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Věnujte prosím pozornost UPOZORNĚNÍM v tomto manuálu, dodržujte bezpodmínečně
základní pokyny pro nastavení a užívání hydroterapeutických boxů !!!!

1. Údržba boxu
Podle toho jak je box často používán proveďte důkladnější očistu boxu
Doporučujeme na čistění boxu používat tyto prostředky:
» pěnový odstraňovač vodního kamene
» hygienický čistič vířivých van (25 ml do vaničky s 55 l teplé vody)
» čistič skla & zrcadel s rozprašovačem
Pokud se budou pojezdové dveře po určité době hůře otvírat a zavírat, namazejte kolečka i
profily lékařskou vazelínou.
Upozornění !
» K údržbě nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice. Vyvarujte se, aby povrch
výrobku došel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami!!!

2. Důležité informace
OCHRANA SUBSYSTÉMŮ
elektronika
výparník

2

- pojistkou 2A
- bimetalová pojistka

3. Box ECO HYDRO
1
Popis funkčních částí:

2

3

1 - světlo (doplňkový systém)

6 5

2 - sprcha ruční
3 - odkládací polička
4 - sedák boxu
5 - baterie

4
6 - termostatická baterie
7 - odtokový komplet se sifonem

7

Sprchování
Baterie
Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme
pomocí baterie.

baterie

termostatická
baterie

Termostatická baterie
Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty
vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C.
Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.
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4. Hydromasážní box ECO HYDRO JET, PACIFIC MANUAL
1

Popis funkčních částí:
1

1 - osvětlení (doplňkový systém)

2

3
2

1

2

9
6 5

2 - sprcha ruční

3

2

3
1

3 - odkládací polička

8

2

5

4 - sedák boxu
5 - termostatická baterie

4

2

9

4

8

3
4
5

6 - pětipolohový přepínač baterie
7 - odtokový komplet se sifonem
8 - masážní tryska - zádová - 9 ks

4

7

ECO Hydro Jet

7

9 - masážní tryska - ramenní 2 ks

PACIFIC Manual

Sprchování

ramenní trysky

2

5 polohový přepínač
Spuštění vody a regulaci intenzity proudu (doleva) provádíme
pomocí středového ovladače. Po dosažení maximálního proudu vody, dalším otáčením doleva, dojde
k přepínání poloh. Pokud chcete přepínat polohy při jiné než maximální intenzitě proudu, zatlačte
na středový ovladač a zvolte požadovanou polohu přepínače.
Kolík na středovém ovladači nemá funkci.
Při přepnutí do mezipolohy (nejsou na ovladači vyznačeny)
uvedete do činnosti spolu s předchozí i následnou funkci.

ruční
sprcha

1

spodní
zádové trysky

mezipoloha

3

středový
ovladač
intenzity
proudu

5

4

horní zádové
trysky

střední zádové
trysky

na obrázku vyznačeno v černém kroužku

Termostatická baterie
Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C.
Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního
kolíku.

4

5 polohový
přepínač

termostatická
baterie

6 5

5. Parní box ECO STEAM
1

Popis funkčních částí:

1 - osvětlení (doplňkový systém)

2
2 - sprcha ruční

3

3 - odkládací polička

10
4 - sedák boxu

6 5

5 - termostatická baterie

9

6 - baterie
7 - odtokový komplet se sifonem

4

8 - vyústění páry
9 - ovladač
10 - nálevka čistícího roztoku

8
7

Sprchování
Baterie
Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme
pomocí pákového přepínače.

baterie

termostatická
baterie

Termostatická baterie
Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty
vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C.
Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

Parní lázeň
Klidový stav
Kontrolka ovladače svítí červeně
Spuštění parní lázně
1) Stiskněte tlačítko
a) Spustíte proces parní lázně na dobu 40 minut.
i) Kontrolka ovladače se změní na zelenou
b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka ovladače rozbliká
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Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry
2) Stiskněte tlačítko
i) Kontrolka se změní na červenou
a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování
generátoru páry vodou
b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru
páry
i) Proplachování není vizuálně signalizováno
Spuštění čistění (sanitace) GP
Kontrolka svítí červeně
1) Přidržte tlačítko po dobu 5 sekund
i) Kontrolka ovladače se rozbliká červeně
ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup
opakujte
2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
i) Kontrolka ovladače bliká červeně
3) Stiskněte tlačítko
a) Spustíte proces automatického čistění generátoru páry po dobu 27 minut
i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
b) Po dobu procesu čistění GP je parní lázeň blokována

Vypnutí čistění (sanitace) GP
Nelze provést

Upozornění :
» čištění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní
lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí
záruky !!!
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6. Hydromasážní parní box ECO HYDRO STEAM
Popis funkčních částí:

1
1 - osvětlení
2 - sprcha ruční

2

3 - odkládací polička

3
11

4 - sedák boxu

9

5 - termostatická baterie

12

6 - přepínač baterie

6 5

7 - odtokový komplet se sifonem

8

8 - masážní tryska zádová - 3 ks

13

9 - masážní tryska ramenní - 2 ks
10 - vyústění páry

4

11 - ovladač světla
12 - nálevka čistícího roztoku
13 - ovladač páry

10
7

Sprchování
Pákový přepínač
Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí
pákového přepínače. Přepnutí páky doleva spouštíme
sprchu ruční, přepnutím doprava spouštíme trysky - 5 ks.

Termostatická baterie
Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty
vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C.
Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

2 polohový pákový
přepínač

termostatická
baterie

Parní lázeň
Klidový stav
Kontrolka ovladače svítí červeně
Spuštění parní lázně
1) Stiskněte tlačítko
a) Spustíte proces parní lázně na dobu 40 minut.
i) Kontrolka ovladač se změní na zelenou
b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka rozbliká
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Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry
2) Stiskněte tlačítko
i) Kontrolka ovladače se změní na červenou
a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování
generátoru páry vodou
b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru
páry
i) Proplachování není vizuálně signalizováno
Spuštění čistění (sanitace) GP
Kontrolka svítí červeně
1) Přidržte tlačítko po dobu 5 sekund
i) Kontrolka ovladače se rozbliká červeně
ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup
opakujte
2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
i) Kontrolka ovladače bliká červeně
3) Stiskněte tlačítko
a) Spustíte proces automatického čistění generátoru páry po dobu 27 minut
i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
b) Po dobu procesu čistění GP je parní lázeň blokována
Vypnutí čistění (sanitace) GP
Nelze provést
Upozornění :
» čištění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní
lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí
záruky !!!
Osvětlení boxu
Klidový stav
Kontrolka svítí červeně
Zapnutí osvětlení
1) Stiskněte tlačítko osvětlení na ovladači
a) rozsvítí se osvětlení v boxu
i) kontrolka ovladače se změní na zelenou
Vypnutí osvětlení
2) Dalším stisknutím tlačítka
i) kontrolka svítí červeně
3) Po vypršení časového limitu 40 min.
i) 10 vteřin před vypršením časového limitu osvětlení se zelená kontrolka
rozbliká
ii) kontrolka svítí červeně

VÝSTRAHA:
TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVÉPRÁVNÝMI
OSOBAMI BEZ DOZORU
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