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Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním 

JL017341NG 

 

Návod na použití 

 

Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod. 
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Důležité bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. 

VAROVÁNÍ 1: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, 
smyslovou či mentální schopností nebo s nedostatkem zkušenosti či znalostí pouze 
v případě, že budou pod dohledem nebo poučeni o správném užívání zařízení a jeho rizik. 
Děti si se zařízením nesmí hrát. Údržba a čištění nesmí být prováděno dětmi bez dozoru. 

VAROVÁNÍ 2: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik 
nebo jiná kvalifikovaná osoba. 

VAROVÁNÍ 3: Součástky, které jsou pod proudem, vyjma součástek napájených bezpečným 
nízkonapěťovým proudem nepřesahujícím 12V, nesmí být v dosahu osob v bazénu. 
Součástky zahrnující elektrické komponenty, vyjma dálkové ovladače, musí být upevněny 
tak, aby nemohly spadnout do bazénu. Bazén musí být zapojen do obvodu s RCD chráničem, 
jehož zbytkový proud nepřesahuje 30 mA. Instalace musí odpovídat elektroinstalačním 
předpisům místních orgánů. 

VAROVÁNÍ 4: Dno musí být schopné udržet předpokládanou zátěž. Bazén musí být opatřen 
adekvátním odvodňovacím systémem pro vypořádání se s přepadovou vodu. 

VAROVÁNÍ 5: Pro zamezení poškození, nenechávejte bazén prázdný po delší dobu.  

UPOZORNĚNÍ 1: Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné 
pojistky - nesmí být zařízení zapojeno do externího spínacího zařízení, jako je například 
časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná obslužným 
programem. 

UPOZORNĚNÍ 2: Pro zamezení poškození pumpy, nesmí být bazén používán, pokud v něm 
není voda.  

UPOZORNĚNÍ 3: Pokud se cítíte ospalí nebo je vám nevolno, ihned bazén opusťte. 

UPOZORNĚNÍ 4: Bazén umístěte pouze na povrch, který odolá požadavku na zatížení dna 
zařízení. 

UPOZORNĚNÍ 5: Bazén nesmí být nastaven nebo ponechán v prostředí o teplotě menší než 
10 °C. 

UPOZORNĚNÍ 6: Těhotné ženy nebo osoby se zdravotními problémy jako například diabetici, 
by měli použití vířivky konzultovat se svým lékařem. Pokud se cítíte ospalí nebo je vám 
nevolno, ihned bazén opusťte. Teplo vířivého bazénu muže způsobit přehřátí nebo upadnutí 
do bezvědomí. Užití drog, alkoholu nebo léků může způsobit upadnutí do bezvědomí. 
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1. SEZNAM BALENÍ 

Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součástky: 

 
krabice s bazénem 
bazén x 1 (s krytem) 
krabice s pumpou x 1 
sada na opravu x 1 
krabice s pumpou 
pumpa x 1 
odtoková hadice x 1 
spojovací hadice x 1 

hadice pro nafouknutí x 1 
filtrace x1 + 1 extra 
sada na opravu 
zarážky krytky x3 
krytka x1 
návod x1 
záplata x1 
ventil x1 
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2. SPECIFIKACE 

Model # JLO17334NG 
Kapacita 2 dospělé osoby + 2 děti 
Vnější rozměry ⌀ 70“ x 29“/178cm x 73cm 
Vnitřní rozměry ⌀ 55“ x 29“/140cm x 73cm 
Kapacita vody 820 l (270 galonů) 
Napětí 220-240V 50hz 
Tepelný ohřívač 1940W 
Foukač 500W 
Filtr 30W 
Maximální teplota 42°C 
Materiál nafukovacího krytu umělá kůže 
Materiál vrchního krytu umělá kůže 
Čistá váha 28,5kg 
Hrubá váha 33,8kg 
Rozměry balení 69,5x55x60cm 
Zkušební certifikát CE/GS 
efektivita ohřevu (20°C) 1,5-2,5°C/h 
 

3. INSTALACE 

1. Výběr místa  

Místo s přístřeškem    Čisté místo    Vodorovné místo 

 

Místo o rozsahu větším než 2,5 metrů čtverečních. 

Místo, které je schopné udržet více než 300kg/m². 

Zkontroluje pomocí seznamu balení všechna příslušenství. 
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2. PROUDOVÝ CHRÁNIČ (RCD) A NAFOUKNUTÍ NAFUKOVACÍHO KRYTU 
 1. test proudového chrániče RCD  
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí elektrického šoku. Zástrčka RCD musí být před každým použitím otestována. 
Nepoužívejte, pokud test RCD selže. 
Zapojte proudový chránič do elektrické zásuvky. 
Stiskněte tlačítko RESET, indikátor se zobrazí červeně. 
Stiskněte tlačítko TEST, světelný indikátor se vypne. 
Stiskněte tlačítko RESET, indikátor se zobrazí červeně. Pumpa je připravena k použití. 

 
2. Nafouknutí krytu 

 
Zapojte hadici pro nafouknutí k adaptéru na pumpě. 
Stiskněte tlačítko vířivé masáže pro nafouknutí nafukovacího krytu. 
 
3. Sestavení vířivého bazénu 

 
1) Rozložte tělo bazénu a umístěte na požadované místo. 
2) Vezměte pumpu a hadici pro nafouknutí a umístěte je do blízkosti bazénu. 
3) Spojte jeden konec hadice pro nafouknutí s pumpou. 

 
4) Spojte další konec hadice pro nafouknutí s tělem bazénu. Stiskněte tlačítko vířivé masáže pro nafouknutí 

bazénu. 
5) Obejděte bazén a potahujte za vnější kryt, rukama rozprostřete vnitřní kryt.  
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4. Zapojení pumpy 

Odstraňte hadici pro nafouknutí, spojte spojovací hadice pumpy s bazénem pomocí ikonek filtrace, ohřevu a bublání. 

 

5. Umístění filtrační vložky 

Otevřete kryt filtrace proti směru hodinových ručiček. Poté vložte novou filtrační vložku do pumpy a uzavřete 
otočením podle směru hodinových ručiček. 

 

5. Naplnění bazénu 

Zkontrolujte zarážku na dně bazénu a odtokovou zarážku a ujistěte se, že jsou pevně utaženy.  Naplňte bazén vodou 
pomocí zahradní hadice až po vyznačenou hranici na vnitřní stěně bazénu. 

 

6. Vypuštění vzduchu z pumpy 

Před použitím ohřevné a filtrační funkce pumpy je nutné vypustit vzduch z pumpy. 
Odšroubujte ventil pumpy proti směru hodinových ručiček, vypusťte vzduch, 
počkejte, až přestane vytékat voda a poté přišroubujte ventil po směru hodinových 
ručiček. Použijte hadr pro otření vody z pumpy. 
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4. POUŽITÍ 

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a zvolte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ohřevu pro ohřátí vody 
v bazénu. Při ohřívání nasaďte vrchní kryt bazénu. Pokud je přiložen nafukovací kryt bazénu, vložte jej pod kožený 
kryt. 
Poté co voda dosáhne požadované teploty, můžete si užívat vašeho vířivého bazénu. Stiskněte tlačítko vířivé masáže 
pro aktivaci masážního systému. 
Doporučujeme nastavit teplotu na 38-40°C v zimě. Pro vaše zdraví není vhodné, pokud doba masáže přesáhne 
30min. Masážní systém se po 30min automaticky vypne. Pro znovu spuštění masáže stiskněte tlačítko vířivé masáže. 

Pokud chcete používat bazén bez pumpy, použijte zarážku krytky pro zabránění 
vytečení vody z bazénu. 

 

 

 

 

nastavení teploty 
LED displej 
kontrolní panel 
tlačítko "režim teploty" 
filtrace 
ohřev 
vířívá masáž 
 
Uzamčení 

 
1. Stiskněte přezku. 
2. Zatlačte směrem nahoru střední část přezky. 
3. Před vysunutím přezky zatlačte směrem dolů střední část přezky. 
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2. ÚDRŽBA FILTRACE 
Varování: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Před zahájením údržby odpojte kabel z napájení. 
Poznámka: Znečištěná filtrační vložka může znečistit vodu v bazénu a poškodit ohřívací zařízení. 

1. Vložte zarážky krtky do vnější a vnitřní stěny bazénu. 
2.  Otevřete kryt filtrace proti směru hodinových ručiček. Vyjměte filtrační vložku. 
3. Opláchněte filtrační vložku zahradní hadicí. Pokud je vložka stále špinavá a zbarvená, vyměňte za novou. 
4. Vložte zpět čistou filtrační vložku. Uzavřete kryt filtrace otočením po směru hodinových ručiček. 
5. Odstraňte zarážky krtky z vnější a vnitřní stěny bazénu. Nechte vodu téct do pumpy. 
6. Opakujte dříve popsané kroky: Proveďte test RCD, odvodněte pumpu a dle potřeby pumpu použijte. 

 
5. ÚDRŽBA 
Poznámka: Kvalita vody může ovlivnit vaše zdraví. Filtrační vložka by se měla čistit každý den a každých 7 dní 
vyměnit, v závislosti na používání. Vyměňte vodu každých 7 nebo 14 dní a používejte vhodné chemikálie. Věnujte 
prosím chemikáliím pozornost. Na poškození zařízení v závislosti na nesprávném používání chemikálií se nevztahuje 
záruka. 
1. Vodní bilance 
Doporučujeme udržovat vodní bilanci: PH hodnot: 6,5-8,5; volného chlóru:3-5ppm. 
Zakupte si testovací sadu pro otestování chemikálií v bazénu před každým použitím, přinejmenším jednou za týden. 
2. Vodní hygiena 
Doporučujeme použití tabletu BROMINE s naším chemickým plovákem (obr. 1) pro dezinfekci vody. (Chemický 
plovák musí být zakoupen zvlášť) Otevřete kryt plováku a vložte několik tablet BROMINE. Uzavřete kryt a vložte 
plovák do bazénu. 
3. Čištění bazénu 
Čistěte bazén mýdlem a vodou, poté opláchněte. Ponechejte na stinném a chladném místě pro vyvětrání.  
4. Opravy (Malé dírky nebo praskliny mohou být opraveny pomocí přiložené sady na opravy.) 
Najděte trhlinu. 
1 Oblast kolem trhliny důkladně očistěte. Vystřihněte z přiloženého materiálu kulatou záplatu, která by měla být 
větší než trhlina. 
2 Aplikujte lepidlo na spodní stranu záplaty a kolem trhliny. 
3 Přiložte záplatu na poškozenou část a pevně přitlačte. Nechte 12h sušit. Poté, co je záplata suchá, aplikujte lepidlo 
kolem okrajů pro kompletní zapečetění (4h sušit). 
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 6. ODVODNĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 
1. Odvodnění 
Zkontrolujte krytku na dně bazénu a odvodňovací krytku. Odstraňte odvodňovací krytku. Odvodněte pomocí 
zahradní hadice. Odstraňte krytku na dně bazénu. Odveďte vodu z celého bazénu. 

 
2. Vysušení bazénu a pumpy 
Po RCD testu stiskněte tlačítko vířivé masáže pro svedení vody do proudových otvorů. Odpojte pumpu, odstraňte 
filtrovou vložku z pumpy a vysušte pumpu odvodněním z celého těla a trubek pumpy. Otevřete ventil na spodní části 
pumpy, nechte vytéct všechnu vodu a ventil znovu upevněte. 

 
3. Skladování 
Pomocí osušky osušte bazén, nechce 24 schnout. Odstraňte ventily pro vypuštění bazénu a bazén složte. 
Doporučujeme skladovat bazén v originálním balení na suchém a teplém místě. 

 
  

7. FUNKCE PUMPY 

 
nastavení teploty 
vířívá masáž 
ohřev 

LED displej 
tlačítko "režim teploty" 
filtrace 
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1. LED displej: Po zapojení bude displej automaticky zobrazovat aktuální teplotu vody. 

Poznámka: Po správném stisknutí tlačítka uslyšíte zabzučení a zobrazí se příslušný světelný indikátor.( pokud je stisk 
platný,  můžete slyšet bzučení a kontrolka se rozsvítí)  

2. Tlačítka pro nastavení teploty: snížení, zvýšení 

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty, displej bude blikat. Nyní můžete nastavit požadovanou teplotu. Hodnota se 
buďto zvýší nebo sníží vždy o 1°C. Pokud přidržíte tlačítko na 2 sekundy, hodnoty se budou měnit rychleji.  

3. Rozsah nastavení teploty: 30-42°C 

Pro uzamčení kontrolního panelu stiskněte zároveň obě tlačítka snížení a zvýšení a přidržte po dobu 3 sekund. 
Uzamkněte kontrolní panel po opuštění bazénu, aby vám nikdo jiný nemohl přenastavit vaše hodnoty. Pro 
odemknutí panelu stiskněte zároveň obě tlačítka snížení a zvýšení. 

Tlačítko "režim teploty": stiskněte tlačítko pro zobrazování teploty ve stupních celsia nebo Fahrenheitech.  
4. Tlačítko vířívá masáž: aktivuje vířivou masáž 
Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci masážního systému, rozsvítí se zelený indikátor. Stisknete-li tlačítko znovu, 
masážní systém se vypne. 
 
Poznámka: 

a) Masážní systém se po 30 minutách automatiky vypne. Masážní funkci znovu aktivujete opětovným 
stisknutím tlačítka vířivé masáže. 

b) Pokud je aktivován filtrační režim, stisknutím tlačítka vířivé masáže se filtrační režim přepne do masážního 
režimu: indikátor filtračního režimu se vypne a zobrazí se indikátor masážního režimu. Pokud nyní stisknete 
tlačítko vířivé masáže, spustí se znovu filtrační režim. 

 
5. Aktivace filtračního systému 

Tlačítko filtrace spustí a ukončí filtraci. Po aktivaci se rozsvítí zelený indikátor.  

Poznámka: Pokud ohřívací a filtrační funkce probíhají zároveň, stisknutí tlačítka může automaticky vypnout oba dva 
režimy. Režim nejdříve ukončete. 

6. Aktivace filtračního a ohřevného systému zároveň 

Zelený indikátor filtrace a červený indikátor ohřevu budou zároveň svítit. Pumpa bude ohřívat do té doby, než 
dosáhne požadované teploty vody a systém se automaticky obnoví poté, co daná teplota klesne o 2°C. Maximální 
teplota je 42°C.  

Poznámka: Pokud je aktivován ohřevný systém, filtrační systém se automaticky zapne. Po vypnutí ohřevného 
systému bude filtrační systém nadále fungovat. Pokud je spuštěn systém vířivé masáže, nemohou být aktivovány. 
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8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Klademe si za cíl poskytování bezproblémových vířivých bazénů. V případě jakéhokoliv problému neváhejte 
kontaktovat svého prodejce. Zde jsou některé pomocné tipy, které vám pomohou diagnostikovat problém a napravit 
některé běžné problémy. 

Error kód: Pokud displej zobrazuje jeden z následujících chybových kódů, zkontrolujte prosím níže uvedené 
referenční přehled. 

“E5“ řešení problému: restartujte tepelnou pojistku 

1) Odpojte pumpu od elektrického vedení.  
2) Vložte zarážky krtky do vnější a vnitřní stěny bazénu. 
3) Rozmontujte pumpu, převraťte ji. 
4) Najděte malé tlačítko RESET na spodní části pumpy. Vložte tenký předmět (menší než ø0,9cm, delší 10cm) do 

otvoru a stiskněte. Pokud uslyšíte zakliknutí, reset se zdařil. 
8. Poté znovu spojte pumpu s bazénem, odstraňte zarážky krtky z vnitřní stěny bazénu a opakujte dříve 

popsané kroky. 

KÓD POPIS PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

E1 Neohřívání. Vadné 
ohřívání. 

Poškozené čidlo 
regulace teploty. 

Zkrat čidla regulace 
teploty nebo přerušení 
obvodu. 

Kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře. 

E2 Vadné ohřívání. Poškozené čidlo 
regulace teploty. 

Zkrat čidla regulace 
teploty nebo přerušení 
obvodu. 

Kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře. 

E3 Vadné ohřívání. Indikátor vysoké 
teploty vody. 

Teplota vody je vyšší 
než 45°C. 

Odpojte od elektřiny, ujistěte 
se, že teplota vody je 2-44°C. 
Pokud to problém nevyřeší, 
kontaktujte odborný servis. 

E4 
 

Nefunguje žádná 
funkce. Aktivován 
bzučák. 

Indikátor nízké 
teploty vody. 

Teplota vody je nižší 
než 2°C. 

Odpojte od elektřiny, ujistěte 
se, že teplota vody je 2-44°C. 
Pokud to problém nevyřeší, 
kontaktujte odborný servis. 

E5 Nefunguje žádná 
funkce. Aktivován 
bzučák. 

Indikátor vysoké 
teploty vody. 

Teplota vody je vyšší 
než 50°C. 

Odpojte od elektřiny, 
Kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře pro obnovení el. 
obvodu. Pokud to problém 
nevyřeší, kontaktujte odborný 
servis. 

E6 Vadné ohřívání a 
filtrace. Aktivován 
bzučák. 

Tlak vody je 
nedostatečný pro 
aktivaci ohřívání. 

Vstupní a výstupní 
bazénový otvor je 
zablokován. 
Filtrační vložka je příliš 
znečištěna. 
Hladina vody v bazénu 
je nedostatečná. 

Vyčistěte vstupní a výstupní 
bazénový otvor. 
Očistěte nebo vyměňte filtrační 
vložku. 
Doplňte vodu pro dosažení 
dostatečné hladiny. 
Odvzdušněte pumpu. 

E7 Nefunguje žádná 
funkce. Aktivován 
bzučák. 

Chod nasucho. Ohřívání při žádné 
vodě, systém se 
automaticky vypne. 

Kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře. 
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Detail pro „Vadné ohřívání pumpy“ 
Pokud pumpa správně neohřívá, řiďte se prosím následujícími pokyny. 

 
1) Zkontrolujte hladinu vody. Doplňte bazén do maximální hladiny a 

zkontrolujte, zda se problém vyřešil. 

 

 

2) Ujistěte se, že byly odstraněny průhledné krytky/zástrčky na spojovací hadici 
před zapnutím pumpy. 

 

 

3) Pokud pumpa skřípe, vypusťte vzduch z pumpy odšroubováním ventilu a 
odstraněním vody. Poté znovu upevněte. Zkontrolujte, zda se problém vyřešil. 

 

 

4) Zkontrolujte vstupní a výstupní bazénové otvory a odstraňte veškeré 
nečistoty. Zkontrolujte, zda se problém vyřešil. 

 

 

5) Zkontrolujte filtrační vložku. Pokud je znečištěná nebo šupinatá, očistěte 
nebo vyměňte a zkontrolujte, zda se problém vyřešil. Ujistěte se, že máte vhodnou 
velikost filtrace a že není příliš hustá.  

 

6) Zkontrolujte spojovací hadice. Ujistěte se, že nejsou ohnuté nebo zamotané. 
Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte odborný servis. 
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9. ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ  

Problém Příčina Řešení 

Pumpa nefunguje. Proudový chránič RCD selhal. 
Zkontrolujte zdroj napájení. 

Resetujte RCD/Zkontrolujte jestli není 
el. vedení příliš slabé. 
Kontaktujte odborný servis.  
 

Pumpa špatně ohřívá. Nastavená teplota je příliš nízká. 
Filtrační vložka je znečištěna. 
Příliš nízká hladina vody. 
Vadné ohřívací těleso. 

Nastavte na vyšší teplotu.  
Očistěte/Vyměňte filtrační vložku. 
Doplňte vodu. 
Kontaktujte odborný servis.  

Systém vířivé masáže 
nefunguje. 

Pumpa je přehřátá. 
Aktivováno automatické vypnutí 
po 30minutách. 
Problém s kontrolním panelem. 

Odpojte přístroj. Po vychladnutí 
pumpu znovu zapojte. 
Stiskněte znovu tlačítko vířivé 
masáže. 
Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte odborný servis.  

Nefunguje filtrace vody. Filtrační vložka je znečištěna. 
Vstupní a výstupní bazénový 
otvor je zablokován. 
Neodvzdušnění pumpy. 
Problém s kontrolním panelem. 
 

Očistěte/Vyměňte filtrační vložku. 
Vyčistěte vstupní a výstupní bazénový 
otvor. 
Odvzdušněte podle výše uvedených 
kroků. Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte odborný servis. 

Únik vody z pumpy. Nesprávné těsnění. 
Únik vody z těla pumpy. 

Umístěte těsnění do správné pozice. 
Zkontrolujte tělo pumpy. 
Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte odborný servis. 

Únik vody z bazénu. Roztržený nebo propíchnutý 
bazén. 

Použijte přiloženou sadu na opravy 
podle výše uvedených kroků. 

Voda je špinavá. Nedostatečný filtrační čas. 
Filtrační vložka je znečištěna. 
Nesprávná údržba vody. 

Používejte filtraci častěji a déle.  
Očistěte/Vyměňte filtrační vložku. 
Vyměňte vodu v bazénu. 
Informujte se o chemickém ošetření 
vody. 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 
záruku 2 roky ode dne prodeje. 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se 
záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. servisními zásahhy souvisejícími se standardní údržbou (npř. Čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení...) 
4. mechanickým poškozením 
5. opotřebením dílů při běžném používání  
6. neodvratnou událostí a živelnou pohromou, vnějšími vlivy (např. Klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.) 
7. neodbornými zásahy 
8. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 
Upozornění: 
1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 
výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným 
dokladem o zakoupení 
3. Pokud jste po zakoupení výrobku zjistili jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití se řiďte pokyny 
uvedenými v tomto návodu k použití. Na reklaamci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili 
pokyny z tohoto návodu.  
 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje 
nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.  

 
Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci 
částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. 
pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
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Czech Republic 
www.nejlevnejsisport.cz 
 


