
Hydromasážny systém CONQUEST 

 

 

1. Svetielko zapnutia/vypnutia a chromoterapie 

2. Zapnutie/vypnutie čerpadla / ohrevu vody / dezinfekcie (možnosti) 

3. + / - čerpadlo 

4. Zmena / interval čerpadla 

5. Zapnutie / vypnutie vzduchového kompresora 

6. + / - vzduchový kompresor 

7. Zmena / interval vzduchového kompresora 

8. LED svetielko čerpadla 

9. LED svetielko vzduchového kompresora 

 

Funkcia Tlačidlo Stlačenie 

tlačidla 

Výsledný efekt stlačenia 

tlačidla 

LED 

indikátor 

 Zapnite systém. Program je v 
stave „čakania na vodu“ – 
ovládací panel v tomto stave 
nereaguje  

LED č. 9 
blikne 
každých 5 
sek. 

Dostatok vody vo vani – systém 
je pripravený k použitiu 

LED č. 8 a 9 
svietia 

Vzduch Č. 5 
 

1. stlačenie Vzduchový kompresor je 
zapnutý. 100% sila prúdu 

LED č. 9 
blikne 
2x/sek. 

2. stlačenie Vzduchový kompresor je 
vypnutý 

LED č. 9 
svieti 

Vzduch - / + Č. 5 stlačiť Vzduchový kompresor je 
zapnutý. 100% sila prúdu. 
Možnosť regulácie intenzity + / - 

LED č. 9 
blikne 
2x/sek. 

Č. 6 1.trvalé 
stlačenie 

Zníženie intenzity 
vzduch.kompresora 

LED č. 9 
blikne 
2x/sek. 

Č. 6 2.trvalé 
stlačenie 

Zvýšenie intenzity 
vzduch.kompresora 

LED č. 9 
blikne 
2x/sek. 

Č. 5 stlačiť Vzduchový kompresor vypnutý LED č. 9 
svieti 

Zmena/interval vzduchu Č. 5 stlačiť Vzduchový kompresor zapnutý. 
100% sila prúdu. Možnosť 
zmeny/intervalu 

LED č. 9 
svieti 

Č. 7 stlačiť Program zmeny LED č. 9 
blikne 
2x/sek. 

Č. 7 stlačiť Prepínanie medzi programom 
zmeny a intervalom 

LED č. 9 
blikne 



2x/sek. 
Č. 5 stlačiť Vzduchový kompresor vypnutý LED č. 9 

svieti 
voda Č. 2 1.stlačenie Čerpadlo zapnuté. 100% sila 

prúdu. Ohrev vody zapnutý (ak 
je zapojený) 

LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

2.stlačenie Čerpadlo vypnuté. Ohrev vody 
vypnutý 

LED č. 8 
svieti 

Voda + / - Č. 2 stlačiť Čerpadlo zapnuté. 100% sila 
prúdu. Možnosť regulácie 
intenzity 

LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Č. 3 1.trvalé 
stlačenie 

Zníženie intenzity čerpadla LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Č. 3 2.trvalé 
stlačenie 

Zvýšenie intenzity čerpadla LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Č. 2 stlačiť Čerpadlo vypnuté LED č. 8 
svieti 

Zmena/interval vody Č. 2 stlačiť Čerpadlo zapnuté. 100% sila 
prúdu. Možnosť zmeny 
programu a intervalu 

LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Č. 4 stlačiť Zmena programu (efekt vĺn). 
Ohrev vody vypnutý (ak je 
zapojený) 

LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Č. 4 stlačiť Prepínanie medzi programom 
zmeny a intervalom 

LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Č. 2 stlačiť Program zmeny / intervalu 
vypnutý 

LED č. 8 
svieti 

Chemická dezinfekcia 
(možnosť) 

Č. 2  Tlačiť aspoň 2-
3sek. 

Ventil čerpadla a dezinfekcie 
zapnutý. Po 5.sek. sa ventil 
dezinfekcie vypne, po 3.sek. sa 
vypne čerpadlo. Počas tohto 
cyklu umožňuje toto tlačidlo 
zastavenie procesu. Ďalšie 
funkcie nie sú k dispozícii. 

LED č. 8 
blikne 
2x/sek. 

Svetielko 
zap./vyp./svetielko 
chromoterapie 

Č. 1 
 

1.stlačenie Začína svetielko svietiť / zač. 
programu chromoterapie 

 

 2.stlačenie Vypnutie svetielka / vypnutie 
chromoterapie  

 

Chromoterapia (manuálne) Č. 1 1.stlačenie Zapnutie chromoterapie  
dvojklik Program sa zastaví na aktuálnej 

farbe 
 

Ďalší dvojklik Program sa zastaví na 
nasledovnej farbe 

 

2.stlačenie Vypnutie chromo svetla  
 Všetky funkcie sa automaticky 

stopnú po min. 20.sek.nečinnosti 
LED č. 8 a 9 
svietia 



 

Možnosti dezinfekcie 

Automatické vysúšanie Táto funkcia je dostupná iba 
v prípade, že senzor rozpoznal 
prítomnosť vody po dobu 
minimálne 2 min. 

 

Trysky sa vyprázdňujú. 
Neprítomnosť vody po dobu 
mininálne 12min. (nepretržite) – 
program dezinfekcie k dispozícii 

LED č. 8 a 9 blikne každú 
sek. 

Po 12 min. sa zapne fúkanie na cca 
3 min. 

LED č. 9 blikne každú sek. 

Fúkanie vypnuté. Návrat do módu 
„čakania na vodu“ 

LED č. 9 blikne každých 5 
sek. 

Počas tohto cyklu je možné tlač.č.5 
zastaviť dezinfekciu 

 

Kým je systém zapojený, tento 
proces sa začne každých 24 h. Túto 
možnosť možno zrušiť výberom 
ďalšieho programu 

LED č. 9 blikne každú sek. 

Automatické preplachovanie + 
vysúšanie 

Táto funkcia je dostupná iba 
v prípade, že senzor rozpoznal 
prítomnosť vody po dobu 
minimálne 2 min. 

 

Trysky sa vyprázdňujú. 
Neprítomnosť vody po dobu 
mininálne 12min. (nepretržite) – 
program dezinfekcie k dispozícii 

LED č. 8 a 9 blikne každú 
sek. 

Po 12.min. sa zapne preplachovanie 
na dobu 1 min. 

LED č. 8 blikne každú sek. 

Počkať 3 min. LED č. 8 a 9 blikne každú 
sek. 

Posledné fúkanie sa zapne na dobu 
3 min. 

LED č. 9 blikne každú sek. 

Fúkanie vypnuté. Návrat do módu 
„čakania na vodu“ 

LED č. 9 blikne každých 5 
sek. 

Počas tohto cyklu je možné tlač.č.5 
zastaviť dezinfekciu 

 

Kým je systém zapojený, tento 
proces sa začne každých 24 h. Túto 
možnosť možno zrušiť výberom 
ďalšieho programu 

LED č. 9 blikne každú sek. 

 

 

 

 



Manuálne 

vysúšanie 

Tlačidlo č. 5 Stlačiť aspoň na 2 

sek. 

Fúkanie zapnuté na 3 min. (k 

dispozícii iba v prípade 

neprítomnosti vody 

v tryskách) 

LED č. 9 

blikne 

každú sek. 

Stlačiť druhýkrát 

aspoň na 2 sek. 

Možnosť vypnutia funkcie 

kedykoľvek 

LED č. 9 

blikne 

každých 5 

sek. 

Manuálne 

preplachovanie 

Tlačidlo č. 2 Stlačiť aspoň na 2 

sek. 

Preplachovanie po dobu 3 

min. 

LED č. 8 

blikne 

každú sek. 

Stlačiť druhýkrát 

aspoň na 2 sek. 

Možnosť vypnutia funkcie 

kedykoľvek 

LED č. 9 

blikne 

každých 5 

sek. 

 

 

Návod k výberu programu na paneli 

 

 

 

Závodné nastavenia: 
a) krok č. 1 – výber programu HM systému CONQUEST 

- Zapnite systém – LED svetielka na paneli bliknú 5x 
- Stlačte raz tlač. 0 – LED svetielka bliknú 4x 
- Stlačte tlač. 1 pre potvrdenie výberu 
- LED svetielka budú svietiť cca 3 sek. 

b) krok č. 2 – opakovanie dezinfekcie vysúšaním každých 24 hod. 
       -      LED svetielka bliknú 2x/sek. 
       -      stlačte tlač. 1 – 24hod. mód dezinfekcie je k dispozícii 
       -      stlačte raz tlač. 0 – LED svetielka bliknú raz, potom stlačte tlač 1 – 24 hod. mód dezinfekcie 
vypnutý 
       -       LED svetielka svietia počas 3 sek. 
c) krok č. 3 – výber dezinfekčného módu 
       -        LED svetielka bliknú 3x/sek. 
       -        stlačte tlač. 1 – mód preplachovania + vysúšania je k dispozícii 
       -        stlačte raz tlač. 0 – LED svetielka bliknú 2x/sek., potom stlačte tlač.1 – mód vysúšania 
k dispozícii 
       -        stlačte 2x tlač. 0 – LED svetielka bliknú 1x/sek., potom stlačte tlač. 1 – dezinfekcia vypnutá 
Program ste si nastavili. 
 



Preprogramovanie: 

Zapnite systém (voda je napustená). Vypustite vaňu – senzor zachytí neprítomnosť vody na dobu 
max. 2 min., stlačte tlač. 0 1 2 0 1 → LED svetielka na paneli bliknú 5x. pokračujte podľa vyššie 
uvedených závodných nastavení. 
 
 


