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POZNÁMKA: Tento rychlý průvodce obsahuje důležité a užitečné tipy, s kterými
byste se měli seznámit ještě před nastavením lázně. Nicméně neřeší všechny aspekty
instalace a použití a vy si stále musíte přečíst, porozumět a dodržovat návod k
obsluze, abyste zajistili řádnou instalaci, údržbu a bezpečné využití své lázně.
•

Výkon: Tento produkt vyžaduje minimálně 13 Amp. Většina domácích okruhů je 13-16 Amp. Pokud
dojde k výpadku jističe, zkontrolujte, zda na stejném okruhu jako lázeň nejsou zapojeny jiné spotřebiče.
nepoužívejte prodlužovací kabely. Před použitím odviňte síťovou šňůru. Zástrčku nikdy neumísťujte na
hořlavé materiály.

•

Ohřev vody Je-li tento topný prvek správně nastavený a spuštěný, zvýší teplotu o 2°C za hodinu, za
předpokladu, že je kryt na svém místě. V závislosti na počáteční teploty vody a teplotě okolního vzduchu
bude ohřátí chvíli trvat. Je-li počáteční teplota vaší vody 22ºC a vy ji chcete zvýšit o 16°C na 38°C, čas
topení bude 16°C/2°C za hodinu = 8 hodin. Následnou délku ohřevu lze zkrátit udržování provozní teploty v
lázni (viz část OHŘEV A TEPLOTA VODY). Když lázeň nepoužíváte, nasaďte na ni kryt.

•

RCD: Tento produkt je na konci napájecího kabelu vybavený RCD. RCD musí být před každým použitím
otestováno. Lázeň nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně. (Pokyny pro správné testování RCD
naleznete v uživatelské příručce).

•

Náplň filtru: Vodu v lázni udržujte řádně dezinfikovanou, abyste tak prodloužili životnost náplně. Podrobné
vody o chemii a vyvážení vody naleznete v návodu k použití.

ROZLOŽENÍ A NAFOUKNUTÍ LÁZNĚ:
•

Když rozložíte trubici lázně, můžete si všimnout pachu materiálu, což je u zcela nového produktu
vyjmutého z krabice zcela normální. Proto se doporučuje produkt nafouknout a před naplnění vodou
nechat den na čerstvém vzduchu, zápach se tak rozptýlí.

•

Podložku roztáhněte tak, aby bubliny směřovaly nad vyčištěnou oblast v místě, kde máte v úmyslu do
lázně vstupovat.

•

Při nafukování lázně se seznamte s ventilem na trubici a zásuvkou na ovládací jednotce, abyste tak
zajistili řádně a rychlé nafouknutí.

Otvory pro nafukování:
• Širší konec nafukovací hadice se připojuje k výstupu vzduchu na zadní straně ovládací jednotky (nákresy
a další podrobnosti naleznete v návodu k použití).
• Chcete-li připojit nafukovací hadici k výstupu vzduchu, překlopte boční kryt ovládací základny, čímž
získáte přístup k nafukovacímu otvoru dmychadla. Pro otevření krytu vytáhněte západku, vložte
hadicový adaptér s hadicí a znovu připevněte západku k hadicovému adaptéru, abyste jej zajistili na
místě.
• Po dokončení nafukování západku uvolněte, vytáhněte nafukovací hadici a zajistěte západku zpět k
výstupu.
POZNÁMKA: Aby se předešlo přefouknutí, ze spodní části ovládací jednoty bude během nafukování
unikat trocha vzduchových bublin. To je normální.
Hroty ventilů:
• Po sejmutí víčka ventilu si všimněte hrotu ve středu ventilu. Při nafukování musí hrot směřovat nahoru
(zavřená pozice ventilu), neboť tlak čerpadla propustí potřebný vzduch a hrot uvolní. Zkontrolujte hrot a
ujistěte se, zda je ve zvýšené pozici ještě než začnete s nafukováním.
• Hrot lze stlačit a uzamknout v této pozici otočením o 90° proti směru hodinových ručiček-toto je
otevřená pozice ventilu, která umožní volné ucházení vzduchu a používá se při vypouštění.
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•
•

Pro správné uchycení trysky hadice (menší konec hadice) ji zasuňte do ventilu a otočte jím ve směru
hodinových ručiček a tak ventil uzamkněte (uslyšíte cvaknutí). Chcete-li trysku po nafouknutí odejmou,
otočte jí proti směru hodinových ručiček a vytáhněte z ventilu.
Jakmile je trubice řádně nafouknutá, ujistěte se, že jste zpět nasadili víčko a zajistili řádné těsnění.

VYTÁPĚNÍ A TEPLOTA VODY:
•

Plnění teplou vodou: K naplnění lázně můžete použít ohřátou vodu, zkrátí to počáteční čas ohřevu.
Nicméně se ujistěte, že nepoužijete vodu překračující běžné provozní teploty lázně, tj. 40°C. Voda o
teplotě nad 40°C vypne topný prvek a to není považováno za bezpečné. Teplotu v lázni zkontrolujte
vždy než použijete lázeň, postupujte dle pokynů v návodu k použití.

•

Udržování teploty vody: Vaše PureSpa je domácí spotřebič a při nepřetržitém používání si můžete
vybrat nastavení provozní teploty, která se udržuje v lázni i když ji nepoužíváte. To umožní kratší čas
zahřívání když se ji rozhodnete použít. Například, udržování teploty vody na 30°C umožní ohřev na
38°C zhruba za 4 hodiny. Nezapomeňte, že teplota vody se zvýší za hodinu vyhřívání zhruba o 2°C
(liší se v závislosti na vnější teplotě a podmínkách), proto si použití lázně naplánujte.
POZNÁMKA: Lázeň má bezpečnostní funkci vypnutí, která topný prvek vypne po 72 hodinách
nepřetržitého topení, pokud nastavené teploty není během tohoto období dosaženo. Může k tomu dojít
k extrémně chladném prostředí, které může bránit dosažení nastavené teploty. V takovém případě se
topný prvek vypne a na displeji se zobrazí "END" (KONEC), a je třeba znovu nastavit teplotu a topný
prvek spustit znovu. Za takových podmínek zkuste nastavit dosažitelnější teplotu, která nebude
vyžadovat restart topného prvku po 72 hodinách.

•

Teplota vody během použití: Když používáte lázeň, teplota vody se v průběhu času přirozeně sníží.
Očekávané snížení může být v rozmezí 1°C a 2°C za hodinu, v závislosti na okolních podmínkách:
Jakmile topný prvek zapnete s nastavenou teplotou, začne ohřívat vodu jakmile teplota vody poklesne
o 1-2 stupně od nastavené teploty.
Příklad: Pokud nastavíte teplotu na 39°C, topný prvek se nespustí dokud teplota vody neklesne
na 37°C. Pokud byste si přáli ji ohřát dříve, jednoduše topný prvek restartujete, vypnete ho a znovu
spustíte vytápění na preferovanou teplotu.

KRYT LÁZNĚ:
•

Kryt je důležitou součástí vaší lázně a je zásadní, aby byl při nepoužívání a udržování teploty vody
nasazený. Kromě toho je to důležitý bezpečnostní prvek pro prevenci neoprávněného přístupu do
lázně, zejména dětí.

•

Spony krytu jsou upevněné přezkami. V plastovém sáčku s návodem a dalším příslušenstvím jsou
dodané dva klíče. Každá přezka je označená symboly "zamknuto" a "odemknuto": klíč nasaďte do
otvoru na přezce a otočte ji v požadovaném směru, abyste přezku odemkli nebo zamkli.

•

Abyste zajistili ochranu před neoprávněným vstupem, vždy na lázeň nasaďte kryt když se nepoužívá a
všechny přezky zamkněte. Klíče uchovejte mimo dosah dětí.

•

V případě, že klíče založíte, můžete použít k zamknutí a odemknutí přezek plochý šroubovák podobné
velikosti.
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