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Gratulujeme vám k zakoupení nového ?ist i?e bazén?  5222. Je to výkonný autonomní robot, který je dodáván p?ipravený 
k pou?it í.  Sou?ástí balení je snadno p?ístupný filt r na ne?istoty.

Zkontrolujte balení a ujist?te se, zda jsou v?echny sou?ást i bez po?kození a p?ipraveny k instalaci. Pokud n?jaké sou?ást i 
chybí nebo jsou po?kozené, kontaktujte svého prodejce.

Doporu?ujeme pravideln? kontrolovat p?ipojení kabel? do plováku s oto?nou spojkou (kapitola 4).

5222
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Maximální hloubka ponoru: 1,8 m
Maximální velikost bazénu: 8 m x 4 m
Vstupní nap?tí: 100-130 V AC / 200-230 V AC
Výstupní nap?tí: <24 V DC
P?íkon: 60 W
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02 Bezpe?nostní pokyny

Provozní podmínky
Bazénový ?ist i? je ur?en k pou?it í v plaveckých bazénech pro soukromé pou?ívání za následujících 
podmínek:
- rozsah teplot vody od 5 do 36 °C,  doporu?ená opt imální teplota od 13 do 35 °C
- pH vody 7,0 - 7,6
- obsah chloru max. 4 ppm, obsah rozpu?t?né soli max. 4000 ppm 
Pozor: Vyjm?te ?ist i? z vody,  kdy? provádíte ?okovou dezinfekci bazénové vody.

2.1 Dodr?ujte p?edpisy va?í zem?
        týkající se bezpe?nost i bazén?.
2.2 Napájecí zdroj umíst?te nejmén?
        3,5 m od  bazénu a min. 12 cm nad
        povrch.
2.3 Ujist?te se, ?e je elektrická zásuvka 
        pro napájení ?ist i?e odpovídá
        platným elektroinstala?ním
        p?edpis?m a je chrán?na
        proudovým chráni?em  s vypínacím
        proudem 30 mA.
2.4 Napájecí zdroj nevystavujte de?t i,
        vod? ani vlhku; chra?te ho p?ed
        sluncem.
2.5 ? ist i? nepou?ívejte mimo vodu.
        Hrozí riziko jeho po?kození a ztrát?
        záruky.
2.6 P?ed provedením údr?by ?ist i?e se
        ujist?te, ?e je napájecí zdroj 
        odpojen od sít?.

2.7 Nepou?ívejte s po?kozeným
        napájecím nebo  plovoucím
        kabelem. Pokud je napájecí kabel
        po?kozen, musí být vym?n?n pouze
        kvalifikovanou osobou, aby se
        p?ede?lo nebezpe?í úrazu.
2.8 Tento ?ist i? se smí pou?ívat pouze 
        s dodaným napájecím zdrojem. V?dy
        pou?ívejte pouze p?vodní náhradní
        díly.
2.9 Nepou?ívejte ?ist i?, pokud jsou 
        v bazénu lidé.
2.10 Kdy? se ?ist i? nachází v bazénu,
         neplavte v n?m. Nejprve ?ist i? 
         z bazénu vyjm?te.
2.11 Pokud ?ist i? nepou?íváte,
        vyjm?te jej z bazénu.

2.12 ? ist i? nepou?ívejte, pokud máte
         v provozu plavecký prot iproud.  
2. 13 Tento spot?ebi? není ur?en pro
         osoby (v?etn? d?tí), které mají
         sní?ený fyzické, smyslové nebo 
         mentální schopnost i nebo
         nedostatek zku?eností a znalostí,
         pokud nejsou pod p?ímým dozorem
         nebo nebyly pou?eny o pou?ívání
         spot?ebi?e bezpe?ným  zp?sobem 
         a rozumí p?ípadným nebezpe?ím.
         D?t i si se spot?ebi?em nesm?jí hrát. 
         ? i?t?ní a údr?bu provád?nou
         u?ivatelem nesm?jí provád?t d?t i
         bez dozoru.



1. Automatický ?ist i? bazén? 5222

2. Plovoucí kabel

3. Plovák s oto?nou spojkou

4. ? ídící jednotka /  napájecí zdroj

5. Vzorek jemného filt ru

6. Pár bo?ních sacích klapek

7. Návod k pou?it í

03 Obsah balení
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- Na?e ?ist i?e jsou navr?eny tak, aby usnad?ovaly
   údr?bu bazénu. Nejsou v?ak ur?eny k ?i?t?ní
   bazénu plného ?as a list? (nap?. konec období
   zimování). V takovém p?ípad? musíte nejprve 
   pou?ít  mechanickou ru?ní sí?ku a odstranit  hrubé
   ne?istoty, a teprve pak ná? ?ist i?. Po pou?it í
   ?ist i?e je nutné vy?ist it  filt r a ob??né kolo ?erpadla. 

- Oblo?ení bazénu dla?dicemi vede k rychlej?ímu 
   opot?ebení kartá?? a ?emen?. Pravideln? je 
   proto kontrolujte.

- Pou?it í ve vinylových bazénech: N?které vzory
   vinylových fólií jsou náchylné k rychlému
   opot?ebení jejich vzor?, zp?sobené p?ímým
   kontaktem  objekt? s povrchem fólie.  Mezi tyto
   objekty se po?ítají i kartá?e bazénových
   vysava??. Výrobce  ?ist i?e neodpovídá za
   po?kození  povrchu vinylové fólie.

D?le?ité: Nezapínejte elektrický p?ívod, pokud 
není ?ist i? pono?en do vody!



04  Spu?t?ní
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4.2  Druhý konec plovoucího kabelu zasu?te do
        ?erné zásuvky ?POWER? na plováku. 
        Pov?imn?te si orientace vidlice a zásuvky.

4.1 Do zásuvky vlo?te konec plovoucího kabelu.
        Pov?imn?te si orientace vidlice a zásuvky.

4.3 Vidlici kabelu uvolníte posunutím p?evle?né
       matice.  

4.4 Poté rukou utáhn?te p?evle?nou matici. 4.5 Tento postup opakujte také u modré zásuvky
         na plováku s ozna?ením ?POOL ROBOT? 
         a p?ipojte kabel od ?ist i?e.



4.6  Napájecí zdroj umíst?te do st?edu mezi dv?ma 
         konci bazénum, nejmén? 3,5 m od okraje bazénu
         a min. 12 cm nad povrch. 
        D?le?ité: Zdroj chra?te p?ed sluncem.

4.7 Ujist?te se, ?e jsou spln?ny provozní podmínky
       (viz ?ást Vlastnost i výrobku). 
        ? ist i? vlo?te do bazénu a po?kejte, a? bude úpln?
        le?et na dn?. Pokud je to nutné, ru?n? mu 
        s potopením pomozte.

Napájecí zdroj

? ist i? 5222

Plovák s oto?nou 
spojkou
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4.8 Napájecí zdroj p?ipojte k nejbli??í vhodné    
        elektrické zásuvce.  
        P?epína?em vyberte dobu ?ist ícího cyklu.  
        Rozsvít í se modrá kontrolka.
         1   =  ?ist icí cyklus 1h
         2   =  ?ist icí cyklus 2h

4.9  St iskn?te spína? na zdroji pod svít ící modrou
        kontrolkou.  Tím akt ivujete ?ist i?.
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05 Skladování

Pokud ?ist i? nebudete del?í dobu pou?ívat, odpojte ho od sít?, 
odpojte kabely, za?roubujte zp?t ochranné ví?ko na napájecím  
zdroji a v?echny ?ást i ?ist i?e uschovejte na vhodném míst? 
chrán?ném p?ed pov?trnostními vlivy sluncem a mrazem.

  

4.10 Pro zaji?t?ní opt imálního výkonu umíst?te
           ?ist i? do bazénu co nejdále od zdroje 
           napájení. Toto je vhodná délka kabelu, aby 
           ?ist i? dosáhl na celou plochu bazénu.

          Délku kabelu v bazénu omezte na minimum a 
          p?ebyte?ný kus kabelu umíst?te mimo bazén.

          POZNÁMKA: Pokud necháte v bazénu p?íli?
          velkou ?ást kabelu, omezíte t ím ú?innost
          oto?né spojky a zp?sobíte rychlej?í zapletení 
          kabel?.

4.11 Chcete-li  ?ist i? vypnout, st iskn?te
          a na 3 s podr?te t la?ítko napájení.
          P?ípadn? m??ete také pou?ít  p?epína?
          umíst?ný pod t la?ítkem napájení.
          Dal?í start  ?ist i?e je mo?ný a? po uplynutí
          ?asové prodlevy 2-3 minuty.

4.12 ? ist i? nevytahujte z vody bezprost?edn? 
           po ukon?ení cyklu ?i?t?ní, aby nedo?lo 
           k teplotnímu ?oku. Po?kejte  min. 10 minut.

4.13 Chcete-li ?ist i? vytáhnout z bazénu, pomalu
           a opatrn? vytahujte kabel, dokud ?ist i?
           nebude na hladin? a nedosáhnete na jeho
           rukoje?. 
           Pomocí rukojet i ?ist i? zcela vytáhn?te. 

 * Pokud bliká ?ervená nebo modrá kontrolka, 
     podívejte se do ?ást i pro odstra?ování 
     problém?.
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06 Kontrolky

Kontrolky VÝZNAM

A Je-li zdroj napájení zapojen do zásuvky a p?epína? je v poloze 
?1? nebo ?2", musí tato modrá kontrolka svít it , co? znamená 
normální funkci napájení.  V opa?ném p?ípad? zkontrolujte, 
zda je sí?ová zásuvka napájena z elektrického rozvodu, nebo 
vym??te napájecí zdroj.

B Jedná se o indikátor ?asova?e. Tato oran?ová nebo ?ervená 
kontrolka se b?hem ?i?t?ní rozsvít í (bu? 1 hodina nebo 2 
hodiny).

C Tato modrá kontrolka se rozsvít í, kdy? je plovoucí kabel mezi 
zdrojem a plovákem s oto?nou spojkou správn? p?ipojen a 
?ist i? je zapnutý. Znamená to, ?e je plovák napájen 
elekt?inou. Pokud se kontrolka nerozsvít í, zkontrolujte 
p?ipojení.

D Tato zelená kontrolka se rozsvít í pouze tehdy, kdy? je 
spu?t?no ?erpadlo ?ist i?e. Tato zelená kontrolka zhasne a 
nesvít í, kdy? ?ist i? dokon?í cyklus ?i?t?ní a b?hem ur?itých 
fází provozu (nap?.  kdy? se zastaví a kdy? se potápí).

E Kdy? je k napájecímu zdroji p?ipojen plovák s oto?nou 
spojkou a ?ist i? je spu?t?n, tato malá ?ervená kontrolka 
indikuje, ?e proud vychází z plováku.  Na plováku musí 
sou?asn? svít it  tato ?ervená i modrá kontrolka (C). Pokud 
svít í modrá kontrolka a nikoli ?ervená, je pravd?podobné, ?e 
je plovák vadný a je nutno jej vym?nit .

B

A

C

D

E
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07 Nastavení sm?ru a rychlosti

7.2 Chcete-li nastavit  rychlost pohybu ?ist i?e, 
        posu?te ?ervený jazý?ek na ?epu klapky 
        výstupu. Sm?rem na zajíce rychlost zvý?íte,  
        sm?rem na ?elvu rychlost sní?íte. 

 7.1 Pro nastavení sm?ru pohybu ?ist i?e nato?te
         klapku výstupu.  Sm?r pohybu bude ur?en 
         podle polohy ukazatele. 

Poznámka: Kdy? je ukazatel ve svislé poloze, ?ist i? 
se bude pohybovat rovn?. Kdy? je ukazatel 
pooto?ený doprava, ?ist i? se bude pohybovat 
doleva. Kdy? je ukazatel pooto?ený doleva, ?ist i? 
se bude pohybovat doprava. 

 7.3 U v?t?iny bazén? se doporu?uje, aby klapky výstupu nebyly na obou stranách nato?eny 
         stejn?. Nejlep?ího výkonu se dosahuje, kdy je klapka výstupu na stran? pant? krytu 
         ?ist i?e v rovné poloze a na opa?né stran? ?ist i?e naoto?ená. 

POZNÁMKA: 
Toto jsou doporu?ená nastavení. V závislosti na tvaru a velikosti va?eho bazénu si budete pravd?podobn? muset 

upravit nastavení sm?ru a rychlosti, abyste dosáhli optimálního nastavení pro sv?j bazén.
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8.1 St iskn?te t la?ítko na p?ední stran? ?ist i?e a 
        zvedn?te horní kryt. Pokra?ujte ve zdvihání 
        krytu, dokud v krytu neusly?íte kliknutí, po 
        kterém ji? z?stane na míst?. 

08 ?i?t?ní ko?e filtru

8.4 Vyprázdn?te ne?istoty zachycené uvnit? ko?e.
        K opláchnutí vnit?ních a vn? j?ích ploch filt ru pou?ijte proud vody. 
        Také zkontrolujte a vy?ist?te vnit?ní a vn?j?í ?ást ?ist i?e.

 8.5 Po vy?i?t?ní umíst?te ko? zp?t do ?ist i?e. Pokud ko? správn? 
         nezarovnáte, kryt ?ist i?e není mo?no zav?ít . 

8.6 Zat la?te oba konce ko?e dol?. Ko? by m?l zapadnout na své místo. 

8.7 Uzav?ete víko a lehce na n?j zat la?te, aby zapadla západka.
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8.2 Zvedn?te jeden konec ko?e. 8.3 P?itáhn?te  ob??ervené plastové západky 
        na jedné stran? ko?e a zvedn?te jeho víko. 
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09 Bo?ní odsávání 
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POZNÁMKA : 

Pro roz?í?ení pracovní dráhy a? 
na 40 cm je se za?ízením 
dodáván pár bo?ních sacích 
klapek. 

Tyto bo?ní sací klapky pou?ijte 
pouze tehdy, pokud má bazén 
rovné ploché dno bez hrbol? a 
sklad? na bazénové fólii. Jinak 
mohou pohyb ?ist i?e výrazn? 
zpomalit  nebo dokonce úpln? 
zastavit .   9.1 Oto?te ?ist i? bazénu vzh?ru 

        nohama.
9.2 Podle obrázku umíst?te klapky 
        na ?i?t i?. 

9.3 Poté je upevn?te dodaným 
        ?roubem.

10 ?i?t?ní ob??ných kol

POZNÁMKA : 

N?které ne?istoty mohou ucpat 
ob??né kolo ?erpadla nebo se na 
n?j nalepit. Tyto ne?istoty mohou 
bránit normálnímu provozu 
?isti?e nebo být p?í?inou 
po?kození motoru.

Pravidelná vizuální kontrola je 
sou?ástí údr?by ?isti?e.

10.1 Demontujte sestavu klapky pro 
           vy?i?t?ní ne?istot nebo vlas?  
           v ob??ném kole .

10.2 Pomocí plochého ?roubováku  
           vysu?te sestavu klapky tak, jak 
           je znázorn?no na obrázku 

10.3 Po vy?i?t?ní zasu?te sestavu 
           klapky zp?t .
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PROBLÉMY

? ist i? pluje na povrchu.

? ist i? ne?istí v?echny oblast i bazénu.

? ist i? b?hem provozu nezachycuje ne?istoty. 
Jemné ?ást ice (prach, ?pína, pyl ...) jsou vyhozeny 
zp?t ob??ným kolem.

? Pono?ení ?ist i?e do bazénu. 
? Pou?it í jemného filt ru. 

? V bazénu je nedostatek /  p?íli? mnoho kabelu.

? ? ist i? nemá dostate?né napájení. 
? Ko? je ucpaný/plný. 
? V ob??ném kole  nebo klapce uvízl p?edm?t. 
? Ne?istoty jsou p?íli? jemné, ?ist i? doká?e 
    zachyt it  ?ást ice v?t?í ne? 50 mikron? 
    (s jemným filt rem uvnit? ko?e).

D?VODY

? P?i vkládání ?ist i?e do bazénu ho p?ed zapnutím
    ponechjte, dokud nedosáhne dna. 
? Pokud pou?íváte volitelný jemný filt r, vyjm?te 
    filt r z jeho plastového obalu, pono?te filt r do vody
    tak, aby byl p?ed nasazením do ?ist i?e vlhký a
    nechte ?ist i? p?ed zapnutím usadit  na dn? bazénu. 

? Ujist?te se, ?e délka plovoucího kabelu 
    zavedeného do bazénu nep?ekra?uje 
    po?adovanou délku. 
? P?ebyte?ný kabel vytáhn?te z bazénu a 
    tuto nadm?rnou délku nechte mimo bazén vedle
    napájecího zdroje. 
? Vlo?te ?ist i? do st?edu bazénu. Pokud je vá? 
    bazén oválný nebo obdélníkový, je st?ed del?í strany
    st?edem bazénu.

? Zkontrolujte p?ipojení kabel?. 
? Vy?ist?te ko? a plochy filt ru. Pokud jej pou?íváte,
    vy?ist?te jemný filt r. 
? Zkontrolujte, zda je ko? správn? vlo?en. 
    (Viz kapitola ? i?t?ní ko?e filt ru). 
? Zkontrolujte, zda v ob??ném kole nejsou ?ádné cizí
    p?edm?ty.
? Zkontrolujte upevn?ní ko?e v ?ist i?i. 
? Pou?ijte jemný filt r.
    V?zte, ?e filt race va?eho bazénu zaji??uje zachycení 
    ?ást ic men?ích ne? 50 mikron?.

?E?ENÍ

11 Odstra?ování závad
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? ist i? se pohybuje jedním sm?rem

? ist i? se nepohybuje a filt ra?ní ?erpadlo také 
nefunguje. ? ist i? u? nefunguje.

? erpadlo funguje, ale ?ist i? se nehýbe. ?ist i? se zapne, 
ale z?stává na míst?.

? ist i? se po n?kolika minutách zastaví.

? Vále?ky nebo kola ?ist i?e blokuje p?edm?t, nebo
    p?edm?t naru?uje pohyb ?ist i?e.

? ? ist i? není p?ipojen k napájecímu zdroji. 
? Vypnuto.

? Nedostate?né elektrické napájení ?ist i?e 
? P?edm?t blokuje vále?ky,  kola ?ist i?e nebo 
    jeho dráhu. 
? Mo?nost poruchy motoru.

? P?ipojení plovoucího kabelu.
? Mo?nost poruchy plovoucího kabelu.
? Mo?nost zatékání do motoru.

? Zkontrolujte, zda v ob??ném kole nejsou ?ádné cizí
    p?edm?ty. 
? Zkontrolujte, zda ?ádný cizí p?edm?t neblokuje
    hydraulický okruh ani kartá?e a kola pod ?ist i?em 
    a na stranách.

? Zkontrolujte, zda je zdroj napájení akt ivován
    p?ipojením jiného za?ízení do elektrické zásuvky. 
? Zkontrolujte, zda je napájení zapnuté. 
? Zkontrolujte v?echna p?ipojení ?ist i?e ke zdroji
    napájení.

? Odpojte napájení a vyjm?te ?ist i? z vody. 
    Otev?ete kryt ko?e a vyjm?te ko?. 
? Zkontrolujte, zda v ob??ném kole nejsou ?ádné cizí
    p?edm?ty. 
? Zkontrolujte, zda ?ádný cizí p?edm?t neblokuje
    kartá?e a kola pod ?ist i?em a na stranách. 
? Obra?te se ná? zákaznický servis.

? Zkontrolujte p?ipojení plovoucího kabelu. 
    Odpojte a znovu p?ipojte podle pot?eby 
    (viz kapitola 4). 
? Zkontrolujte stav konektor? na konci kabel?
    (po?kozeny, zkorodovány atd.).

PROBLÉMY D?VODY ?E?ENÍ
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? ist i? se pohybuje pomaleji ne? d?íve.
? ? ist i? je p?íli? t??ký .
? Pr?tok není dostate?ný.
? P?ipojení kabel?.

? Zkontrolujte, zda není sb?rný ko? plný. 
? Zkontrolujte a p?ípadn? vy?ist?te ob??né kolo 
? Zkontrolujte, zda ?ádný cizí p?edm?t neblokuje
    kartá?e a kola pod ?ist i?em a na stranách. 
? Zkontrolujte v?echna kabelová spojení 
    (viz p?íslu?né kapitoly).

Strana 14
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? Zkontrolujte v?echna elektrická p?ipojení (viz
    p?íslu?né kapitoly). 
? Pokud je na sou?ástech p?ítomna vlhkost, nechte 
    je p?ed p?ipojením dokonale uschnout. 

- Zdroj není napájen elekt?inou.Na napájecím zdroji nesvít í ?ádná kontrolka.

Modrá kontrolka na plováku se nerozsvít í (kontrolka 
C, kapitola 6). 

Modrá kontrolka na plováku svít í, ale ?ist i? nefunguje 
(kontrolka C, kapitola 8).

Modrá kontrolka na plováku svít í, ale ?ervená nebo 
oran?ová kontrolka nikoli (kontrolka B, kapitola 6).

- ?patné spojení mezi zdrojem a plovákem.
- Mo?nost problému plováku s oto?nou spojkou.
- Nest iskli jste t la?ítko na napíjecím zdroji.

- Nesprávné p?ipojení kabel?. 
- Mo?ný problém s plovákem.
- Mo?ný problém s motorem.

- ? ist i? není akt ivovaný
- Nesprávné p?ipojení kabel?. 
- Problém s ?ídící jednotkou.

- Spus?te ?ist i? st isknutím t la?ítka na napájecím
   zdroji.
- Zkontrolujte kabelová spojení mezi zdrojem 
   a plovákem s oto?nou spojkou.
- Obra?te se ná? zákaznický servis.

- Zkontrolujte, zda je p?ipojení na výstupu plováku, 
   modrém výstupu ?POOL ROBOT?,  správné a
   vodot?sné.
- Pokud svít í modrá kontrolka C, m?la by také na 
   výstupu plováku svít it  ?ervená kontrolka 
   (E, kapitola 6). Pokud tomu tak není, je
   pravd?podobné, ?e je plovák vadný.
- Pokud svít í modrá i ?ervená kontrolka, ale ?ist i? 
   nefunguje, kontaktujte svého prodejce nebo ná? 
   zákaznický servis.

- Spus?te ?ist i? st isknutím t la?ítka na napájecím
   zdroji.
- Zkontrolujte zásuvku p?ívodního elektrického 
   okruhu.
- Nepou?ívejte prodlu?ovací p?ívody.
- Obra?te se ná? zákaznický servis.

V p?ípad? jakýchkoliv dal?ích dotaz? prosím kontaktujte stránku www.mountfield.cz.

PROBLÉMY D?VODY ?E?ENÍ
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?ÍSLO POLO?KY P/N POPIS ?ÁSTI

12 Seznam náhradních díl?
12

  S
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?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

51331

51240

51200

51302

51350

51313

51151

51342

51050

51490

51412

51000

81000

30240

33131

33211

35011

51001

51390

Rukoje? (sada levá a pravá)

Sestava klapky výstupu

Motorový blok ?erpadla

Horní víko

Západka

Spodní podvozek

Kola - 4 ks

Rychlá odtoková klapka

Válec - 2 ks

Zametací kartá?

Bo?ní sací klapky (sada 2 ks)

Sb?rný ko?

Panty horního víka (sada 2 ks)

Napájecí zdroj

Plovoucí kabel  10 m

Plovoucí kabel - k ?ist i?i

Plovák s oto?nou spojkou

Síto vrchního filt ru

Jemná filt ra?ní vlo?ka 
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12 Seznam 
náhradních díl?
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13 Záru?ní podmínky
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Na tento bazénový automatický ?ist i? poskytuje výrobce dvouletou lh?tu k odpov?dnost i za vady (záruku) zp?sobené vadou materiálu nebo chybou výroby, pokud je 
pou?íván ve shod? s doporu?eným ur?ením a pokyny v návodu k pou?it í. Tento bazénový automatický ?ist i? je ur?en k pou?it í v soukromých plaveckých bazénech, pou?it í pro 
komer?ní ú?ely není dovoleno.

Servis a náhradní díly zaji??uje vá? prodejce, Mountfield a.s. (www.mountfield.cz). Ú?inným datem zahájení záruky je datum uvedené na prodejní faktu?e vydané prodejcem 
koncovému u?ivateli p?i prodeji. Toto datum nemusí být datem p?edání výrobku kone?nému u?ivateli. Tento doklad je vy?adován jako d?kaz pro uplatn?ní práv kupujícího 
vyplývajících ze záruky. Doba, po kterou je výrobek v záru?ní oprav?, se p?idá ke zbývající záru?ní dob?, tzn., ?e se záru?ní doba o tuto dobu prodlou?í.

Výjimky ze záruky:

- Vady vzniklé v d?sledku vadné domácí elektroinstalace, nehody, p?etí?ení, zneu?it í, nedostate?né údr?by, neoprávn?ného zásahu nebo úpravy, po?áru, záplavy, 
mrazu nebo p?írodní katastrofy. Po?kození nebo degradace povrchu bazénu nebo jeho oblo?ení.

- Vady nebo ?kody zp?sobené pou?it ím nesprávného elektrického napájení.
- B??né opot?ebení výrobku nebo jeho sou?ástek, jako jsou filt ry, válce, kola, ?emeny, kartá?e, apod., které se pou?íváním opot?ebovávají.

Výjimky z odpov?dnost i: Tato omezená záruka p?edstavuje celou záruku. ?ádné dal?í záruky se na výrobek nevztahují, nejsou výslovn? uvedené ani p?edpokládané. Tato 
omezená záruka poskytuje vlastníkovi výrobku ur?itá zákonná práva, která se mohou v r?zných zemích li?it . Za ?ádných okolností nem??e být výrobce ani jeho prodejce 
zodpov?dný za následné, zvlá?tní nebo náhodné ?kody jakéhokoli druhu, v?etn? zran?ní osob, ?kod na majetku nebo po?kození a ztráty samotného výrobku. Výrobce ani jeho 
prodejce není také odpov?dný za jakékoli dal?í výdaje, které mohou vzniknout b?hem instalace nebo údr?by výrobku. Prodejce m??e ú?tovat náklady na dopravu, díly a práci, 
pokud se proká?e, ?e nejde o záru?ní vadu.

N?které zem? nepovolují vylou?ení omezení náhodných nebo následných ?kod ze záruky. Uvedené se m??e vztahovat na vás.

Likvidace výrobku

Elektrické za?ízení neodhazujte do domovního odpadu! V souladu s evropskou sm?rnicí ?. 2012/19/EU musí být opot?ebované elektrické za?ízení 
shroma??ováno odd?len? a odevzdáno k ekologické recyklaci. Informace o mo?nostech likvidace vyslou?ilého p?ístroje vám podá obecní nebo m?stská správa.
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