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VAROVÁNÍ 

 Neotevírejte kryt tohoto produktu. 

Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. 

 K snížení nebezpečí rizika zranění, 

nedovolte dětem, aby tento produkt používali. 

Opatrujte děti a postižené. 

 Dětem je doporučováno, aby se tomuto 

produktu a jeho elektrickým kabelům vyhýbali. 

 Děti maji zpozornit a s tímto produktem 

si nehrát. 

 Tento přístroj by měl být držen dále od 

osob (a dětí) s omezenou pohybovou 

schopností, senzorických anebo duševně 

chorých osob. Tyto osoby mohou přístroj 

užívat pouze za doprovodu zodpovědné 

osoby, která má zkušenost s tímto produktem 

a převezme tak zodpovědnost a bezpečnost. 

 Produkt může být sestaven pouze 

dospělými a zodpovednými osobami. 

 Existuje riziko zranění elektrickým 

proudem. Produkt může být zapojen pouze do 

uzeměné zásuvky, která je jištěná. Pokud 

nemůžete určit, zda je zásuvka jištěna, nechte 

jí zkušenou a oprávněnou osobou –

elektrikářem přezkoušet. Nejvyšší hodnota by 

měl být 30mA. Prosíme nepoužívejte žádné 

přenosné zařízení. 

 Produkt nezapomeňte vypnout, pokud 

se jej chystáte čistit, odpojit nebo použít pro 

jiné účely. 

CS 

 Pokud je zapojovací vedení tohoto 

produkt poškozené, nechte jej kvalifikovanou 

osobou přezkoušet nebo opravit. Nikdy 

neopravujte sami nebo nenahrazuje sami 

náhradní díly. 

 Nejdříve produkt umístěte na správné 

místo, poté zapojte. 

 Abyste se vyhli nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte 

prodlužovací kabel, časovač nebo jiné 

připojovací systémy. Ujistěte se, že v místě 

instalace se nachází příslušná zásuvka. 

 Nikdy neponořujte přístroj do vody. 

 Elektrický kabel nezakopávejte do 

země. Tento kabel musí být umístěn tak, aby 

mu nehrozilo poškození sekačkou, nůžkami 

apod.  

 Nezapínejte přístroj, pokud stojíte ve 

vodě nebo máte mokré ruce. 

 Nevystavujte se přímo světlu, které 

tento přístroj vyzařuje. 

 Nepoužívejte tento přístroj, pokud 

vidíte, že je rozbitý, poškozený nebo neúplný. 

Vždy musí být vodotěsný. V případě 

poškození světla, odstraňte přístroj z vody. 

 Nestrkejte prsty nebo jiné části těla do 

otvorů a děr přístroje. 

 Výrobek obsahuje silné magnety. 

Nepřibližujte se tak s mobilními telefony nebo 

jinými elektrickými přístroji. 

 Udržujte transformátor více jak 3,5m od 

bazénu. 

 Udržujte elektrický přípoj přístroje více 

jak 3,5m od bazénu. 

 Tento produkt může být kombinován 

pouze s nezabudovanými bazény. 

Nepoužívejte pro zabudované bazény. Bazén 

musí být na zimu kompletně smontován a 

uložen na vhodném místě. 

 Tento produkt smí být používán jen pro 

účely jemu určené. 

NEDODRŽOVÁNÍM TĚCHTO POKYNŮ 

MŮŽE DOJÍT K TĚŽKÝM NEHODÁM A 

ZRANĚNÍM. HROZÍ ZRANĚNÍ 

ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÁ 

TĚŽKÁ ZRANĚNÍ. 

Tento produkt je k použití jako osvětlení pro nezabudované bazény. 

S upevněním na vnitřní zeď bazénu pomocí integrovaných magnetů. 

Ocelová deska je součástí dodávky, její instalace je snadná  a používá 

se především na vnější straně bazénu. Pro to, aby produkt splňoval 

dobře svojí funkci, doporučuje se jej použít na stěny o šířce 

maximálně 0,8 mm.  

Technická data transformátoru: 

230 V / 12 V 50 HZ, 500 mA 6 W 

http://www.bazenonline.cz/bazenova-led-svetla

