Bazénový alarm - návod na použití
P ijíma alarmu: 220-240V, 50 Hz, 1,5 W
Alarm v bazénu: 9V, 0.3 W
Bazénový alarm je elektrický monitorovací systém, který automaticky za ne pípat, pokud d ti i domácí zví ata
spadnou do bazénu bez dozoru a zamezí tím utopení.
Upozorn ní:
1. tento p ístroj nenahrazuje ostatní bezpe nostní prvky jako je dozor dosp lé osoby, plav ík, ploty, brány,
kryty bazénu, zámky apod. Bazénový alarm nezachytí postupné vstoupení do bazénu.
2. P ijíma alarmu uchovejte mimo dosah d tí.
3. tento p ístroj není vhodný pro užívání osob (v etn d tí) s omezenými fyzickými, motorickými i
mentálními schopnostmi, ani pokud jsou pod dozorem osoby i dostali pou ení o použití p ístroje. D ti
by m ly být pod dozorem, aby si nehráli s p ístrojem.
4. ujist te se, že jste dostate n vyzkoušeli citlivost alarmu p ed použitím.
5. Ujist te se, že jste nezapomn li vložit baterie do alarmu, protože ten bez nich nefunguje.
6. Nevystavujte p ístroj kapání i st íkání a nepokládejte na n j žádné objekty, které jsou napln ny vodou,
jako jsou vázy.
7. Baterie by nem ly být vystavovány nadm rnému slune nímu zá ení, ohni a podobným v cem.
8. Hlavní kabel je používán jako odpojující za ízení, m l by z stat vždy v pohotovosti.
9. Déš i vítr bude ovliv ovat alarm.
10. Dotáhn te alarm p ed každým použitím, aby byl vod odolný.
11. Nenechávejte alarm ve vod , pokud plavete.
12. Nevhazujte alarm do bazénu, mohl by se poškodit.
13. Nedávejte alarm do bazénu hned po plavání.
14. Umíst te p ijíma ve stejné úrovni nebo nad alarmem, ne do sklepa. Ideální pozice p ijíma e je u okna,
ze kterého vidíte na bazén. Vyzkoušejte v dom více pozic pro nalezení té nejlepší.
15. Vyjm te baterie p i rozebírání, vrácení i vyhození p ístroje. Baterie obsahují nebezpe né hmoty a musí
s nimi být správn naloženo. Nevyhazujte baterie spole n s domácími odpadky.
Baterie:
- nenabíjecí baterie nemohou být znovu nabíjeny.
- Nabíjecí baterie se musí vyjmout z p ístroje p i nabíjení.
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze za dozoru dosp lé osoby.
- R zné druhy baterií nebo nové a použité baterie se nemohou kombinovat.
- Doporu ujeme používat pouze baterie stejného nebo odpovídajícího typu.
- Baterie musí být vloženy do p ístroje ve správné polarit .
- Vybité baterie se musí odstranit z p ístroje.
Uchovejte tento návod pro p ípadné budoucí pot eby

1. Sv tlo/uvol ovací tla ítko
2. Spoušt cí šroub
3. Sv tlo

Použití:
1. instalace/vým na baterií v alarmu
a) odšroubujte spodní kryt alarmu
b) opatrn vyjm te konektor, netahejte a netrhejte za n j
c) vložte b žnou 9V baterii do konektoru. (viz obrázek 1), baterie není sou ásti balení
d) dejte je do otvoru pro baterie (viz obrázek 2)
e) znovu dejte spodní kryt a pevn jej dotáhn te. Nyní je alarm p ipraven k použití.
D LEŽITÉ: VYJM TE PROSÍM BATERIE, POKUD NEBUDETE ALARM POUŽÍVAT PO DELŠÍ
DOBU.
2. položte alarm na klidnou hladinu bazénu
3. zapojte p ijíma do zásuvky, ujist te se, že p ijíma není více než 25 m od alarmu na vodní hladin
(vzdálenost se zkracuje, pokud jsou mezi nimi n jaké p ekážky). Pak se sv tlo na p ijíma i zm ní
z ervené na zelenou a alarm je p ipraven.
UPOZORN NÍ: vyzkoušejte a ujist te se, že je alarm funk ní p ed každým použitím.
a) když obdrží signál, sv tlo na p ijíma i se zm ní ze zelené na ervenou a za ne rychle blikat.
P ijíma bude aktivován s pípnutím.
b) Pro zastavení alarmu, zmá kn te uvol ovací tla ítko na alarmu, sv tlo se zm ní na ervenou a alarm
bude uvoln n.
4. Když se sv tlo na p ijíma i zm ní ze zelené na ervenou a bude blikat v ur itém intervalu, znamená to,
že jsou slabé baterie. Vym te prosím baterie – viz výše.
5. Vodící šroub na okraji alarmu m žete nastavit podle požadované citlivosti. Jakmile se konec šroubu
pono í do vody, alarm je aktivován.
Snižte výšku šroubu, pokud jsou malé vlny, zvyšte výšku šroubu, pokud jsou v tší vlny (viz obrázek 3).

PROBLÉMY
problémy

pravd podobná p í ina
1. délka šroubu není dostate ná
2. alarm má slabý signál
3. vzdálenost mezi alarmem a
p ijíma em je p íliš velká

alarm se nespustí

4. alarm je p íliš citlivý
1. vzdálenost mezi alarmem a
p ijíma em je p íliš velká
2. p ekážka mezi alarmem a p ijíma em
snižuje sílu bezdrát. Signálu
3. P ijíma je blízko zem a pak
bezdrátový signál je pohlcen
4. P íliš mnoho p edm t okolo
p ijíma e
5. Spoušt cí šroub je daleko od vodní
p ijíma nefunguje hladiny
1. slabé baterie zm ní zvuk z b žného
alarmu
r zné zvuky
2. jiný zvuk

ešení
1. zmá kn te spoušt cí šroub nejmén na 1
sekundu
2. Zm te sm r i pozici pro siln jší signál
3. zkra te vzdálenost mezi nimi
4. Nastavte prosím spoušt cí šroub - viz bod
5
1. zkra te vzdálenost mezi nimi
2. Nastavte okolí pro zvýšení bezdrátového
signálu
3. Nastavte p ijíma a dejte ho víše než 1,5m
od zem
4. Uvoln te prostor kolem p ijíma e
5. Nastavte prosím šroub pro zvýšení
citlivosti
1. vym te baterie
2. Odpojte p ijíma a pak ho znovu zapojte

CZ Záru ní podmínky:
na výrobek se poskytuje kupujícímu záru ní lh ta 24 m síc ode dne koup
v dob záruky budou odstran ny veškeré poruchy výrobku zp sobené výrobní závadou nebo vadným
materiálem výrobku tak, aby v c mohla být ádn užívána
práva ze záruky se nevztahují na vady zp sobené:
- mechanickým poškozením
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, i nevhodným umíst ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p sobením vody,
neúm rným tlakem a nárazy, úmysln pozm n ným designem, tvarem nebo rozm ry
reklamace se uplat uje zásadn písemn s údajem o závad a kopií da ového dokladu
záruku lze uplat ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen
SK Záru né podmienky:
na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záru ná doba 24 mesiacov odo d a nákupu
v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným
materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná
práva zo záruky sa nevz ahujú na vady zpôsobené:
mechanickým poškodením
neodvratnou udalos ou, živelnou pohromou
neodbornými zásahmi
nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty,
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo
rozmermi
reklamácia sa uplat uje zásadne písomne s údajom o závade a kopií da ového dokladu
záruku je možné uplat ova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený
PL Zasady gwarancji:
1.
Sprzedawca udziela kupuj cemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesi cy od daty sprzeda y;
2.
Wady lub uszkodzenia sprz tu b d ce wadami produkcyjnymi a zauwa one w okresie gwarancji b d
usuwane bezpłatnie;
3.
Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powstałe w wyniku:
uszkodzenia mechanicznego
kl ski ywiołowej
niewła ciwego u ytkowania i przechowywania sprz tu, wpływu wysokej lub niskiej temperatury,
nadmiernego obci enia, uderze , celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów;
4.
Reklamacj nale y zło y w formie pisemnej (e-mailem).Powinna zawiera informacje o usterce oraz
kopi paragonu (dowód zakupu);
5.
Gwarancja b dzie uwzgl dniana na miejscu, gdzie sprz t został zakupiony.

Dodavatel CZ:
MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávate SK:
TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:
TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowicka 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

