
…. řešení pro každou koupelnu  

 
Návod na montáž,používání a údržbu 

hydromasážní vany 
 
 
 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup právě našeho výrobku. 
Výhody tohoto výrobku: 

- jednoduchá údržba 
- možnost opravy při náhodném poškození 
- barevná stálost 
- zdravotní nezávadnost 

 
 

Pracovník provádějící instalaci musí v rámci své vlastní odpovědnosti provést 
kontrolu, že všechny přípojky pro instalaci vany jsou v souladu s tímto montážním 
návodem, národními předpisy a normami. Instalace musí být prováděna 
pracovníkem, jehož kvalifikace odpovídá požadavkům platných národních směrnic 
a norem. Montáž musí být provedena v souladu s tímto montážním návodem a 
platnými směrnicemi a normami týkající se tohoto oboru. V případě nedodržení 
výše uvedeného nepřebírá výrobce jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené 
nesprávnou instalaci a na výrobek se nevztahují záruční 
podmínky poskytované výrobcem. 
 
  
DŮLEŽITÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ 
 
1.Při koupi našeho výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky 
nebo jiným způsobem poškozen. Po jeho instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu. 
2.Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň 
vany. 
3.Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění, tj. lepení obkladů až po instalaci 
vany do připraveného prostoru! Vana musí být vyjímatelná. U hydromasážních van se doporučuje 
použití krycích plastových nebo dřevěných panelů, které jsou dodávány ve standardních 
rozměrech a je třeba je zaříznout na požadovaný rozměr. 
4.V žádném případě nepoužívejte hydromasážní vanu k jiným účelům, než je uvedeno 
v uživatelském návodu. Zejména nekoupejte a nemasírujte své domácí miláčky v hydromasážní 
vaně! Mohou vanu nezvratným způsobem poškodit. 
5.Neinstalujte ani neukládejte žádná elektrická zařízení (fény, rádiové přijímače, televizory, 
přenosná světla apod.) do vzdálenosti menší než 1,5 m od masážní vany. Pro snížení rizika zranění 
neodstraňujte kryt hydromasážní vany. Jiné elektrické spotřebiče a jejich části v okolí vany, které 
obsahují elektrické součásti, musí být upevněny tak, aby nemohly upadnout do vany. Spotřebiče, 
které jsou pod proudem, nesmí být přístupné osobě ve vaně.  
6.Teplota vodní lázně ba neměla překročit 40 °C.Nižší teplota vody je doporučována v případě 
kratších koupelí (cca 10 minut), nebo při koupání malých dětí. Nikdy nedovolte dětem užívaní 
hydromasážní vany bez Vašeho dozoru. 
7.Vyšší teplota lázně může mít vliv na průběh těhotenství žen, zejména v jeho prvních měsících. 
Proto doporučujeme v tomto případě používat teplotu lázně max. 38 °C. 



8.Osoby trpící obezitou, postižené infarktem, nízkým či vysokým tlakem, potížemi krevního oběhu 
či diabetem, by se měly před použitím hydromasážní vany poradit se svým lékařem. 
9.Je velmi nebezpečné konzumovat před koupelí a během koupele alkohol, užívat narkotika nebo 
léky s výraznějšími účinky, neboť při nenadálých komplikacích může dojít k utonutí. 
10.Není dovoleno naplňovat vanu po horní okraj. Maximální výška vodní hladiny je možná na 
úroveň přepadu. Maximální výška je 5 cm nad horní okraj nejvýše umístěné vodní trysky. 
V žádném případě není dovoleno spouštět vodní čerpadlo, jestliže voda nedosahuje minimální 
úrovně. U airmasáží systému není na závadu nižší hladina vody. 
11.Do vody v hydromasážní vaně nepřidávejte žádné kosmetické přípravky s výjimkou těch, které 
jsou výhradně určeny pro hydromasážní vany. 
12.Uživatelům s dlouhými vlasy doporučujeme používat koupací čepici, předejde se tak možnému 
zanesení některých částí hydromasážních systému vlasy. Též je nutno z lázně odstranit drobné 
předměty (korálky, náušnice apod.), které by mohly způsobit ucpání , nebo poškození některých 
částí systému. Dbejte, aby nedošlo k ucpání sacího koše, neboť by mohlo dojít k poškození 
čerpadla, popřípadě dalších součástí systému. 
 
 
 

NÁVOD NA MONTÁŽ VANY 
 
Instalace vany na místo se provádí pomocí kovové konstrukce, u které je možnost nastavit 
optimální výšku vany. Instalace vany na určené místo jiným způsobem, než jak je zde popsáno, 
může způsobit vážné poškození vany. Vanu je možné instalovat pouze do stavebně zcela 
dokončené koupelny s hotovými obklady stěn a položenou dlažbou. Především prostor pod vanou 
musí být zbaven zbytků stavebního a zdícího materiálu, malty, lepidel, prachu a jiných pevných 
částic, které by mohly poškodit hydromasážní a air masážní zařízení. 

1. Z důvodu stability u van jsou použity výztuhy, které jsou umístěny pod nášlapnými a 
sedacími plochami (dno vany), a které též slouží pro přichycení nožiček 

2. Nožičky připevníme pomocí vrutů ke dnu vany v místě zesílení dna vany, u PUR van do 
nachystaných otvorů. 

3. Nastavte pomocí matic na nožičkách optimální výšku vany a matky dotáhněte pomocí 
klíče. 

4. V případě, že nepoužíváte originální nožičky, vana musí být podepřena jiným způsobem na 
místech k tomu vyhrazených (nedoporučuje se) 

5. Doporučujeme použít na upevnění vany ke stěně montážní profily k tomuto určené (profily 
však nejsou obsahem balení) 

6. Vana s instalovaným HM musí být upevněna a zabudována tak, aby bylo možné jí bez 
poškození vytáhnout. To znamená, že musí být i dostatečná délka všech pružných hadic 
v případě stojánkové baterie, nebo musí existovat možnost tyto hadice odpojit 
z montážního otvoru. 

7. Podlaha pod instalovanou vanou musí být rovná, obložená anebo vybetonovaná. 
8. Jestliže jste si pořídili k vaně i plastový nebo dřevěný čelní panel, musí být dokončeny i 

obklady stěn a podlahy, Panely jsou dodávány ve standardních rozměrech a je třeba je 
před montáží na vanu zaříznout na požadované míry. 

9. Pokud vanu obezdíváte, nesmí být vana obezděna napevno, ale musí být vyzděna čelní 
resp. boční stěna před vlastní instalací vany. Vyzdívka musí kopírovat tvar vany tak, aby 
přesahovala okraj vany směrem dovnitř maximálně o 10 mm a při výškovém vyrovnání 
vany byla 2 až 3 mm pod hranou vany. 

10. Při obezdíváni nezapomeňte osadit do čelní nebo boční strany, podle typu vany, montážní 
dvířka pro přístup k sifonu, k přívodu vody, k vodovodní baterii, skříni elektrického 
ovládání a agregátům. 

11. U van vybavených air masáží, je nezbytné zajistit dostatečný přívod vzduchu pro 
kompresor. Nasávací otvor by měl mít minimální profil 100 x 100 mm zakrytý mřížkou. 
Nasávání ( a součastně odvětrání ) doporučujeme vyústit do větratelného prostoru nebo 
místnosti. U van s instalovaným krycím panelem lze řešit přisáváním vzduchu 
ponecháním mezery mezi panelem a podlahou o minimální šíři 3-5 mm po celé délce 
krycího panelu. 

12. Obklad musí jak na stěně, tak i na podlaze zasahovat minimálně 100 mm dovnitř do 
prostoru vany (pod hranu vany). 

13. Na vanu nesmí být v žádné části pevně připojené obklady. 
14. Každá vana je chráněna krycí fólií ( u HM van může být z důvodu instalace trysek 

sundána), po instalaci vany fólii odstraňte. 
15. Než vanu osadíte do konstrukce, napusťte jí vodou a vodu vypusťte, abyste zjistili případné 

netěsnosti. Zkontrolujte, zda vytekla všechna voda. 



Přívod teplé a studené vody: 
v případě vanové baterie ze zdi je nutné zvážit dle tvaru vany na jaké místo by bylo nejvhodnější 
vanovou baterii umístit. Ve výšce 800 mm od podlahy se vyvedou vývody pro teplou a studenou 
vodu v rozteči baterie (nejčastěji se jedná o rozteč 150 mm). 
v případě vanové baterie stojánkové je nutné opět zvážit dle tvaru vany, kam baterii umístit. 
Místo umístění baterie musí být znázorněno v objednávce a pokud bude tato baterie dodána do 
výrobního oddělení ve Slavičíně, pak budou otvory pro usazení vanové baterie vyvrtány při výrobě 
HM kompletu. 
v případě, když je HM systém doplněn elektronickou desinfekcí, je nutno instalovat 
samostatný přívod studené vody pod vanou poblíž budoucího revizního otvorua ukončeno 
kulovým ventilem G1/2“. 
 

 
 

Odpad: 
Připravte odpadovou armaturu v úrovni podlahy nebo ze zdi v úrovni podlahy. Odpad 

nesmí vadit nožičkám samonosného rámu, proto doporučujeme doinstalovat odpad k sifonu vany 
až po jejím dodání. Odpadovou rouru zakončete hrdlem o průměru 40 mm. 

 
 
 
Elektroinstalace 

Vana je zařízení třídy „I“, proto veškeré instalace a zásahy do elektrických rozvodů 
může vykonávat pouze oprávněná osoba, která vlastní platné osvědčení! 

 
Pro požadovaný výkon zařízení je nutný pevný samostatný elektrický přívod 230 V/50 Hz. Pod 
vanou přiveďte zemnící drát min. 4 mm2 Cu a přívodní kabel CYKY 3 x 2,5 C v délce min. 3 m. 
Elektroinstalace musí odpovídat požadavkům ČSN 332130 (změna 2/94) čl.2.4.1. Bez ohledu na 
příkon vany musí vést k této samostatný přívod o minimálním průřezu 2,5 mm2 měděného vodiče 
( CYKY 3C x 2,5 )vyvedený v prostoru pod vanou v podobě vodotěsné krabice pro pevné spojení. 
Přívod musí být jištěn samostatně. V napájecím rozvaděči je nutno provést rozdělení vodiče, 
pokud to není provedeno již v hlavním rozvaděči PEN na PE a N, tzn. soustava TN-C na soustavu 
TN-S. V případě, že toto rozdělení není možno z technických důvodů provést, je nutno učinit tak v 
podružné rozvodnici pro masážní vanu dle požadavku ČSN 332140/87 čl. 1.3. Tato se umisťuje v 
blízkosti vany v návaznosti ČSN 332135/91 v prostoru zóny 3 nebo před dveřmi do místnosti. 



Rozvodnice musí mít krytí odpovídající danému prostředí (pož. ČSN 332135/91, čl. 4.1., část 1). V 
této rozvodnici musí být umístěný hlavní vypínač v návaznosti na ČSN 332000-5-537/94, čl. 
537.3.1 a 567.4.3. Musí být instalován jistič (proudová hodnota podle příkonu vany 6A, 10A, 16A, 
20A a 25A a za tímto jističem je nutné instalovat proudový chránič v návaznosti na ČSN 332000-
5-553/94, čl. 532.2.1.3., tj 30mA. Můžete používat proudové chrániče kombinované s jističem. 
Všechny vodivé součásti musí být vzájemně pospojovány a uzemněny dle ČSN 33 2000-7-701. 
 
Poznámka: 
V případě instalace 3kW příhřevu je nutné vyvést v masážní vaně dva samostatné elektrické 
přívody CYKY 3x2,5C. 
 
Důležité upozornění! 
Po provedení přívodu elektrické energie do místa masážní vany Vám musí firma, která přívod 
realizovala, vystavit revizní zprávu elektrického rozvodu a přívodu k masážní vaně dle ČSN 
331500! Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do masážního systému, jeho elektroinstalace či 
elektronického vybavení! 
 
Doporučená provedení, která nejsou podmínkou : 

1. Přívod elektrického proudu přes vypínač zap./vyp. u dveří koupelny ( zejména u 
pneumatických systémů ) z hlediska ochrany před spuštěním zařízení bez napuštěné vody. 

2. Do menších koupelen montujte odsávač vlhkosti ( ventilátor ). 
3. Provádět pravidelné kontroly elektrické instalace a to visuelně vždy před každým použitím 

vany, zda nejsou mechanicky poškozeny ovládací prvky a chránič na napájecím vstupním 
vedení. 

4. Od odborné firmy provést kontrolu elektrického zařízení a to 1x za 2 až 3 roky. 
5. Provést odbornou revizi elektro ve smyslu ČSN 33 1500 1x za 5 let. Podle charakteru 

používání pro občanskou výstavbu tento termín postačuje, pro prostory veřejné nebo 
zdravotní uvést kratší termíny a to jak kontrol, tak revizí dle příslušných norem ( např. 
ČSN 33 2140 apod. ). 

 
 

Pokud nebudou dodrženy pokyny montáže, nebude brán 
na případné reklamace ohled! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UŽIVATELSKÝ NÁVOD 
 
Hydromasážní vany HOPA CZ s.r.o. při správném dodržování pokynů uvedených v uživatelském 
návodu, zajišťují bezpečnou a účinnou relaxaci. Pozorně si proto pečlivě přečtěte a dodržujte 
všechny následující instrukce obsažené v tomto návodu, abyste se vyvarovali případnému 
poškození hydromasážního systému. Upozorňujeme, že HOPA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za 
poškození a vady, vzniklé v důsledku používání vany v rozporu s návodem k obsluze a neodpovídá 
za vady vzniklé neodbornou instalací hydromasážní vany. 
 
Pravidelná 30 –ti minutová masáž s obvyklou frekvencí 2 – 3 x týdně je nejlepší prostředek, jak se 
dostat do správné životní formy. Ženy jsou na podměty vyvolané masáží citlivější než muži, děti 
reagují na masáž nejživěji. Osoby se zaměstnáním s převahou činnosti duševní jsou k masážním 
podmětům vnímavější, než fyzicky pracující, u kterých je dosaženo stejného efektu spojeno 
s použitím silněji působících podmětů. Pokud se chcete masáží osvěžit, použijte chladnější koupel, 
chcete-li se uvolnit nebo zmírnit bolest a napětí, použijte teplou vodní koupel. 
 
Hydromasážní systém se skládá z čerpadla, pohaněného elektromotorem, vodních trysek, 
bezpečnostního sacího systému, pneumatického nebo elektronického ovládání a systému rozvodů. 
Stisknutím pneumatického nebo elektronického tlačítka se zapne hydromasážní systém. 
V systému je voda nasávána z vany do rozvodového potrubí a následně vháněna do trysek, kde se 
směšuje se vzduchem přiváděným souběžným potrubím a pod tlakem proudí do vany a je 
směřována proti tělu, čímž se vyvolává příznivý účinek masáže. Množství vzduchu určuje intenzitu 
masáže a lze ho regulovat ovladačem v závislosti na druhu hydromasážního systému. Současně 
příslušné části systému odvádějí vodu zpět k čerpadlu. Voda tak neustále cirkuluje v uzavřeném 
okruhu. Intenzita vodní masáže je závislá na rychlosti průtoku vody, (je dána výkonem čerpadla) a 
poměrovým množstvím vzduchu v tryskách. 
Před použitím : 

- napustit vodu do vany (nejprve studenou a potom teplou) minimálně 5 cm nad horní okraj 
nejvýše umístěné vodní trysky 

- stiskem tlačítka zapnout vodní čerpadlo a nastavit intenzitu hydromasáže 
- upozornění : pneumatické ovládání neobsahuje hladinový bezpečnostní senzor, který 

zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez vody, čímž by mohlo dojít k poškození 
čerpadla. Systém nikdy nespouštějte bez vody ! 

Airmasážní systém se skládá z dmychadla, které vhání vzduch pod tlakem tryskami umístěnými 
na dně vany do vody. Efekt se též nazývá perličková koupel. Stiskem pneumatického nebo 
elektronického tlačítka se zapne airmasážní systém. Vzduch probublává vodní lázní, masíruje tělo 
a unáší vodu proti tělu. Tlak vháněného vzduchu je možné u vybraných systému regulovat 
Před použitím : 

- napustit vodu do vany (nejprve studenou a potom teplou)  
- stiskem tlačítka zapnout kompresor 

Kombinované hydro + air masážní systémy mohou pracovat společně, nebo každý samostatně. 
 
Na konci koupele nejprve vypněte hydromasážní nebo airmasážní systém. Dříve, než vyprázdníte 
vanu, zvolte vhodný způsob čištění a dezinfekce systému. Dále pokračujte jako u klasické vany – 
otevřením odtokového kompletu a vypustíte vanu. Pozor na „zašlápnutí“ celé zátky do odpadu. 
Odtokový komplet je mechanická  součást, která není schopna odolávat Vaší celkové váze. 
V případě, že je systém vybaven desinfekční jednotkou je nezbytné dbát na to, aby při jejím 
spuštění nebyl ve vaně nikdo přítomen – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ! 

 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA HYDROMASÁŽNÍCH VAN 
 
ÚDRŽBA VAN A PLASTOVÝCH PANELŮ 
Díky naporéznímu hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečišťování vany. Vanu stačí po 
každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme 
používat běžně dostupné tekuté prostředky neobsahující abrosiva (písek), které způsobují 
poškrábání povrchu akrylátu. V žádném případě nepoužívejte drátěnky, kovové houby, nože, 
ocelovou vlnu či drhnoucí žínky. Zamezte styku povrchu vany s rozpouštědly, laky a ředidly, ale i 
s lakem na nehty nebo odlakovačem, protože mohou poškodit její povrch. Stejně nebezpečné jsou 
horké předměty – cigareta nebo rozpálená kulma. 



Stopy olejů či mazadel je možné odstranit denaturovaným lihem. V žádném případě nepoužívejte 
silná rozpouštědla, jako jsou aceton, ředidla barev, benzín, čpavek nebo chloridové přípravky. 
Na leštění součástí vany používejte pouze neabrasivní prostředky. 
Na kovové části používáme podobně jako při leštění automobilů speciální mléko či pastu. 
 
ÚDRŽBA HYDROMASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ 
Jedenkrát za 2 týdny doporučujeme vanu napustit teplou vodou tak, aby trysky byly dostatečně 
ponořené, popřípadě použít vodu po koupeli. Nalít do ní potřebou dávku desinfekčního přípravku 
(doporučený výrobcem) dle návodu a zapnout celý systém na dobu cca. 10-15 minut. Následně 
vanu vypusťte a znovu ji napusťte již jen čistou vodou, aby se systém propláchl. Opět zapneme 
celý systém a propláchnutí provádíme po dobu cca. 10-15 minut. Po vypuštění vody je třeba vanu 
osušit na povrchu.  Tímto způsobem se odstraní nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na 
kterých mohou paryzytovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníme usazování vodního 
kamene. 
Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistíme je kartáčkem nebo hadříkem 
namočeným v neabrazivním čistícím prostředku. 
 
ÚDRŽBA AIRMASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ 
Jedenkrát za 2 týdny doporučujeme vanu napustit teplou vodou tak, aby trysky byly dostatečně 
ponořené, popřípadě použít vodu po koupeli. Nalít do ní potřebou dávku desinfekčního přípravku 
(doporučený výrobcem) dle návodu a zapnout celý systém na dobu cca. 30 sekund, aby se 
přípravek ve vodě promíchal. Poté necháme desinfekční přípravek ve vaně působit po dobu cca. 
10-15 minut. Následně vanu vypusťte a znovu ji napusťte již jen čistou vodou, několikrát zapněte 
a vypněte airsystém. Vypusťte vodu z vany a nechte systém běžet několik minut, aby se vysušil. 
Po vypuštění vody je třeba vanu osušit na povrchu. Tímto způsobem se odstraní nánosy mýdla, 
šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazytovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň 
tím zabráníme usazování vodního kamene. 
 
U systému Hydro + Air kombinujte oba způsoby dohromady. 
Jestliže jsou na povrchu vany mechanické nečistoty ( např. po instalaci vany, nebo po malování 
koupelny), postupujte vždy následujícím způsobem : 

- nečistoty odstraňte z povrchu mechanicky, nejlépe např. dřevěnou stěrkou , zásadně 
nepoužívejte kovové stěrky, drátěnku, kovovou vlnu, nože nebo drhnoucí žínky 

- nečistoty z oleje, mazadel a tuků odstraňte technickým lihem. Nepoužívejte silná 
rozpouštědla jako aceton, ředidla na barvy, toulen nebo benzen, čpavkové ani chloridové 
přípravky 

- práškové čistící prostředky používejte pouze na kovové části vany, ale lépe je použít pasty 
nebo leštící emulze 

- na závěr povrch vany vždy opláchněte čistou vodou a osušte měkkým hadříkem 
 

Je přísně zakázáno rozebírat, nebo upravovat technologická zařízení instalovaná pod vanou a 
zasahovat do elektrických částí, nebo manipulovat s elektronickými prvky systému. Pamatujte na 
to při údržbě vany a dodržujte toto nařízení. 
 
RŮZNÉ PŘÍSADY DO KOUPELE 
Při masážích je možné používat všechny druhy rostlinných přísad, avšak bez příměsí hrubých 
částí a éterických olejů.. Jsou to koupele zejména jehličnaté, eukalyptové, taninové, ovocné, 
kopřivové, heřmánkové, řepíkové, jitrocelové apod. 
U aromatických koupelí lze využít vůně k docílení účinku. Např. citron tonizuje, vyvolává aktivitu, 
vůně levandule uklidňuje, vůně jehličí osvěžuje, uvolňuje napětí, vůně hřebíčku a skořice odnímá 
bolest ze svalů apod. 
Při použití hydromasážního systému nikdy nepoužívejte koupelnovou pěnu, neboť může snadno 
zavzdušnit čerpadlo a tím zhoršit funkci hydromasáže, 
Pokud využíváte různých mýdel, přísad, koupelnových solí apod., provádějte účinnou hygienu a 
desinfekci vany po každé koupeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Neinstalujte ani neukládejte žádná elektrická zařízení (fény, rádiové 
přijímače, televizory, přenosná světla apod.) do vzdálenosti menší než 1,5 m 
od masážního systému. Pro snížení rizika zranění neodstraňujte kryt 
hydromasážního systému. Jiné elektrické spotřebiče a jejich části v okolí 
vany, které obsahují elektrické součásti, musí být upevněny tak, aby 
nemohly upadnout do lázně. Spotřebiče, které obsahují živé části (pod 
proudem), nesmí být přístupné osobě v lázni. 
 
 

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil strávených 
při používání našeho výrobku. 

 
 
 

 


