NÁVOD PRO HYDROMASÁŽNÍ VANY

1.Stavební připravenost
Před instalací vany s hydromasážním systémem je nutné mít zcela stavebně dokončenou koupelnu.Tzn. dokončené
obklady,podlahy a dle tohoto návodu přívody vody,elektřiny a odpady .
1.1 Stavební práce :
Obklady zcela dokončené ,v prostoru za vanou musí být ukončenémin.100 mm pod horní
hranou vany.Pokud je vana instalovaná do rohu je nutné, aby stěnysvíraly pravý úhel s max.možnou přesností
Podlahy: zcela dokončené s důrazem na max.rovinnost
1.2 Přívod vody: musí respektovat platnou ČSN pro vnitřní rozvody vody a odpadytento přívod je závislý na typu
napouštění vody a musí zcela respektovat zakoupený typ hydromasážního systému viz obr. 3.
a)
Vývody vody musí být provedeny 2x G1/2 " (2x nástěnka s vnitřním záviem)
b)
V případě že hydromasážní vana je osazena desinfekčním proplachem je nutné zajistit samostatný
přívod studené vody a to:
1. Samostatným přívodem s možností uzavření vody 1/2" pračkový ventil se zpětnou klapkou
2.
Rozbočením přívodu dle bodu a) za kohoutem a instalováním dalšího 1/2"kohoutku
UPOZORNĚNÍ:
STUDENÁ VODA MUSÍ SPLŇOVAT PLATNOU ČSN PRO PITNOU VODUA TEPLÁ VODA MUSÍ SPLŇOVAT
ČSN PRO UŽITKOVOU VODU.PROTO SE DOPORUČUJE PROVÉST ROZBOR VODY PŘED INSTALOVÁNÍM
HYDROMASÁŽNÍ VANY,ABY SE PŘEDEŠLO PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ
HYDROMASÁŽNÍHO SYSTÉMU NEKVALITNÍ VODOU(NAPŘ.VYSOKÝ OBSAH VODNÍHO
KAMENE, PŘÍPADNĚ MOHLA BÝT INSTALOVÁNA ÚPRAVA VODY
1.3 Odpad:
musí být proveden dle obr. č. 3. trubkou o průměru 40 mm a min. délce 150 mm ve vzdálenosti 250-350
mm od odpadu vany

1.4 Přívod elektřiny:

tento přívod musí respektovat platné ČSN 33 2000-7-701 Umístění přívodního kabelu a
ochranného vodiče je znázorněno na obr.č. 1.
přívodní pohyblivý kabel-samostatně jištěný opatřený proudovým chráničem s citlivostí 30mA.
ochranný Cu vodič žlutozelené barvy o průřezu min. 4 mm2 oba vodiče musí mít min. délku 1,5m a musí být
zakončeny vodotěsnou krabicí s krytím min . IP 67
připojení hydromasážní vany může provést pouze osoba s patřičným osvědčením a dále musí být dle platné ČSN
na připojení vyhotovena REVIZNÍ ZPRÁVA
1.5 Přívod vzduchu:
Je-li vana osazena kompresorem , je nutné zajistit přívod vzduchu pod vanu, tzn. nechat otvor
cca 20 cm2 ať již v podobě otvoru (obezděná vana) nebo jako spáru(vana s obkladovým panelem. Zabrání se tím
poškození vzduchových agregátů
2. Návod pro instalaci
2.1 Instalace hydromasážní vany s obkladovým panelem
předpokladem k úspěšné instalaci je stavební příprava dle bodu č.2.Před instalací hydromasážní vany je nutná její
pečlivá kontrola .V případě jakéhokoliv poškození vanu neinstalujte a ihned reklamujte u Vašeho prodejce.Instalace
vany je znázorněna na obr.č. 1.
2.2 Instalace vany s obezděním
a.
U hydromasážních van osazovaných do obezdění ,musí být v souladu se stavební připraveností dokončeny
všechny obklady a dlažby.(musí být dokončen i vodorovný obklad připraveného obezdění hydromasážní
vany..Obezdění hydromasážní vany musí být provedeno tak,aby mezera mezi hydromasážní vanou a obezděním byla
min.50mm a aby jeho vnitřní obvodová hrana byla překryta obrysem vany maximálně o 10 mm. Výška obezdívky je
dána typem dodané vany,která je již ustavena k nosné konstrukci,nebo má instalovaný nějaký jiný opěrný
systém(např.nosné úhelníky se stavitlelnými nožičkami).
Obezdění se doporučuje provést až po dodání vany a jejím zkušebním osazení!
b. Pro připojení odpadového potrubí je nutno do čelní nebo boční příčky osadit montážní dvířka, nebo ponechat
montážní otvor, který bude dodatečně zakryt obkladovým panelem ( např.dlaždice nalepené na desce ze vhodného
materiálu a po obvodu utěsněných silikonovým tmelem). Druhá dvířka nebo montážní otvor nejméně 400 x 400 mm je
třeba provést v té části vany , kde jsou umístěny hlavní hnací jednotky a řídící elektronika systému (pokud je ve
výbavě).
Z důvodu správné údržby agregátů, po uvedení vany do provozu, musí být trvale zajištěn neztížený přístup k
čerpadlu, kompresoru, elektrickému rozvaděči a ovládacím prvkům!
V případě,že u hydromasážní vany je použitý kompresor, je nutno zajistit otvor pro přívod vzduchu (viz.stavební
připravenost bod 2.5. ) případně zakrytý mřížkou.
Upozornění: Vana nesmí být zazděna tak, aby cokoliv bránilo jejímu případnému vyjmutí. Vana musí být vsazována do
obezdění shora a utěsněna po obvodu silikonovým tmelem. Vždy musí být zajištěna možnost jejího vyjmutí bez porušení
stavebních prvků (příčka, obklad, dlažba). Vana nesmí být zavěšena za obvodovou hranu, vždy musí být usazena pomocí
opěrných nožiček nebo rámu.
DOPORUČUJEME:
Před instalací vany osadit ty koupelnové doplňky ,které jsou osazeny nad vanou a volit takové, které nemají volné,těžké
části. Náhodným pádem nástroje při montáži nebo těžší volné částí doplňku do vany by mohlo dojít k nevratnému
poškození vany.

Příprava přívodu vody a odpad
Nástěnná vodovodní baterie
V případě použití nástěnné vodovodní baterie, je nutné vyvést teplou a studenou vodu v rozteči shodné s roztečí baterie
(obvykle 150 mm) a ve výšce ccai 100 mm nad okrajem vany. Doporučené umístění a typ baterie viz.katalogový list
příslušné vany.
Stojánková baterie vanová ,napouštění přepadem
Viz stavební připravenost obr. č. 3
Desinfekční proplach
Viz.stavební připravenost bod 2.2
Desinfekční proplach s automatickým napouštěním
Instalace je shodná s instalací „Stojánková baterie vanová".
Odpad
Napojení odpadu musí být provedeno flexi hadicí pro případné snadné vyjmutí vany z obezdění.

3.

Ostatní

Je zakázáno provádět jakoukoliv elektro údržbu pokud hydromasážní vana není odpojena od el.rozvodu nebo je naplněna
vodou.
- Je zakázáno jakkoliv zasahovat do hydromasážního systému,případně přesouvat nebo přidávat komponenty
systému.Jakýkoliv neautorizovaný zásah do systému je důvodem k okamžitému ukončení záruky a veškerá
zodpovědnost za škody na zdraví či majetku je na straně uživatele
- Při delším odstavení z provozu je doporučeno aplikovat dezinfekční roztok doporučený výrobcem
- Do koupele nepřidávejte jakoukoliv koupelnovou pěnu, může dojít k poškození čerpadla zavzdušněním
- U děti a zdravotně postižení se doporučuje přítomnost dospělé osoby
- Nikdy při instalaci HV nepoužívejte hadice či jiné části hydromasážního systému jako držadla, může dojít k jejich
poškození
Ochrannou folii odstraňte až po zcela dokončené instalaci
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4. Hydromasážní systémy

HYDRO
Vířivý systém HYDRO je založen na principu
cirkulace vody. Tělo je masírováno vodou
smíšenou se vzduchem, která proudí z trysek
umístěných po boku vany. Vybavení: trysky
MICRO
SLIM 8+4+2 ks (8 po bocích, 4 na záda
.
a 2 na chodidla) respektive pro symetrické
vany 8+4+4 ks (8 po bocích, 4+4 na záda),
možnost výběru 5 typů ovládání.

HYDRO LUX
Vířivý systém HYDRO LUX má oproti systému
HYDRO 22 trysek NANO na záda místo 4 trysek
MICRO SLIM.Vybavení: trysky MICRO SLIM
8+2 ks (8 po bocích, 2 na chodidla) a 22 ks NANO
(na záda) nebo pro symetrické vany MICRO SLIM
8 ks po bocích a 22+22 ks NANO (na
záda), možnost výběru 5 typů ovládání.

.

TURBO AIR
Perličkový systém TURBO AIR
masíruje tělo pomocí předehřátého
stlačeného vzduchu,který proniká ze
dna vany malými otvory.
Vybavení: 30-50 vzduchových kanálků na dně vany, možnost výběru 5
typů ovládání

KOMBI
Vířivý a perličkový systém KOMBI využívá
přednosti systémů HYDRO aTURBOAIR.
Vybavení: trysky MICRO SLIM 8+4+2 ks
(8 po bocích, 4 na záda a 2 na chodidla)
respektive pro symetrické vany 8+4+4 ks
(8 po bocích, 4+4 na záda), 30-50
vzduchových kanálků na dně vany, možnost
výběru 5 typů ovládání

KOMBI LUX
Vířivý a perličkový systém KOMBI
LUX využívá přednosti systémů
HYDRO LUX aTURBO AIR.
Vybavení: trysky MICRO SLIM 8+2
ks (8 po bocích, 2 na chodidla) a 22
ks NANO (na záda) nebo pro
symetrické vany MICROSLIM 8 ks
po bocích a 22+22 ks NANO (na
záda), 30-50 vzduchových kanálků na
dně vany, možnost výběru 5 typů
ovládání

4.1.Typy ovládání
Typ P - Pneu
Základní výbava se vyznačuje jednoduchostí ovládání při zachování
plné funkčnosti. Systém je vybaven mechanickým regulátorem
přisávání vzduchu pro regulaci intenzity vodní masáže

Popis ovládání:
Symbol Popis funkce
Pneumatické tlačítko
Stisknutím pneumatického tlačítka dojde k zapnutí hydromasáže. Následným stlačením
pneumatického tlačítka dojde k vypnutí hydromasáže.
Mechanický regulátor množství vzduchu
Otočením ventilu směrem doprava se zvětšuje množství vzduchu přisávaného do h-m. trysek a
tím se současně zvyšuje intenzita vodní masáže. Otočením doleva se množství vzduchu snižuje.
Poznámka: Tlačítko pro spuštění hydromasáže použijte pouze v případě, že vana je dostatečně napuštěná
vodou (cca 4-5cm nad úroveň hydromasážních trysek). Jinak hrozí poškození vodního
čerpadla!

TypA-Elektro
Střední třída výbavy zahrnuje elektronickou regulaci
intenzity vzduchové masáže, pulsaci vzduchové i vodní masáže.

Popis ovládání:
Elektronika se ovládá sedmi tlačítky. U pěti z nich je indikována právě běžící funkce. Některá tlačítka mají dvojí funkci
podle toho, zda je v ana napuštěná vodou či nikoliv. Indikační diody slouží též k nápovědě pro uživatele - bliknutím
jednou za 1o u příslušného tlačítka oznamují,ž e že tato funkce je momentálně dostupná.

Symbol

Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače
Popis funkce (po stisknutí tlačítka)
Vana naplněná vodou
Osvětlení halogen /LED ( Cool light)
(není součástí základní verze Whirlpool LINE - možno
doobjednat)
1. stisk - zapnutí osvětlení
2. stisk - vypnutí osvětlení
Chromoterapie
1. stisk - zapnutí do režimu výběru barev.
2. stisk - zastaví výběr na právě svítící barvě.
3. stisk - vypnutí osvětlení.

Vana bez vody

Halogenové osvětlení nebo coolight
nelze zapnout,chromoterapii zapnout lze

K posledně zvolené barvě lze přímo přejít
dlouhým stiskem tlačítka.
Stisknutím tlačítka a jeho potvrzením druhým tiskem
do 3s od prvního stisknutí se zapne automatický
proplach systému vany.Cyklus s lze kdykoliv vypnout
stiskem tlačítka, byl-li již vyčerpán desinfekční roztok
pak následuje krátký proplach vodou
Cyklus po dlouhém stisku tlačítka
1. Čerpadlo desinfekčního roztoku sepne na 30s.
2. Po 5s běhu čerpadla desinfekce sepne ventil
tlakové vody na 25s a celý systém se proplachuje
směsí vody a desinfekčního roztoku.
3. vypne tlaková voda a čerpadlo desinfekce, voda
volně vytéká z trysek do vany a po dobu 65s
působí desinfekční roztok.
4. tlaková voda sepne na 40s a řádně propláchne
systém čistou vodou.
5. Tlaková voda vypne, voda volně vytéká z trysek do
vany po dobu 60s pouze pro systém
HYDRO,HYDRO LUX,KOMBI,KOMBI LUX
Sepne vysoušení(kompresor na 60s celý

Nelze spustit

V případě malého nebo žádného množství desinfekce
bliká po zapnutí hydromasáže na tlačítku červená LED
dioda a cyklus se spustí bez desinfekce.Po dolití
přestane červená LED dioda blikat a svítí.Pro doplnění
desinfekční látky použijte vpusť umístěnou na okraji
vany.Desinfekční látkaje určena k odstranění
usazených nečistot,vodníhokamene

Vodní masáž
Pulsace vodní masáže

Osvětlení nebo
chromoterapie

Desinfekční proplach
StreamCIean

Topeni

Vzduchová masáž
Pulsace vzduchové masáže

Snižování intenzity
vzduchové masáže

Zvyšování intenzity
vzduchové masáže

Popis funkce (po stisknutí tlačítka)
Symbol

Vana naplněná vodou

Vana bez vody

Ohřev vody
1.stisk - zapnutí ohřevu (ohřev je funkční pouze při
současném spuštění hydromasáže)
2.stisk - vypnutí ohřevu
Hydromasáž
1. stisk - zapnutí vodní masáže
2. stisk - zapnutí cyklování vodní masáže
3. stisk - vypnutí vodní masáže

Proplach StreamCIean s autom. napouštěním vany
(pouze pro systémy
HYDRO,HYDROLUX,KOMBI,KOMBI LUX není
součástí jejich základní verze - možno doobjednat)

Aktivuje režim automatického napouštění vany vodou o
Dlouhý stisk (při vypnutých masážních zařízeních) - teplotě nastavené na termostatické baterii do výšky
umístění hladinového snímače (přibližně na spodní
nastavení délky trvání masáže (objeví se 5min.)
hraně bezpečnostního přepadu). Pojistkou proti
+ prodlužování času v krocích 5,10,15,20 a opět 5
vyplavení je nastavený maximální čas napouštění na
- snižování času v krocích po lmin.
lOmin. V případě nutnosti dopuštění vody do již
napuštěné vany je třeba použít vanovou baterii nebo
sprchu.
Vysoušeni
Airpool (vzduchová masáž)
1. stisk –
1. stisk - zapnutí vzduchové masáže
dojde k aktivaci režimu vysoušení rozvodů systému
2. stisk - zapnutí cyklování vzduchové masáže vzduchové masáže s pomalým startem kompresorů.
3. stisk - vypnutí vzduchové masáže
Doba vysoušení je nastavena na 20s.
Opětovným stiskem tlačítka lze vysoušení
vypnout dříve
Nastavení otáček kompresoru
Zvyšování intenzity vzduchové masáže.

Nastaveni otáček kompresoru
Snižování int enzit y vzduchové masáže

Upozornění: Maximální čas lázně je nastaven na 25min. což je doporučená délka masáže. Poté musí být masáž
opětovně aktivována stiskem příslušného tlačítka.
Reset-soft: Pro případ nestandardního chování ovladače řídící elektroniky. Držet stisknuté a stisknout , poté
uvolnit obě tlačítka. Pokud se ovládání chová stále nestandardně, je třeba vypnout napájení celé vany a
po chvíli jej opět zapnout
Reset-hard:
.

Pro případ selhání Reset-soft při nestandardní chování ovladače řídící elektroniky. Vypnout napájení celé
vany a po chvíli jej opět zapnout

B

Typ B - Digi

D

Typ D – Digi

Nejvyšší třída výbavy umožňuje elektronické řízení všech instalovaných zařízení včetně výkonu čerpadla! Systém je vybaven displejem
se zobrazením teploty, času masáže, aktuálního času a dalších.

Popis ovládání:
Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače
Popis funkce (po stisknutí tlačítka)
Symbol
Vana naplněná vodou
Vana bez vody
Osvětlení halogen /LED ( Cool light)
Proplach
StreamClean
(není součástí základní verze Whirlpool LINE - možno
(pouze pro systémy HYDRO,HYDRO
doobjednat}
LUX,KOMBI,KOMBI LUX není součástí jejich
1.
stisk - zapnutí osvětlení
základní verze - možno doobjednat}
2.
stisk - vypnutí osvětlení
dlouhým stiskem se spustí bezpečnostní odpočítávání
Chromoterapie
od 5s do nuly, když se během tohoto času
(není součástí základní verze Whirlpool LINE - možno
krátkým stiskem potvrdí, aktivuje se dezinfekční
doobjednat}
systém s proplachem hadicových rozvodů
1.
stisk - zapnutí do režimu výběru barev
2.
stisk - zastaví výběr na právě svítící barvě.
3.
stisk - vypnutí osvětlení.
K posledně zvolené barvě lze přímo přejít dlouhým
stiskem tlačítka.
Je-li osazeno oboje osvětlení, pak se halogen ovládá
krátkými stisky a chromoterapie dlouhými stisky. K
posledně zvolené barvě se dostat nelze..
Cyklus po dlouhém stisku tlačítka
1.
Čerpadlo desinfekčního roztoku sepne na 30s.
2. Po 5s běhu čerpadla desinfekce sepne ventil
tlakové
vody na 25s a celý systém se proplachuje směsí
vody
a desinfekčního roztoku.
3. vypne tlaková voda a čerpadlo desinfekce, voda
volně
vytéká z trysek do vany a po dobu 65s působí
desinfekční roztok.
4. tlaková voda sepne na 40s a řádně propláchne
systém
čistou vodou.
5. Tlakobvá voda vypne, voda volně vytéká z trysek
do
vany po dobu 60s pouze pro systém
HYDRO,HYDRO LUX,KOMBI,KOMBI LUX
6. Sepne vysoušení(kompresor na 60s celý systém se
vysuší a je připraven k použití.
V případě malého nebo žádného množství desinfekce
bliká po zapnutí hydromasáže na tlačítku červená LED
dioda a cyklus se spustí bez desinfekce.Po dolití
přestane červená LED dioda blikat a svítí.Pro doplnění
desinfekční látky použijte vpusť umístěnou na okraji
vany.Desinfekční látka je určena k odstranění
.usazených nečistot,vodního kamene a mikroorganismů
Ovladače pro jednotlivé systémy :
TYP D Digi

TYP B Digi

HYDRO LUX

HYDRO

KOMBI,KOMBI LUX

TYP D Digi

Typ D – Digi

Symbol

+
Upozornění
Reset-soft
Reset-hard

Popis funkce (po stisknutí tlačítka)
Vana naplněná vodou
Vana bez vody
Ohřev vody
Nastavení teploty termostatu
(pouze pro systémy HYDRO,HYDRO
(pouze pro systémy HYDRO,HYDRO
LUX,KOMBI,KOMBI LUX
LUX,KOMBI,KOMBI LUX
není součástí jejich základní verze - možno
není součástí jejich základní verze - možno doobjednat)
doobjednat)
dlouhý stisk - režim změny nastavené teploty (nastavená
1. stisk - zapnutí ohřevu (ohřev je funkční
hodnota bliká), teplotu lze měnit + a
. Dalším
pouze
při
současném
spuštění
dlouhým stiskem se potvrdí volba. Výchozí nastavená
hydromasáže)
hodnota je 36°C.
2. stisk - vypnutí ohřevu
Centrální vypnutí systému
Centrální vypnutí systému
dlouhý stisk - vypne všechny spuštěné funkce
dlouhý stisk - vypne všechny spuštěné funkce najednou
najednou
Hydromasáž
Proplach StreamCIean s autom. napouštěním vany (pouze
1.
stisk - zapnutí vodní masáže
pro systémy HYDRO,HYDRO LUX,KOMBI,KOMBI
2.
stisk - zapnutí cyklování vodní masáže
LUX
3.
stisk - vypnutí vodní masáže
není součástí jejich základní verze - možno doobjednat)
Dlouhý stisk (při vypnutých masážních
Aktivuje režim automatického napouštění vany vodou o
zařízeních) - nastavení délky trvání masáže (objeví teplotě nastavené na termostatické baterii do výšky
se 5min.)
umístění hladinového snímače (přibližně na spodní hraně
+ prodlužování času v krocích 5,10,15,20 a opět 5 bezpečnostního přepadu). Pojistkou proti vyplavení je
- snižování času v krocích po lmin.
nastavený maximální čas napouštění na lOmin. V případě
nutnosti dopuštění vody do již napuštěné vany je třeba
použít vanovou baterii nebo sprchu.
Airpool (vzduchová masáž)
Vysoušení
1.
stisk - zapnutí vzduchové masáže
1. stisk 2.
stisk - zapnutí cyklování vzduchovémasáže
dojde k aktivaci režimu vysoušení rozvodů systému
3.
stisk - vypnutí vzduchové masáže
vzduchové masáže s pomalým startem kompresorů. Doba
Dlouhý stisk (při vypnutých masážníchzařízeních) - vysoušení je nastavena na 20s.
nastavení délky trvání masáže(objeví se 5min.)
Opětovným stiskem tlačítka lze vysoušení vypnout dříve.
+ prodlužování času v krocích 5,10,15,20 a opět 5
- snižování času v krocích po lmin.
Nastavení otáček kompresoru nebo čerpadla
Nastavení reálného času
Zvyšování intenzity vodní/vzduchové masáže. Pokud 1. Dlouhý stisk (blikají hodiny) - nastavení
běží vodní i vzduchová masáž současně, nastavuje
požadované hodnoty pomocí + , _ .
posledně zapnutou funkci.
2.
Dlouhý stisk - potvrzení navolené hodnoty
Nastavení otáček kompresoru nebo čerpadla Snižování Nastavení reálného času
intenzity vodní/vzduchové masáže. Pokud běží vodní i 1. Dlouhý stisk (blikají minuty) - nastavení
vzduchová masáž současně, nastavuje posledně
požadované hodnoty pomocí +, _.
zapnutou funkci.
2.
Dlouhý stisk-potvrzení navolené hodnoty
Maximální čas lázně je nastaven na 20min. což je doporučená délka masáže. Poté musí být masáž opětovně
aktivována stiskem příslušného tlačítka.
Pro případ nestandardního chování ovladače řídící elektroniky. Držet stisknuté a stisknout
, poté uvolnit
obě tlačítka. Pokud se ovládání chová stále nestandardně, je třeba vypnout napájení celé vany a po chvíli jej
opět zapnout.
Pro případ selhání Reset-soft při nestandardní chování ovladače řídící elektroniky. Vypnout napájení celé vany
a po chvíli jej opět zapnout.

Popis zobrazení displeje
Aktivovaný režim
Vana naplněná vodou
Vana bez vody
Reálný čas + blikající obě tečky
Všechny funkce vypnuty
Všechny funkce vypnuty Reálný čas + blikající jedna tečka
Napouštění
Odpočítávání času od okamžiku započetí napouštění.
Vysoušení
Odpočítávání časového intervalu vysoušení 20-0s
Desinfekční proplach
StreamClean

Spuštěná masáž

Střídá se, po 3s, zobrazení reálného
času - teploty vody ve vaně - délky
běhu první zapnuté funkce.
První vodorovná čárka prvního znaku
Topení zapnuto
svítí při zobrazení teploty vody. Když je
-neohřívá
teplota vody ve vaně
vyšší
než
teplota nastavená, nebo když není
spuštěna hydromasáž, topení není
aktivováno.
Topení zapnuto -ohřívá První vodorovná čárka prvního znaku
svítí (při zobrazení teploty vody)
současně s tečkou mezi prvním a
druhým znakem

Je zobrazeno písmeno H (Hygiena) a odpočítávání času
doby trvání cyklu (4 min : lOs-Os). Blikající písmeno
H indikuje nedostatek desinfekčního roztoku (je
nutné doplnit desinfekční roztok do nádržky desinfekce)

Typ S
Nejnovější typ ovládání S-Touch přichází s revoluční myšlenkou
elektronického ovládání hydromasážní vany bez tlačítek. Vlastní
snímače jsou umístěny pod akrylátovou deskou skořepiny vany a
snímají ovládací impuls vyvolaný pouhým přiložením prstu.

Symbol

Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače
Popis funkce (po stisknutí tlačítka)
Vana naplněná vodou
Osvětlení halogen /LED ( Cool light)
(není součástí základní verze Whirlpool LINE - možno
doobjednat)
1. stisk - zapnutí osvětlení
2. stisk - vypnutí osvětlení
Chromoterapie
1. stisk - zapnutí do režimu výběru barev.
2. stisk - zastaví výběr na právě svítící barvě.
3. stisk - vypnutí osvětlení.

Vana bez vody

Halogenové osvětlení nebo coolight
nelze zapnout,chromoterapii zapnout lze

K posledně zvolené barvě lze přímo přejít
dlouhým stiskem tlačítka.

Stisknutím tlačítka a jeho potvrzením druhým tiskem
do 3s od prvního stisknutí se zapne automatický
proplach systému vany.Cyklus s lze kdykoliv vypnout
stiskem tlačítka, byl-li již vyčerpán desinfekční roztok
pak následuje krátký proplach vodou

Nelze spustit

Cyklus po dlouhém stisku tlačítka
1. Čerpadlo desinfekčního roztoku sepne na 30s.
2. Po 5s běhu čerpadla desinfekce sepne ventil
tlakové vody na 25s a celý systém se
proplachuje směsí vody a desinfekčního
roztoku.
3. vypne tlaková voda a čerpadlo desinfekce,
voda volně vytéká z trysek do vany a po dobu
65s působí desinfekční roztok.
4. tlaková voda sepne na 40s a řádně propláchne
systém čistou vodou.
5. Tlaková voda vypne, voda volně vytéká z
trysek do vany po dobu 60s
Sepne vysoušení(kompresor na 60s celý
V případě malého nebo žádného množství desinfekce
bliká po zapnutí hydromasáže na tlačítku červená LED
dioda a cyklus se spustí bez desinfekce.Po dolití
přestane červená LED dioda blikat a svítí.Pro doplnění
desinfekční látky použijte vpusť umístěnou na okraji
vany.Desinfekční látkaje určena k odstranění
usazených nečistot,vodníhokamene

Popis funkce (po stisknutí tlačítka)
Symbol

Vana naplněná vodou

Vana bez vody

Ohřev vody
1.stisk - zapnutí ohřevu (ohřev je funkční pouze
při současném spuštění hydromasáže)
2.stisk - vypnutí ohřevu

Hydromasáž

1. stisk - zapnutí vodní masáže
2. stisk - zapnutí cyklování vodní masáže
3. stisk - vypnutí vodní masáže

Airpool (vzduchová masáž)

1. stisk - zapnutí vzduchové masáže
2. stisk - zapnutí cyklování vzduchové masáže
3. stisk - vypnutí vzduchové masáže

Proplach StreamCIean s autom. napouštěním vany
(pouze pro systémy
HYDRO,HYDROLUX,KOMBI,KOMBI LUX není
součástí jejich základní verze - možno doobjednat)
Aktivuje režim automatického napouštění vany vodou o
teplotě nastavené na termostatické baterii do výšky
umístění hladinového snímače (přibližně na spodní
hraně bezpečnostního přepadu). Pojistkou proti
vyplavení je nastavený maximální čas napouštění na
lOmin. V případě nutnosti dopuštění vody do již
napuštěné vany je třeba použít vanovou baterii nebo
sprchu.
Vysoušeni
1. stisk –
dojde k aktivaci režimu vysoušení rozvodů systému
vzduchové masáže s pomalým startem kompresorů.
Doba vysoušení je nastavena na 20s.
Opětovným stiskem tlačítka lze vysoušení
vypnout dříve

Nastavení otáček kompresoru
Zvyšování intenzity vzduchové masáže.

Nastaveni otáček kompresoru
Snižování int enzit y vzduchové masáže

Upozornění: Maximální čas lázně je nastaven na 25min. což je doporučená délka masáže. Poté musí být masáž
opětovně aktivována stiskem příslušného tlačítka.
Reset-soft: Pro případ nestandardního chování ovladače řídící elektroniky. Držet stisknuté a stisknout , poté
uvolnit obě tlačítka. Pokud se ovládání chová stále nestandardně, je třeba vypnout napájení celé vany a
po chvíli jej opět zapnout
Reset-hard: Pro případ selhání Reset-soft při nestandardní chování ovladače řídící elektroniky. Vypnout napájení celé
vany a po chvíli jej opět zapnout

5. Obsluha a údržba

Běžná údržba
Pro běžné čištění vany doporučujeme používat vodu s octem. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čistící prostředky a
čistící písky. V oblasti, kde se vyskytuje tvrdá voda, zabráníte častějším čistěním usazování vodního kamene. Pro udržení
lesku můžete použít speciální vosk na akrylátové sanitární předměty. Použití běžných vosků na automobily se z
hygienických důvodů nedoporučují (nebezpečí alergické reakce nebo prostého podráždění kůže dráždivými
chemikáliemi).
Skvrny
Objeví-li se na povrchu vany přes pravidelně prováděnou údržbu obtížně odstranitelné skvrny, nejprve se je pokuste
odstranit jemným tekutým pískem nebo otřít lihovým rozpouštědlem. Jemný tekutý písek je také vhodný k odstranění
mýdlového filmu z povrchu vany. K čištění používejte vždy jemné mycí houbičky, případně jelenici, nikdy nepoužívejte
drátěnku, čistící písek nebo jiné pomůcky s ostrým povrchem. Povrch vany je možno přeleštit flanelem a voskem.
UPOZORNĚNÍ - nikdy nepoužívejte k čištění odbarvovače, aceton, toluen, ředidla na syntetické laky a další organická
rozpouštědla. Použitím nevhodného čističe dochází k poškození struktury, na které se nevztahuje záruka.
Čištění trubek a potrubí
Při čištění oběhového systému použijte vhodný přípravek na odstranění vodního kamene v obvyklých koncentracích dle
pokynů výrobce, pro dezinfekci je možno použít některý přípravek s obsahem chlóru v příslušném ředění.
Spusťte oběh cca na 7 minut - vypusťte teplou vodu, nahraďte ji vodou studenou - opět spusťte oběh tentokrát na cca 5
minut - vypusťte vanu - vanu vyčistěte a vyleštěte obvyklým způsobem .
Vrypy,mechanické poškození povrchu vany
Povrch vany je do hloubky cca 2 mm probarvený, proto je možné zbrousit poškozený povrch vany pomocí jemného
smirkového papíru o zrnitosti od 600 do 1200. Po obroušení smirkovým papírem o hrubší zrnitosti jej zbruste pod vodou
smirkovým papírem o nejjemnější zrnitosti. Opětného lesku dosáhnete následným přeleštěním vhodnými leštícími
prostředky (Cif, Mr. Proper aj.)
Nespouští se vodní čerpadlo
Zkontrolujte přívod elektrické energie a zkontrolujte, zdali je sepnut jistič a chránič,- jestliže je vana opatřena indikátorem
stavu hladiny, zjistěte stav vody a případně ji doplňte,
Voda cirkuluje bez tlaku
Zkontrolujte, zda není ucpaná sací mřížka, Zkontrolujte
spojení motoru s pumpou, Zjistěte, zda nejsou ucpané
hydromasážní trysky, Zkontrolujte polohu
vzduchového regulátoru.
Netěsnosti a další problémy
Při jakýchkoliv dalších problémech se obraťte na servisní organizaci výrobce.

6. Záruka
Pro hydromasážní vany POLYSAN poskytujeme záruku po dobu dvou let od data prodeje. Záruka pro
hydromasážní systémy zaniká, pokud vana se systémem nebyla instalována a uvedena do provozu podle
přiloženého návodu k použití. Záruku nelze poskytnout také v případě, že elektroinstalace nebyla prokazatelně
provedena autorizovaným odborníkem a nebyly dodrženy odpovídající předpisy pro elektrické instalace v
sanitárních zařízeních ve vlhkém prostředí.
Každá hydromasážní vana je výrobcem kontrolována a přezkoušena na těsnost a lepené spoje, stejně tak je
kontrolován účel jednotlivých technologických prvků a jejich modifikací. Hydromasážní vana je i kontrolována
jako celek. Po kontrole, obsahuje-li vana kompletní příslušenství, je pečlivě zabalena a připravena k přejímce. V
zájmu každého zákazníka je zkontrolovat zboží při přejímce, je-li dodávka úplná , její funkčnost , tak jako není-li
poškozeno balení, popř. dodávané výrobky.
Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny dopravou.

POLYSAN, s.r.o. - Nesměřice 52,
285 22 Zruč nad Sázavou
Česká Republika

