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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku 
přinášelo radost, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a před použitím zařízení postupujte přesně podle 
uživatelské příručky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zbytečnému zranění. 
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I. Funkční vyobrazení ovládacího panelu

Zapínání / vypínání

Zapínání / vypínání čerpadla vlnobití 1

Zapínání / vypínání čerpadla vlnobití 2 (je-li součástí dodávky)

Zapínání / vypínání oběhového čerpadla čištění a vlnobití 3 (je-li součástí dodávky)

Zvyšování hlasitosti / nastavení

Snižování hlasitosti / otevření

Hledání frekvence směrem nahoru / minuta

Hledání frekvence směrem dolů / hodina

Nastavení předehřívání a zapínání / vypínání topného tělesa

Nastavení teploty

Hledání rádiové stanice / zavření

Uložení rádiové stanice do paměti / uzamčení

Zapínání / vypínání dmychadla a teplotního režimu

Zapínání / vypínání vstupu z rádia a disku CD (je-li součástí dodávky)

Zapínání / vypínání ozonizace

Zapínání / vypínání osvětlení

FM/CD

Light therapy

Memory/Locked

Ozone

Temp
Heat

FM turn-/Hour

FM turn+/Min

Vol-/Open

Vol+/Set
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II. Funkce
(1) Regulace teploty, předehřívání, seřizování, kontrast LCD displeje 
(2) Čas / hodiny 
(3) Automatická fi ltrace / sanitace (není k dispozici pro instalace s 24hodinovou cirkulací) 
(4) CD přehrávač a rádio s pamětí (je-li součástí dodávky)
(5) Regulace hlasitosti 
(6) Podvodní osvětlení / ozonizace 
(7) Ochrana proti zamrznutí 
(8) Automatické uložení všech dat do paměti při vypnutí systému 
(9) Nastavení teploty ve stupních F / C 
(10) Maximálně tři masážní čerpadla, jedno fi ltrační čerpadlo a jedno dmychadlo (je-li součástí dodávky)
(11) Uzamčení tlačítek 
(12) 230/380 V, 110 – 120 V stř. nebo 220 – 240 V stř. 
(13) DVD přehrávač nebo televizor (je-li součástí dodávky)
(14) Uživatel si může zvolit způsob ovládání výkonu.

III. Hlavní nabídka: nastavení doby fi ltrace
(1) Při prvním zapnutí napájení se zapne podsvícení s poloviční intenzitou a na LCD displeji se zobrazí 
aktuální čas a teplota. Zobrazí se chyba „E1“, je-li snímač přerušený nebo zkratovaný. Pokud indikátor 
rádiové frekvence ukazuje tři pomlčky „---“, pak to znamená, že systém, jakož i funkce předehřívání
a cirkulace, jsou ve stavu „vypnuto“.

  

AMAM

°C°C

Obr. 3: Normální teplota

AMAM

Obr. 4: Obvod snímače přerušený 
nebo zkratovaný
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(2) Uzamčení tlačítek
Dvojím stisknutím tlačítka          odemknete tlačítka. Tlačítka se automaticky uzamknou, není-li 30 minut 
stisknuto žádné  . Avšak LCD displej dočasně zobrazí hlášení „key lock“ (tlačítka uzamčena), aby upozornil 
uživatele na uzamčení tlačítek.

(3) Nastavení hodin
HODINY: Ve stavu vypnutého napájení „Power off“ je vypnuté předehřívání a cirkulační čištění. Nastavení 
času zahájíte stisknutím tlačítka          nebo          . Jedno stisknutí tlačítka           přidá jednu hodinu a hodiny 
lze přidávat nepřetržitě, pokud tlačítko          podržíte stisknuté. Rozsah nastavení hodin je AM0 (00:00) až 
PM11 (23:00).
MINUTY: Jedno stisknutí tlačítka      přidá jednu minutu a minuty lze přidávat nepřetržitě, pokud
tlačítko          podržíte stisknuté. Rozsah nastavení minut je 0 – 59. Režim nastavení hodin se automaticky 
deaktivuje po šesti sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka.

(4) Cirkulace (sanitace)
Cirkulace-sanitace funguje jen jednou za 24 hodin. LCD displej indikuje čištění, je-li lázeň v režimu cirkulace. 
Zde je příklad:

Je-li cirkulační systém vypnutý, LCD displej zobrazuje tři pomlčky „---“.

AMAM

°C°C

Obr. 5: Cirkulace-čištění vypnuto Obr. 6: Cirkulace-čištění zapnuto

AMAM
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1) Stisknutím tlačítka           systém přejde do cirkulačního režimu a LCD displej zobrazí symbol „       “.
2) Stiskněte tlačítko         zapne se režim cirkulace vody. Stiskněte tlačítko          a režim cirkulace vody se 
vypne. Symbol „      “ na LCD displeji nebude blikat. Při nastavování doby cirkulace vody bude na LCD 
displeji blikat nastavený čas. Cirkulace vody začne automaticky, jakmile bude dosaženo času, který nastavíte 
tlačítky             a            . Každé stisknutí tlačítka           přidá jednu minutu a minuty lze přidávat nepřetržitě, 
pokud uživatel podrží tlačítko           stisknuté. Rozsah nastavení je 0 – 59. Každé stisknutí tlačítka             přidá
jednu hodinu a hodiny lze přidávat nepřetržitě, pokud uživatel podrží tlačítko          stisknuté. Rozsah nasta-
vení je AM 0 (00.00) až PM 11 (23.00). A po nastavení času cirkulace-sanitace můžete přejít k dalšímu 
kroku.

3) Stisknutím tlačítka             přejdete do stavu nepřetržité cirkulace. LCD displej zobrazí pět minut a obrazovka 
nebude blikat. Stisknutím tlačítka           prodloužíte dobu o pět minut. Stisknutím tlačítka           prodloužíte 
dobu o hodinu. Maximální pracovní doba je 19 hodin 55 minut. Po jejím nastavení přejděte k dalšímu kroku. 
4) Až bude vše nastaveno, ještě jednou stiskněte tlačítko           a vrátíte se do nabídky.

POZOR! 
1. Aby bylo možné přejít do stavu cirkulace, lázeň musí být v pohotovostním režimu.
2. Během procesu nastavení nebude pracovat oběhové čerpadlo a ozonizátor.

Nastavení doby režimu cirkulace vody

Režim cirkulace vody

Další stisknutí tlačítka
nastavování ukončí

1>

2>

3>

4>

5>CZ
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(5) Nastavení předehřívání
Je povoleno jen jedno nastavení předehřívání denně. LCD displej zobrazí jednu z násle dujících obrazovek 
s údaji, aby indikoval, zda je předehřívání zapnuté nebo vypnuté.

Nastavení předehřívání se provádí v režimu vypnutého napájení „Power off“, kdy LCD displej zobrazuje tři 
pomlčky „---“.

ONON

AMAM

°C°C

Obr. 7: Režim předehřívání 
zapnutý

OFFOFF

AMAM

°C°C

Obr. 8: Režim předehřívání 
vypnutý

Nastavení času předehříváni

Nastavení doby předehříváni

Další stisknutí tlačítka
nastavení předehřívání ukončíte

1>

2>

3>

4>

5>

Teplota předehřívání
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1. Stisknutím tlačítka        vstoupíte do režimu předehřívání a na displeji začne blikat nápis „ON/OFF“ 
(zapnout/vypnout). Stisknutím tlačítka              zahájíte nastavení předehřívání (naopak stisknutím tlačítka       a                  
předehřívání vypnete), nápis „ON/OFF“ na displeji se změní na „ON“ (zapnuto) a blikání přestane. [Pokud 
stisknete tlačítko            pro vypnutí předehřívání, LCD displej zobrazí „OFF“ (vypnuto).] Během nastavování 
času předehřívání bude na LCD displeji blikat čas předehřívání (je to čas, kdy předehřívání začne) a v této 
době bude možné čas měnit jen pomocí tlačítek            a          . Každé stisknutí tlačítka           přidá jednu 
minutu a minuty lze přidávat nepřetržitě, budete-li držet tlačítko           nepřetržitě. Rozsah nastavení je 0 – 59.
Každé stisknutí tlačítka         přidá jednu hodinu a hodiny lze přidávat nepřetržitě, budete-li držet tlačítko   a
nepřetržitě. Rozsah nastavení je AM 0 (00.00) až PM 11 (23.00). Po nastavení času předehřívání můžete 
přejít k dalšímu kroku.
2. Stisknutím tlačítka          vyvoláte nastavení doby předehřívání. Minimální doba je 10 minut (zobrazuje 
se na LCD displeji). Každým stisknutím tlačítka         přidáte 10 minut. Vezměte na vědomí, že maximální 
doba je 19 hodin a 50 minut.
3. Dalším stisknutím tlačítka          přejdete k nastavení teploty předehřívání. Na LCD dis pleji se objeví 
nápis „SET“ (nastavení). Nastavení teploty můžete změnit tlačítkem         . Rozsah nastavení teploty je
15 – 45 °C.
4. Až dokončíte všechny výše uvedené kroky, ještě jednou stiskněte tlačítko           a systém proces nastavení 
předehřívání ukončí.
Upozornění:
1. Proces nastavení předehřívání musí probíhat v režimu vypnutého napájení „Power off“. Připojte lázeň
k elektrickému napájení a na LCD displeji se zobrazí tři pomlčky „---“.
2. Vezměte na vědomí, že LCD displej zobrazí nápis „ON“ (zapnuto) nebo „OFF“ (vypnuto). „ON“ indikuje 
budoucí zahájení procesu předehřívání. Jakmile bude aktuální čas stejný jako nastavený čas, topné těleso se 
zapne. „OFF“ indikuje, že se topné těleso nikdy nezapne.
3. Během nastavování nefunguje ČERPADLO a TOPNÉ TĚLESO.

(6) Předehřívání
Jakmile se bude aktuální čas shodovat s časem předehřívání, ve vaně bude voda a přede hřívání zapnuté 
příslušným tlačítkem, systém zapne předehřívání a oběhové čerpadlo a současně začne pracovat systém 
regulace teploty na konstantní teplotu. Pak LCD displej začne odpočítávat čas (dvě střední plošky už 
nebudou blikat) a zobrazovat odpovídající pracovní režim. Předehřívání automaticky vypne systém nebo je 
lze vypnout stisknutím tlačítka           .
Upozornění:
Je-li nastavená teplota nižší nebo rovná teplotě vody, předehřívání bude fungovat, ale oběhové čerpadlo
a topné těleso budou vypnuté.

(7) Cirkulační čištění
Jakmile se aktuální čas shodne s nastaveným časem cirkulace, cirkulace bude zapnutá a v  lázni bude voda, 
cirkulace se zapne. V této době budou hodiny na LCD displeji odpočítávat čas. Každých 30 minut se zapne 
dmýchadlo spolu s masážními čerpadly a tato zařízení se po 30 sekundách automaticky vypnou. Ve stejnou 
dobu se zapne oběhové čerpadlo. Ozonizér funguje každých 15 minut a vypíná se na 15 minut. Cirkulační 
čištění končí po dokončení odpočítávání nebo po stisknutí tlačítka          pro zastavení cirkulace.

CZ
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(8) Obsluha vypínače
Stisknutím tlačítka         přejde lázeň ze stavu ON (zapnuto) do stavu OFF (vypnuto) nebo obráceně. Současně 
LCD panel ukáže, zda je napájení zapnuté nebo vypnuté.

(9) Nastavení teploty
Chcete-li nastavit teplotu, stiskněte tlačítko           . Každé stisknutí tlačítka         zvýší teplotu o 1 °C. Při 
trvalém stisknutí tlačítka             lze teplotu nepřetržitě zvyšovat až do 45 °C. Jakmile bude teplota na maximu, 
ještě jednou stiskněte tlačítko             a teplota se vrátí na 15 °C. Rozsah nastavení je 15 – 45 °C.

(10) Obsluha rádia a CD přehrávače (je-li součástí dodávky)
1) Tlačítkem        se zapíná/vypíná rádio a CD přehrávač. Tato funkce je k dispozici jen při zapnutém 
napájení. Jedním stisknutím tlačítka         zapnete rádio, druhým stisknutím tlačítka        rádio vypnete
a zapnete CD přehrávač. Třetím stisknutím tlačítka          CD přehrávač vypnete, takže přehrávač i rádio 
budou vypnuté.
2) Po zapnutí rádia LCD displej zobrazí aktuální frekvenci rádia a hlasitost.
3) Frekvenci rádia lze měnit tlačítky            a            .
4) Stisknutím tlačítka           zobrazíte jednu rádiovou frekvenci uloženou v paměti. Nepřetržitým stisknutím 
tlačítka           vybavíte z paměti různé zaznamenané rádiové frekvence (listování kanály). Pokud žádné kaná-
ly nelze najít, LCD displej zobrazí tři pomlčky „---“.
5) Uložení frekvence: Tlačítkem           lze navolit požadovaný kanál. Tlačítky           a            je třeba naladit  
frekvenci. Dlouhým stisknutím tlačítka           (do doby zhasnutí čísla kanálu) uložím frekvenci.
6) Hlasitost lze měnit tlačítky            a            .

AMAM

°C°C

Obr. 9: Stav OFF (vypnuto)

AMAM

°C°C

Obr. 10: Stav ON (zapnuto)

OFFOFF ONON

Obr. 11: Rádiová frekvence je 105,2 MHz. Aktuální frekvenci uložte do kanálu 3 (funkcí Uložit kanál) nebo 
změňte frekvenci kanálu 3 na aktuální frekvenci (funkcí Hledání kanálu).

AMAM

°C°C

MHzMHz
PUMP3

33
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(11) Obsluha čerpadla
Chcete-li ovládat masážní čerpadlo 1, stiskněte tlačítko             . Chcete-li ovládat masážní čerpadlo 2, stiskněte
tlačítko          . Chcete-li ovládat masážní čerpadlo 3, stiskněte tlačítko          . Čerpadlo 3 lze nastavit jako
oběhové. Pokud je zapnuté oběhové čerpadlo s topným tělesem (včetně předehřívání), LCD displej zobrazuje 
symbol „        “. Jak ČERPADLO 1, tak ČERPADLO 2, se automaticky vypnou po dvou hodinách činnosti.

(12) 24hodinová cirkulace
Ozonizér funguje jen v době cirkulace. Přístup k ovládání cirkulace (zapnutí/vypnutí) získáte tlačítkem          .
Po zapnutí cirkulace bude systém v režimu cirkulačního čištění po dobu 24 hodin. Každých 30 minut se 
zapne dmýchadlo včetně masážních čerpadel. Po 30 sekundách se automaticky vypne ozonizér a současně 
se zapne oběhové čerpadlo. Ozonizér funguje každých 15 minut a vypíná se. Nefunguje v době činnosti 
masážního čerpadla a dmychadla.

(13) Obsluha podvodního osvětlení
Podvodní osvětlení se zapíná a vypíná tlačítkem        . Prvním stisknutím tohoto tlačítka se podvodní 
osvětlení zapne a pomalu mění barvu. Jakmile znovu stisknete tlačítko            , aktuální barva se zafi xuje. 
Další stisknutí tlačítka           podvodní osvětlení vypne.

(14) Obsluha topného tělesa
1) Topné těleso se zapne při dosažení času předehřívání (je-li předehřívání zapnuté) nebo stisknutím
tlačítka           .
2) Po zapnutí topného tělesa chvíli poběží oběhové čerpadlo.
3) Příklad: Je-li teplota nastavena na 35 °C, pak poté, co voda dosáhne teploty alespoň 36 °C, topné těleso se 
automaticky vypne a oběhové čerpadlo se zastaví po pěti sekundách (je-li vypnuté ČERPADLO 3). Jakmile 
však teplota vody klesne na 34 °C nebo níže, topné těleso se zapne.
4) Je-li snímač teploty přerušený nebo zkratovaný (LCD displej zobrazuje chybu „E1“), systém automatické 
regulace teploty není k dispozici a topné těleso je nutné zapínat/vypínat ručně.

(15) Obsluha dmychadla (je-li součástí dodávky)
Dmychadlo se zapíná a vypíná tlačítkem        .  Automaticky se vypíná po dvou hodinách nepřetržité 
činnosti.

(16) Teplota vyjádřená ve stupních Fahrenheita nebo Celsia
V režimu vypnutého napájení „Power off“ stiskněte tlačítko           a přejdete ze stupňů Fahrenheita ke 
stupňům Celsia nebo obráceně.

(17) KDYKOLI NENÍ VE VANĚ VODA, VODNÍ ČERPADLA, DMYCHADLO
A TOPNÉ TĚLESO NELZE ZAPNOUT. 
Na LCD displeji však bude blikat odpovídající signál.

(18) Ochrana proti zamrznutí
Bude-li teplota nižší než 5 °C, automaticky se zapne topné těleso a oběhové čerpadlo. Jakmile teplota překročí 
10 ° topné těleso a oběhové čerpadlo se vypnou.

PUMP3
3
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IV. Elektrické parametry
(1) Výkonové parametry
Jmenovité napětí: střídavé, 230 V (+10 % / -20 %), 50/60 Hz
Maximální pracovní proud: 25 A
Napěťová odolnost: 1250 V/min. bez průrazu
Izolační odpor >= 200M Ω
Odolnost vůči vodě (krytí) IPX5
Ochrana proti zasažení elektrickým proudem: prvního stupně

(2) Zatížitelnost
Topné těleso: 3 kW, 13,6 A
Ozon: 12 V stř., 8 W, 0,7 A
Dmychadlo: 230 V stř. / 0,7 kW
Čerpadlo 1: 230 V stř. / 2,2 kW / 10 A
Čerpadlo 2: 230 V stř. / 0,4 kW / 0,8 A
Čerpadlo 3: 230 V stř. / 0,4 kW / 0,8 A
Celkový příkon: 5,5 kW
Třída ochrany: 1
Žárovková podvodní lampa: 12 V stř. / 10 W
Rádio: 1) frekvenční rozsah (FM: 87,0 – 108,0 MHz)
 2) maximální výstupní výkon: 20 W
 3) reproduktory odolné proti vlhkosti

CZ
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V. Návod k instalaci
(Musí být instalován odpovídající odpadní systém v případě přetečení vany).
Příprava místa
1. Vnitřní instalace do suterénu
Pokud vaši lázeň umísťujete dovnitř, mějte na paměti některé speciální požadavky. Kolem lázně se bude 
shromažďovat voda, takže podlahové materiály musejí poskytovat dobrou adhezi a je nezbytné dobré 
odvodnění, aby se zabránilo shromažďování vody kolem lázně. Při budování nové místnosti pro lázeň se 
doporučuje instalovat odvodnění do podlahy. V důsledku instalace lázně se přirozeně zvýší vlhkost, voda se 
může dostat do předmětů ze dřeva a způsobit hnilobu, plesnivění nebo jiné problémy. Proto potlačte vlivy 
vzdušné vlhkosti na obnažené dřevo, papír atd. v místnosti. Aby se tyto účinky minimalizovaly, nejlepším 
řešením je zajistit v prostoru lázně co nejlepší větrání.

2. Instalace venku a na terase
Je důležité, abyste měli pro instalaci lázně pevný základ. Abyste měli jistotu, že vaše ploši na nebo základ lázeň 
unese, musíte znát nosnost této plošiny. Poraďte se s kvalifi kovaným stavařem nebo stavebním inženýrem. 
Pro zjištění hmotnosti vaší lázně, jejího obsahu a počtu koupajících se osob použijte tabulku technických 
údajů lázně. Hmotnost na čtvereční metr nesmí překročit jmenovitou nosnost stavby; jinak mohou na stavbě 
vzniknout značné škody. Pokud lázeň instalujete do venkovního prostředí, doporučujeme zesílit betonovou 
desku nejméně na 10 cm. Nezapomeňte kolem lázně instalovat podlahové odvodnění, aby mohla odtékat 
voda během silného deště a po něm.

Příprava k elektrickému zapojení
Je potřebný jeden jednofázový jistič na střídavý proud 230 V, 25 A. V případě instalace na jištění 16 A, bude 
omezeno vytápění, kdy masážní čerpadlo a topení nepůjdou spustit společně (toto zapojení může provádět jen 
vyškolený technik). Zajistěte, aby lázeň byla vždy připojena k obvodu chráněnému přerušovačem zemního 
poruchového proudu. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu a jmenovité hodnoty. 
Zařízení musí zapojovat pouze osoba s příslušnou kvalifi kací.

Instalace
1. Pokud je to možné, požádejte o instalaci a první nastavení profesionály.
2. Sejměte obal a usaďte lázeň na připravený základ.
3. Otevřete prostor počítačové řídicí skříňky pod počítačovým displejem po povolení šroubu, otevřete 

počítačovou skříňku, náležitě připravte měděný kabel (jeho délka musí být dostatečná pro připojení
k domácí elektrické síti) se zástrčkou na jedné straně a druhou stranou bez zástrčky a volnou stranu 
kabelu protáhněte skrz kryt čerpadla průchodkou do prostoru řídicí skříňky.

4. Očistěte a navoskujte plášť lázně včetně krytu. Lázeň byla během výrobního procesu důkladně testována, 
aby byla zajištěna její spolehlivost. Proto po testování mohlo v instalaci zůstat malé množství vody, 
dokonce i s trochou tuku, která mohla potřísnit lázeň a její plášť včetně boků před dodávkou. Proto před 
naplněním lázně je třeba do ní napustit trochu nové vody, plášť lázně omýt a otřít měkkým hadrem nebo 
akrylovou utěrkou a pokud možno použít vosk.
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1. Zavřete výpusť a naplňte lázeň vodou
Po uzavření výpusti zaveďte do vany zahradní hadici a pusťte vodu, abyste lázeň naplnili. Hladinu vody je 
třeba udržovat asi 2,5 cm nad horním okrajem nejvyšší trysky. Během plnění vše vizuálně kontrolujte. Pokud 
kdekoli zpozorujete únik (nebo zatopení), zastavte vodu až do odstranění problému.

2. Zapněte elektrické napájení lázně
Nejprve zkontrolujte hlavní domovní JISTIČ v napájecím obvodu lázně, zda řádně funguje, a připojte zástrčku 
lázně k elektrickému napájení.

3. Uvolnění vodní dráhy a zkouška
Řídicí jednotka bude mít prozatím výchozí tovární nastavení. Stiskněte tlačítko čerpadla „PUMP“ a dmychadla 
„AIR BLOWER“, aby několik minut fungovaly proudy, bylo možné zkontrolovat činnost systému proudů 
a odstranit jakýkoli zbývající vzduch z topného systému. Jakmile bude systém proudů plně funkční, zalití 
lázně je kompletní. Zkontroluje regulátor vzduchu a trysky proudů, abyste se ujistili, že jsou otevřené. Dalším 
možným problémem je vzduchový zámek (air lock), který může způsobit, že se bude zdát, jako kdyby proudy 
vůbec nefungovaly. Stává se to, když plníte lázeň dost rychle. V trubkách se pak může zachytit vzduch, který 
se dostane do sacích armatur a trysek proudů. Hladina vody stoupne nad otvory v lázni. Vzduch zůstane 
uvězněný v trubkách, a když zapněte čerpadlo lázně, to se bude pokoušet nasát vodu, ale v trubkách bude 
jenom vzduch. Čerpadlo se pak nemůže naplnit vodou, takže běží, ale žádnou vodu nečerpá. Otevřete dvířka 
oddělení čerpadla, mírně povolte rychlospojku před čerpadlem, nechte vniknout trochu vzduchu a přerušit 
vzduchový zámek, který se vytvořil. Pak počkejte, až začne vytékat malé množství vody, znovu utáhněte 
spojku a zapněte čerpadlo. To bude několik sekund škubat a pak začne správně čerpat. Pokud stále nefunguje, 
obraťte se na místního odborníka na lázně, aby se na problém podíval.

4. Vyvážení lázně
Od místního distributora si vyžádejte několik souprav pro analýzu a údržbu vody. Vyzkoušejte vodu, abyste 
měli jistotu, že celková alkalita (TA) je do 125 ppm, kalciová tvrdost (CH) do 150 ppm a pH vody v lázni 
mezi 7,4 a 7,6. Je-li pH příliš nízké, lze je zvýšit přidáním hydrogenuhličitanu sodného. Je-li pH příliš vysoké, 
lze je snížit přidáním sodíku a zapnutím oběhového čerpadla na 10 minut.

5. Naprogramujte řídící jednotku lázně
Je-li vše v pořádku, můžete začít programovat řídicí jednotku lázně (nastavení viz schéma programování 
lázně). Po naprogramování lázeň zakryjte a nechte stabilizovat její teplotu. Pravidelně kontrolujte teplotu 
vody v lázni.

CZ
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Péče o lázeň
Všeobecné informace
Nevystavujte lázeň slunci bez vody nebo krytu. Vystavení přímému slunečnímu svitu může způsobit 
vyblednutí materiálu pláště. Pokud lázeň nepoužíváte, mějte ji zakrytou krytem, ať už je prázdná nebo plná. 
Lázeň chraňte před deštěm a sněhem. Pokud možno pro ni postavte altánek.

1. Nepokoušejte se otevřít elektrickou řídicí skříňku. Nejsou v ní žádné součásti, které lze udržovat
a opravovat.

2.  Lázeň podle pravidelného rozpisu vypouštějte, čistěte a doplňujte čerstvou vodou.
3.  Alespoň jednou měsíčně vyčistěte fi ltrační kazetu.
4.  Uživatele lázně nechte před vstupem do vody v lázni vysprchovat s použitím mýdla a použít jen 

proplachovací cyklus při praní koupacího oděvu, aby se do vody v lázni nedostaly zbytky pracího 
prostředku nebo mýdla.

5.  Jednou za rok až dva znovu natřete dřevěné obložení.

Vyjmutí a čištění fi ltrační kazety
Filtrační kazeta vaší lázně se může ucpat vápenatými minerálními částicemi z tvrdé vody, což může vést 
k omezenému průtoku vody. Doporučujeme čistit fi ltrační kazetu každý měsíc. Vyjměte kazetu a vložku 
bromátoru (viz fi ltrační a sanitační systém) a s pomocí zahradní hadice kazetu důkladně vystříkejte, abyste 
odstranili jakékoli nečistoty usazené mezi záhyby fi ltru. Až bude vše v pořádku, vložte vložku bromátoru 
a kazetu do nádoby fi ltru a uzavřete ji. Mějte na paměti, že fi ltrační kazetu je nutné každých 6–8 měsíců 
vyměnit, není-li poškozená nebo ucpaná. V takovém případě již ji nelze používat.

Výměna vody
Je velmi důležité udržovat vodu v lázni čerstvou a čistou, abyste z ní měli dobrý pocit. Doporučujeme vodu 
vyměnit každé tři měsíce, pokud nepozorujete zhoršenou kvalitu vody, do podlahového kanálu nebo jí zalijte 
květiny. Za druhé zkontrolujte přívodní kabel. Dbejte na to, aby nebyl mokrý. Za třetí vypusťte vodu (viz 
vypouštěcí systém), pečlivě ji zavřete a naplňte lázeň čerstvou vodou!

Čištění pláště a krytu lázně
K čištění lázně použijte slabý nebrusný a nesající čisticí prostředek a měkký hadr k odstranění nánosů nečistot. 
K menšímu čištění povrchu lze použít i běžnou sodu k pečení. Po očištění a vysušení pláště lázně použijte 
speciální akrylový vosk, aby stále vypadal jako nový. Na kryt lázně můžete použít téměř jakýkoli druh 
čisticího prostředku, a to každé dva měsíce. A každé dva měsíce naneste na povrch krytu trochu kojeneckého 
olejíčku (nebo podobného oleje).
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Péče o hygienu lázně, dezinfekce
Péče o hygienu je mimořádně důležitá pro eliminaci řas, bakterií a jiných škodlivých organismů znečišťujících 
vodu v lázni. Nejprve vodu otestujte testovacími soupravami, abyste znali její stav a mohli se rozhodnout, 
zda je nutné přidat nějaké dezinfekční prostředky. Za druhé otevřete nádobu fi ltru, vyjměte vložku bromátoru 
a přidejte dovnitř chlór nebo brom, abyste dosáhli doporučené alkality do 125 ppm, kalciové tvrdosti do 150 ppm 
a pH 7,4 –7,6 před každým použitím. Přidejte půl čajové lžičky chlóru na 950 litrů vody nebo přidejte 1,5 
čajové lžičky chlóru (ve formě dichloridu sodného) na 950 litrů superchlorované vody v lázni a zapněte 
cirkulaci vody skrz proudy na 10 minut.
Poznámka:
Nejprve upravte alkalitu, protože nevyváženost vody ovlivňuje schopnost správně nastavit pH a snižuje 
účinnost dezinfekčního prostředku.

Akrylový povrch
Menší škrábance, které nepronikají povrchovým lakem (akrylovým), lze odstranit pomocí vysoce kvalitní 
leštěnky na automobily. Větší škrábance, které pronikly akrylovým povrchem, vyžadují obnovu povrchové 
úpravy. Nechte si poradit od autorizovaného prodejce lázní.

Kryt lázně
Používání krytu lázně pomáhá snižovat náklady na energii tím, že minimalizuje tepelné ztráty a vypařování. 
Atraktivní kryt je účinným prostředkem, který zabraňuje vniku listí a jiných nečistot do nepoužívané lázně. 
Postupujte podle návodu k použití lázně a pokynů pro péči o lázeň, oddíl Kryt.
Upozornění:
Kryt lázně není zkonstruován k podepírání hmotnosti. Není ani schváleným bezpečnostním zařízením, které 
by mohlo nahradit oplocení koupacího prostoru. V zájmu ochrany krytu a zachování bezpečnosti na kryt 
nesedejte, nestoupejte ani nelehejte. Nepokládejte na něj žádné předměty.
Pozor:
• Otevřete kryt sběrače lázně a vodu plňte sběračem.
• Poté, co lázeň zapnete, zapněte na tři až čtyři sekundy topné těleso a pak je vypněte. Toto ještě jednou 

zopakujte. Poté, co se ujistíte, že bylo topné těleso dvakrát zapnuto a vypnuto, můžete aktivovat další 
funkci lázně.

• Při vypouštění vody otevřete výpusť vody na levé straně.

Dřevěné obložení
Všechny přenosné lázně se standardně dodávají s obložením ze dřeva nebo kombinace dřeva a plastu. Protože 
je dřevo přírodní produkt, podléhá přirozenému opotřebení. Na obložení je třeba často nanášet olej na dřevo, 
který dřevo chrání a zlepšuje jeho vzhled.
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Výměna žárovky osvětlení
1. Vypněte elektrické napájení lázně.
2.  Sejměte dřevěný panel nebo panel z plastu

a dřeva, za nímž se nachází podvodní svítidlo.
3.  K zadní části svítidla je připojena zástrčka se 

dvěma vodiči.
4.  Tuto zástrčku odpojíte otáčením vlevo pouhými 

dvěma prsty.
5.  Vyměňte vadnou žárovku za novou (získáte 

ji od místního autorizovaného obchodního 
zastoupení).

6.  Vraťte na místo příslušné součásti a dřevěný 
panel.

Vyjmutí fi ltračních vložek
1. Sejměte víko fi ltru.
2.  Odšroubujte fi ltrační kazetu.
3.  Vyčistěte ji pomocí vysokotlaké trysky, abyste 

odstranili veškeré nečistoty ulpělé na fi ltru.
4.  Namočte fi ltr do doporučeného prostředku 

na čištění kazet, abyste odstranili veškeré 
kosmetické oleje a nečistoty. Proveďte kontrolu 
v souladu s návodem k čištění fi ltru (další rady 
můžete získat u místního prodejce lázní).

Zazimování lázně
Pokud žijete v oblasti, kde teplota klesá pod nulu, 
máte pro studenou zimu dvě řešení.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Pojistná matice

Zástrčka svítidla
Plášť

Rámeček 
svítidla

1. UDRŽUJTE NAPÁJENÍ LÁZNĚ
 Náš inteligentní zimní program chrání lázeň před chladem automatickým zapínáním čerpadel na 

jednu minutu několikrát denně, aby se zabránilo zamrznutí vody v trubkách. Také si můžete koupit 
ochranný přehoz, který poskytuje vyšší stupeň ochrany před částečným zamrznutím některých součástí 
a maximalizuje energetickou účinnost lázně. Odstraňujte z krytu lázně sníh, než se příliš nahromadí, 
protože může dojít ke kondenzaci kolem zámků krytu. Postříkejte je horkou vodou. Nepokoušejte se led 
odlamovat.

2.  PŘED PŘÍCHODEM ZIMY ODPOJTE NAPÁJENÍ LÁZNĚ, ABYSTE JI VYŘADILI Z PROVOZU.

Obr. 12
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Problém Pravděpodobné příčiny Řešení

Kalná voda

Špinavé fi ltry
Zanedbaná hygiena
Rozptýlené částice/organické látky
Dlouho používaná voda

Vyčistěte fi ltry.
Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem.
Přidejte dezinfekci.
Upravte pH a/nebo alkalitu podle doporučení.
Zapněte masážní čerpadla a vyčistěte fi ltry.
Vypusťte lázeň a znovu ji napusťte.

Zápach vody
Příliš mnoho organických látek ve vodě.
Zanedbaná hygiena.
Nízké pH.

Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem.
Přidejte dezinfekci.
Upravte pH, doplňte lázeň.

Zápach chlóru Příliš mnoho chloraminu.
Nízké pH.

Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem.
Upravte pH podle doporučení.

Zápach po zatuchlině Množení bakterií nebo řas.
Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem. Je-li problém 
viditelný nebo trvá, vypusťte lázeň, vyčistěte ji a znovu 
naplňte.

Organické usazeniny/kruh pěny 
kolem lázně Nános olejů a nečistot

Otřete pěnu čistým hadrem. Je-li jí hodně, vypusťte lázeň. 
Odstraňte pěnu čistícím prostředkem a lázeň znovu naplňte. 
Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem a upravte pH.

Růst řas Vysoké pH.
Málo dezinfekce.

Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem a udržujte
koncentraci dezinfekce.

Omezení průzračnosti Nízké pH.
Málo dezinfekce.

Upravte pH.
Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem a udržujte
koncentraci dezinfekce.

Podráždění kůže/vyrážka Nedezinfi kovaná voda.
Koncentrace volného chlóru nad 5 ppm.

Ošetřete lázeň dezinfekčním prostředkem a udržujte
koncentraci dezinfekce.
Nechte klesnout koncentraci volného chlóru pod 5 ppm před 
použitím lázně.

Skvrny Nízká celková alkalita a/nebo nízké pH, příliš vysoká kon-
centrace železa nebo mědi ve vodě.

Upravte celkovou alkalitu a/nebo pH. Použijte inhibitor 
kovových nánosů.
Upravte celkovou alkalitu a pH.

Vodní kámen Vysoký obsah vápníku ve vodě, příliš vysoká celková alkali-
ta a příliš vysoké pH.

Je-li nutné kotelní kámen odstranit, vypusťte lázeň, odřete 
kotelní kámen, lázeň znovu naplňte a vyvažte složení vody.

Lázeň nefunguje jako celek. Porucha elektrického napájení.
Vypnutý GFCI topného tělesa.

Zkontrolujte elektrické napájení.Resetujte GFCL a nebude-
li to možné, volejte servis. Odpojte napájení alespoň na 
30 sekund, aby se resetoval pojistný termostat. Nebude-li 
reset možný, zkontrolujte fi ltry, zda nejsou ucpané. Pokud 
vypínání pokračuje, volejte servis.

Lázeň neohřívá proudy a světlo 
svítí (indikátory připravenosti a 
napájení blikají).

Vypnutý pojistný termostat.
Přerušený integrovaný tlakový spínač.
Vypnutá tepelná ochrana oběhového čerpadla.

Zkontrolujte kazetové fi ltry. Integrovaný tlakový spínač se 
resetuje, až se obnoví průtok vody top-ným tělesem. Volejte 
servis, pokud se topné těleso často vypíná.Zkontrolujte 
kazetové fi ltry nebo úniky z instalace. Odpojte lázeň od 
napájení a nechte oběhové čerpadlo vychladnout. Tepelný 
spínač oběhového čerpadla se resetuje po vychladnutí
čerpadla a opětovném zapnutí napájení. Pokud se tepelný 
spínač oběhového čerpadla často vypíná, volejte servis.

Proudy jsou slabé nebo jsou v 
nich rázy.

Příliš nízká hladina vody v lázni.
Ucpané fi ltry.
Uzavřené ovládání vzduchu.
Uzavřený proud.

Přidejte vodu.
Vyčistěte fi ltry.
Otevřete regulátor vzduchu.
Otevřete proud seřízením ústí.

Světlo nesvítí. Vadná elektrická instalace nebo sestava světla Vyměňte sestavu světla.

Indikátor napájení bliká (vnitřek 
lázně nefunguje) Vypnutý ochranný termostat topného tělesa

Alespoň na 30 sekund odpojte napájení, aby se resetoval 
ochranný termostat topného tělesa. Zkontrolujte fi ltry, zda 
nejsou ucpané. Pokud vypínání pokračuje, volejte servis.

Bliká indikátor připravenosti. Problém snímače teploty Alespoň na 30 sekund odpojte napájení. Pokud blikání 
pokračuje, volejte servis.

VI. Řešení problémů
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VII. Zvedák termokrytu

Pokud dojde k závadě nebo dokonce k poškození majetku v důsledku nesprávné instalace, nepřebíráme 
žádnou odpovědnost. Před instalací si, prosím, pozorně přečtěte tuto příručku:
Tento typ zvedáků je určen k použití na lázně a vany. Zvedáky se snadno instalují a jsou oblíbené 
v domácnostech, VIP saunách, pokojích v luxusních hotelech apod.

Popis dílů:
1. Spojka 
2. Podpěrná ramena horního krytu
3. Šroub
4. Krytka šroubu
5. Podložka (4 ks v sadě)
6. Šroub (4 ks v sadě) 
7. Krytka šroubu (2 kusy v sadě) 
8. Postranní otočná ramena 
9. Šroub (6 ks v sadě) 
10. Matice (2 ks v sadě) 
11. Šroub (8 ks v sadě)
12. Instalační konzola (2 ks v sadě) 
13. Plastová trubička (4 ks v sadě) 
14. Pěnová trubička (4 ks v sadě) 
15. Podpěrná ramena dolního krytu

Obr. 14Obr. 13
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Návod k instalaci
1. Upevněte instalační konzoly (obr. 3-12) k podlaze pomocí šroubů (obr. 3-11) tak, aby šrouby byly 

otočené směrem dolů. Vzdálenost mezi oběma konzolami určuje velikost vaší lázně (vany).
2. Lázeň postavte na konzoly. Pozn.: Použijte vodicí otvor, který je nejblíže k zadní části lázně, přičemž 

by měl být asi 6 cm od zadní strany lázně, když je kryt zdvižený pomocí zvedáku.
3. Umístěte kryty lázně (termokryty) (v uzavřené poloze) na lázeň a dbejte na to, aby všechny rohy byly 

na lázni přesně umístěné. 
4. Vložte dlouhý konec jednoho ze dvou podpěrných ramen horního krytu (obr. 3-2) do jedné ze dvou 

spojek (obr. 3-1) a upevněte je šrouby, potom zasuňte spojku do tunelu mezi krytem lázně 1 a krytem 
lázně 2 (viz obr. 1). Na druhém konci připojte spojku k druhému podpěrnému ramenu horního krytu, 
ale spoj neutahujte.

 Pozn.: Horní podpěrná ramena jsou delší než dolní. 
5. Spojte dvě horní podpěrná ramena dvěma otočnými rameny (viz obr. 3). 
6. Připojte otočná ramena (obr. 3-8) k instalačním konzolám pomocí šroubů (obr. 3-6), potom utáhněte 

matice (obr. 3-10). 
7. Vložte podpěrná ramena dolního krytu (obr. 3-2) do druhé spojky, potom zasuňte dolní podpěrná 

ramena do volného konce otočných ramen (viz obr. 3). 
8. Zvedněte kryt lázně ve směru šipky (viz obr. 1) a položte jej na kryt lázně 2. Dále otočte zvedák 

(Covermate) podle šipky (viz obr. 1) tak, aby se podpěrná ramena dolního krytu položila na zem 
(viz obr. 2). Během tohoto postupu podle velikosti krytů lázně upravte polohu mezi lázní a pevnými 
instalačními konzolami a polohu mezi podpěrnými rameny, postranními otočnými rameny a spojkou, 
aby se zvedák volně otáčel a bylo možné podpěrná ramena dolního krytu lehce položit na zem. 

9. Utáhněte dva nebo tři šrouby na spojení mezi podpěrnými rameny, postranními otočnými rameny 
a spojkou a nainstalujte všechny šrouby (obr. 3-9) mezi instalační konzoly a lázeň, aby se lázeň 
nepohybovala.

10. Zakryjte šrouby černými plastovými krytkami. 

Pozor:
1. Nenechávejte děti používat zvedák, pokud nebudou pod neustálým dozorem. 
2. Nepoužívejte zvedák za silného větru, protože by mohlo dojít k převrácení lázně s následným možným 

zraněním uživatele. 

Příslušenství pro zvedák termokrytu
1. Spojky (2 ks v sadě, obr. 3-1) 
2. Podpěrná ramena horního krytu

(2 ks v sadě, obr. 3-2) 
3. Postranní otočná ramena (2 ks v sadě, obr. 3-8) 
4. Podpěrná ramena dolního krytu

(2 ks v sadě, obr. 3-15) 
5. Instalační konzoly (2 ks v sadě, obr. 3-12) 
6. Pěnové trubičky (4 ks v sadě, obr. 3-14) 

7. Plastové trubičky (4 ks v sadě, obr. 3-13)
8. Šrouby (M10 × 75, 2 ks v sadě, obr. 3-6)
9. Krytky šroubů (plast, 2 ks v sadě, obr. 3-7) 
10. Matice (2 ks v sadě, obr. 3-10)
11. Podložky (4 ks v sadě, obr. 3-5)
12. Šrouby (M5, 24 ks v sadě, obr. 3-3)
13. Krytky šroubů (plast, 24 ks v sadě, obr. 3-4)
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Péče o kryt lázně (termokryt) a návod k údržbě
Správná péče o kryt je důležitá: dvakrát měsíčně kryt očistěte a ošetřete. Důležité je používat kvalitní 
sedlové mýdlo. Když budete používat jiné produkty, vaše záruka nebude platná, protože tyto produkty 
mohou po delším používání poškodit vinyl anebo vlákna. 

1. Správná chemie vody v lázni představuje důležitý faktor pro prodloužení životnosti vašeho 
krytu lázně. 

2. Sejměte kryt lázně a položte jej naplocho. 
3. Opláchněte kryt velkým množstvím vody z hadice nebo kbelíku. 
4. Pomocí měkkého kartáče očistěte kryt za použití jemného roztoku saponátu na mytí nádobí

(1 lžička saponátu na 8 litrů vody).
 Pozor: Nenechte roztok saponátu na krytu před opláchnutím zaschnout. Roztok důkladně 

 opláchněte. 
5. Aplikujte kvalitní sedlové mýdlo. 
6. Vraťte kryt na lázeň. 
7. Pravidelně otvírejte kryt, aby se nahromaděné výpary z chemikálií mohly rozptýlit. Také 

alespoň dvakrát za rok na 3–4 hodiny otočte kryt na lázni obráceně. 
8. Pokud kryt nebudete pravidelně dvakrát za měsíc čistit, vinyl může zkřehnout a předčasně 

stárnout a spoje se mohou oddělit. Pokud nebudete provádět správné čištění, bude záruka 
neplatná.

KRYT LÁZNĚ

Obr. 16
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zamezení riziku pro děti
1. Aby se snížilo riziko úrazu dětí, nedovolte dětem používat tuto lázeň bez nepřetržitého bedlivého dozoru.
2. Aby se snížilo riziko úrazu dětí, pro malé děti se doporučují nižší teploty vody. Než dovolíte dětem vstoupit do lázně, zkontrolujte teplotu vody 

rukama a ujistěte se, že je vhodná pro používání dětmi.
3. Pamatujte na to, že mokré povrchy mohou být kluzké. Připomeňte dětem, aby byly dostatečně opatrné při vstupování do lázně a vystupování 

z ní.
4. Nedovolte dětem vstupovat na kryt lázně.

Zamezení riziku pro dospělé
1. Aby se snížilo riziko úrazu dospělých osob, neodstraňujte a neztrácejte žádné sací armatury. Lázeň nikdy neprovozujte, jsou-li poškozené nebo 

chybějí sací armatury.
2. Pamatujte na to, že mokré povrchy mohou být velmi kluzké. Při vstupu do lázně nebo výstupu z ní si uvědomujte nebezpečí uklouznutí

a pádu.
3. Ze zdravotních důvodů lázeň nesmějí používat lidé s infekčními nemocemi.
4. K rotujícím proudům nebo jiným pohyblivým předmětům se nepřibližujte volnými částmi oděvu nebo visícími šperky.
5. Požití drog, alkoholu nebo léků před použitím nebo během používání lázně může vést k náhlé mdlobě s možností utonutí. Osoby užívající léky 

se musí před použitím lázně poradit s lékařem; některé léky mohou způsobit ospalost uživatele, zatímco jiné mohou mít vliv na srdce, krevní 
tlak a oběh.

6. Těhotné ženy se musí před použitím lázně poradit s lékařem.

Zamezení riziku usmrcení elektrickým proudem
1. Před použitím vyzkoušejte přerušovače zemního poruchového proudu. Lázeň musí být vždy připojena k obvodu chráněnému přerušovačem 

zemního poruchového proudu.
2. Elektrický kabel nesmí být zakopaný. Zakopaný elektrický kabel může způsobit smrt nebo vážný úraz elektrickým proudem. Poškozený kabel 

okamžitě vyměňte.
3. Do vzdálenosti 1,5 od lázně nedovolte umístit žádné elektrické spotřebiče, jako jsou svítidla, telefony, rádia nebo televizory. Nedodržení 

bezpečné vzdálenosti může vést k usmrcení nebo vážným úrazům elektrickým proudem, kdyby elektrický spotřebič spadl do lázně.
4. Lázeň nainstalujte tak, aby výpusť byla daleko od elektrické skříně a všech elektrických součástí.
5. Před zahájením servisu elektrických součástí odpojte lázeň od přívodu elektrické energie.

UPOZORNĚNÍ:
Vaše lázeň je vybavena dvěma/třemi masážními čerpadly, která vám umožňují provozovat každou polovinu tryskového systému 
samostatně nebo obě současně. Nepřipojujte elektrické napájení k prázdné lázni. Jinak se mohou poškodit.

 VAROVÁNÍ

• Dodavatel ani prodejce neponese žádnou odpovědnost, pokud bude lázeň nesprávně nainstalována, bude nesprávně použit provozní 
systém, nesprávná obsluha zahrne jakoukoli operaci použitou v rozporu s příručkou nebo bude použito mýdlo k účelu, pro který není 
určeno, zejména v případě použití lázně v nebytovém prostředí, v případě poškození způsobeného provozem lázně při teplotě vody mimo 
předepsaný rozsah, poškození nečistotou a ucpanou fi ltrační vložkou v kazetě, poškození povrchu lázně vyvolaného zbytky kyseliny 
se třemi atomy chlóru nebo jiného nevhodného čisticího prostředku na lázně, poškození součástí nebo povrchu lázně způsobeného 
nesprávným udržováním chemického složení vody a poškození povrchu lázně způsobeného ponecháním lázně nezakryté, bez jakékoli 
vody, na přímém slunečním světle.

• Otevřete vypouštěcí ventil, aby vytekla voda, a na 30 sekund stiskněte tlačítko dmýchadla, aby došlo k vyfoukání veškeré vody ze vstřikovače 
vzduchu pod sedátky lázně. Pak vypněte jistič v domovním rozvaděči používaný pro lázeň. Zbytek vody z vnitřku vany vysajte ručníky nebo 
mopem nebo ji odsajte odsávačkou a dejte si přitom pozor na to, abyste odstranili všechnu vodu, zejména z prohlubně na nohy. Vyjměte
z lázně fi ltrační kazetu a ujistěte se, že je z tělesa fi ltru odstraněna veškerá voda. Na dno prohlubně pro nohy rozložte velký froté ručník, 
aby vsákl veškerou vodou, která se sem může dostat, povolte nebo odšroubujte všechny armatury patřící k výbavě lázně, které vypadají 
tak, že se dají povolit nebo odšroubovat. Jsou to obvykle rychlospojky na obou stranách čerpadla. Jakmile povolíte každou armaturu a voda 
vyteče ze všech neodšroubovaných armatur, vyjměte vypouštěcí zátky. Z potrubí trysek proudů vyfoukejte veškerou zbylou vodu pomocí 
vzduchového kompresoru nebo jiného typu dmýchadla. Vstupte do lázně a zdvihněte vyfukovací konec krytu nahoru proti každému 
proudu a ujistěte se, že jsou všechny proudy co nejvíce otevřené a ovládací prvky do strany zavřené. Když to uděláte, více vody vyteče
z různých armatur, které jste neodšroubovali, vypustíte většinu vody z celého systému proudů a bude existovat jen malá pravděpodobnost, že
v nějaké trubce nebo části vybavení zůstane tolik vody, aby mohla zamrznout a způsobit poškození.

• Do lázně, trubek nebo vybavení nenapouštějte žádný prostředek proti zamrznutí. Vystupte z lázně a položte na ni pevný kryt. Kryt zajistěte 
a pokud možno zakryjte ochranným přehozem. Pokud si na to netroufáte, svěřte tuto práci profesionálovi. Pokud vám dělá problémy nebo 
se vám nechce zabývat se vodou a lázeň příští rok na jaře znovu připravit, důrazně vám doporučujeme kontaktovat místního odborníka, 
aby servis provedl za vás.
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Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti
Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou fi rmou.

Reklamace a servis
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se 
písemně obraťte na svého dodavatele.

Datum................................................................
Dodavatel
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