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1. Elektrické přípojky 
Přípojka může být provedena jen schváleným odborníkem, dle místních předpisů. 
přívody musí být dimenzovány odpovídajícím způsobem. Přípojka smí být 
provedena jen přes svorkovnici. Řídící box přístroje jako čerpadla atd. jsou 
hotově připojeny. 
 
2. Bezpečnostní pokyny 
 
POZOR: Čtěte tyto pokyny důkladně a řiďte se jimi ! 
 
 
ZABRÁNĚNÍ RIZIK PRO DĚTI 
Aby jste předešli riziku zranění dětí, nedovolte dětem samotné použití vířivky bez 
dozoru. Redukujte popř. stav vody když ji používají děti. Pozor na teplotu vody! 
Vyzkoušejte rukou, než je použijí děti. Povrchy vířivky - a popř. také okolí jsou 
hladké a kluzké! Připomeňte dětem aby dbali opatrnosti při nastupování – a 
vystupování z bazénu. Nepřipusťte, aby děti lezli na okraj vířivky. 
 
ZABRÁNĚNÍ RIZIK PRO DOSPĚLÉ 
V zásadě platí všechna již zmíněná rizika i pro dospělé. Neodstraňujte 
zakrytování 
nebo ochranné krytky nasávání. Neprovozujte vířivku nikdy bez, nebo s 
poškozenou 
krytkou nasávání. Pozor na nebezpečí uklouznutí! Nedovolte nemocným osobám 
nebo osobám s otevřeným poraněním nebo nakažlivou nemocí použití vířivky pro 
dobro jejich vlastního zdraví. Nenoste žádné šperky do vířivky. Dávejte pozor na 
volné šaty a jiné předměty k užívání – tyto mohou být vtaženy nasávacími otvory 
nebo popř. sevřeny rotujícími tryskami. Nepijte žádný alkohol, neberte léky nebo 
drogy! Hrozí zde vážné riziko utopení. Osoby, které pravidelně berou léky, by se 
měli zeptat svého lékaře, zda jejich použití není závadné. Použití vířivky v 
souvislosti s léky může vést ke spánku (nebezpečí utopení), ale také k srdečním 
záchvatům, vysokému krevnímu tlaku nebo oběhovým problémům. Těhotné ženy 
by se měly zeptat svého lékaře, zda její použití není nebezpečné. 
 
OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM ZÁSAHEM 
Před použitím pravidelně testujte bezpečnostní jistič. Vířivka musí být vždy 
zapojen na proudový chránič a bezpečnostní jistič s odpovídajícím uzemněním. 
Používejte 
správnou kabeláž. Nepoužívejte žádné staré vodiče. Poškozené kabelové spojení 
okamžitě vyměňte. Nepoužívejte žádné elektronické předměty v nebo v blízkosti 
vířivky, specielně pak svítilny, telefony, radiové a televizní přístroje nepoužívejte 
v okruhu dvou metrů. Poruchy v takovém okolí mohou být smrtelné. Instalujte 
vířivku 
tak, aby vypouštění resp. přepad vedl pryč od elektrických přístrojů. Odpojte 
přívod 
proudu před vyprázdněním – nebo jiných údržbových pracích na vířivce. 

 



 

 

Upozornění: Vaše vířivka je vybavena vícero čerpadly, topením a dalšími prvky. 
To vám dovolí oddělené nastavení různých okruhů. Neuvádějte vířivku nikdy do 
provozu bez vody. To může poškodit součástky. 
 
UPOZORNĚNÍ NA SNÍŽENÍ RIZIKA 
• Voda ve vířivce by nikdy neměla přesáhnout teplotu 40°C. Bezpečná teplota je 
okolo 38°C. Nižší teplota vody se doporučuje pro děti, nebo když se vířivka 
používá déle jak 15 minut. Jelikož vysoká teplota vody může mít potenciální 
účinek na poškození plodu v ranných měsících těhotenství, doporučujeme 
těhotným ženám a rodičům kojenců konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. 
 
• Osoby které trpí srdeční nemocí, nadměrnou obezitou, nízkým, nebo vysokým 
krevním tlakem, cukrovkou, ekzémy a jinými zdravotními obtížemi, starší lidé, 
musí používání vířivky předem konzultovat s lékařem. 
 
• Osoby, které užívají léky se musí před použitím vířivky předem poradit se svým 
ošetřujícím lékařem. Některé typy leků způsobují ospalost, malátnost, ovlivňuji 
srdeční rytmus, krevní tlak a mohou způsobit riziko utonutí. 
 
• Nepoužívejte vířivku bezprostředně po ukončeni vysilujícího cvičení. 
 
• Vyhraďte si rozumnou časovou hranici při používání vířivky. Delší vystavení těla 
vyšším teplotám vody, může mít za následek vysokou teplotu těla. Příznaky 
mohou být závrať, malátnost, ospalost a tyto příznaky mohou způsobit i utonutí. 
 
• Vždy před vstupem do vířivky testujte teplotu vody, vstupujte a vystupujte 
opatrně, mokrý povrch může být velmi kluzký a nebezpečný. 
 
• Před vstupem do vířivky doporučujeme měřit teplotu vody spolehlivým 
teploměrem. Regulační zařízení vířivky může vykazovat mírnou odchylku a 
nemusí ukazovat přesnou teplotu. 
 
• Udržujte vodní chemické parametry doporučené Vašim dealerem (prodejcem). 
Správná chemická údržba vody je důležitá k ochraně vířivky a komponentů. 
 
• Když vířivka není v provozu, horní kryt vířivky doporučujeme bezpečně zajistit 
řemeny před dětmi proti otevřeni – hrozí nebezpečí utonutí, nebo zničení krytu 
silným silním větrem. 
 

 

 

Well‐Ness – Váš wellness partner 
www.relaxovat.cz 

 


