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Zodiac Pool Care Europe 
Varování a Záruka česky 
 

 Varování 
VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
 Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození majetku nebo 

vážné zranění, dokonce i smrt. 
 Zařízení je určeno pro konkrétní použití v bazénu a nesmí být 

používáno k žádnému jinému použití, než pro který bylo navrženo. 
 Je důležité, aby zařízení bylo provozováno kompetentními a 

kvalifikovanými (fyzicky a mentálně) osobami, které jsou 
seznámeny s pokyny k použití. Všechny osoby, které nesplňují tato 
kritéria, nesmí přistupovat k zařízení, aby se zabránilo vystavení 
nebezpečným částem. 

 Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. 
 Zařízení musí být instalováno kvalifikovaným technikem podle 

pokynů výrobce a v souladu s místními předpisy. Instalační technik 
je zodpovědný za instalaci zařízení a za dodržování národních 
předpisů pro instalaci. Za žádných okolností nemůže být výrobce 
odpovědný v případě nedodržení platných místních předpisů. 

 Nesprávná instalace a/nebo použití může způsobit poškození 
majetku nebo vážné zranění (může způsobit smrt). 

 Veškerá zařízení, včetně předplacené dopravy poštou, cestují za 
rizika a nebezpečí příjemce. Příjemce musí vyznačit písemné 
výhrady na nákladním listu dopravce, pokud je zjištěno poškození 
způsobená během přepravy (potvrzení o odeslání dopravci do 48 
hodin doporučenou zásilkou s potvrzením o přijetí), jinak na tato 
poškození nebude brán zřetel. V případě zařízení obsahujícího 
chladicí kapalinu, které bylo otočeno z předepsané přepravní 
polohy, upozorněte na toto písemně dopravce. 

 Pokud dojde k poruše zařízení, nepokoušejte se sami jej opravit, 
kontaktujte kvalifikovaného technika. 

 Podrobné informace o povolených hodnotách parametrů vody pro 
provoz zařízení naleznete v podmínkách záruky. 

 Odstranění nebo vyřazení některého z bezpečnostních zařízení 
automaticky zruší záruku, stejně jako nahrazení dílů neoriginálními 
náhradními díly. 

 Nestříkejte insekticid ani jinou chemickou látku (hořlavou nebo 
nehořlavou) ve směru zařízení, protože by mohlo dojít k poškození 
tělesa a způsobení požáru. 

 Tepelné čerpadlo, filtrační čerpadlo a filtrační zařízení jsou 
kompatibilní se všemi typy úprav vody. 

 U tepelných čerpadel nebo odvlhčovačů se nedotýkejte ventilátoru 
ani nevkládejte předměty nebo prsty do mřížky, když je zařízení v 
provozu. Ventilátor se otáčí vysokou rychlostí a může způsobit 
zranění nebo dokonce smrt. 

 
ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAHY PLATNÉ PRO "ČISTIČE BAZÉNŮ" 
• Čistič musí pracovat v bazéně s teplotou mezi 15 °C a 35 °C. 
• Nepoužívejte čistič, který není ponořen do vody. 
• Koupání je zakázáno, pokud je čistič v bazénu. 
• Nepoužívejte čistič během šokové chlorace (a po dobu zvýšené 

koncentrace chloru ve vodě). 
• Nenechávejte čistič delší dobu bez dozoru. 
• UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ ČISTIČE V BAZÉNU S VINYLOVÝM 

POVRCHEM: 
Před instalací nového čističe pečlivě zkontrolujte obložení bazénu. 
Pokud se v některých oblastech erodovala fólie, nebo pokud si 
všimnete štěrku, záhybů, kořenů nebo koroze způsobené kovem 
na vnitřním povrchu fólie, nebo pokud zjistíte, že podpěra bazénu 
(dno a stěny) je poškozená, neinstalujte čistič před provedením 
potřebných oprav nebo před výměnou fólie kvalifikovaným 
odborníkem. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody 
způsobené na bazénu. 
Povrch určitých vinylových fólií s motivy se může rychle opotřebit a 
motivy mohou zmizet při kontaktu s předměty, jako jsou například 
čistící kartáče, hračky, kola, fontány, dávkovače chlóru a bazénové 
vysavače nečistot. Motivy některých vinylových fólií se mohou 
poškrábat nebo opotřebit prostým třením, například bazénovým 
kartáčem. Barva některých motivů se rovněž může smazat během 
instalace nebo v případě kontaktu s předměty, které se v bazénu 
nacházejí. ZPCE nenese zodpovědnost za smazané motivy, 
opotřebení nebo poškrábání vinylových fólií, tyto nespadají do 
záruky. 

 

Záruka 
Pravidla a podmínky 
Pokud není stanoveno jinak, ZPCE smluvně zaručuje správné 
fungování nových výrobků. Společnost ZPCE zaručuje, že výrobky 
odpovídají technickým specifikacím, nemají žádné materiální nebo 
výrobní vady a splňují technický vývoj a správné inženýrské postupy 
platné v době uvedení na trh. Jakékoli následné změny provedené 
zákazníkem (vylepšení nebo modifikace, které spadají do 
technologického rozšíření produktu) nemusí mít vliv na uplatnění této 
záruky. 
Tato záruka je v každém případě podle našeho uvážení omezena buď 
na opravu nebo na výměnu za nový nebo renovovaný výrobek. 
Jakékoliv vrácení Výrobku výrobci musí ZPCE předem rozhodnout a 
schválit. Jakékoliv vrácení výrobku bez předchozího souhlasu ZPCE 
nebude přijato. 
Tyto záruční podmínky formálně vylučují jakoukoli dodatečnou náhradu.  
Zvláště záruka na náhradní díly může být uznána až po analýze a 
expertíze vrácených dílů provedené naší společností a po jejím 
rozhodnutí o výměně těchto dílů. 
Zákonná záruka prodávajícího platí i nadále. 
 

Pro zachování záruky se konečný uživatel zavazuje, že bude dodržovat 
parametry rovnováhy bazénové vody podle následujících kritérií: 
- pH: 6,8 < pH < 7,6 
- volný chlór (*): < 3,0 mg/l  
- celkový chlór (*): < 4,0 mg/l nebo celkový bróm (*): < 5,0 mg/l 
- stabilizátor, pokud je použit (**): < 75 mg/l 
- rozpuštěné kovy celkem (železo, mangan, měď, zinek…): < 0,1 mg/l 
- rozpuštěná sůl do 13 g/l (1,3%) 
(*): Vysavače musí být bezpodmínečně z bazénu vyjmuty při šokové 
úpravě vody. 
(**): <30 mg/l, pokud se používají regulátory Redox nebo ACL. 
Poznámka: Použití vody z vrtů, ze studny a/nebo dešťové vody je 
zakázáno. 
Aby zákazník a koncový uživatel mohl mít nárok na jakoukoli záruku na 
výrobek, musí dodržovat pokyny pro instalaci, použití a údržbu. 
U tepelného čerpadla, odvlhčovače, systému úpravy vody, 
automatizačního systému a filtračních zařízení: záruka se vztahuje 
pouze na tyto produkty, pokud je instaluje odborník na bazény. 
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Obecná omezení 
Tato záruka se nevztahuje na viditelné vady, to znamená, na viditelné 
vzhledové vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn při 
dodání výrobků. 
Rovněž jsou ze záruky vyloučeny vady nebo poškození způsobené 
neadekvátností výrobku s ohledem na požadavky konečného uživatele, 
běžným opotřebením, nedbalostí, špatnou instalací nebo použitím, které 
není v souladu s doporučeními obsaženými v návodu k použití, 
nedostatečnou údržbou a/nebo nehodou při manipulaci nebo 
nesprávným skladováním. 
Jakékoliv změny provedené na výrobku prodejcem, konečným 
uživatelem nebo třetí osobou automaticky ukončí platnost celé záruky. 
To platí i v případě nahrazení originálních dílů díly pocházejícími od 
jiného prodejce, které nebyly dodány ZPCE. 
Zákazník je také zodpovědný za zajištění kompatibility výrobků s 
jakýmkoli jiným vybavením bazénu, se kterým může být instalován, 
kontrolou u různých dotčených výrobců a zajištěním dodržování všech 
pokynů pro instalaci a obsluhu, aby bylo zajištěno řádné fungování 
celého systému. 
Tato záruka bude zrušena v případě, že výrobek (-ky) bude (budou) 
předán (-y) k užívání třetí straně. 
Tato záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek vybaven originálním 
výrobním číslem a identifikačním štítkem. 
V případě vrácení výrobku do závodu ZPCE k záruční opravě náklady 
na přepravu hradí výrobce. Nemožnost používání výrobku v důsledku 
opravy nevede k náhradě. 
 
Doba trvání 
Účinným datem zahájení záruky je datum uvedené na prodejní faktuře 
vydané prodejcem koncovému uživateli při prodeji. Toto datum nemusí 
být datem předání výrobku konečnému uživateli. 
Na všechny výrobky (s výjimkou níže uvedených kategorií) se poskytuje 
záruční doba 2 roky od data prodeje. 
Tento doklad je vyžadován jako důkaz pro uplatnění práv kupujícího 
vyplývajících ze záruky. V opačném případě veškeré následky škodící 
společnosti ZPCE v případě reklamace konečného uživatele z titulu 
smluvní záruky po jejím vypršení ponese sám prodejce.  
Doba, po kterou je výrobek v záruční opravě, se přidá ke zbývající 
záruční době, tzn., že se záruční doba o tuto dobu prodlouží. 
 
Systémy ohřevu a odvlhčování 
Není-li stanoveno jinak, ZPCE smluvně zaručuje správné fungování 
svých nových výrobků, které instaluje a ověřuje profesionální technik po 
dobu 2 roky ode dne vystavení prodejní faktury prodejcem konečnému 
uživateli, což nemusí být datem předání výrobku do používání. 
Koncovým uživatelům se připomíná jejich odpovědnost za zajištění 
pravidelné údržby výrobku profesionálním technikem. Záruka ZPCE 
pokrývá pouze vady materiálu a výrobní vady uznané ZPCE po 
prohlídce technickými službami ZPCE. 
V žádném případě se tato záruka nevztahuje na poruchy a/nebo 
degradaci výrobku spojené s faktorem mimo kontrolu ZPCE (nesprávné 
napájení, nesprávná konfigurace vodního okruhu, nesprávné rozdělení 
vzduchu, nesprávná izolace budov, tepelné mosty, nevhodné 
přezimování atd.). 
Na kondenzátor tepelných čerpadel Products se poskytuje pětiletá 
záruka proti korozi. 

V případě odvlhčovačů: veškeré provozní anomálie musí být hlášeny 
ZPCE, jakmile bude zjištěn problém. V případě zásahu do zařízení 
technickou stanicí schválenou společností Zodiac musí být zařízení 
přístupné. 
 
Tepelná čerpadla řady Z200, Z300, ZS500, PI20 a PM30 
Na tyto výrobky se poskytuje záruční doba 3 roky ode dne vystavení 
prodejní faktury prodejcem konečnému uživateli, což nemusí být datem 
předání výrobku do používání. 
 
Výrobky elektrolýzy a regulační rozsahy 
Hydroxinator® a chlorinátor soli využívají bezpodmínečnou záruku. 
Na výrobky TRi, TRi Expert a Hydroxinator® se poskytuje záruční doba 
3 roky. 
Minerály MagnaPool® nejsou kryty touto zárukou s výjimkou výrobních 
závad zjištěných během a po uvedení do provozu. Za spotřební materiál 
podléhající běžnému opotřebení se považují tyto součásti: 
• senzory pH a Redox 
• roztoky pH a Redox pufru 
• peristaltické potrubí 
• ventily pro vstřikování. 
 
Produkty řady Nature² 
Na výrobky Nature² Fusion se poskytuje záruční doba 3 roky. 
Spotřební materiál Nature², jako jsou kazety, nejsou kryty touto zárukou 
s výjimkou výrobních závad zjištěných během uvedení do provozu. 
 
Výrobky v řadě elektrických robotů 
Tato záruka se nevztahuje na: 
• běžné opotřebení součástí, jako jsou kola, patky, kartáče, řemeny, 
ozubená převody nebo filtry; 
• elektrické poškození způsobené bleskem nebo nesprávným 
elektrickým připojením; 
• praskliny způsobené nárazy, nesprávným použitím nebo nesprávnou 
údržbou (včetně čističů, příslušenství a kabeláže). 
Čističe bazénů v řadách Vortex Pro a JD Clean 4X4 
Na tyto výrobky se poskytuje záruční doba 3 roky ode dne vystavení 
prodejní faktury prodejcem konečnému uživateli, což nemusí být datem 
předání výrobku do používání. 
 
Systémy automatizace 
Záruka se nevztahuje na poruchy a/nebo degradaci spojené s faktorem 
mimo vliv ZPCE (nesprávné napájení, nesprávné připojení, nekvalitní 
WiFi a/nebo internetová síť, nevhodná internetová schránka nebo 
modem apod.). 
 
Filtrační zařízení 
Na filtrační čerpadla iQPUMP a filtry se poskytuje záruční doba 3 roky 
ode dne předání výrobku. Prodloužená záruka 5 let se vztahuje na 
filtrační nádoby. Prodloužená záruka 10 let se vztahuje pouze na 
filtrační nádoby řady MS. 
Na filtrační materiál, jako je skleněné filtrační médium Crystal Clear, se 
nevztahuje tato záruka s výjimkou výrobních vad zjištěných během 
uvedení do provozu. 

 

 

Všechny žádosti o uplatnění záruky musí být zaslány Vašemu prodejci. 
Důrazně doporučujeme, abyste si uložili fakturu za nákup výrobku na bezpečné místo, spolu s ostatními dodanými dokumenty, 
aby v ZPCE mohli přesně určit typ výrobku a mohli vám tak poskytnout veškerou potřebnou pomoc. 

 
 
Další informace naleznete na stránkách výrobce nebo na www.mountfield.cz 
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Zodiac Pool Care Europe 
Varovanie a Záruka slovensky 
 

 Varovanie 
VŠEOBECNÁ UPOZORNENIA 
 Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie majetku 

alebo vážne zranenie, dokonca aj smrť.  
 Zariadenie je určené pre konkrétne použitie v bazéne a nesmie byť 

používané na žiadne iné použitie, ako pre ktoré bolo navrhnuté.  
 Je dôležité, aby zariadenie bolo prevádzkované kompetentnými a 

kvalifikovanými (fyzicky a mentálne) osobami, ktoré sú 
oboznámené s pokynmi na použitie. Všetky osoby, ktoré nespĺňajú 
tieto kritéria, nesmú pristupovať k zariadeniu, aby sa zabránilo 
vystaveniu nebezpečným častiam.  

 Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. 
 Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovaným technikom podľa 

pokynov výrobcu a v súlade s miestnymi predpismi. Inštalačný 
technik je zodpovedný za inštaláciu zariadenia a za dodržiavanie 
národných predpisov pre inštaláciu. Za žiadnych okolností nemôže 
byť výrobca zodpovedný v prípade nedodržania platných 
miestnych predpisov.  

 Nesprávna inštalácia a/alebo použitie môže spôsobiť poškodenie 
majetku alebo vážne zranenie (môže spôsobiť smrť). 

 Všetky zariadenie, vrátane predplatenej dopravy poštou, cestujú za 
rizika a nebezpečenstva príjemcu. Príjemca musí vyznačiť 
písomné výhrady na nákladnom liste dopravcu, pokiaľ je zistené 
poškodenie spôsobené počas prepravy (potvrdenie o odoslaní 
dopravcovi do 48 hodín doporučenou zásielkou s potvrdením o 
prijatí), inak na tieto poškodenia nebude braný ohľad. V prípade 
zariadenia obsahujúceho chladiacu kvapalinu, ktoré bolo otočené 
z predpísanej prepravnej polohy, upozornite na toto písomne 
dopravcu.  

 Pokiaľ dôjde k poruche zariadenia, nepokúšajte sa sami ju opraviť, 
kontaktujte kvalifikovaného technika. 

 Podrobné informácie o povolených hodnotách parametrov vody na 
prevezenie zariadenia nájdete v podmienkach záruky. 

 Odstránenie alebo vyradenie niektorého z bezpečnostných 
zariadení automaticky zruší záruku, rovnako aj nahradenie dielov 
neoriginálnymi náhradnými dielmi. 

 Nestriekajte insekticíd ani inú chemickú látku (horľavú alebo 
nehorľavú) v smere zariadenie, pretože by mohlo dôjsť 
k poškodeniu telesa a spôsobeniu požiaru.  

 Tepelné čerpadlo, filtračné čerpadlo a filtračné zariadenie sú 
kompatibilné so všetkými spôsobmi úprav vody. 

 Pri tepelných čerpadlách alebo odvlhčovačov sa nedotýkajte 
ventilátora ani nevkladajte predmety alebo prsty do mriežky, keď je 
zariadenie v prevádzke. Ventilátor sa otáča vysokou rýchlosťou 
a môže spôsobiť zranenie alebo dokonca smrť.  

 
ZVLÁŠTNE VÝSTRAHY PLATNÉ PRE "ČISTIČE BAZÉNOV" 
• Čistič musí pracovať v bazéne s teplotou medzi 15 °C a 35 °C. 
• Nepoužívajte čistič, ktorý nie je ponorený do vody. 
• Kúpanie je zakázané, pokým je čistič v bazéne. 
• Nepoužívajte čistič počas šokovej chlorácie (a po dobu zvýšenej 

koncentrácie chlóru vo vode). 
• Nenechávajte čistič dlhšiu dobu bez dozoru. 
• UPOZORNENIE K POUŽITIU ČISTIČA V BAZÉNE S VINYLOVÝM 

POVRCHOM: 
Pred inštaláciou nového čističa starostlivo skontrolujte obloženie 
bazéna. Ak v niektorých oblastiach erodovala fólia alebo ak si 
všimnete ster, záhyby, korene alebo koróziu spôsobenú kovom na 
vnútornom povrchu fólie alebo ak zistíte, že podpera bazéna (dno 
a steny) je poškodená, neinštalujte čistič pred vykonaním 
potrebných opráv alebo pred výmenou fólie kvalifikovaným 
odborníkom. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody 
spôsobené na bazéne.  
Povrch určitých vinylových fólií s motívmi sa môže rýchlo 
opotrebovať a motívy môžu zmiznúť pri kontakte s predmetmi, ako 
sú napríklad čistiace kefy, hračky, kolesá, fontány, dávkovače 
chlóru a bazénové vysávače nečistôt. Motívy niektorých vinylových 
fólií sa môžu poškriabať alebo opotrebovať jednoducho trením, 
napríklad bazénovou kefou. Farba niektorých motívov sa rovnako 
môže zmazať počas inštalácie alebo v prípade kontaktu 
s predmetmi, ktoré sa v bazéne nachádzajú. ZPCE nenesie 
zodpovednosť za zmazané motívy, opotrebenie alebo poškriabanie 
vinylových fólií, tieto nespadajú do záruky. 

 

Záruka 
Pravidlá a podmienky  
Pokiaľ nie je stanovené inak, ZPCE zmluvne zaručuje správne 
fungovanie nových výrobkov. Spoločnosť ZPCE zaručuje, že výrobky 
zodpovedajú technickým špecifikáciám, nemajú žiadne materiálne alebo 
výrobné chyby a spĺňajú technický vývoj a správne inžinierske postupy 
platné v čase uvedenia na trh. Akékoľvek následné zmeny vykonané 
zákazníkom (vylepšenie alebo modifikácia, ktoré spadajú do 
technologického rozšírenia produktu) nemusia mať vplyv na uplatnenie 
tejto záruky. 
Táto záruka je v každom prípade podľa nášho uváženia obmedzená 
buď na opravu alebo na výmenu za nový alebo renovovaný výrobok. 
Akékoľvek vrátenie Výrobku výrobcovi musí ZPCE vopred rozhodnúť 
a schváliť. Akékoľvek vrátenie výrobku bez predchádzajúceho súhlasu 
ZPCE nebude prijaté.  
Tieto záručné podmienky formálne vylučujú akúkoľvek dodatočnú 
náhradu.  
Zvlášť záruka na náhradné diely môže byť uznaná až po analýze a 
expertíze vrátených dielov vykonanej našou spoločnosťou a po jej 
rozhodnutí o výmene týchto dielov.  
Zákonná záruka predávajúceho platí aj naďalej.  
 

Na zachovanie záruky sa konečný užívateľ zaväzuje, že bude 
dodržiavať parametre rovnováhy bazénovej vody podľa nasledovných 
kritérií:  
- pH: 6,8 < pH < 7,6 
- voľný chlór (*): < 3,0 mg/l  
- celkový chlór (*): < 4,0 mg/l alebo celkový bróm (*): < 5,0 mg/l 
- stabilizátor, ak je použitý (**): < 75 mg/l 
- rozpustené kovy celkom (železo, mangán, meď, zinok…): < 0,1 mg/l 
- rozpustená soľ do 13 g/l (1,3%) 
(*): Vysávače musia byť bezpodmienečne z bazéna vybraté pri šokovej 
úprave vody. 
(**): <30 mg/l, pokiaľ sa používajú regulátory Redox alebo ACL. 
Poznámka: Použitie vody z vrtov, zo studne a/alebo dažďovej vody je 
zakázané.  
Aby zákazník a koncový užívateľ mohli mať nárok na akúkoľvek záruku 
na výrobok, musia dodržiavať pokyny na inštaláciu, použitie a údržbu. 
Pre tepelnom čerpadle, odvlhčovači, systéme úpravy vody, 
automatizačnom systéme a filtračných zariadeniach: záruka sa 
nevzťahuje na tieto produkty, ak ich inštaluje odborník na bazény. 
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Všeobecné obmedzenia 
Táto záruka sa nevzťahuje na viditeľné chyby, to znamená, na viditeľné 
vzhľadové chyby, na ktoré bol kupujúci predávajúcim upozornený pri 
dodaní výrobkov.  
Rovnako sú zo záruky vylúčené chyby alebo poškodenia spôsobené 
neadekvátnosťou výrobku s ohľadom na požiadavky končeného 
užívateľa, bežným opotrebením, nedbanlivosťou, nesprávnou 
inštaláciou alebo použitím, ktoré nie je v súlade s odporučeniami 
obsiahnutými v návode na použitie, nedostatočnou údržbou a/alebo 
nehodou pri manipulácii alebo nesprávnym skladovaním.  
Akékoľvek zmeny vykonané na výrobku predajcom, konečným 
užívateľom alebo treťou osobou automaticky ukončujú platnosť celej 
záruky. To platí aj v prípade nahradenia originálnych dielov 
pochádzajúcich od iného predajcu, ktoré neboli dodané ZPCE. 
Zákazník je tiež zodpovedný za zabezpečenie kompatibility výrobkov 
s akýmkoľvek vybavením bazéna, s ktorým môže byť inštalované, 
kontrolou pri rôznych dotknutých výrobcoch a zabezpečením 
dodržiavania všetkých pokynov na inštaláciu a obsluhu, aby bolo 
zabezpečené riadne fungovanie celého systému. 
Táto záruka bude zrušená v prípade, že výrobok/-ky bude/budú 
odovzdané na používanie tretej strane.  
Táto záruka platí len vtedy, ak je výrobok vybavený originálnym 
výrobným číslom a identifikačným štítkom. 
V prípade vrátenia výrobku do závodu ZPCE k záručnej oprave náklady 
na prepravu hradí výrobca. Nemožnosť používania výrobku v dôsledku 
opravy nevedie k náhrade. 
 
Doba trvania 
Účinným dátumom zahájenia záruky je dátum uvedený na predajnej 
faktúre vydanej predajcom koncovému užívateľovi pri predaji. Tento 
dátum nemusí byť dátumom odovzdania výrobku konečnému 
užívateľovi. 
Na všetky výrobky (s výnimkou nižšie uvedených kategórií) sa poskytuje 
záručná doba 2 roky od dátumu predaja.  
Tento doklad je vyžadovaný ako dôkaz pre uplatnenie práv kupujúceho 
vyplývajúcich zo záruky. V opačnom prípade všetky následky škodiace 
spoločnosti ZPCE v prípade reklamácie konečného užívateľa z titulu 
zmluvnej záruky po jej vypršaní ju ponesie sám predajca.  
Doba, počas ktorej je výrobok v záručnej oprave, sa pridá ku 
zostávajúcej záručnej dobe, tzn., že sa záručná doba o túto dobu 
predĺži.  
 
Systémy ohrevu a odvlhčovania 
Ak nie je stanovené inak, ZPCE zmluvne zaručuje správne fungovanie 
svojich nových výrobkov, ktoré inštaluje a overuje profesionálny technik 
počas 2 rokov odo dňa vystavenia predajnej faktúry predajcom 
konečnému užívateľovi, čo nemusí byť dátum odovzdania výrobku do 
používania.  
Koncovým užívateľom sa pripomína ich zodpovednosť za zabezpečenie 
pravidelnej údržby výrobku profesionálnym technikom. Záruka ZPCE 
pokrýva len chyby materiálu a výrobné chyby uznané ZPCE po 
prehliadke technickými službami ZPCE. 
V žiadnom prípade sa táto záruka nevzťahuje na poruchy a/alebo 
degradáciu výrobku spojené s faktorom mimo kontrolu ZPCE 
(nesprávne napájanie, nesprávna konfigurácia vodného okruhu, 
nesprávne rozdelenie vzduchu, nesprávna izolácia budov, tepelné 
mosty, nevhodné prezimovanie atď.). 

Na kondenzátor tepelných čerpadiel Products sa poskytuje päť ročná 
záruka proti korózii.  
V prípade odvlhčovačov: všetky prevádzkové anomálie musia byť 
hlásené ZPCE, ako náhle bude zistený problém. V prípade zásahu do 
zariadení technickou stanicou schválenou spoločnosťou Zodiac musí 
byť zariadenie prístupné.  
 
Tepelné čerpadlá rady Z200, Z300, ZS500, PI20 a PM30 
Na tieto výrobky sa poskytuje záručná doba 3 roky odo dňa vystavenia 
predajnej faktúry predajcom končenému užívateľovi, čo nemusí byť 
dátumom odovzdania výrobku do používania. 
 
Výrobky elektrolýzy a regulačné rozsahy 
Hydroxinátor® a chlorinátor soli využívajú bezpodmienečnú záruku. 
Na výrobky TRi, TRi Expert a Hydroxinátor® sa poskytuje záručná doba 
3 roky. 
Minerály MagnaPool® nie sú kryté touto zárukou s výnimkou výrobných 
závad zistených počas a po uvedení do prevádzky. Za spotrebný 
materiál podliehajúci bežnému opotrebeniu sa považujú tieto súčasti: 
• senzory pH a Redox 
• roztoky pH a Redox pufru 
• peristaltické potrubie 
• ventily na vstrekovanie. 
 
Produkty rady Nature² 
Na výrobky Nature² Fusion sa poskytuje záručná doba 3 roky. 
Spotrebný materiál Nature², ako sú kazety, nie sú kryté touto zárukou s 
výnimkou výrobných závad zistených počas uvedenia do prevádzky. 
 
Výrobky v rade elektrických robotov 
Táto záruka sa nevzťahuje na: 
• bežné opotrebenie súčastí, ako sú kolesá, pätky, kefy, remene, 
ozubené prevody alebo filtre; 
• elektrické poškodenie spôsobené bleskom alebo nesprávnym 
elektrickým pripojením; 
• praskliny spôsobené nárazmi, nesprávnym použitím alebo nesprávnou 
údržbou (vrátane čističov, príslušenstva a kabeláže). 
Čističe bazénov v radách Vortex Pro a JD Clean 4X4 
Na tieto výrobky sa poskytuje záručná doba 3 roky odo dňa vystavenia 
predajnej faktúry predajcom konečnému užívateľovi, čo nemusí byť 
dátum odovzdania výrobku do používania.   
Systémy automatizácie 
Záruka sa nevzťahuje na poruchy a/alebo degradáciu spojené 
s faktorom mimo vplyv ZPCE (nesprávne napájanie, neprávne 
pripojenie, nekvalitná WiFi a/alebo internetová sieť, nevhodná 
internetová schránka alebo modem apod.). 
 
Filtračné zariadenie 
Na filtračné čerpadlá iQPUMP a filtre sa poskytuje záručná doba 3 roky 
odo dňa odovzdania výrobku. Predĺžená záruka 5 rokov sa vzťahuje na 
filtračnej nádoby. Predĺžená záruka 10 rokov sa vzťahuje len na 
filtračnej nádoby rady MS. 
Na filtračný materiál, ako je sklenené filtračné médium Crystal Clear, sa 
nevzťahuje táto záruka s výnimkou výrobných chýb zistených počas 
uvedenia do prevádzky.  

 

 

Všetky žiadosti o uplatnenie záruky musia byť poslané Vášmu predajcovi.  
Dôrazne odporúčame, aby ste si uschovali faktúru za nákup výrobku na bezpečné miesto, spolu s ostatnými dodanými 
dokumentmi, aby v ZPCE mohli presne určiť typ výrobku a mohli vám tak poskytnúť všetku potrebnú pomoc. 

 
 
Ďalšie informácie nájdete na stránkach výrobcu alebo na www.mountfield.sk 


