NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze a zásady pro montáž hydromasážních van
1.

Předmluva

V devadesátých letech se stala vana s hydromasážním systémem součástí standardního vybavení
evropských koupelen. Stejně jako myčka nádobí v kuchyni nebo automatická pračka, našla si své
místo v koupelně i hydro- masážní vana. Jsme rádi, že jste se rozhodli pro tuto naši hydromasážní vanu a
věříme, že vám přinese přinejmenším to, co od ní v současné době očekáváte.
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Děkujeme také za důvěru, kterou jste nám prokázali nákupem naší hydromasážní vany. Při jejím používání Vám
přejeme klid a pohodu, radost z vířící vody i uvolnění, doprovázející perličkovou lázeň.
Naše hydromasážní vany jsou sice určeny především k běžnému dennímu používání v koupelnách našich
domácností, avšak typy, vybavené technologií třídy MAXIMUM, umožňují velmi dobře i profesionální použití těchto
van ve fitness centrech, hotelech vyšších kategorií a zejména v rehabilitačních a dalších léčebných zařízeních.
Vana POLYSAN splňuje velmi dobře požadavky na moderní a účinné provádění osobní hygieny. Vedle klasického
pojetí fyzické očisty, spojeného s koupelí ve vaně už od antických dob, je vana zdrojem intenzivní vodní masáže a
navíc zklidňující perličkové koupele. Obsahuje i prvky podporující pěstování duševní hygieny a je tedy také
významnou metodou prevence stresu. Nebezpečí, jehož působení jsou mnozí z nás zvýšenou měrou denně
vystavováni. Hydromasážní vana zvyšuje účinnost koupele, užité materiály a konstrukce vany zajišťují zpomalené
ochlazování vody a šetří tím energii i množství spotřebované vody během koupele.
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Pokyny pro umístění a obsluhu

Pozorně si pročtěte a prostudujte všechny následující instrukce. Jejich nedodržení by mohlo způsobit závažné škody
na zařízení, popř. konec záruky.
Instalaci a připojení elektrických zařízení vany k síti , připojení k systému vodovodního řadu smí provádět pouze
odborně způsobilý pracovník.
Instalace musí být provedeny v souladu s příslušnými odpovídajícími normami.
Ještě před konečným zabudováním vany je třeba přezkoušet celý hydromasážní systém, zejména jeho dokonalou
těsnost u potrubního systému. Ke vzniku drobných netěsností může dojít v průběhu dopravy nebo při ne zcela šetrné
manipulaci s vanou.Záruka na vanu se nevztahuje na dodateční náklady vzniklé opomenutím této kontrolní operace,
kdy se netěsnost zjistí až po instalaci vany.
Při manipulaci s vanou nikdy nepoužívejte trubky hydromasážní soustavy jako držadla. S vanou manipulujte
uchopením za nosný rám.
Případné obezdění a obklad vany musí být opatřeno dvířky min 30x40 cm umístěnými tak, aby umožnila přístup a
možnost údržby čerpadla, případně dalších agregátů (kompresor perličkové lázně, ovládání, odpad se sifonem).
Umístění a montážní výška prvků systému nesmí být dodatečně měněna Je přísně zakázáno provádět jakoukoliv
údržbu elektrických zařízení, jsou-li tyto části systému pod proudem nebo pokud je vana naplněna vodou.
U hydromasážních van s kompresorem musí být prostor pod vanou zcela čistý. Pokud není tato podmínka splněna,
může dojít k nasání těchto nečistot a k zanesení a poškození kompresoru. Pro správnou funkci systému je také třeba
zajistit dostatečný přívod vzduchu (o celkové ploše min. 10 cm² ). Prostor pod vanou nesmí být hermeticky uzavřený
(zazděný).
Čerpadlo nesmí být zapnuto, pokud není vana naplněna vodou.
Před spuštěním systému vanu vždy pečlivě očistěte. Po delší době bez užívání vany se navíc doporučuje vanu před
první koupelí nejprve napustit vodou a aplikovat do vody i dezinfekční roztok. Vanu ponechte s takovouto náplní v
provozu cca 10 minut. Po vypuštění vany a jejím propláchnutí je možno začít užívat hydromasážní koupele. K
dezinfekci využijte prodejcem doporučované přípravky v koncentracích doporučených výrobcem.

POLYSAN, s.r.o. - Nesměřice 52, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká Republika
Tel: +420 327 585 983
Fax : + 420 327 585 989
info@polysan.net
www.polysan.cz

-2-

Ochranný obal (papírový výsek, případně fólii z polyetylénu se vzduchovými komůrkami) sejměte z vany těsně před
její instalací do předem stavebně připraveného a poklizeného lože nebo (v případě van s nosným rámem a s čelním
panelem) do předem připraveného místa.
Při použití hydromasážního systému neobohacujte vodu koupelovou pěnou. Pěna může snadno zavzdušnit čerpadlo,
zhoršit čerpací funkci, případně vést k jeho vážnému poškození.
Vhodnost využití hydromasážní vany konzultujte se specialistou v případě, že se dlouhodobě léčíte s jakýmkoliv
systémovým onemocněním, zejména pokud máte problémy s vysokým tlakem nebo srdeční obtíže.
Děti do 12 let a vážněji zdravotně postižení nesmějí používat hydromasážní systém bez přítomnosti další osoby.
3.

Základní zásady elektroinstalace

Připojení hydromasážních van, stejně jako její opravy a údržbu smějí provádět jen odborně způsobilí pracovníci
oprávněných organizací.
Zařízení je nutno připojit na samostatně jištěný okruh elektrického vedení s jističem 16 A a proudovým chráničem se
zpožděním 30 mA. Přívodní kabel H05 VVF 3G15 (Cu 3 x 1,5 mm2) musí být vyveden v prostoru pod vanou nejméně
300 mm nad úrovní podlahy a jeho délku je třeba zkrátit na 2 m.
Hydromasážní vana musí být uzemněna na vhodném místě (např. na nosné konstrukci) zemnícím vodičem o průměru
min 4 mm²
UPOZORNĚNÍ
Hydromasážní vana musí být řádně uzemněna a na elektrickou instalaci vydána revizní zpráva!!!.
Ověření prostředí, do kterého je vana instalována, její umístění ve vztahu k ostatním zařizovacím předmětům
(elektrické zásuvky, elektrické a plynové spotřebiče) a veškeré instalace musejí být provedeny v souladu s
technickými normami a dále bezpečnostními a hygienickými předpisy platnými v zemi instalace vany.
4. Návod k instalaci vany
Zkontrolujte před vlastní instalaci nejen vanu samotnou, ale i její součásti hydromasážního systému. Vana nesní být
nainstalována, pokud během kontroly bude zjištěna jakákoliv závada.Vanu a její komponenty je přitom nutné chránit
před případným poškozením během manipulace a instalace.
Pokud jste zvolili klasický postup s obezděním vany a obkladem, postupujte tak, aby bylo zajištěno případné snadné
vyjmutí vany v případě potřeby rozsáhlejší údržby nebo dodatečného zásahu do armatur hydromasážní technologie.
Výpusť osaďte flexibilním sifonem, aby bylo možné případné vyjmutí vany.
Vanu pečlivě stabilizujte pomocí nosné konstrukce a stavitelných nožiček. Testem provedeným menším množstvím
vody vlité do vany na straně protilehlé výpusti odzkoušejte správný spád (vana se musí zcela vyprázdnit.
K usazení vany ke stěně použijte pomocné stabilizační příchytky, které jsou dodávány v příslušenství vany. Okraje vany
nesmějí být použity jako nosná část hydromasážní vany, vana musí být usazena na nosné konstrukci, kterou lze usadit
pomocí stavitelných nožiček.
Spáru mezi vanou a povrchem obkladu vyplňte silikonovým fungicidním tmelem, popř. zakryjte spáry ukončovací
lištou.
Vana se nepatrně pohybuje díky tepelnému pnutí. Toto berte v úvahu při zabudovávání vany.

5.

Pokyny pro provoz

Obsluha hydromasážní vany není nijak mimořádně komplikovaná. Dodržujte prosím následující pokyny :
Vodu do vany napouštějte do úrovně hladiny cca. 5 cm nad nejvýše instalovanou trysku.
Pomocí hydromasáže prováděné MAXI-tryskami a mikrotryskami připojenými k vodnímu čerpadlu je prováděna
klasická vodní masáž kůže, podkoží i hluboko uložených svalových vrstev. Snadným ovládáním oka výtoku
zasazeného do těla trysky směrujete masážní proud vody. Dbejte o to, aby silný proud dlouhodobě směřoval
poněkud šikmo k povrchu těla.
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Sílu proudu je možno regulovat pomocí pneumatických nebo elektronických ovladačů, umístěných na okraji vany.
Funkce ovladače je založena na přiměšování vzduchu do vodního proudu. Intenzitu perličkové masáže lze
elektronicky regulovat.
Optimální teplota pro hydromasážní koupel je 36º - 37ºC. Pro zvýšení osvěžujícího účinku je možno teplotu vody
přiměřeně snížit.
Pro duševní relaxaci je určen systém perličkové lázně sestávající z kompresoru a soustavy vzduchových kanálků,
pomocí kterých je stimulován povrch kůže a celé tělo odspodu nadnášeno.
Výsledkem je komplexní vjem se silným zklidňujícím účinkem "pocitu beztíže".
Intenzitu perličkové lázně lze regulovat výhradně pomocí elektronického ovládání. Viz kapitola 8 – Ovládací prvky (viz
obrázky se schématy ovladačů).
Nikdy nezakrývejte sací mřížku, zamezili byste tím přístupu vody k čerpadlu, a mohlo by dojít k jeho zničení.
Důležité upozornění !
Je-li vana osazena kompresorem je nutné zabezpečit přístup vzduchu pod vanu , tzn. nechat otvor cca 10cm² ať již v
podobě čtvercové, kruhové nebo jako spáru.
Vana osazená technologií turboair má v elektronickém ovládání naprogramováno vysoušení vzduchového kanálku.
Po ukončení masáže a vypuštění vody z vany je nutné systém aktivovat ručně stisknutím tlačítka aktivace perličkové
masáže (symbol bublinky – E ). Systém se automaticky po cca 30 sekundách vypne.
U van vybavených osvětlením nepovolujte kryt světla při napuštěné vaně.

6.

Hydroterapie v domácnosti

Protože v době vydání tohoto návodu nebyla na českém trhu literatura, která by osvětlovala principy hydromasáže a
hlavně dodávala konkrétní návody na její aplikaci, přiřadili jsme některé poznatky umožňující nalézt individuální
optimum využití hydromasážní vany. Návody dále uvedené je možné modifikovat podle požadavků a potřeb.
37°C, IDEÁLNÍ TEPLOTA PRO TĚLO I "DUŠI"
Konzervativci tvrdí, že teplota léčebné lázně musí být udržována na 37°C (mírně zvýšená tělesná teplota), ale variace
v rozsahu několika stupňů je bezesporu zcela přijatelná. Chladnější voda (ale ne více než 32°C) bude mít vliv na
postavu a držení těla. Stimuluje krevní oběh a celkově osvěžuje. Teplejší voda (do 40°C) snižuje napětí svalů a
podporuje také psychické uvolnění, vítané na konci pracovního dne. Má zklidňující, sedativní účinek.
SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ
tělo aktivně přijímá pozitivní působení intenzivní vodní masáže jen po dobu cca 20 minut. Setrvání ve vodě po delší
dobu nepřináší žádný další léčebně masážní efekt. Přesto ale ještě určitý pozitivní vliv může mít nad rámec zmíněného
dvacetiminutového intervalu ještě relaxační vliv perličkové lázně u kombinovaných hydromasážních zařízení. Ať už
máte k dispozici právě takové, či nikoliv, je v každém případě velice důležité nějakou dobu po hydromasážní koupeli
relaxovat, když ne v perličce, tak například v lehátku nebo pohodlném křesle, zabaleni do froté osušky nebo volného
županu po vaší koupeli.
SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ
Aby vaše tělo přivyklo hydroterapii, doporučují specialisté zahájit celou léčebnou kůru relativně intenzívním
adaptačním programem. A sice tak, že absolvujete lázeň každodenně po sedm po sobě jdoucích dní. Pokud po
tomto úvodu nebudete sami dále pociťovat potřebu každodenní hydromasáže (například u sportovců nebo těžce
fyzicky pracujících lidí), potom je možno přejít na režim dvou až tří hydromasážních terapeutických domácích "seancí"
v týdnu.
VZTAH K VYBAVENÍ KOUPELNY A OSOBNÍ HYGIENĚ
samozřejmě v bytě vedle hydromasážní nebudete už potřebovat další vanu. Běžnou očistnou koupel včetně oblíbené
pěny můžete praktikovat v hydromasážní vaně při vypnutém hydromasážním systému. Přidáváním nepěnivých
kosmetických prostředků, například esenciálních olejů, se efektivita hydromasáže zvyšuje. Pokud nejste alergiky,
poraďte se specialistou a zkuste přidat do koupele některý z nich k dosažení požadovaného efektu.
VODNÍ MASÁŽ PRO KAŽDÝ VĚK, MUŽE I ŽENY
Správně prováděná vodní masáž je bezpečná pro každého zdravého člověka, pokud jsou dodržovány přijatelné
teplotní podmínky a délka jednotlivé koupele, pak šetrné a přirozené působení hydromasáže prospívá lidem každého
věku. Je-li aplikována správně, podporuje hydromasáž vývoj a růst u dětském věku, pomáhá dospělým vyrovnávat se
stresem,
podporuje
krevní
oběh,
snižuje
napětí
ve
svalech
a
zvyšuje
kloubní
pohyblivost.
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7.

Hydromasážní systémy

Firma POLYSAN nabízí svým zákazníkům tyto řady hydromasáží:
MIDI, MIDI PLUS, TURBOAIR, TURBOAIR KOMBI a MAXIMUM
Každá z těchto řad má své specifické využití a všechny v souhrnu umožňují rychlou orientaci v hydromásážních
aplikacích pro jednotlivé vany a snadný výběr i pro ty nejnáročnější zákazníky.
ERGONOMICKÝ DESIGN
Všechny typy akrylátových van POLYSAN jsou uzpůsobeny pro možnost montáže hydromasážní technologie a svými
rozměry umožňují optimální prostorové vztahy mezi vyústěním trysek a povrchem těch oblastí těla, na které se sestavy
trysek obzvláště zaměřují: oblast chodidel a zad, svalových skupin dolních i horních končetin, bederní a krční páteře.
SNADNÁ ÚDRŽBA
Hydromasážní vany jsou vyráběny z probarvené akrylátové desky o výchozí tloušťce stěny 4 mm. Akrylát je neporézní
materiál. Při snadné a pravidelné údržbě se na něm neudrží kolonie mikroorganismů nebo plísní. Těla trysek jsou
vyrobena z antikorozního materiálu, nevyžadujícího žádnou zvláštní péči. Měkčí voda je vhodnou prevencí tvorby
vodního kamene, ale ani běžná tvrdší voda není na překážku, pokud občas provedeme propláchnutí systému
příslušnými přípravky odstraňujícími vodní kámen.
BEZPEČNOST
POLYSAN vychází ze třicetileté tradice výroby hydromasážních van v Kanadě. Za tuto dobu jsme vyvinuli komplexní
program ochrany, který se skládá z prvků aktivní bezpečnosti: jištění, uzemnění, pasivní bezpečnosti - madla a
protiskluzné úpravy povrchů van, optimalizované rozměry, instruktáž v návodu k užívání vany, která podrobně rozebírá
hlavní rizika a dává jasnou instrukci, jak postupovat k jejich omezení.

8.

Ovládací prvky

Hydromasážní systém MIDI
Vířivý systém MIDI je založen na principu cirkulace vody. Tělo je masírováno vodou, proudící z trysek umístěných po
boku vany.
Ovládání
Hydromasážní vana se zde obsluhuje pneumatickým ovládáním, které je pouze u tohoto systému. Jednotlivé funkce
popisují následující symboly:
1. stisknutí – zapnout
2. stisknutí – vypnout.

A

A
B

B

Spínač - zapnout / vypnout

Regulace přidávání vzduchu – otáčením knoflíku lze regulovat množství přiváděného vzduchu
do systému a tím i intenzitu masáže.
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Hydromasážní systém MIDI PLUS
Vířivý systém MIDI PLUS s elektronickým ovládáním, je rozšířený systém MIDI o trysky MICRO, masírující chodidla a
záda.

C

D

H

Tlačítko aktivace hydromasáže, další zmáčknutí systém vypíná.
první sepnutí - zapnout systém

C

D

druhé sepnutí - vypnout

systém

Tlačítko pulsace (toto tlačítko je funkční pouze po zapnutí systému tlačítkem D)
První sepnutí - zapnout pulsaci
Druhé sepnutí - vypnout pulsaci

H

Regulace přidávání vzduchu – otáčením knoflíku lze regulovat množství přiváděného vzduchu do systému a tím i intenzitu masáže. Otáčením knoflíku ve směru
hodinových ručiček se snižuje přisávání vzduchu do systému, otáčením proti směru
hodinových ručiček se přisávání vzduchu zvyšuje.

Hydromasážní systém TURBOAIR
Perličkový systém TURBOAIR využívá předehřátého stlačeného vzduchu, který proniká ze dna vany malými otvory.

E

E

C

F

G C

Tlačítko aktivace perličkové masáže, další zmáčknutí perličkovou masáž
vypíná.
první sepnutí - zapnout perličkovou lázeň
druhé sepnutí - vypnout perličkovou lázeň

Tlačítko pulsace (toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému tlačítkem E)
první sepnutí - zapnout pulsaci
druhé sepnutí - vypnout pulsaci
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F

Toto tlačítko umožňuje plynulou regulaci intenzity perličkové lázně (směrem dolů toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému tlačítkem E!). Tlačítko je funkční
v okamžiku stisknutí, proto je třeba k dosažení požadovaného efektu opakovaně
stisknout a ne jej trvale držet stisknuté.

G

Toto tlačítko umožňuje plynulou regulaci intenzity perličkové masáže (směrem
nahoru - toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému tlačítkem E !). Tlačítko je
funkční v okamžiku stisknutí, proto je třeba k dosažení požadovaného efektu
opakovaně stisknout a ne jej trvale držet stisknuté.

Hydromasážní systém TURBOAIR KOMBI

Perličkový systém TURBOAIR KOMBI pracuje stejně jako systém TURBOAIR , ale vzduchové kanálky jsou umístěny i na
bocích vany.

E

F

G

D

E

Tlačítko aktivace perličkové masáže,
první sepnutí - zapnout perličkovou masáž ve dně vany
druhé sepnutí - zapíná pulsaci
třetí sepnutí - vypíná systém

D

Tlačítko aktivace boční perličkové masáže.
první sepnutí - zapnout boční perličkovou masáž
druhé sepnutí - zapíná pulsaci
třetí sepnutí - vypíná systém

F

Toto tlačítko umožňuje plynulou regulaci intenzity perličkové lázně (směrem dolů toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému pouze tlačítkem E!)
Tlačítko je funkční v okamžiku stisknutí, proto je třeba k dosažení požadovaného
efektu opakovaně stisknout a ne jej trvale držet stisknuté.

G

Toto tlačítko umožňuje plynulou regulaci intenzity perličkové masáže (směrem
nahoru - toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému tlačítkem E!)
Tlačítko je funkční v okamžiku stisknutí, proto je třeba k dosažení požadovaného
efektu opakovaně stisknout a ne jej trvale držet stisknuté.
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Hydromasážní systém MAXIMUM
Vířivý a perličkový systém MAXIMUM využívá přednosti systémů MIDI PLUS a TURBOAIR.

E

E

D

F

F

G

D

H

Tlačítko aktivace perličkové masáže,
první sepnutí - zapnout perličkovou masáž ve dně vany
druhé sepnutí - zapíná pulsaci
třetí sepnutí - vypíná systém

Tlačítko aktivace hydromasáže.
první sepnutí - zapnout hydromasáž
druhé sepnutí - zapíná pulsaci
třetí sepnutí - vypíná systém

Toto tlačítko umožňuje plynulou regulaci intenzity perličkové lázně
(směrem dolů - toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému
pouze tlačítkem E!)
Tlačítko je funkční v okamžiku stisknutí, proto je třeba k dosažení
požadovaného efektu opakovaně stisknout a ne jej trvale držet stisknuté.

G

Toto tlačítko umožňuje plynulou regulaci intenzity perličkové masáže (směrem nahoru
- toto tlačítko je zde funkční po zapnutí systému tlačítkem E!)
Tlačítko je funkční v okamžiku stisknutí, proto je třeba k dosažení požadovaného
efektu opakovaně stisknout a ne jej trvale držet stisknuté.

H

Regulace přidávání vzduchu – otáčením knoflíku lze regulovat množství přiváděného vzduchu do systému a tím i intenzitu masáže.
Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček se snižuje přisávání vzduchu do
systému, otáčením proti směru hodinových ručiček se přisávání vzduchu zvyšuje.
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9.

Doplňky k hydromasážním vanám

Halogenová lampa 12V / 50W
Možný doplněk ke všem hydromasážním systémům. Lampa pracuje nezávisle na hydromasážním systému, jedinou podmínkou
je dostatečná hladina vody ve vaně. Ovládání lampy je typu zapnout / vypnout.

Chromoterapie
Možný doplněk ke všem hydromasážním systémům. Relaxační účinky chromoterapie jsou docíleny působením 4 základních barev
a jejich vzájemným prolínáním.

žlutá –
červená –
zelená –
uvolnit vnitřní
modrá –

nejsvětlejší, teplá barva, má pozitivní vliv na psychiku melancholiků a mrzutých osob.
znamená pohyb, hřeje,oživuje, uvolňuje krevní oběh, zvyšuje krevní tlak, dodává energii, zrychluje látkovou
výměnu
představuje rovnováhu a harmonii, zvyšuje sebevědomí, uklidňuje, zlepšuje náladu, pomáhá
napětí, regeneruje nervový systém
má největší rozsah využití v chromoterapii, má silné uspávací účinky, vnitřně zklidňuje

Chromoterapie pracuje nezávisle na hydromasážním systému, ovládá se tlačítkem se symbolem žárovky.
1. zmáčknutí - zapnutí chromoterapie – lampa svítí v bílé, event. v poslední navolené barvě
2. podržení tlačítka po dobu cca 3 s – lampa začne v krátkých intervalech měnit po sobě 4 výše uvedené základní barvy,
až do 3. stisknutí tlačítka – chromoterapie zůstane svítit v aktuální barvě v okamžiku sepnutí.
POZN: Chcete-li zvolit jinou barvu lampy, zopakujte postupně kroky 2 a 3
Alternativa: při zapínání chromoterapie lze přejít přímo dvojklikem (2x rychle za sebou) do režimu č. 2 – střídání
barev
3. zmáčknutí - vypnutí chromoterapie – lampa se při příštím zapnutí (krok 1) rozsvítí ve stejné barvě, která je elektronicky
uložena v paměti chromoterapie

Dohřev
Možný doplněk k systémům MIDI, MIDI PLUS a MAXIMUM. Vyrábí se ve dvou variantách :
A)
Dohřev lázně bez možností vypnutí
B)
Dohřev lázně s možností vypnutí
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Dohřev lázně bez možností vypnutí
V okamžiku zapnutí (vypnutí) hydromasáže se automaticky zapíná (vypíná) topení o výkonu 1500 W, sloužící k dohřevu lázně.

Dohřev lázně s možností vypnutí
Dohřev lázně lze zapínat a vypínat tlačítkem se symbolem topení, pouze pokud je zapnuta hydromasáž. LED dioda na tlačítku
signalizuje , že je topení o výkonu 1500 W zapnuté. Ovládání topení je typu zapnout / vypnout.

Desinfekční proplach potrubí Stream Clean
Možný doplněk k systémům MIDI, MIDI PLUS a MAXIMUM. Tento proplach umožňuje po stisknutí tlačítka automatickou
desinfekci hydromasážního systému po vypuštění vody z vany. Ovládání proplachu je typu zapnout / vypnout.
V případě malého 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 dezinfekční látky použijte vpusť umístěnou na okraji
vany. Dezinfekční látka je určena k odstranění usazených nečistot, vodního kamene a mikroorganismů.
Pokud není v nádobě dezinfekční látka, kontrolka svým blikáním upozorňuje na nedostatek náplně.

10.

PÉČE 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.
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ČIŠTĚNÍ TRYSEK 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 .
11.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

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.

12.

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.
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