
 
 
 

 

Hydromasážní vana   

– typ H  (HYDRO) 

• 12 vodních směrově nastavitelných trysek s automatickým přisáváním vzduchu 

• velmi tenké trysky z pochromované mosazi 

• podsvícené bezpečnostní ovládání 

• výkonné a tiché čerpadlo 1000 W 

• spádované potrubí pro snadné odvodnění 

• nosná ocelová konstrukce 

• snadná instalace (jako klasické vany + el. přívod) 

• napájení: 230V / 50Hz 

• vyhovuje normě EN198 
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Hydromasážní vana   

– typ HA  (HYDRO-AIR) 

• 12 vodních směrově nastavitelných trysek s automatickým přisáváním vzduchu 

• 10 vzduchových trysek 

• velmi tenké trysky z pochromované mosazi 

• podsvícené bezpečnostní ovládání 

• výkonné a tiché čerpadlo 1000 W 

• tichý kompresor s automatickým vysoušením 400 W 

• spádované potrubí pro snadné odvodnění 

• nosná ocelová konstrukce 

• snadná instalace (jako klasické vany + el. přívod) 

• napájení: 230V/50Hz 

• vyhovuje normě EN198 trysky  
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Popis ovládání  

vana bez vody vana s vodou 

1. stisk   

zapnutí vodní masáže  HYDRO 

(systém běží po dobu 20 min) 

LED ovladače svítí 

HYDRO 
v případě požadované masáže po dobu delší než 20 
min je třeba po doběhu 20 minut tlačítko HYDRO  

NEAKTIVNÍ zmáčknout znovu 

ovladač  

na straně zad 2. stisk   

vypnutí  vodní masáže  HYDRO 

(v době kratší než nastavených 20 minut) 

1. stisk   1. stisk   

poloautomatické  zapnutí zapnutí perličky AIR 

vysoušení (po dobu 30 s) (systém běží po dobu 20 min) 

AIR LED ovladače svítí LED ovladače svítí 

v případě  potřeby masáže delší než 20 min 

ovladač  
na straně nohou 

je třeba po doběhu cyklu zmáčknout toto tlačítko  
znovu 

2. stisk   2. stisk   

NEAKTIVNÍ vypnutí  vzduchové  masáže  AIR 

vysoušení se vypne 
automaticky 

(v době kratší než nastavených 20 minut) 
 

cca v době 20 minut po vypnutí vzduchové masáže   

se spustí automatické vysoušení po dobu 30 s  

1. stisk   1. stisk   

osvětlení zapnutí osvětlení zapnutí osvětlení 

(volitelné -  (po dobu 20 min) (po dobu 20 min) 

za příplatek) LED ovladače svítí LED ovladače svítí 

ovladač  2. stisk   2. stisk   

v ose přepadu vypnutí  osvětlení vypnutí  osvětlení 

LED ovladače nesvítí LED ovladače nesvítí 


