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1. Představení organizace obsahu a způsobu konzultace. 

1.1. Použité symboly. 

 

Označuje nebezpečné situace a upozornění. Části uživatelského návodu označené černě tímto symbolem je 

třeba číst maximálně pozorně. 

 

Informuje o tom, že nesmí být prováděny práce na elektrických zařízeních pod napětím. Tyto práce mohou začít 

teprve po přijetí vhodných bezpečnostních opatření, předepsaných platnými mezinárodními a/nebo národními 

předpisy. 

 

1.2. Glosář. 

 Blower: elektromechanické zařízení (dmýchadlo), použité pro pohyb vzduchu. 

 Odsávání: vstup výrobku (č. 2, IN). 

 Přítok: výstup výrobku (č. 2, OUT). 

 Průtok: je množství média (vzduchu), které prochází průřezem za jednotku času. 

 Výtlačná výška: jedná se o maximální výškový rozdíl, který může vzduch poháněný blowerem překonat. 

 Tepelná ochrana: Zařízení, které přeruší elektrické napájení výrobku v případě jeho přehřátí. 

 Diferenciální vypínač (RCD): jedná se o elektrotechnické zařízení schopné přerušit obvod v případě poruchy. 

 Součásti rozvodu vody: součásti použité pro vytvoření rozvodu, ve kterém se používá výrobek (trubky, ventily, 

spojky, hadicové spojky apod.). 

 Bazén: umělá vana naplněná vodou, obvykle používaná pro plavání nebo jiné vodní aktivity. 

 Bazén typu „lázně“: výrobek používaný jednou nebo více osobami jsou časně za účelem ponoření do vody, 

jehož částí jsou zařízení pro vytváření oběhu vzduchu nebo vody a zařízení pro ohřev vody. 

 Elektrická zástrčka: mechanický konektor, který lze zasunout do odpovídající proudové zásuvky (elektrická 

zásuvka). 

 Zpětný ventil: jedná se o ventil, který umožňuje jediný směr průtoku. 

 

2. Základní upozornění a informace pro adresáta. 

2.1. Záruka. 

2.1.1.  Základní aspekty. 

i. V souladu s těmito nařízeními prodejce ručí za to, že výrobek odpovídající této záruce („výrobek“) se 

nevyznačuje žádnou vadou shody v okamžiku jeho odevzdání. 

ii. Záruční období pro výrobek je dva (2) roky a počítá se od okamžiku jeho odevzdání kupujícímu. 

iii. V případě výskytu vady shody výrobku, na kterou kupující upozorní prodejce během záručního období, bude 

prodejce muset opravit nebo vyměnit výrobek na vlastní náklady a v místě, které pokládá za nejvhodnější, 

s výjimkou případu, kdy to není možné, nebo když je to nepřiměřené. 

iv. V případě, že by nebylo možné opravit nebo vyměnit výrobek, kupující bude moci trvat na odpovídajícím snížení 

ceny, nebo v případě, že by vada shody byla dostatečně důležitá, kupující bude moci trvat na zrušení prodejní 

smlouvy. 

v. Součásti vyměněné nebo opravené ve smyslu této záruky neprodlouží dobu trvání záruky původního výrobku, 

ale budou se vyznačovat vlastní zárukou. 

vi. Pro uplatnění této záruky bude kupující muset prokázat datum zakoupení a odevzdání výrobku. 

vii. Po uplynutí více než šesti měsíců od odevzdání výrobku kupujícímu bude muset kupující v případě, že uvede 

vady jeho shody, prokázat původ a existenci zjištěné vady. 

viii. Tento záruční list neomezuje ani neovlivňuje práva, kterými disponují spotřebitelé ve smyslu národních 

nařizujících předpisů. 

2.1.2.  Speciální podmínky. 

i. Tato záruka se vztahuje na výrobky, které jsou předmětem tohoto návodu k použití. 

ii. Tento záruční list je aplikovatelný výhradně v zemích Evropské unie. 

iii. Za ú čelem uplatnění této záruky bude kupující muset postupovat přesně podle pokynů výrobce, uvedených v 

dokumentaci, která provází výrobek, v případě její aplikovatelnosti na základě řady a modelu výrobku. 

iv. V případě uvedení kalendáře pro výměnu, údržbu nebo vyčištění některých součástí výrobku lze záruku 

považovat za platnou pouze v případě, že byl tento kalendář správně dodržen. 

 2.1.3. Omezení.  

i. Tato záruka se aplikuje výhradně na prodeje provedené spotřebitelům, přičemž za „spotřebitele“ se považuje 

osoba, která zakoupila výrobek za účelem, který nespadá do prostředí jeho profesionální aktivity. 

ii. Není poskytována žádná záruka vztahující se na běžné opotřebení v důsledku používání výrobku. Ve vztahu k 

dílům, součástem a/nebo materiálům, které jsou nahraditelné nebo opotřebitelné, jako jsou rotory, ložiska, 

iii. žárovky, těsnicí kroužky, těsnění, houby, náplně apod., se bude postupovat za dodržení na řízení uvedených v 

dokumentaci, která provádí výrobek. 

iv. Záruka nepokrývá případy, kdy byl výrobek: 
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a) předmětem nesprávného zacházení; 

b) předmětem oprav, údržby nebo manipulace ze strany neautorizované osoby nebo 

c) když byl opravován a vybaven neoriginálními náhradními díly. V případě, že vada shody výrobku vznikla 

jako důsledek nesprávné instalace nebo postupu při jeho uvádění do činnosti, tato záruka odpovídá pouze 

v případě, že byla uvedená instalace nebo postup jeho uvedení do činnosti zahrnut/a v prodejní smlouvě 

výrobku a byla provedena prodejcem nebo na jeho odpovědnost. 

 

2.2. Způsob vrácení. 

V případě vad, nedostatků a poruch je třeba výrobek vrátit prodejci s náležitě vyplněným lístkem, na kterém je 

uvedena neshoda, je-li přítomna. 

 

2.3. Všeobecná a bezpečnostní upozornění. 

2.3.1.  Všeobecná upozornění. 

SHOTT International srl pracuje nepřetržitě na vylepšování výrobků. Proto věříme, že uživatel pochopí technické 

změny, které si SHOTT International srl vyhrazuje provádět na podobě a na výbavě výrobků. 

SHOTT International srl neponese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z nevhodného použití 

výrobku. 

Pozorně si přečtěte a uschovejte tento návod k použití. 

Za účelem zvýšení energetické úspory se doporučuje používat výrobek pouze v případě potřeby. 

V následujících odstavcích najdete všechny pokyny potřebné pro optimální použití výrobku podle vašich potřeb a 

pro samostatné provedení malých zásahů čištění a údržby, které tento druh výrobku vyžaduje. Odkazy (#), které 

najdete v závorkách, odpovídají součástem uvedených v sestavném schématu (viz č. 3). 

Při přijetí a/nebo zakoupení výrobku zkontrolujte neporušenost obalu. Výrobek musí být provázen návodem k 

použití a návod k použití musí být neporušený. V případě poruch si přečtěte návod k použití a dle potřeby se 

obraťte na specializovaný technický personál. 

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití bude mít za následek okamžité zrušení platnosti záruky. 

2.3.2.  Bezpečnostní upozornění. 

Výrobek není vhodný pro osoby (včetně dětí) postižené fyzickými, senzorickými nebo duševními nedostatky nebo 

osobami, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, s výjimkou případu, kdy budou poučeny 

ohledně použití výrobku a bude na ně dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Dohlížejte na děti, abyste 

se ujistili, že si nehrají s výrobkem. 

Neponořujte blower (č. 3, # 6) do vody. 

Před jakýmkoli zásahem na výrobku (blower, č. 3, # 6), a to z jakýchkoli důvodů, si osušte ruce. 

Před jakýmkoli zásahem na výrobku (blower, č. 3, # 6), a to z jakýchkoli důvodů, odpojte elektrickou zástrčku z 

elektrické zásuvky.  

Obalové materiály nepředstavují hračky pro děti; fólie mohou být nebezpečné a způsobit zadušení. 

Před, po a během plavání se vyhněte požívání alkoholických nápojů. Požívání alkoholických nápojů může 

způsobovat ospalost, ztrátu vědomí a následné utonutí.  

V případě požití lék ů, které způsobují ospalost (např.: uklidňující prostředky, antihistaminika nebo 

antikoagulanty), se vyhněte plavání v bazénech s teplou vodou. 

Dlouhodobé ponoření do teplé vody může vést k hypertermii
1
, zatímco ponoření do studené vody může vést k 

hypotermii
2
 s příznaky, jako jsou: závratě, mdloby, ospalost, letargie

3
. Následky hypertermie a hypotermie mohou 

být: neschopnost uvědomit si nastávající nebezpečí; absence vnímání tepla nebo chladu, chybějící rozeznání 

potřeby vyjít z bazénu, fyzická neschopnost vyjít z bazénu, poškození plodu v případě těhotných žen, stav 

bezvědomí s následným nebezpečím utonutí. 

 

3. Představení výrobku. 

3.1. Vymezení použití výrobku. 

Výrobek byl navržen tak, aby umožňoval transformaci vašeho bazénu na bazén typu „lázně“, a lze jej snadno 

přizpůsobit všem bazénům. 

3.2. Základní součásti. 

Viz č. 3. 

1. Trubka se vzduchem (součást rozvodu vody) od 

bloweru po zpětný ventil (délka 4,5m). 

6. Blower 11. Trubka se vzduchem (součást rozvodu vody) od 

zpětného ventilu po difuzér vzduchu (délka 3m). 

2. Stahovací páska. 7. Zpětný ventil 12. Bazén (není součástí výrobku) 

3. Konektor s bajonetovým závitem. 8. Držák se vzduchem. 13. Uzávěr difuzéru vzduchu. 

4. Adaptér s bajonetovým závitem. 9. Uzávěr difuzéru vzduchu. 14. Trubka se vzduchem (součást rozvodu vody) od 

zpětného ventilu po zpětný ventil (délka 0,5m). 5. O-kroužek. 10. Difuzér vzduchu. 

4. Technické údaje a charakteristiky. 

                                                           
1
 Zvýšení tělesné teploty za fyziologické meze; maximální mezní teplota je 37°C. 

2
 Snížení tělesné teploty za fyziologické meze; minimální mezní teplota je 34°C. 

3
 Stav nečinnosti a chybějící reaktivity, který se přibližuje bezvědomí. 

Tab. 3. 
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Viz Tab. 1 patřící k č. 1. 

 

5. Instalace. 

5.1. Potřebné nástroje. 

Viz č. 4. 

5.2. Charakteristiky a podmínky skladování. 

Během skladování uložte výrobek na suché místo, mimo dosah nepříznivého počasí. Skladovací teplota: -20 [°C] 

až +40 [°C]. 

5.3. Přeprava. 

Výrobek je vybaven vhodnými ochrannými prostředky pro jeho ochranu před případnými škodami během 

přepravy, ale v každém případě se doporučuje zacházet s ním opatrně, aby se zabránilo jeho poškození. 

5.4. Manipulace. 

Věnujte náležitou pozornost manipulaci s výrobkem (difuzér vzduchu - č. 3, # 10 - naplněn pískem), protože je 

velmi těžký. 

5.5. Umístění. 

Výrobek (blower, č. 3, # 10) musí být vždy a v každém případě umístěn nejméně 3,5 [m] od okraje bazénu (č. 5), 

a to mimo něj.  

Výrobek (difuzér vzduchu, č. 3, # 10) musí být umístěn na dně bazénu. 

Doporučuje se vzít v úvahu následující aspekty: 

 Rozměry a polohu součástí rozvodu vody. 

 Potřebný volný prostor. 

 Polohu napájecího panelu (blower) a trubka se vzduchem (č. 3, # 1) by měl být umístěn v místě, kde nemohou 

být poškozena. 

 Umístění elektrického napájení (elektrická zásuvka, umístěná nejméně 3,5 [m] od okraje bazénu). 

 Držák a jeho umístění. 

Ujistěte se, že výrobek je umístěn na místě, kde hluk produkovaný během jeho běžné činnosti nepůsobí jako 

rušivý prvek. 

Výrobek umístěte na místo ve stínu, aby se zabránilo přehřátí bloweru. 

5.6.  Připojení a uvedení do provozu. 

Instalace výrobku a jeho uvedení do činnosti musí být provedeny osobami s náležitými znalostmi a zkušenostmi. 

Elektrický rozvod musí být ve shodě s platnými mezinárodními anebo národními předpisy. 

Výrobek je třeba připojit k elektrické zásuvce vybavené bezpečnostním diferenciálním vypínačem s citlivostí 

nejméně 30 [mA]. Před uvedením výrobku do provozu se ujistěte, že je váš rozvod vybaven tímto za řízením, a 

dle potřeby se obraťte na technika s příslušnou odborností.  

Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s elektrickým rozvodem, ke kterému má být připojen. 

Elektrická zásuvka se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od vody, ale musí být snadno dostupná, aby 

umožňovala rychlé vypnutí výrobku v případě jeho poruchy. Je jednoznačně zakázané odřezat napájecí kabel 

anebo vyměnit elektrickou zástrčku. 

Elektrický kabel musí být umístěn tak, aby se zabránilo jeho možnému poškození, jako například zkroucení 

anebo rozřezání. 

5.6.1.  Naplnění difuzéru vzduchu. 

Postupujte následujícím způsobem: 

1. Naplňte difuzér vzduchu (č. 3, # 10) pískem (není součástí, přibližně 13,5 [kg]) způsobem znázorněným na č. 7. 

2. Ponořte difuzér vzduchu na úrovni hladiny a vypusťte všechen vzduch, který se nachází uvnitř. 

3. Udržte difuzér ponořený a uzavřete jej prostřednictvím uzávěrů (č. 3, # 9. 13, č. 7). 

5.6.2.  Připojení trubek. 

Postupujte následujícím způsobem: 

1. Umístěte o-kroužek (č. 3, # 5) na výstup vzduchu bloweru (č. 3, # 6). 

2. Přišroubujte adaptér s bajonetovým závitem (č. 3, # 4) na výstup vzduchu bloweru (č. 3, # 6). 

3. Připojte konektor s bajonetovým závitem (č. 3, # 3) k trubce vzduchu (č. 3, # 1) a připevněte jej stahovací 

páskou (č. 3, # 2). 

4. Umístěte trubku vzduchu (č. 3, # 1) do držáku trubky vzduch u (č. 3, # 8) způsobem znázorněným na č. 7. 

5. Připojte trubku vzduchu (č. 3, # 1) ke zpětnému ventilu (č. 3, # 7) a připevněte ji stahovací páskou (č. 3, # 2); 

poté zkontrolujte, zda umožňuje přechod vzduchu správným směrem, č. 8. 

6. Připojte trubku vzduchu (č. 3, # 14) ke zpětnému ventilu (č. 3, # 7) a připevněte ji stahovací páskou (č. 3, # 2). 

7. Připojte trubku vzduchu (č. 3, # 11) k difuzéru vzduchu (č. 3, # 10) a připevněte ji stahovací páskou (č. 3, # 2) 

viz č. 10. 

8. Umístěte držák trubky vzduchu způsobem uvedeným na č. 9. 

9. Umístěte difuzér vzduchu dovnitř bazénu (č. 3, # 12). 

Zpětné ventily musí být umístěny mimo bazén a nad úrovní hladiny vody (č. 2). 

Trubka vzduchu (č. 3, # 11) musí přecházet nad okrajem bazénu. 
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Blower musí být umístěn ve vyvýšené poloze vzhledem ke dnu bazénu. (nejméně 3 [cm], č. 2). 

5.7. Opětovná instalace a opětovné použití. 

V případě výskytu rizika mrazů musí být výrobek důkladně vyprázdněn a musí z něj být vylita jakákoli tekutina 

přítomná v difuzéru vzduchu (č. 3, # 10). 

5.8. Likvidace a naložení s odpadem.  

Doporučuje se roztřídit jednotlivé obalové materiály (karton, nylon apod.) i materiály vyměněné během operací 

údržby, a naložit s nimi jednotlivě. Vhodný tříděný sběr za účelem následné recyklace a úpravy vyřazených 

materiálů a likvidace kompatibilní se životním prostředím přispívá k zabránění možných negativních následků na 

životním prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití anebo recyklaci materiálů, ze kterých se výrobek 

skládá. 

Svévolná likvidace výrobku ze strany uživatele má za následek uplatnění sankcí stanovených platnými 

mezinárodními anebo národními předpisy. 

5.8.1. Sběr odpadu tvořeného elektrickým/elektronickým materiálem. 

Směrnice EU 2002/96/ES klasifikuje tento výrobek jako elektrické nebo elektronické zařízení. Symbol 

přeškrtnutého koše uvedený na zařízení nebo na obalu informuje o tom, že výrobek musí být po skončení své 

životnosti podroben tříděnému sběru, odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto bude muset doručit zařízení 

se skončenou životností do vhodných středisek tříděného sběru elektronického a elektrotechnického původu, 

nebo jej znovu doručit prodejci při koupi nového zařízení obdobného druhu v rozsahu jedno za jedno. Vhodný 

tříděný sběr za účelem následné recyklace a úpravy vy řazených materiálů a likvidace kompatibilní se životním 

prostředím. Přispívá k zabránění možných negativních následků na životním prostředí a na zdraví a podporuje 

opětovné použití anebo recyklaci materiálů, ze kterých se za řízení skládá. Svévolná likvidace výrobku ze strany 

uživatele má za následek uplatnění administrativních sankcí stanovených platnými národními předpisy. 

 

6. Činnost a použití. 

Nepoužívejte lepidla, těsniva nebo jiné chemické výrobky na závity nebo jiné části výrobku. 

6.1. Popis činnosti. 

Výrobek, který jste si zakoupili, je konstruován pro vhánění vzduchu do bazénu. Prostřednictvím tohoto výrobku 

se váš bazén promění v komfortní bazén „lázeňského“ typu. 

6.2. Řada aplikací. 

Výrobek byl konstruován a vyroben pro činnost ve sladkovodních nadzemních bazénech, umístěných venku. 

6.3. Použití. 

Je přísně zakázáno odřezávat a vyměňovat napájecí kabel anebo na něm provádět změny. 

Výrobek musí být používán pouze a výhradně ke vhánění vzduchu do bazénů, musí být používán na hraní a jeho 

instalace musí být provedena způsobem uvedeným v tomto návodu k použití. 

Výrobek nesmí být používán v lékařsko-terapeutickém prostředí. 

6.4. Omezení použití a mezní podmínky prost ředí. 

 Maximální teplota použití: +40 °C. 

 Minimální teplota použití: 0 °C. 

 Maximální teplota vody: +40 °C. 

 Minimální teplota vody: +4 °C. 

 Maximální výška vody: 1,3 m. 

Výrobek může být v provozu nepřetržitě přibližně 20 minut (variabilní interval, který závisí na podmínkách 

prostředí) až do zásahu tepelné ochrany. K obnovení provozu výrobku dojde po ochlazení (blower).  

6.5. Nebezpečí a rizika. 

Výrobek představuje elektrické zařízení, a proto je při jeho instalaci a údržbě nutná maximální důslednost s cílem 

zabránit vzniku nebezpečí. Věnujte speciální pozornost: 

 stavu napájecího kabelu, který nesmí být poškozen; 

 výrobek nesmí být ponechán bez dozoru; 

 výrobek musí být uschován a používán mimo dosah nepříznivých klimatických podmínek; 

 voda nesmí nikdy téct směrem k bloweru; 

 zpětné ventily musí být umístěny mimo bazén a nad úrovní hladiny vody (č. 2). 

 

7. Pokyny pro uživatele. 

7.1. Způsob použití a nastavení určená výrobcem. 

Při použití výrobku postupujte následovně: 

1. připojte trubku vzduchu (č. 3, # 1) k bloweru s použitím konektoru s bajonetovým závitem (č. 3, # 3); 

2. zapojte elektrickou zástrčku do elektrické zásuvky; 

3. ponořte se do vody. 

Po ukončení používání výrobku: 

1. odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky; 

2. odpojte trubku vzduchu (č. 3, # 1) od bloweru s použitím konektoru s bajonetovým závitem (č. 3, # 3); 
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3. odložte blower mimo dosah nepříznivých klimatických podmínek. 

8. Běžná, plánovaná údržba a mimořádná údržba. 

Neprovádějte mazání anebo nepoužívejte čisticí prostředky anebo chemické produkty k čištění. 

Všechny práce mimo řádné údržby (výměna napájecího kabelu apod.) musí být provedeny specializovaným 

technickým personálem.   

Před zahájením jakéhokoli zásahu pamatujte na odpojení elektrické zástrčky z elektrické zásuvky.  

8.1. Běžná údržba.       

Ujistěte se, že ventilační mřížka bloweru (č. 3, # 6) je vždy volná kvůli zajištění správné ventilace výrobku, č. 11. 

8.2. Mimořádná údržba.       

Spočívá ve výměně opotřebovaných nebo poškozených součástí (napájecí kabel, zpětný ventil apod.).  

Když je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou, nebo v každém 

případě osobou s obdobnou kvalifikací kvůli zabránění jakéhokoli rizika. 

9. Diagnostika a vyhledávání poruch nebo poškození. 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA 1. ŘEŠENÍ 2. ŘEŠENÍ 

Výrobek nefunguje 

Elektrické napájení chybí nebo je 

nedostatečné 

Zkontrolujte přítomnost 

elektrického napájení. 

Obraťte se na specializovaný 

technický personál. 

Elektrická zástrčka není správně 

zapojena do elektrické zásuvky. 

Řádně zapojte elektrickou 

zástrčku do elektrické zásuvky. 

Difuzér vzduchu (č. 3, # 10) je 

ucpán. 

Dejte do pořádku difuzér vzduch 

u (č. 3, # 10). 

Ventilační mřížka je ucpána ne 

čistotami, č. 11. 
Vyčistěte mřížku. 

Ucpané nebo ohnuté součásti 

rozvodu vody. 

Dejte do pořádku součásti 

rozvodu vody. 

Aktivace tepelné ochrany. 
Vyčkejte na ochlazení výrobku 

(blower). 

Proudění vzduchu je opačné než 

běžný směr zpětných ventilů. 

Dejte do pořádku zpětné ventily 

podle informací na č. 8. 

Poškozený kabel. Náhodná událost anebo nedbalost. 
Obraťte se na specializovaný 

technický personál. 

Poškozené 

plastové součásti. 
Opotřebení. 

Proveďte jejich výměnu. Obraťte se na specializovaný 

technický personál. 

10. Součásti dostupné v běžném prodeji, náhradní díly a příslušná dokumentace. 

Viz Tab. 2 vztahující se na č. 12. 

Prodejce Mobilního vířivkového systému 

Poolbubble pro bazény: 

www.bazenonline.cz 

https://www.bazenonline.cz/mobilni-virivkovy-system-poolbubble-pro-bazeny
https://www.bazenonline.cz/mobilni-virivkovy-system-poolbubble-pro-bazeny
https://www.bazenonline.cz/mobilni-virivkovy-system-poolbubble-pro-bazeny

