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INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ 
SPA DRŽÁK NÁPOJŮ 

ČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY PŘED 
POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU 

 INTEX® NÁVOD NA POUŽITIE 
SPA DRŽIAK NÁPOJOV 

ČÍTAJTE A DODRŽUJTE VŠETKY POKYNY PRED 
POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU 

 VAROVÁNÍ 

 

 VAROVANIE 

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

• Nikomu nedovolte, aby seděl nebo stál na držáku nápojů. 

• Nikdy nepokládejte horké tekutiny, alkohol, sklo, rozbitné 
předměty nebo elektrické zařízení do držáku nápojů. 

• Při skládání a rozkládání držáku nápojů postupujte 
opatrně. Vyhněte se kontaktu s oblastí závěsů. 

• 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. 

• Nikomu nedovoľte, aby sedel alebo stál na držiaku 
nápojov. 

• Nikdy nepokladajte horúce tekutiny, alkohol, sklo, rozbitné 
predmety alebo elektrické zariadenie do držiaka nápojov. 

• Pri skladaní a rozkladaní držiaka nápojov postupujte 
opatrne. Vyhnite sa kontaktu s oblasťou závesov. 

• Výrobok odstráňte pred umiestnením krytu na vírivú vaňu. 

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANIE MÔŽE VIESŤ K 
VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI. 

Držák nápojů má nosnost maximálně 5 kg (11 lbs). Vhodné 
pro všechny vířivé vany Intex PureSpa™. 

 

NÁVOD K SESTAVENÍ 

1. Rozložte ramena držáku nápojů. Viz obr. (1). 

2. Umístěte držák přes horní okraj stěny vany. Ujistěte se, 
že ramena jsou pevně nasazena přes stěnu a povrch 
držáku nápojů je rovnoběžný s úrovní hladiny vody. Viz 
obr. (2). 

 

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ 

1. Důkladně vyčistěte a osušte. 

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

3. Pro uskladnění doporučujeme použít původní obal. 
Skladujte na suchém a chladném místě. 

 

 Držiak nápojov má nosnosť maximálne 5 kg (11 lbs). Vhodné 
pre všetky vírivé vane Intex PureSpa ™. 

 

NÁVOD NA ZOSTAVENIE 

1. Rozložte ramená držiaka nápojov. Viď obr. (1). 

2. Umiestnite držiak cez horný okraj steny vane. Uistite sa, 
že ramená sú pevne nasadená cez stenu a povrch 
držiaka nápojov je rovnobežný s úrovňou hladiny vody. 
Viď obr. (2). 

 

POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE 

1. Dôkladne vyčistite a osušte. 

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

3. Pre uskladnenie odporúčame použiť pôvodný obal. 
Skladujte na suchom a chladnom mieste. 
 

 

 

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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