Uivatelský návod

Hydromasání vany
Systém: ECO Hydro
ECO Air
ECO - Hydro - Air

Váený zákazníku,
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1. Pravidelná masá základem správné hydroterapie
Pravidelná 20-ti a 30-ti minutová masá s obvyklou frekvencí 2-3x do týdne je nejlepší
prostøedek, jak se dostat do správné ivotní formy. eny jsou na podnìty vyvolané masáí
citlivìjší ne mui, dìti reagují na masá nejivìji. Osoby se zamìstnáním s pøevahou
èinnosti duševní jsou k masáním podnìtùm vnímavìjší ne fyzicky pracující, u kterých k
dosaení stejného efektu je spojeno s pouitím silnìji pùsobících podnìtù. Teplota vody
by nemìla pøekroèit hranici 40°C.
Nejvíce se vyuívá tzv. hypertermní koupel, co je teplota vody od 37°C do 40°C.
V ádném pøípadì nepouívejte hydroterapeutickou vanu k jiným úèelùm, ne je
uvedeno v uivatelském návodu.
V pøípadì jakýchkoliv potíí délku pobytu a teplotu koupele konzultujte podle svého
aktuálního zdravotního stavu s lékaøem!

1.

eco - HYDRO
- ovladaè pneumatický
- hydromasá

Pneumatický spínaè hydromasáe
zapnuto / vypnuto

Vzduchová regulace hydromasáe
+/-

Spuštìní a vypnutí se provádí pneumatickým spínaèem, který je umístìn na horním
okraji vany. Regulaci intenzity je mono provádìt vzduchovou regulací, tzn. otáèením
ventilu. Pøes vzduchové regulátory se do systému pøivádí vzduch, který zvyšuje
úèinky masáe.
Upozornìní:
V pøípadì pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpeènostní
senzor, který zabezpeèuje zaøízení pøed náhodným spuštìním bez napuštìné vody,
èím by mohlo dojít k poškození èerpadla.
Je vhodné realizovat doporuèení výrobce bod. 9 stavební pøipravenosti
Zpùsob pouívání hydromasáe
Vanu naplníme vodou ( cca 3 - 6 cm nad trysky ). Stiskem pneumatického tlaèítka
se spustí motor èerpadla.
Èerpadlo stlaèuje vodu a ene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným
zpùsobem rozvádìn v soubìném potrubí. Prostøednictvím nastavitelných trysek
se voda mísí se vzduchem a je smìøována proti tìlu, èím vyvolává pøíznivý úèinek
masáe. Opìtovným stiskem pneumatického spínaèe systém vypneme.

2.

eco - air
- ovladaè pneumatický
- airmasá

Pneumatický spínaè airmasáe
zapnuto / vypnuto

Spuštìní a vypnutí se provádí pneumatickým spínaèem, který je umístìn na horním
okraji vany. Systém je osazen zpìtným ventilem nebo bezpeènostní smyèkou,
aby voda nemohla vtéci do kompresoru.
Regulaci intenzity vzduchování lze provádìt regulátorem otáèek ( viz. obr. )

Upozornìní:
V pøípadì pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpeènostní
senzor. Systém lze spustit bez napuštìné vody, kompresor mùe bìet
naprázdno = monost vyfukování a vysoušení potrubí.
Zpùsob pouívání airmasáe
Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlaèítka se spustí motor kompresoru.
Kompresor ene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnomìrnì rozvádìn
v potrubí. Prostøednictvím trysek vzduch proudí proti tìlu, èím vyvolává pøíznivý úèinek
airmasáe. Opìtovným stiskem pneumatického spínaèe systém vypneme. Po vypuštìní
vody mùeme opìtovným zapnutím kompresoru (cca na 30 a 120 vteøit) provést
vyfouknutí a vysušení potrubí.

Dùleité informace k funkci kompresoru
Pomocí tohoto regulátoru a jeho pootoèení
je mono docílit sníení nebo zvýšení otáèek
kompresoru a intenzity vzduchové masáe
ve vanì.
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3.

eco - hydro - air
- ovladaè pneumatický
- hydromasá
- airmasá

Pneumatický spínaè
hydromasáe
zapnuto / vypnuto

Pneumatický spínaè
airmasáe
zapnuto / vypnuto

vzduchová regulace
hydromasáe

Spuštìní a vypnutí se provádí pneumatickými spínaèi, které jsou umístìny na horním
okraji vany. Regulaci intenzity hydromasáe je mono provádìt vzduchovou regulací,
tzn. otáèením ventilu. Pøes vzduchové regulátory se do systému pøivádí vzduch,
který zvyšuje úèinky hydromasáe.
Upozornìní:
V pøípadì pneumatických ovládání není obsahem systémù hladinový bezpeèností
senzor, který zabezpeèuje zaøízení pøed náhodným spuštìním bez napuštìné vody,
èím by mohlo dojít k poškození èerpadla. Kompresor lze opìtovnì spustit
po vypuštìní vody z vany (cca. na 30 –120 vteøin), aby došlo k vyfoukání
a vysušení rozvodového potrubí systému.
Je vhodné realizovat doporuèení výrobce bod. 9 stavební pøipravenosti
Hydromasá
Vanu naplníme vodou ( cca 3 - 6 cm nad trysky ). Stiskem pneumatického tlaèítka
se spustí motor èerpadla. Èerpadlo stlaèuje vodu a ene ji do rozvodového potrubí.
Vzduch je stejným zpùsobem rozvádìn v soubìném potrubí. Prostøednictvím
nastavitelných trysek se voda mísí se vzduchem a je smìøována proti tìlu,
èím vyvolává pøíznivý úèinek masáe. Opìtovným stiskem pneumatického spínaèe
systém vypneme.
Airmasá
Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlaèítka se spustí motor kompresoru.
Kompresor ene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnomìrnì rozvádìn
v potrubí. Prostøednictvím trysek vzduch proudí proti tìlu, èím vyvolává pøíznivý úèinek
airmasáe. Opìtovným stiskem pneumatického spínaèe systém vypneme.
Po vypuštìní vody mùeme opìtovným zapnutím (cca. na 30 - 120 vteøin)
provést vysoušení a vyfukování potrubí.
Dùleité informace k funkci kompresoru
Pomocí tohoto regulátoru a jeho pootoèení je mono docílit sníení nebo zvýšení
otáèek kompresoru a intenzity vzduchové masáe ve vanì.

5. . Údrba hydroterapeutických van
Vanu staèí po kadé koupeli opláchnout ruèní sprchou, otøít vlhkým hadøíkem nebo
houbou. Doporuèujeme pouívat bìnì dostupné tekuté prostøedky neobsahující
abrosiva (písek), která
zpùsobují poškrábání povrchu akrylátu. Údrbu systému s pasívní hygienou staèí
provádìt pøiblinì 1x za mìsíc.
Napustíme plnou vanu tak, aby trysky byly dostateènì ponoøené, pøidáme potøebnou
dávku
originálního dezinfekèního prostøedku (napø. Vitapur).
Na cca 10 minut zapneme hydromasá, popø. perlièku a necháme úèinkovat dezinfekèní
prostøedek a nakonec napustíme vanu pouze èistou vodou a znovu ji propláchneme.
Tímto zpùsobem se odstraní z agregátù, rozvodných hadic a fitinkù usazené neèistoty.
Jsou to vìtšinou nánosy mýdla, šamponù, olejù, zbytky kùe, na kterých mohou
parazitovat neádoucí mikroorganismy. Zároveò tím zabráníme usazování vodního
kamene.
Pokud se neèistota usazuje na samotných tryskách, oèistíme je kartáèkem nebo hadøíkem
namoèeným v neabrazivním èistícím prostøedku.

6. . Rùzné pøísady do koupele
Pøi masái je moné pouívat všechny druhy rostlinných pøísad, avšak bez pøímìsí
hrubých èástí a éterických olejù. Jsou to koupele zejména jehliènaté, eukalyptové,
taninové,ovocné ,heømánkové, estragonové , kopøivové, øepíkové, atd.
Pøi pouití hydromasáního systému nepouívejte koupelovou pìnu, nebo mùe
snadno zavzdušnit èerpadlo, zhoršit funkci hydromasáe.
Pokud vyuíváte rùzných mýdel, pøísad, koupelových solí atd., provádìjte úèinnou
hygienu a dezinfekci vany po kadé koupeli.

7. Drobné závady a jejich odstranìní
Závada

Pøíèina

Odstranìní závady

Systém nelze spustit

- vypnutý jistiè
- špatná elektroinstalace
- malé mnoství vody
(u el. Vody)
- uvolnìná hadièka
(u pneu. Ovl.)

- natáhnout jistiè
- pøekontrolovat dom.instal
- pøipustit více vody

- rychlá zmìna procedur

- procedury mìnit nejdøíve
po 5 s
- vymìnit hal. árovku
- seøídit šroub u vyp. Zátky
- pootoèením otevøít trysku
- viz údrba

Nelze spustit poadovanou
proceduru (u el. Ovl.)
Nesvítí halogenové svìtlo
Ubývá vody ve vanì
Nefunkèní maxitryska
Nepohyblivé trysky
Zapáchající systém
Sníená úèinnost masáe

- vadná árovka
- neseøízená mech.výpus
- tryska je úplnì uzavøena
- trysky jsou zaneseny
vodním kamenem
- není provedena úèinná
desinfekce
- systém je zanesen vodním
kamenem

- nasunout vzduch. hadièku
na pneumatický spínaè

- viz údrba
- viz údrba

Dbejte na to, aby Vám prodávající øádnì vyplnil záruèní list. Pokud by však byly na výrobku
shledány cizí zásahy nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruèní nároky
zanikají. Výrobce takté neruèí za škody a újmy na zdraví zpùsobené nesprávnou bytovou
instalací a nesprávným zapojením nebo uíváním.

8. Dokumentace k hydroterapeutickým vanám
Pøi zakoupení vany si pøekontrolujte, zda jste obdreli veškerou dokumentaci!
! uivatelský návod
! øádnì vyplnìný záruèní list
! návod na stavební pøipravenost
Poznámka:
Výše uvedená dokumentace je také ke staení na našich internetových stránkách.

