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NÁVOD K OBSLUZE 

HYDROMASÁŽNÍCH VAN  



nebo

Řídící jednotka

Základem celého zařízení je řídící jednotka osazená mikroprocesorem, který zabezpečuje 
správnou funkci všech agregátů vany. Jednotka na základě povelů z ovládacího panelu a údajů 
senzorů řídí jednotlivé funkce vany. Řídící jednotka zároveň hlídá vanu před spuštěním naprázdno. 
Hydromasážní systém nelze zapnout, pokud je ve vaně málo vody. 

OVLÁDÁNÍ VANY

Základem celého zařízení je řídící jednotka osazená mikroprocesorem, který zabezpečuje 
správnou funkci všech agregátů vany. Jednotka na základě povelů z ovládacího panelu a údajů 
senzorů řídí jednotlivé funkce vany. Řídící jednotka zároveň hlídá vanu před spuštěním naprázdno. 
Hydromasážní systém nelze zapnout, pokud je ve vaně málo vody. 

OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE

první sepnutí
druhé sepnutí

vodní masáž sepne 
vodní masáž vypne

první sepnutí 
druhé sepnutí

zapne se cyklování masáže
vypne se cyklování masáže

Stisknutím tlačítka cyklování  za chodu hydromasáže se zapne cyklování – hydromasážní systém se 
v pravidelných intervalech zapíná a vypíná. 

Funkce – ochrana před spuštěním naprázdno

Systém se skládá z kapacitního hladinového snímače , který chrání vanu před spuštěním bez 
vody. Hydromasáž nelze zapnout, je – li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální 
výška hladiny je 5 cm nad nejhornější tryskou.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

  
první sepnutí
druhé sepnutí

halogen zapnut
halogen vypnut

Osvětlení nelze zapnout, je – li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška 
hladiny je 5 cm nad nejhornější tryskou. 
   

OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE

   

první sepnutí – krátký stisk
druhé sepnutí – dlouhý stisk (cca 5 s)
třetí sepnutí  - krátký stisk 
další  sepnutí – dlouhý stisk  (cca 5 s)
další sepnutí  - krátký stisk
další sepnutí – krátký stisk

chromoterapie se aktivuje  
cyklické změny barev
nastavení požadované barvy 
znovu cyklické  změny barev
nastavení požadované barvy 
chromoterapie se vypne

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, jež 
svítila v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie 
přejde do režimu cyklické změny barev, dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na požadované 
barvě. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojstiskem tlačítka. 
Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy  krátkým stiskem tlačítka.   
   
REGULACE HYDROMASÁŽE PŘES VZDUCHOVÉ REGULÁTORY

otáčení ve směru hodinových ručiček
otáčení proti směru hodinových ručiček

snižování výkonu přisávání
zvyšování výkonu přisávání

Vzduchové regulátory jsou instalovány na bocích vany a umožňují plynulou regulaci množství 
přisávaného vzduchu a tím zvyšování či snižování  hydromasážního efektu podle Vašich 
momentálních  požadavků. 


