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Slovak 155A 

 

DÔLEŽITÉ 

POKYNY BEZPEČNOSTI 

Pre inštaláciou a použitím tohto 

výrobku si starostlivo prečítajte všetky 

pokyny a postupujte podľa nich. 

Svetlo LED v stene bazéna 

Model WL3220 

220 - 240 Volt ~, 50 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Len pre ilustračné účely. 

 

 

Nezabudnite vyskúšať aj ostatné skvelé výrobky fy. Intex: bazény, ich príslušenstvo, 

bazény a domáce hračky, nafukovačky a člny dostupné u našich dodávateľov resp. na web-e. 

Kvôli politike neustáleho vylešovania produktov si fa Intex vyhradzuje právo 

zmeniť parametre a vzhľad čo môže bez upozornenia vyústiť do aktualizácie návodu na použitie. 
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DÔLEŽITÉ POKYNY BEZPEČNOSTI 
Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte všetky pokyny a riaďte sa nimi. 

PREČÍTAJTE A RIAĎTE SA TÝMTO NÁVODOM 

UPOZORNENIE 

• Kvôli zníženiu rizika úrazu el. prúdom, neotvárajte tento výrobok. 
• Kvôli zníženiu rizika úrazu nedovoľte deťom používať tento výrobok. Pri deťoch a postihnutých  
vždy zabezpečte dozor. 
• Deti sa musia zdržiavať mimo dosahu tohto výrobku a el. napájacích káblov. 
• Zostavovanie a rozoberanie zariadenia sa musí vykonávať len dospelými osobami. 
• Riziko úrazu el. prúdom. Tento výrobok pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej  

prúdovými chráničmi (GFCI, RCD). Ak nedokážete overiť, či je zásuvka chránená pomocou 

GFCI/RCD, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Nechajte si nainštalovať GFCI/RCD,  ktorý 

má predpísanú hodnotu el. prúdu nepresahujúcu 30mA, kvalifikovaným elektrikárom. 

Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD). 
• Pred odstránením, čistením, obsluhovaním resp. akýmkoľvek prestavovaním tohto výrobku  

 ho vždy odpojte z el. siete. 
• Napájací kábel sa vymeniť nedá. Ak dôjde k jeho poškodeniu zariadenie by malo byť vyradené. 
• Po inštalácii výrobku musí byť k zásuvke zabezpečený prístup. 
• Kvôli zníženiu rizika úrazu el. prúdom nepoužívajte k pripojeniu jednotky k el. zdroju predlžovacie 

káble, časové spínače, zásuvkové adaptéry resp. prevodníky; použite vhodne umiestnený el. 

vývod. 
• Transformátor a exterrnú jednotku vysielača neponárajte do vody. 
• Elektrický kábel nezakopávajte do zeme. El. káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu 

kosačkami na trávu, nožnicami na živé ploty a inými zariadeniami. 
• Nepokúšajte sa tento výrobok zapájať resp. odpájať z el. siete, pokým stojíte vo vode alebo 

máte vlhké ruky. 
• Neodhadzujte al. nepohadzujte výrobok. 
• Nehľaďte priamo do svetla emitovaného týmto výrobkom. 
• Neobsluhujte výrobkom ak je umiestnenie vysielača al. šošovky bazénového svetla prasknuté 
al. vykazujú priesak vody; odstráňte ho ihneď z bazéna al. vody. 
• Do otvorov a dierok nevkladajte prsty alebo predmety. 
• Silné magnety. Držte toto zariadenie od mobilného telefónu a iných el. prístrojov. 
• Transformátor udržiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5m od bazéna. 
• Zásuvku tohto výrobku udžiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5 m od bazéna. 
• Tento výrobok je určený výlučne pre rozoberateľné bazény. Nepoužívajte pri permanentne 

inštalovaných bazénoch. Uschovateľný bazén je konštruovaný tak, že sa kvôli skladovaniu  
dá ľahko rozobrať a znovu zostaviť do pôvodnej podoby. 
• Tento výrobok je zameraný na tie účely použitia, popísané len v návode! 

NERIADENIE SA TÝMITO UPOZORNENIAMI MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU 
MAJETKU,ÚRAZU EL. PRÚDOM, ZAPLETENIU RESP. INÝM VÁŽNYM 
ZRANENIAM RESP. SMRTI. 

Uvedené produktové upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá reprezentujú niektoré  všeobecné riziká 

vodných rekreačných zariadení a nepopisujú všetky rizikové a nebezpečné prípady. Pri užívaní si vodných 

aktivít vás prosíme: používajte zdravý rozum a triezvy úsudok. 
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DÔLEŽITÉ POKYNY BEZPEČNOSTI (pokračovanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>3.5m 

 

 

POPIS SÚČASTÍ 
 

Predtým, než váš výrobok zostavíte, prosíme strávte niekoľko minút pri kontrole obsahu  

a oboznámte  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

3 

sa so všetkými súčiastkami. 
 

2 

 
 
 
 

POZN.: Náčrty len pre ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke. 
 
REF. Č. POPIS MN. NÁHR. DIEL Č. 

1 BAZÉNOVÉ SVETLO 1 11263 

2 VYSIELAČ 1 11265 

3 TRANSFORMÁTOR 1 11267 
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POKYNY NA ZOSTAVENIE 

Tento výrobok je špeciálne navrhnutý pre nadzemný bazén. Svetlo steny bazéna LED využíva 
magnetickú technológiu na vytvorenie svietiaceho systému, ktorý bezpečne generuje 
nízkonapäťový prúd tečúci cez postrannú stenu bazéna do účinného svetla LED vo vnútri. 

UPOZORNENIE 

• Pred odstránením, čistením, servisným zásahom alebo akýmkoľvek nastavovaním vždy výrobok 
odpojte z el. zásuvky. 
• Nepracujte s výrobkom ak je umiestnenie vysielača al. šošovky svetelného zdroja sú prasknuté al. 
vykazujú priesak vody; ihneď odstráňte z bazéna al. vody. 
• Nikdy nedávajte vysielač pod el. prúdom do vody. 

DÔLEŽITÉ 

• Tento výrobok  je určený pre použitie pri nadzemných bazénoch s neoceľovou stenou s hrúbkou  1mm  
 (0,04 palcov) alebo menej. 
• Nepoužívajte tento výrobok ako voľne postaviteľné svietidlo . 

 
1.   Separate the pool light (1) from the transmitter (2) by hand through the side opening groove. Viď  
 schémy (1 a 2). 

POZOR: Aby ste sa vyhli zraneniu alebo pricviknutiu prsta vždy oddeľujte svetlo od vysielača 

cez stranu otvoru s drážkou. 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Umiestnite vysielač (2) na vonkajšiu stranu steny bazéna a svetlo bazéna(1) na vnútornú stranu 
 steny ponorenú vo vode. Uistite sa, že magnetické póly vysielača sú zarovno s magnetickými  
 pólmi v jednotke bazénového svetla. Pozri schému (3). 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Nastavte polohu bazénového svetla ručne posunutím polohy vysielača postranne a/al.  
 vertikálne. 
4.   Zasuňte zostavenú jednotku do el. zásuvky chránenej pomocou prúdových ističov - prerušovača 

prúdu  
 (GFCI) al. zariadenia zvyškového prúdu(RCD). 
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POKYNY NA ZOSTAVENIE (pokračovanie) 
 
 
Inštalácia pri bazénoch s drevenou textúrou Intex Sequoia Spirit: 
Odtiahnite skrutky z časti, kde bude inštalované svetlo LED v stene bazéna a vyberte kryty 

úchytu, hornú dosku a postranné dosky. Detaily viď návod vlastníka bazénu s drevenou 

podlahou. Pre lepšiu inštaláciu sa odporúča odstrániť  prinajmenšom 3 postranné panely. 

Postupujte podľa  pokynov 1 až 4 uvedených vyššie. 
 
4 5 

 

 

 

 

 

 

 

DLHODOBÉ USKLADNENIE 

 

V oblastiach kde dochádza k nízkym teplotám  existuje riziko poškodenia ľadom. Odporúča sa výrobok 

vybrať, vyčistiť a uložiť na bezpečné miesto keď  
teplota klesne pod 0 stupňov Celzia (32 stupňov Fahrenheita). 
 
1.  Kábel elektrického napájania vytiahnite z el. zásuvky . 
2.  Najprv vyberte vysielač (2) z vonkajšej strany steny bazéna, svetelná jednotka bazéna (1)   
 ľahko vyzdvihne keďže automaticky pláve na hladine, potom vyberte bazénové svetlo z  
 vody. 

DÔLEŽITÉ: Aby sa zabránilo poškodeniu vysielača pádom na zem vždy najprv vyberte 

vysielač pred vybratím  jednotky bazénového svetla. 
3.  Ak sú vo vnútri dierok bazéna vidieť nánosy al. nečistoty použite záhradnú hadicu na ich  
 vymytie. Neodierajte svetlo v stene bazéna ani na jeho čistenie nepoužívajte kefu. 
4.  Pred uskladnením dokonale vysušte všetky komponenty. 
5.  Výrobok a príslušenstvo uskladnite na suchom mieste s teplotou medzi 0  
 stupňami Celzia (32 stupňami Fahrenheita) a 40 stupňami Celzia (104 stupňami 
 Fahrenheita). 
6.  Na uskladnenie sa dá použiť originálne balenie. 
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SPRIEVODCA PRI ODSTRAŇOVANÍ PROBLÉMOV 

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

ŤAŽKOSTI S ZOSTAV. 
BAZÉNOVÉHO SVETLA 
A VYSIELAČA 
 
LED SVETLO STENY 
BAZÉNA 
NESVIETI 
 

• Zlá orientácia, magnetické 
póly nie sú správne 
zarovno. 

 
• El. kábel je uvoľnený. 

• Zmeňte orientáciu  bazénového svetla a 
vysielača. Pozri “pokyny na zostavenie”. 

 
 
• Pevne zasuňte el. kábel do elektr. zásuvky. 
• Pevne utiahnite prepojenie medzi 

vysielačom a transformátorom. 

• GFCI/RCD je prerušené. • Kontaktujte servisné stredisko Intex. 

• Zlá orientácia a 
zarovnanie medzi bazénovým 
svetlom a vysielačom. 

• Zmeňte orientáciu bazénového svetla a 
vysielača. Pozri “pokyny na zostavenie”. 

• Voda vo vnútri svetelnej jedn.. 
• Možné zlyhanie vysielača al. 

transformátora. 

• Kontaktujte servisné stredisko Intex. 

JEDNOTKA SVETLA 
BAZÉNA NEPLÁVA 

• Voda vo vnútri svetelnej jednotky 
bazéna. 

• Kontaktujte servisné stredisko Intex. 

DÔLEŽITÉ 

Ak stále problém pretrváva, pre pomoc sa obráťte prosím  na vaše Oddelenie služieb zákazníkom 
Pozri separátny leták “Autorizované servisné strediská”. 

VŠEOBECNÁ VODNÁ BEZPEČNOSŤ 
 

Vodná rekreácia je zábavou aj terapiou zároveň. Samozrejme je spojená s bezprostrednými rizikami zranenia a 

smrti.Aby ste znížili riziko zranenia sa, prečítajte si a riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi na výrobku, na 

balení a vložených v balení. Nezabudnite na to, že upozornenia pre zaobchádzanie s výrobkom, pokyny a ochranné 

ustanovenia pokrývajú len tie narozšírenejšie riziká vodnej rekreácie, ale nie všetky riziká a nebezpečenstvá. 
 

Ako dodatočné preventívne opatrenie sa tiež oboznámte s nasledujúcimi všeobecnými pokynmi rovnako ako aj s 

ustanoveniami poskytnutými medzinárodne uznávanými Záchranárskymi organizáciami: 
• Vyžadujte sústavný dohľad. Kompetentná dospelá osoba by mala byť poverená ako  

“plavčík” resp. dozorca, najmä ak sú v bazéne alebo okolo neho deti. 
• Naučte sa plávať. 
• Urobte si čas a naučte sa podávať prvú pomoc a masáž srdca. 
• Poučte a poverte kohokoľvek, kto má dozerať na osoby v bazéne, o potenciálnych 

rizikách spojených s bazénom a o použití ochranných zariadení ako sú zamknuté dvere, zábrany, atď. 
• Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí o tom, čo robiť v prípade núdze. 
• Pri užívaní si vodných aktivít používajte vždy zdravý rozum a dobrý úsudok. 
• Neustále majte na pamäti: Zabezpečte vhodný a neustály dozor. 
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OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

 

Vaše svetlo LED na stene bazéna bolo vyrobené využitím najkvalitnejších materiálov 

a najzručnejších pracovníkov. Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne 

starostlivo prezreté a neboli na nich nájdené žiadne závady. Táto obmedzená záruka 

sa vzťahuje len na svetlo LED na stene bazéna a príslušenstvo uvedené nižšie.  

Nasledovné ustanovenie  je platné iba v rámci členských štátov EU:  

Právne obmedzenie stanovené Smernicou 1999/44/EC nebude dotknuté touto 

zárukou Intex. 

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a nie 

sú prenositeľné. Táto obmedzená záruka je platná na obdobie jedného (1)  roka  od 

dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Spolu s týmto návodom si uschovajte váš 

originálny doklad o nákupe pretože bude požadovaný ako dôkaz a musí byť pripojený 

k žiadosti o reklamáciu inak je obmedzená záruka neplatná. Ak sa nájde výrobná vada 

v rámci záručných lehoty jedného (1) roka, prosím kontaktujte patričné Servisné 

stredisko Intex nachádzajúce sa v zozname “Autorizovaných servisných stredísk”. 

Servisné stredisko posúdi platnosť reklamačného nároku. 

PLNENIE ZÁRUKY JE VYMEDZENÉ PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY 

A V ŽIADNOM PRÍPADE INTEX, ALEBO ICH AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA 

A ZAMESTNANCI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI ZÁKAZNÍKOVI ALEBO VOČI 

ŽIADNEJ INEJ STRANE ZA PRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Niektoré krajiny 

alebo právne systémy nedovoľujú výnimky alebo obmedzenia na náhodné alebo 

následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky sa na Vás nemusia 

vzťahovať. 

 

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na to, ak je bazénové svetlo LED poškodené 

nedbalosťou, hrubým zachádzaním resp. prevádzkou, nehodou, nesprávnou 

prevádzkou, nesprávnym napätím alebo prúdom v rozpore s návodom na použitie 

alebo poškodeniu spôsobeného okolnosťami mimo dosahu Intex, vrátane ale nielen 

obyčajným používaním a poškodením pôsobením   ohňa, záplavy, mrazu, dažďa 

alebo inými vonkajšími prírodnými silami. Táto obmedzená záruka sa tiež vzťahuje 

na súčasti a komponenty predávané Intex. Obmedzená záruka nepokrýva 

neautorizovaní zmeny, opravy alebo demontáž osobami  ktoré nepatria k personálu 

Servisného strediska Intex. 

Škody spôsobené vyliatím vody z bazéna, chemikáliami alebo poškodením vodou nie 

sú pokryté touto zárukou. Zranenie osôb alebo škoda  na majetku  nie je pokrytá touto 

zárukou. 
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