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SADA NA OPRAVY BESTWAY 
návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrob-
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití.
Tato sada slouží pro opravy drobných netěsností bazénů. Obsahuje tubu s lepidlem, PVC 
záplatu a brusný papír.

Varování: 
Extrémně hořlavá kapalina a výpary. Může způsobit vážné poškození očí. Při vdechování může 
způsobit závrať a nevolnost. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a praskání kůže.
Ochrana: Nevystavujte zdrojům tepla, jiskrám, otevřenému ohni a rozpáleným povrchům. 
Zákaz kouření při použití. Nádobu uchovávejte uzavřenou. Při použití
noste ochranné rukavice, oblečení, brýle a chraňte si obličej. 

Reakce na: 
Zasažení kůže:  Okamžitě sundejte všechno kontaminované oblečení. Kůži opláchněte mýdlo-

vou vodou. 
Zasažení očí:  Postižené místo vyplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud je to mož-

né, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve výplachu. V případě potíží navštivte 
lékaře.

V případě požáru: Použijte práškový hasicí přístroj.

POUŽITÍ OPRAVNÉ SADY
1.  Najděte místo úniku vody, použijte přiložený brusný papír, kterým plochu obruste. Poté 

plochu omyjte, odmastěte a nechte uschnout.
2.  Ustřihněte PVC záplatu do požadované velikosti. Rozměr 2,5 cm x 2,5 cm je většinou dosta-

čující.
3. Jednu stranu záplaty potřete lepidlem, ujistěte se, že lepidlo je rovnoměrně rozetřené.
4. Počkejte 30 vteřin a dejte záplatu na poškozené místo.
5. Vyhlaďte případné bublinky a po dobu 2 minut fixujte.
6. Výrobek je okamžitě připraven pro použití. V případě dalšího úniku vody postup opakujte.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


