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INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ 
SPA OPĚRKA HLAVY 

ČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY PŘED 
POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU 

 INTEX® NÁVOD NA POUŽITIE 
SPA OPIERKA HLAVY 

ČÍTAJTE A DODRŽUJTE VŠETKY POKYNY PRED 
POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU 

 VAROVÁNÍ 

 

 VAROVANIE 

• Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělé osoby. 
Tento výrobek není hračka. 

• Nejedná se o plovací zařízení. 

• Výrobek sejměte před umístěním krytu na vířivou vanu. 

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K 
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI. 

 • Montáž a demontáž smie vykonávať len dospelé osoby. 
Tento výrobok nie je hračka. 

• Nejedná sa o plávacie zariadenie. 

• Výrobok odstráňte pred umiestnením krytu na vírivú vaňu. 

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANIE MÔŽE VIESŤ K 
VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI. 

NÁVOD K SESTAVENÍ 

1. Nafoukněte opěrku hlavy pomocí ruční nebo nožní 
vzduchové pumpy na požadovanou pevnost. 
Nepoužívejte kompresor. Viz obr. (1). 

2. Můžete také částečně naplnit opěrku vodou. Použijte 
čistou vodu ze zahradní hadice nebo baterie pomocí 
dodaného trychtýře. Viz obr (2). Poté pokračujte doplně-
ním vzduchu do požadované pevnosti. Viz obr. (1). 

3. Ujistěte se, že ventil je zavřený a zapuštěný do povrchu 
opěrky hlavy. Umístěte opěrku hlavy nad vybranou část 
stěny vířivé vany. Viz obr. (3). 

4. Upravte pevnost uvolněním nebo přidáním tlaku vzduchu. 

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ 

1. K čištění používejte pouze jemný mýdlový roztok teplé 
vody. Nepoužívejte žádné chemikálie. 

2. Otevřete krytku ventilu a vložte trychtýř. 

3. Vypusťte a / nebo vyfoukněte opěrku hlavy. Nasaďte zpět 
čepičku ventilku. 

4. Před uskladněním opěrku důkladně vyčistěte. 

5. Skladujte opěrku na rovné ploše, volně složenou a 
vyvarujte se ostrých zlomů a záhybů, které by mohly 
opěrku hlavy poškodit. 

6. Původní obal je možné použít pro skladování. Skladujte 
na suchém a chladném místě. 

7. V případě oprav, používejte běžně dostupné soupravy 
PVC lepidla a záplat. 

 NÁVOD NA ZOSTAVENIE 

1. Nafúknite opierku hlavy pomocou ručnej alebo nožnej 
vzduchovej pumpy na požadovanú pevnosť. Nepoužívajte 
kompresor. Viď obr. (1). 

2. Môžete tiež čiastočne naplniť opierku vodou. Použite čistú 
vodu zo záhradnej hadice alebo batérie pomocou 
dodaného lievika. Viď obr. (2). Potom pokračujte 
doplnením vzduchu do požadovanej pevnosti. Viď obr. (1). 

3. Uistite sa, že ventil je zatvorený a zapustený do povrchu 
opierky hlavy. Umiestnite opierku hlavy nad vybranú časť 
steny vírivej vane. Viď obr. (3). 

4. Upravte pevnosť uvoľnením alebo pridaním tlaku vzduchu. 

POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE 

1. Na čistenie používajte iba jemný mydlový roztok teplej 
vody. Nepoužívajte žiadne chemikálie. 

2. Otvorte krytku ventilu a vložte lievik. 

3. Vypustite a / alebo vyfúknite opierku hlavy. Nasaďte späť 
čiapočku ventilu. 

4. Pred uskladnením opierku dôkladne vyčistite. 

5. Skladujte opierku na rovnej ploche, voľne zloženú a 
vyvarujte sa ostrých zlomov a záhybov, ktoré by mohli 
opierku hlavy poškodiť. 

6. Pôvodný obal je možné použiť pre skladovanie. Skladujte 
na suchom a chladnom mieste. 

7. V prípade opráv, používajte bežne dostupné súpravy PVC 
lepidla a záplat. 

 

 

 

Poznámka: Ilustrace jsou bez 
měřítka a slouží pouze k lepšímu 
pochopení textu. Dodaný výrobek se 
může lišit.  

Poznámka: Ilustrácie sú bez 
meriatka a slúži len k lepšiemu 
pochopeniu textu. Dodaný výrobok 
sa môže líšiť. 

 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE / TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE 
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