá, každý den kontrolujte nebo 

čistěte filtr. Čištění filtru doporučujeme každé 3 dny.

1. Vypojte filtraci ze zásuvky.

2. Z bazénu vyjměte filtrační zařízení.

3.  Filtr lze omýt zahradní hadici a znovu použít. Pokud ale na 

filtru zůstane zabarvení, je nutno ho vyměnit. 

4. Vložte filtrační zařízení zpět do bazénu.

Voda

1.  Voda by se měla měnit každé 3 dny. Toto je pouze doporuče-

ní, kvalita vody závisí na frekvenci používání, osobách, které 

bazén používají a jeho běžné údržbě.

2.  Chemická údržba: používejte bazénovou chemii. Používejte 

chlorové tablety (ne granule), které vložíte do plováku. Ohled-

ně bližších informací týkajících se údržby vody v bazénu se 

obraťte na servisní středisko Bestway.

Poznámka: Po použití bazénové chemie aktivujte masážní fuknk-

ce, která urychlí rozpuštění chemikálií. Při provádění údržby 

bazénovou chemií nepoužívejte bazén. Pokud bazén používáte, 

vyjměte plovák.

Všechny bazény vyžadují údržbu bazénovou chemií. Bazéno-

vá chemie je potenciálně toxická a měly byste s ní zacházet 

opatrně. Při nesprávném zacházení nebo uskladnění může dojít 

k važnému poškození zdraví.  Ohledně získání bližších informa-

cí týkajících se manipulace s bazénovou chemií se obraťte na 

servisní středisko Bestway. Na poškození bazénu zapříčiněné 

nesprávným použitím bazénové chemie se nevztyhuje záruka 

výrobce. 

Po použití bazénové chemie a před vstupem do bazénu použijte 

bazénovou testovací sadu (není v balení) 

a otestujte kvalitu vody. Je-li pH nižší než 

7.4 a vyšší než 7.6 , může dojít k poško-

zení bazénu a filtrace. Doporučujeme 

udržovat pH mezi 7.4 

a 7.6, zásaditost mezi 80 a 120 ppm a hodnoty chlóru mezi 2 a 4 

ppm. Na poškození zapříčiněné nedodržením těchto hodnot se 

nevztahuje záruka.

Utažení vyduchového ventilu (pouze pro model 54113)

Poznámka: Ventil nepřetahujte. Před každým použitím ventil 

zkontrolujte. Nenasazujte konektro, je-li bazén používán.

Při běžném používání se tlak vzduchu snižuje a zvyšuje. Pokud 

k tomuto dojde, je patrný únik vzduchu z ventilu na stěně bazé-

nu. Ventil tedy musíte utáhnout. Postupujte takto:

1. Sejměte kryt ventilu a nasaďte klíč.

2.  Jednou rukou držte zadní stranu ventilu z vnitřní strany bazé-

P6653
Filter Set

58323(VI)
Filter Cartridge
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nu a druhou rukou ventil utahujte.

Vypouštění bazénu

Poznámka: Obrázky slouží pouze k ilustraci a nemusejí zobra-

zovat aktuální podobu výrobku.

1. Vyjměte filtrační sadu z bazénu. (viz. obr. 1)

2.  Vložte dva uzávěry na vývody na vnitřní straně bazénu.(viz. 

obr. 2)

3. Odpojte filtraci od bazénu. (viz. obr. 3)

4. Na adaptér A našroubujte kryt adaptéru. (viz. obr. 4) 

5. K zahradní hadici připojte adaptér a nasaďte ho na adaptér B.

(viz. obr. 5)

6.  Hadici umístěte na místo, kam chcete, aby vytékala voda 

a vyjměte spodní uzávěr na vnitřní straně bazénu. (viz. obr. 6)

7.  Je-li bazén vypuštěný, otevřete spodní vypouštěcí ventil 

a anechte odtéct zbytek vody. (viz. obr. 7)

8.  Modely Vegas, Miami (54112, 54123): Pro vyfouknutí bazénu 

odšroubujte ventily. (viz. obr. 8)

Model Monaco: Pro vyfouknutí odšroubujte ventil proti směru 

hodinových ručiček, stiskněte ventil uvnitř a šroubujte po smě-

ru hodinových ručiček.

9.  Pro vysušení filtrace a bazénu použijte hadici pro nafouknutí. 

Hadici připojte k adaptéru A na filtraci a stiskněte tlačítko 

masážního systému. (viz. obr. 9)

10.  Ujistěte se, že filtrace je správně vysušená. Vnitřek filtrace 

vytřete hadrem. Nakloněním filtrace odstraňte zbytek vody. 

(viz. obr. 10)

11. Při opětovném použitím filtrace vyměňte filtr. (viz. obr. 11)

Poznámka. Čištění bazénu. Pro odstranění zbytků na stěnách 

bazénu použijte hadr a vodu. Nepoužívejte abrazivní čističe.

Oprava bazénu (pro 54112, 54123 a nafukovací kryt bazénu 

54113)

Je-li bazén poškozen, použijte pro opravu sadu na opravu 

bazénu.

1. Místo, které chcete opravit, očistěte.

2. Sloupněte zadní stranu záplaty.

3. Záplatu přiložte na poškozené místo.

4. Před nafouknutím vyčkejte 30 minut.

Pro bazén 54113 (bez nafukovacího krytu)

Je-li bazén poškozen, použijte pro opravu PVC záplatu a lepi-

dlo.

1. Místo, které chcete opravit, očistěte.

2. PVC záplatu ustřihněte do požadovaného tvaru a velikosti. 

3. Jednu stranu záplaty rovnoměrně potřete lepidlem.

4. Počkejte 30 vteřin a záplatu přiložte na poškozené místo.

5. Vyhlaďte vzduchové bublinky a fixujte po dobu 2 minut.

6.  Výrobek je připraven pro použití. Při opakovaném úniku 

postup opakujte.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by 

oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 

odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 

na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 

a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 

na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 

nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 

místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-

mi předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 

kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte 

pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklama-

ci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 

neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku 

jeho běžného užívání

-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebe-

ní)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-

mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 

úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím 

výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím 

nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-

ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 

apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo 

na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy 

nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho 

výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 

proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko pří-

padné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 

připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 

chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závis-

losti na modelu.

A
A

C

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.
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WARRANTY 2007 Bestway®  Bestway®  Bestway®

Bestway®

Záruka výrobce BESTWAY – VÍŘIVÉ BAZÉNY (SPA POOL)
Poprodejní servis Bestway - Česká republika:

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Poprodejní servis výrobků Bestway

Nemanická 14, 370 10 České Budějovice

telefon: 387 020 573; fax: 389 016 342; e-mail: bestway@tvproducts.cz

Na výrobek, který jste si zakoupili je poskytována záruka. Výrobce Bestway ručí za kvalitu tohoto výrobku a zaručuje bezplatnou výměnu 

výrobku v případech výrobních defektů v době trvání záruky.

Reklamace - VÍŘIVÉ BAZÉNY (SPA POOL)

Pro přijetí reklamace musí být vyplněny všechny body tohoto dotazníku.

Dotazník odešlete poštou na korespondenční adresu poprodejního servisu (uvedena výše) společně s následujícím:

1) Kopií dokladu o koupi

2) Reklamovanou část (filtrační jednotku popřípadě bazén).

Poznámka: při první reklamaci na netěsnost bazénu stačí zaslat pouze fotodokumentaci a výstřižek části pláště bazénu s výrobním číslem.

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat naše reklamační oddělení - tel.: 387 020 573.

Bestway není odpovědný za ekonomické ztráty způsobené náklady na chemickou a vodní údržbu. S výjimkou náhrady výrobku, Bestway 

není odpovědný za škody způsobené netěsností. Dále není zodpovědný za produkty, s nimiž bylo nedbale nakládáno či byly používány 

nesprávným způsobem (nikoli dle přiloženého manuálu).

Dotazník pro: BESTWAY SERVISNÍ ODDĚLENÍ Datum:

      Zákaznické číslo:

Požadované informace 

Jméno:  ______________________________________________________________________________

Adresa:  _____________________________________________________________________________

PSČ:  _________  Město:  _______________________________________________________________

Stát:  ________________________________________________________________________________

Telefon:  _____________________________________________________________________________

Mobil:  ______________________________________________________________________________

E-mail:  ______________________________________________________________________________

Fax:  _________________________________________________________________________________

Prosím zaškrtněte napište číslo výrobku: ____________________________

Popis problému

 Prosakující bazén

 LED displej zobrazuje problém, který nelze dle návodu vyřešit           Systém vodní filtrace nefunguje 

 Masážní systém nefunguje   Systém ohřevu vody nefunguje

 Netěsnící pumpa    Prosakující koncovka

 Chybějící části – Prosím, napište kód chybějící části – najdete jej v manuálu.

 Jiný problém (prosím, popište): _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Všechny zadané položky musí být kompletně vyplněny pro obdržení naší asistence a vyřízení reklamace.


