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NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ BAZÉNU EASY SET
PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY
Před instalací, používáním a demontáží si prostudujte celý návod a zejména kapitolu
Bezpečnostní pokyny. Opomenutí těchto pokynů může vést k ohrožení života, vážnému
zranění nebo i utonutí. Tyto pokyny si uschovejte pro další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ BAZÉNU


























Zajistěte dohled kompetentní dospělou osobou
po celou dobu používání bazénu dětmi, neplavci
nebo tělesně či duševně postiženými osobami.
Zajistěte všechny dveře, branky a bezpečnostní
zábrany před neoprávněným a nekontrolovaným
použitím bazénu nebo vstupu do jeho
bezprostředního okolí.
Ve vlastním zájmu instalujte bezpečnostní
zábrany, bránící vstupu dětí nebo domácích
zvířat do prostoru bazénu.
Bazén a bazénové příslušenství smí být
instalováno a demontováno pouze dospělými.
Nikdy
se
nepotápějte
ani
neskákejte
v nadzemních a příliš mělkých bazénech.
Nedodržení pokynu k instalaci bazénu na
vodorovné hladké a pevné ploše může vést ke
zhroucení bazénu s rizikem, že koupající se
osoby budou vyplaveny z bazénu ven.
Neopírejte se, nesedejte ani jinak nezatěžujte
nafukovací prstenec bazénu. Hrozí riziko
vyplavení vody z bazénu ven.
Z bazénu a jeho bezprostředního okolí odstraňte
ponechané hračky a plovací pomůcky – mohly by
lákat děti k použití bazénu bez dozoru dospělé
kompetentní osoby.
Křesla, schůdky, stoly nebo jiné vhodné
předměty mějte v dostatečné vzdálenosti od
bazénu a tak, aby nemohly sloužit dětem
k usnadnění vstupu do bazénu.
Mějte v rozumném dosahu od bazénu nějaké
prostředky pro záchranu tonoucího a také telefon
s telefonním číslem integrovaného záchranného
systému.
Nikdy nepoužívejte bazén osamoceni a
nedovolte, aby někdo osamocený bazén
používal.
Vodu v bazénu udržujte čistou a průhlednou, aby
bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně
odhadnout hloubku bazénu.
Při použití bazénu v noci zajistěte dostatečné
osvětlení bazénu, schůdků, přístupových cest
atd.
Neprovozujte nebezpečné hry uvnitř bazénu
nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit
koupající se osoby nebo konstrukci a
příslušenství, kterými je bazén vybaven.






















Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem
alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy
schůdky.
Pokud není bazén používán, odstraňte z něj
schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních
neoprávněných osob.
Zamezte vstupu osob, zejména dětí, na krycí
bazénovou plachtu, aby nemohlo dojít k jejich
propadnutí do bazénu, a následně jejich
vážnému zranění či utonutí.
Před použitím bazénu je nutné úplně odstranit
krycí plachtu, aby nebránila vizuální kontrole
prostoru bazénu.
Nikdy nedávejte žádnou plachtu na bazén, pokud
se v něm někdo nachází.
Okolí bazénu udržujete čisté a bez překážek, aby
se snížilo riziko uklouznutí nebo zakopnutí
s následkem pádu do bazénu.
Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu
a jeho příslušenství.
Udržujte vodu v bazénu zdravotně nezávadnou,
poučte koupající se, aby vodu z bazénu nepili a
vyvarovali se tak možných nevolností. Dodržujte
zásady hygieny.
Všechny výrobky, včetně bazénů, podléhají
opotřebení. Mezi příčiny zrychleného opotřebení
patří nevhodná nebo nesprávná údržba a
skladování. Důsledkem je pak zhroucením
bazénu provázené vylitím velkého množství vody
do okolního prostoru. Proto je velmi důležité
správně se o bazén starat.
Tento bazén je určen výhradně pro venkovní
použití.
Pokud bazén nebudete delší dobu používat,
např. přes zimu, vyprázdněte jej a uskladněte
podle návodu.
V období, kdy bazén používáte, zajistěte, aby
připojené filtrační zařízení přefiltrovalo objem
vody v bazénu alespoň jednou za den. Viz návod
a parametry používaného filtračního zařízení.

Krycí plachty, zábrany v okolí bazénu apod. nenahrazují dohled dospělé kompetentní osoby.
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Vlastník bazénu je povinen dodržovat místní předpisy vztahující se k bezpečnosti provozu bazénů. Je
na vlastníkovi bazénu, aby se těmito předpisy seznámil.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÝM
ZRANĚNÍM NEBO I SMRTI.
Doporučení:
Vlastník bazénu musí dodržet požadavky místních předpisů, týkajících se bezpečnostního oplocení prostoru
bazénu, bezpečnostních bariér, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků na instalaci bazénu. Pro bližší
informace kontaktujte místní samosprávu.
Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny uvedené v
návodu. Zde uvedená varování a bezpečnostní pokyny řeší některé všeobecná rizika spojená s vodní rekreací,
ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Proto při vodních radovánkách, sportech
a rekreaci používejte zdravý rozum. Návod si uschovejte pro budoucí použití. Pečlivě si přečtěte obal a
ponechte si ho pro další použití. Další varování viz také výrobek .
Obecné
 Pravidelně kontrolujte kolíky, šrouby a matice, zda nerezavějí. Kontrolujte výrobek, zda na něm nejsou
ostré hrany, zejména v uživateli přístupné ploše, aby nedošlo ke zranění.
Bezpečnost pro neplavce
 Zajistěte trvalý, aktivní a bdělý dohled kompetentní dospělé osoby nad slabými plavci a neplavci po celou
dobu použití bazénu (mějte na paměti, že děti mladší pěti let jsou nejrizikovější skupinou z pohledu
nebezpečí utonutí).
 Určete příslušnou kompetentní dospělou osobu, která bude dohlížet na bazén a jeho okolí po celou dobu,
kdy je používán.
 Slabí plavci nebo neplavci při použití bazénu by měli nosit záchranné prostředky.
 Pokud bazén není v provozu nebo je bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby
nelákaly děti do bazén, odstraňte z něj schůdky a zabezpečte přístup k němu tak, aby se do něj nemohly
dostat děti.
Bezpečnostní zařízení
 Doporučujeme zabezpečit okolí bazénu bariérou (a zabezpečit i všechny vstupy) s cílem zabránit
neoprávněnému přístupu k bazénu.
 Bariéry, bazénová zakrytí, alarmy nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou
náhradou za trvalý, aktivní a bdělý dohled kompetentní dospělé osoby.
Bezpečnostní výbava
 Doporučujeme mít v blízkosti bazénu záchranné prostředky (např. záchranný kruh).
 Mějte v blízkosti bazénu k dispozici funkční telefon a seznam nouzových telefonních čísel.
Bezpečné využívání bazénu
 Doporučujeme všem uživatelům, zejména dětem, naučit se plavat.
 Naučte se základům první pomoci a pravidelně si tyto znalosti obnovujte. V případě nouze to může být
velmi důležité pro úspěšnou záchranu života.
 Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
 Nikdy neskákejte do jakékoliv mělké vody. Může to vést k vážnému zranění nebo smrti.
 Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou zhoršit vaši schopnost
bezpečně používat bazén.
 Pokud je použito bazénové zakrytí, před vstupem do bazénu jej úplně odstraňte z povrchu vody.
 Chraňte uživatele bazénu před nemocemi souvisejícími s kvalitou vody tím, že udržujete bazénovou vodu
zdravotně nezávadnou a dodržujete hygienická pravidla. Viz pokyny na údržbu bazénové vody v návodu k
použití.
 Chemické látky a směsi (např. dezinfekční prostředky na úpravu vody, čištění apod.) skladujte mimo dosah
dětí.
 Odstranitelné schůdky musí být umístěny na vodorovné ploše.
 Respektujte a dodržujte varování a bezpečnostní značky umístěné na stěně bazénu.
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OBECNÁ BEZPEČNOST PŘI VODNÍCH SPORTECH A REKREACI
Vodní radovánky jsou příjemným odpočinkem a současně zdravou aktivitou. Nesou s sebou však významné
riziko zranění nebo i smrti. Ke snížení tohoto rizika je důležité znát a hlavně dodržovat určitá základní
bezpečnostní pravidla uvedená v příslušných návodech k použití, na obalech výrobků apod. Vězte ale, že tato
pravidla sice pokrývají všechna podstatná rizika spojená s používáním výrobků, ale ne úplně všechna. Proto
při vodních radovánkách, sportech a rekreaci používejte zdravý rozum.
Seznamte se a dodržujte zejména následující obecná pravidla:
o Zajistěte stálý dohled
o Naučte plavat
o Znejte základy první pomoci
o Poučte každého, kdo bude na děti dohlížet, o možných rizicích při používání bazénu a o dostupných
prostředcích pro záchranu nebo omezení rizik (bariéry, oplocení apod.)
o Naučte děti vnímat riziko a co dělat v případě nebezpečí
o Při vodních radovánkách vždy používejte zdravý rozum a správný úsudek
o A dohlížet, dohlížet, dohlížet …

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO VÝBĚR MÍSTA A JEHO PŘÍPRAVU








Tento bazén je určen pro venkovní použití a není určen pro zapuštění do země.
Zvolte takové místo pro bazén, které lze uzavřít a omezit tak neoprávněné a nekontrolované použití
bazénu nebo vstup do jeho bezprostředního okolí.
Instalujte bezpečností zařízení, které omezí pohyb dětí a domácích zvířat v okolí bazénu.
Nedodržení pokynu k instalaci bazénu na vodorovné hladké a pevné ploše může vést ke zhroucení
bazénu s rizikem, že koupající se osoby budou vyplaveny z bazénu ven.
Nebezpečí úrazu el. proudem: Elektrická zařízení (filtrační jednotku, strunovou sekačku, plotové
nůžky apod.) připojujte pouze k el. rozvodu, který vyhovuje ČSN, přes proudový chránič
s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.
Nebezpečí vážného zranění: Nepokoušejte se postavit bazén za silného nebo nárazového větru.

Při výběru místa mějte na mysli následující pokyny:
Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda
bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.
V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.), které by usnadnily
dětem vstup do bazénu, ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
Plocha pod bazénem musí být absolutně vodorovná, hladká a pevná. Nikdy bazén nestavte na šikmých
plochách.
Plocha pod bazénem musí být dostatečně únosná, aby vydržela tlak plně napuštěného bazénu. Nestavte
bazén na blátě, písku nebo jiném měkkém terénu.
Nestavte bazén na terasách a balkónech apod., kde může dojít k jejich zhroucení pod váhou napuštěného
bazénu.
Chlorovaná voda může poškozovat trávník, rostliny a květiny jak si děti hrají a cákají vodu z bazénu.
Trávník pod bazénem bude zničený nedostatkem světla a tlakem bazénu. Pozor, některé typy trav dokáží
prorůst skrze bazénovou fólii, což se nepovažuje za vadu výrobku.

SEZNAM DÍLŮ
1 … BAZÉN
2 … ZÁSLEPKA (2x + 1x NAVÍC)
3 … PODLOŽKA (U NĚKTERÝCH
TYPŮ)
4 … VYPOUŠTECÍ TRN
5 … ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍHO
HRDLA (NASAZENA NA HRDLE)
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PROVEDENÍ BAZÉNŮ
Bazény do průměru 488 cm včetně:

Bazény o průměru 518 cm a větší:
(ventily, hadice a filtrační jednotka
nejsou součástí výbavy bazénu)

SESTAVENÍ
Přibližná doba sestavení je 10-30 minut. Uvedená doba je
odhad a může se lišit podle konkrétních podmínek. Při
sestavení není potřeba žádných nástrojů.
1. Bazén musí být postaven na vodorovné, hladké a
pevné ploše. Pokud vyberete plochu, kde existuje
možnost nestejnoměrného slehnutí zeminy (např. na
místě zrušeného záhonku), pak plochu předem
zhutněte pěchem. Naplněný bazén váží několik tun a
po naplnění by mohlo dojít k jeho naklonění.
Zajistěte, aby na ploše pod bazénem nebyly kameny,
střepy, klacky, a jiné předměty, které by mohly
zapříčinit poškození dna bazénu. Doporučujeme použít
pod bazén geotextilní podložku (bližší informace
získáte u prodejce). Použitím podložky chráníte svou
investici.
POZOR: Nestavte bazén nad podzemními prostory
jako jsou např. zásobníky vody, septiky, kanály
apod. Uvědomte si, že naplněný bazén váží několik
tun.
Opatrně otevřete karton. pozor při používání nástrojů,
aby nedošlo k poškození bazénu. Kartónový obal
zbytečně neničte, můžete si hop ponechat pro
posezónní uskladnění bazénu.
2. Rozviňte bazén na ploše, odpovídající požadavkům
z bodu 1. Dbejte na to, aby vypouštěcí hrdlo bazénu a
obě hrdla pro připojení filtrace byly orientovány
vhodným směrem. Nafukovací prstenec musí směřovat
nahoru.
POZOR: Netahejte rozvinutý bazén po zemi. Může
dojít k poškození fólie.
3. Pomocí ruční pumpičky nafoukněte přiměřeně horní
prstenec. Během nafukování ho udržujte symetricky ke
středu bazénu.
Pozor, prstenec nepřefoukněte! Nepoužívejte
kompresor.
Doporučený
maximální
přetlak
vzduchu v prstenci by neměl přesáhnout 0,03 bar.
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POZOR: Teplota okolí a teplota vody mají přímý vliv na tlak vzduchu uvnitř prstence. Ponechte
proto v prstenci nějaký prostor pro tepelnou roztažnost vzduchu období horkého léta. Během velmi
horkých dnů kontrolujte, zda není nutné tlak vzduchu v prstenci snížit a zabránit tak jeho
poškození. Je nutno poznamenat, že na poškození prstence vysokým vnitřním tlakem vzduchu se
záruka nevztahuje.
Pokud nebudete používat
připojovací hrdla zevnitř
zátek. V opačném případě
připojte ji k bazénu podle
filtrace.

filtrační
bazénu
sestavte
instrukcí

jednotku, zaslepte
pomocí dodaných
filtrační jednotku a
v návodu k použití

4. Zkontrolujte, zda je dotažena zátka vypouštěcího hrdla u
dna bazénu.
Před napouštěním bazénu vodou se přesvědčte, že dno
bazénu je hladké a bez skladů.
Napusťte do bazénu asi 2,5 cm vody a zkontrolujte, zda
je bazén vodorovně. Pokud se přelévá na jednu stranu,
není bazén úplně vodorovný. V takovém případě
nepokračujte v plnění bazénu, vodu vylijte a srovnejte
podklad do roviny.
Pokud je bazén vodorovný, vyhlaďte dno tak, aby bylo
hladké a bez skladů. Dno vyhlazujte od středu bazénu
k okraji. Pak pokračujte v napouštění vody.
5. Během napouštění bazénu se zdvihá horní prstenec. Při
napouštění již s bazénem nemanipulujte. Uvědomte si,
že už několik málo centimetrů vody zatíží fólii bazénu
natolik, že s ní nelze bez poškození pohnout.
6. Při používání bazénu dodržujte bezpečnostní pokyny a
pokyny pro použití.
7. POZOR: Hladina vody smí dosahovat ke spodnímu
okraji prstence. Bazén nepřeplňujte!
Bazén vysoký 107cm má na vnitřní straně prstence
rysku (FILL LINE) – hladina vody by neměla být nad
touto ryskou – obrázek 7.
DŮLEŽITÉ: Před použitím bazénu poučte všechny jeho
uživatele o správném a nesprávném používání bazénu
v rozsahu tohoto návodu.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA BAZÉNU
PAMATUJTE:
Udržujte vodu v bazénu zdravotně nezávadnou, poučte
koupající se, aby vodu v bazénu nepili a vyvarovali se
tak možných nevolností. Dodržujte zásady hygieny.
Vodu v bazénu udržujte čistou a průhlednou, aby bylo
zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout
hloubku bazénu.
Zamezte vstupu osob, zejména dětí, na krytí bazénové
plachty, aby nemohlo dojít k jejich propadnutí do bazénu, a následně vážnému zranění či utonutí.
Nafukovací prstenec udržujte čistý
Po každém použití setřete pomocí měkkého hadru usazené nečistoty. Zakryjte bazén krycí plachtou v době,
kdy není bazén používaný. Tmavé usazeniny na vrchu prstence umyjte měkkým hadrem vlažnou vodou
s přídavkem saponátu na nádobí. Nečistoty omyjte a dbejte přitom na to, aby nenatekly do bazénu.
Nepoužívejte žádné koncentrované čističe, abrazivní přípravky nebo rozpouštědla.
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Péče o bazénovou vodu
Aby byla voda v bazénu nezávadná pro koupání, musí být pravidelně kontrolována, chemicky upravována,
filtrována a čištěna. Chcete-li mít vodu čistou a hygienicky nezávadnou, musíte používat dezinfekční
prostředek. Jeho úkolem je zneškodnit mikroorganismy a bakterie obsažené ve vodě a zabránit jejich množení.
Dezinfekce zahrnuje dva hlavní faktory: kyselost vody (hodnotu pH) a obsah chloru ve vodě. Kontrola obsahu
chlóru a hodnoty pH se provádí pomocí analytické soupravy (tzv. testeru).
Pro zdravotně nezávadnou vodu musí být splněny následující limity hodnot: hodnota pH musí být v rozsahu 7,0
– 7,4, obsah chloru musí být v rozsahu 0,3 – 0,6 mg/litr.
Používejte chemické přípravky určené pro bazény. K aplikaci chlorových přípravků ve formě tablet
doporučujeme používat plovák, speciálně k tomuto účelu určený. Dodržujte pokyny uvedené na obalech
jednotlivých přípravků. Vyvarujte se kontaktu chemických přípravků s materiálem bazénu, dokud nejsou úplně
rozpuštěny v bazénové vodě. Přípravky nejprve dokonale rozpusťte v menším množství vody (např. v kyblíku)
a teprve pak je aplikujte do bazénu s opatrností, aby nedošlo ke kontaktu s bazénem. Nikdy nemíchejte
chemické přípravky dohromady – může dojít k neočekávané reakci. Do bazénu je aplikujte postupně a
samostatně.
Chemické prostředky neaplikujte, pokud je bazén používán. Může to způsobit podráždění očí, kůže nebo jiné
obtíže.

POZOR, NEBEZPEČÍ
Vždy dodržujte pokyny na etiketách přípravků bazénové chemie.
Pravidelným filtrováním se odstraňují nečistoty plovoucí ve vodě. Filtrování provádějte pouze v době, kdy se
bazén nepoužívá.
Nadměrné znečišťování bazénu nečistotami lze omezit tak, že se upraví okolí bazénu nebo že se vstupuje do
bazénu přes vanu nebo brouzdaliště s čistou vodou. Takovéto nečistoty se odstraňují buď ručním sběračem
(síťkou na nečistoty), pokud ve vodě či na hladině plavou, nebo vysavačem, pokud jsou usazeny na dně.
K čištění bazénu nepoužívejte tlakovou myčku.
POZOR: Silný déšť může způsobit zhroucení bazénu. Preventivně před příchodem silných dešťů snižte
hladinu vody v bazénu a pravidelně ji snižujte, dokud deště neustanou.

VYPOUŠTĚNÍ VODY Z BAZÉNU A POSEZÓNNÍ ULOŽENÍ
Po ukončení koupací sezóny a nejpozději do příchodu mrazů je nutno bazén vypustit, umýt vnější i vnitřní
plochy, dokonale osušit, složit a uskladnit na suchém místě, chráněném před mrazem a větrem.
Nikdy neponechávejte bazén přes zimu venku. Může dojít k jeho zničení.
Odstraňte veškeré další součásti bazénu (schůdky, filtrační jednotku apod.) a uskladněte je podle příslušných
návodů k použití.
K vypouštění vody z bazénu použijte buď vhodné ponorné čerpadlo nebo vypouštěcí trn s hadicovou
koncovkou, který pro tento účel našroubujte místo zátky do vypouštěcího hrdla u dna bazénu – pozor voda
v tomto případě začne z bazénu vytékat ihned.
Vodu vypouštějte v souladu s místními předpisy a tak, aby nemohla natéci do budov a staveb a způsobit
nějakou škodu.
Po vypuštění vody bazén pečlivě očistěte a nechte vyschnout. Vypusťte vzduch z prstence. Pak bazén složte
(viz obrázky níže) a vložte do původního kartónového obalu.
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POZOR: Mráz může způsobit zkrácení životnosti fólie bazénu. Proto chraňte bazén před mrazem a uskladněte
jej na suchém, stinném a větraném místě s teplotou v rozsahu 0-40°C..

OBECNÉ PROBLÉMY S BAZÉNEM A JEJICH ŘEŠENÍ
PROBLÉM

POPIS

PŘÍČINA

NÁPRAVA

VODNÍ ŘASY




Zelená voda.
Zelené, nebo černé
skvrny na tkanině
bazénu.
Kluzká tkanina bazénu
a/nebo nepříjemný
zápach.





Voda při prvním
kontaktu s chlórem
mění barvu na modrou,
hnědou, nebo černou.





BAREVNÁ VODA



Nesprávný obsah chlóru
a/nebo hodnota pH.




Přidáním chlóru došlo
k oxidaci mědi, železa,
nebo manganu. Běžné.





ZBYTKOVÉ ČÁSTICE VE
VODĚ



Voda má mléčnou
barvu, nebo je kalná.





DLOUHOBOBĚ NÍZKÁ
HLADINA VODY



Hladina je nižší než
předchozí den.

USAZENINY NA DNĚ
BAZÉNU



Nečistoty nebo písek
na dně bazénu.

NEČISTOTY PLOVOUCÍ
NA HLADINĚ



Listy, hmyz apod.



Příliš tvrdá voda
v důsledku vysoké
hodnoty pH.
Příliš nízký obsah chlóru.
Nežádoucí částice ve
vodě.





Nárazově přidejte větší množství
chlóru. Upravte hodnotu pH na
doporučenou úroveň.
Vysajte dno bazénu.
Udržujte potřebný obsah chlóru.

Upravte hodnotu pH na
doporučenou úroveň.
Nechejte čerpadlo běžet do té doby
než bude voda čistá.
Často čistěte filtrační vložku.
Upravte hodnotu pH. Úpravu vody
konzultujte s dodavatelem bazénu.
Zkontrolujte správný obsah chlóru
ve vodě.
Vyčistěte nebo vyměňte filtrační
vložku.

Trhlina nebo díra ve
tkanině bazénu nebo
v hadici.
Uvolněné uzávěry.




Opravte záplatou.
Prsty dotáhněte všechny uzávěry.



V důsledku častého
používání a vycházení/
vcházení z/do bazénu.



Vysajte dno bazénu vysavačem.



Bazén je umístěn příliš
blízko stromům.



Použijte síťku.



V případě přetrvávajících problémů se obraťte na svého prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS
Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v Záručním listě prodejce.
V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na svého prodejce. Při
údržbě a opravách používejte originální náhradní díly.
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