Užívateľská príručka
k vírivke
DOVOZCA

Wellness Trade s.r.o.
SK - 821 05 Bratislava - Mestská Časť Ružinov, Mierová 202
IČO: 503 36 410
IČ DPH: SK2120288247
E-mail: wellnesstradesro@gmail.com

VÝVOZCA

Prečítajte si prosím pozorne!
Inštaláciu riadiaceho systému nájdete v NÁVODE NA OBSLUHU.
Úvod
Blahoželáme vám k zakúpeniu vašej novej vírivky! Pri správnej príprave a starostlivosti vám
vírivka poskytne dlhoročné potešenie. Veríme, že vaša vírivka bude vo vašej záhrade
zvláštnym miestom, ktoré umožní vašej rodine a priateľom relaxovať, zabávať sa a tráviť
spoločný čas v upokojujúcom prírodnom vodnom prostredí.
Pamätajte, že vaša vírivka je obrovské elektrické zariadenie. Preto je mimoriadne dôležité, aby
ste ho správne nainštalovali pre bezpečné použitie. Ak sa chcete správne oboznámiť s vašou
vírivkou, odporúčame vám, aby ste si pred jej inštaláciou a prevádzkou prečítali tento návod na
obsluhu. Týmto sa zoznámite s dôležitými prevádzkovými a bezpečnostnými postupmi, vďaka
ktorým bude používanie produktu od samého začiatku príjemným zážitkom.
POZOR: Táto príručka je navrhnutá tak, aby zabezpečila správne používanie a inštaláciu
vírivky. Odchýlky od postupov popísaných v tejto príručke môžu viesť k zrušeniu platnosti
záruky.
Táto príručka a jej obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Aj keď bol tento návod zostavený čo najpresnejšie, nie sme zodpovední za žiadne straty,
zranenia alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním vírivky.
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri inštalácii a používaní vírivky vždy dodržiavajte tieto základné bezpečnostné opatrenia.
Nezabudnite vysvetliť bezpečnostné opatrenia každému novému alebo náhodnému
používateľovi vírivky.
POZNÁMKA: Na výmenu štandardného konektora a / alebo ističa môže byť potrebný
autorizovaný elektrikár.
Nebezpečenstvo úrazu detí: Aby ste sa vyhli nehodám, uistite sa, že deti môžu vírivku
používať iba pod neustálym dohľadom. Kvôli bezpečnosti vášho dieťaťa po použití vírivky
vždy zatvorte veko.
Deťom sa odporúča nižšia teplota vody. Deti sú obzvlášť citlivé na horúcu vodu.
Nebezpečenstvo poranenia: Sacie armatúry vírivky sú dimenzované tak, aby zodpovedali
množstvu vody potrebnej pre čerpadlo. Ak je potrebné vymeniť sacie armatúry alebo čerpadlo,
skontrolujte kompatibilitu prietoku. Nikdy nepoužívajte vírivku, ak sú sacie armatúry alebo
koše filtra poškodené alebo neúplné.
Nikdy nevymieňajte saciu armatúru za takú, ktorá je menšia ako prietok uvedený na pôvodnej
sacej armatúre.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Inštalujte vírivku najmenej 1,5 metra od
všetkých kovových povrchov.
Nedovoľte, aby do 1,5 metra od vane boli akékoľvek externé elektrické spotrebiče, ako sú
žiarovky, telefóny, rádiá, televízory a ďalšie. Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať elektrické
spotrebiče z vírivky.
UPOZORNENIE - ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU
Voda na kúpanie nesmie nikdy prekročiť 40 ° C. Teplota vody medzi 38 ° C a 40 ° C sa
považuje za bezpečnú pre zdravého dospelého človeka. Malým deťom a pri používaní vírivky
dlhšie ako 10 minút sa odporúčajú nižšie teploty vody.
Vysoké teploty vody pravdepodobne spôsobia poškodenie plodu počas tehotenstva. Ženy, ktoré
čakajú dieťa, by sa mali pred použitím vírivky vždy poradiť so svojím lekárom.
Užívanie alkoholu, drog alebo liekov pred alebo počas používania vírivky môže viesť k
bezvedomiu, takže môže dôjsť k uduseniu.
Ľudia, ktorí sú obézni, majú srdcové choroby, majú nízky alebo vysoký krvný tlak alebo majú
obehové ochorenie, trpia cukrovkou, pred kúpaním by sa mali poradiť s lekárom.
Ľudia, ktorí užívajú lieky, by sa pred použitím vírivky mali poradiť so svojím lekárom, pretože
niektoré lieky môžu spôsobiť ospalosť, iné zasa môžu ovplyvniť srdcovú frekvenciu, krvný tlak
a krvný obeh.
Vyhnite sa riziku hypertermie
Dlhodobý teplý vzduch alebo voda môžu spôsobiť hypertermiu. Hypertermia nastáva, keď je
vnútorná teplota tela je o + 2 ° C až + 4 ° C vyššia ako normálna teplota tela (37 ° C). Aj keď
má hypertermia veľa priaznivých účinkov na zdravie, je dôležité, aby ste zabránili zvýšeniu
vnútornej teploty tela nad 39,5 ° C. Medzi príznaky nadmernej hypertermie patria závraty,
letargia, ospalosť a mdloby. Účinky nadmernej hypertermie môžu byť:
• Zlyhanie pri detekcii tepla
• Zlyhanie pri opúšťaní vírivky
• Nepoznanie hroziaceho nebezpečenstva
• Smrteľné poškodenie u tehotných žien
• Fyzická neschopnosť opustiť bazén
• Bezvedomie
Upozornenie: Užívanie alkoholu, drog alebo liekov môže výrazne zvýšiť riziko smrteľnej
hypertermie.
Zabráňte riziku popálenia
Pred vstupom do vírivky zmerajte teplotu vody presným teplomerom, pretože tolerancie
zariadení na reguláciu teploty sa môžu líšiť až o + 2 ° C.
Pred vstupom do vírivky vyskúšajte vodu, aby ste sa uistili, že má príjemnú teplotu.
UPOZORNENIE: K systému nepripájajte žiadne príslušenstvo, ako sú káble, ďalšie
reproduktory, slúchadlá atď.

Všeobecné usmernenia
Vaša nová vírivka je príjemná, zdravá a relaxačná. Nasledujúce pokyny na obsluhu a údržbu sú
veľmi dôležité a je potrebné ich dôsledne dodržiavať.
• Pred vstupom do vírivky vždy ručne skontrolujte teplotu vody.
• Vysoké teploty vody môžu byť pre vaše zdravie nebezpečné.
• Deti by nemali používať vírivku bez dozoru dospelých.
• Snažte sa nepoužívať svoju vírivku samostatne.
• Uchovávajte všetky fľaše a iný rozbitný materiál mimo dosahu vírivky.
• Pomaly vstupujte do vírivky a vystupujte z nej. Vlhký povrch môže byť klzký.
• Dlhodobé potápanie môže byť nebezpečné pre vaše zdravie.
• Je dôležité udržiavať kvalitu vody podľa pokynov výrobcu.
Vaša nová vírivka bola navrhnutá s vysoko výkonnou vodnou pumpou, ktorá tlačí vodu cez
rôzne trysky, ktoré uvoľnia aj tie najkompaktnejšie svaly.
Filtrovanie vírivky je veľmi dôležité! Minimalizujte čas čistenia a množstvo chemikálie
potrebnej na udržanie rovnováhy vody určenej na kúpanie. Programovateľný filtračný cyklus je
možné nastaviť na ľubovoľné trvanie, v prípade potreby až na 11 hodín.
Dôležité: Pokiaľ vírivku nepoužívate, majte ju bezpečne zakrytú!
• Kryté vírivky spotrebúvajú menej energie pri zachovaní nastavenej teploty.
• Zakrytie vírivky chráni vírivku pred ultrafialovými slnečnými lúčmi.
• Z dôvodu zachovania záruky musíte vírivku udržiavať v interiéri.
• Zakrytie vírivky zabráni deťom v tom, aby do nej spadli a mohli by spôsobiť vážnu tragédiu.
Vaša nová vírivka je elektricky vyhrievaná. Pre najefektívnejšiu prevádzku postupujte
podľa pokynov nižšie:
• Pokiaľ sa nepoužívate, udržujte prevádzkovú teplotu bazéna o 2 ° C pod požadovanou
prevádzkovou teplotou. Jednu alebo dve hodiny pred použitím upravte teplotu na požadovanú
teplotu.
• Ak použitie vírivky presahuje dve hodiny týždenne, nastavenú teplotu nie je potrebné
nastavovať znova, zostaňte na požadovanej teplote.
• S otvoreným vekom teplota vody klesá pomerne rýchlo a použité chemikálie sú tiež menej
účinné (rýchlo sa odparujú).
POZNÁMKA: Táto metóda sa vzťahuje iba na používanie vírivky dve hodiny týždenne.
• Filter sa musí pravidelne čistiť alebo vymieňať. Tento proces trvá len pár minút a vo výsledku
zaisťuje čistotu vody a životnosť zariadenia.
• Hladina vody je pre prevádzku vírivky veľmi dôležitá. Ak je hladina vody príliš nízka alebo
príliš vysoká, vírivka nebude fungovať správne. Ak vírivka nie je v prevádzke, mala by byť
hladina vody cca. 1 cm / cca. Malo by to byť 2 cm.

• Odporúčame meniť vodu vo vírivke každé 2-3 mesiace. Možno však budete musieť v prípade
potreby meniť častejšie. Ak je prázdna, vyčistite čistiacim prostriedkom, ktorý nepoškriabe
akrylový povrch, a potom dôkladne opláchnite.
• Vírivku vždy napĺňajte cez skimmer. Na doplňovanie sa odporúča iba voda z vodovodu.
POZOR:
NEPOUŽÍVAJTE SOĽ VO VÍRIVKE!
Vápnik pomáha regulovať korozívnu povahu vody z kúpeľa. Nízky obsah vápnika v mäkkej
vode je veľmi korozívny pre zariadenie a môže spôsobiť zafarbenie akrylového telesa.
Odporúčaná tvrdosť vápnika je 150 - 200 ppm.
Obrázok nižšie vysvetľuje ovládacie prvky, komponenty a technické parametre vírivky.
Upozorňujeme, že nie všetky modely majú funkcie a komponenty zobrazené na obrázku!

POKYNY NA MONTÁŽ
VÝBER A PRÍPRAVA MIESTA
1) Umiestnite svoju vírivku na konštrukčne pevný a pevný rovný povrch, ktorý je dostatočne
veľký na to, aby sa do nej zmestila celá vírivka. Naplnená vírivka je mimoriadne ťažká. Uistite
sa, že zvolené miesto unesie váhu naplnenej vírivky. Nerovný podklad môže spôsobiť
prasknutie bazéna alebo nesprávny základ môže spôsobiť poškodenie konštrukcie, na ktoré sa
nevzťahuje záruka!
2) Uistite sa, že vaša vírivka zapadá do vami zvoleného umiestnenia. Vždy sa riaďte miestnymi
stavebnými predpismi.
3) Zaistite, aby inštalácia a umiestnenie vírivky umožňovali čistý a neobmedzený prístup ku
VŠETKÝM STRANÁM vírivky pre normálnu prevádzku. Uistite sa, že má vírivka správny
prístup ku všetkým elektrickým súčiastkam, ističom, poistkám, panelom rozvádzača atď. Ak to

neurobíte, môže to mať za následok ďalšie poplatky alebo príplatky za údržbu a / alebo opravu
vírivky.
4) Dbajte na to, aby voda opustila vírivku tak, aby sa nedostala do priestoru pre zariadenie
vírivky, alebo do elektrických komponentov. Nezabudnite udržiavať elektrické komponenty vo
vašej vírivke suché.
5) Zaistite dostatočné vetranie pre vlhkosť vytvorenú vašou vírivkou.
6) Skontrolujte nosnosť podlahy, na ktorej je vírivka umiestnená. Väčšina domov musí spĺňať
požiadavku 37 kg / m2.
POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU
Je zodpovednosťou vlastníka vírivky zabezpečiť, aby elektrickú inštaláciu vykonal
kvalifikovaný a licencovaný elektrikár. Táto inštalácia musí zodpovedať miestnym a štátnym
predpisom o elektrickej sieti. Nasledujúce informácie sú uvedené o pripojení elektrického
napájania k novej vírivke.
POŽIADAVKY NA MONTÁŽ
Dôležité: Pred začatím inštalácie vírivky si prečítajte tieto kroky. Nedodržanie pokynov
uvedených nižšie môže mať za následok poškodenie zariadenia a stratu platnosti záruky.
Pozor: Nezapínajte napájanie prázdnej alebo čiastočne naplnenej vírivky. Suchá prevádzka
vírivého čerpadla (bez toho, aby ním pretekala voda) MÔŽE OKAMŽITE zrušiť záruku!
Uistite sa, že je vírivka správne nainštalovaná.
Pri prvom zapnutí vírivky postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli
bežným problémom.
1) Vypnite hlavný vypínač.
2) Odstráňte syntetické panely skrinky z bočnej strany vírivky, aby ste mali prístup k
vnútorným elektrickým komponentom a vybaveniu.
3) Otočte všetky dúchadlá vírivky v smere hodinových ručičiek (do úplne otvorenej polohy).
4) Uistite sa, že všetky guľové ventily sú úplne otvorené pred ohrievačom a všetkými
čerpadlami.
5) Skontrolujte ohrievače a prípojky čerpadla, či nie sú netesné (každé čerpadlo má 2 konektory
a ohrievač tiež 2 konektory. Novo dodávaná vírivka môže mať voľné konektory). Ak je to
potrebné, musia byť dotiahnuté ručne a na dotiahnutie nie sú potrebné žiadne špeciálne
nástroje.
Pozor: Nepoužívajte kľúč. Nadmerné utiahnutie môže poškodiť upchávky a tesnenie, na ktoré
sa nevzťahuje záruka.
1) Skontrolujte, či nie sú zjavné známky uvoľnených drôtov alebo zlomených potrubí.
2) Vyčistite všetky nečistoty vo vnútri stroja.
3) Skontrolujte, či je vypúšťací ventil zatvorený.
4) V prípade potreby vyčistite povrchy vane.

PLNENIE VODY
Upozornenie: NEPLŇUJTE vírivku horúcou vodou priamo z ohrievača vody alebo kohútika.
Táto voda môže mať teplotu až 60 ° C, čo môže poškodiť povrch vírivky a vodovodné
potrubie. Týmto zanikne záruka!
Nezapínajte napájanie kúpeľa, kým nie je úplne plný. Náplň vody:
1) Odstráňte viečko filtra / držiak pohárov a odložte ho nabok.
2) Odstráňte plavákovú bariéru a kôš. Potom vyberte filter.
3) Do stredu filtračnej nádrže umiestnite záhradnú hadicu.
4) Naplňte vírivku vodou, kým hladina vody nebude nad skimmerom.
POZNÁMKA: Toto odvádza všetok vzduch z obehového čerpadla. Priechodná komora môže
poškodiť obehové čerpadlo a zrušiť platnosť záruky.
5) Akonáhle je hladina vody naplnená cez skimmer, môžete vytiahnuť hadicu z nádrže filtra a
pokračovať v napúšťaní vírivky.
6) Naplňte vírivku tak, aby hladina vody bola asi o 2,5 cm vyššia ako horný difúzor.
Neprebíjajte.
POZNÁMKA: Každá osoba vstupujúca do vírivky vytlačí určité množstvo vody, preto upravte
hladinu vody podľa počtu ľudí, ktorí vírivku pravidelne používajú.
7) Uzavrite vodu a skontrolujte tesnosť spojov čerpadla.
8) Vložte filtračnú vložku a kôš späť do filtračnej nádrže.
TESTOVANIE ISTIČA RCD
Skontrolujte istič RCD pred prvým použitím a pravidelne, keď je kúpeľ zapnutý. Pri testovaní
ističa RCD postupujte podľa týchto pokynov (vírivka by mala fungovať):
1) Stlačte tlačidlo „TEST“ na RCD. RCD sa odblokuje a vírivka sa vypne
2) Resetujte istič RCD úplným nastavením ističa do polohy „OFF“, počkajte jednu minútu a
potom vypínač opäť zapnite. Vírivka musí opäť fungovať.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Pokiaľ prúdový chránič
nefunguje podľa popisu, pri používaní vírivky hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Vypnite
hlavný vypínač, kým sa nezistí zdroj problému a neopraví ho elektrikár s licenciou alebo
kvalifikovaný technik.
ŠTARTOVANIE ČERPADIEL
Po zapnutí napájania začne voda v bazéne automaticky cirkulovať. Ak z trysiek netečie voda,
musia sa čerpadlá odvzdušniť.
Pozor: Uistite sa, že všetky čerpadlá nie sú pri zapnutí napájania vzduchotesné. Upozorňujeme,
že v takom prípade môže dôjsť k zablokovaniu čerpadiel v dôsledku prevzdušňovania. Nie je to
bežné, ale z čerpadiel musí byť odvzdušnený vzduch. Ak sa chcete vyhnúť vzduchotesnosti,
postupujte takto:
1) Vypnite čerpadlo hlavným vypínačom a vypnite tak napájanie.
2) Odstráňte bočné panely, aby ste mali prístup k čerpadlám.

3) Uvoľňujte prípojky čerpadla, kým nebudete počuť únik všetkého vzduchu a voda začne
kvapkať.
4) Keď voda nepretržite prúdi, utiahnite rukoväte rukou.
5) Zapnite čerpadlo, aby ste zabránili úniku.
6) Namontujte späť bočné panely.
VENTIL
Vaša vírivka je vybavená prepínacím ventilom. Týmto ventilom je možné odvádzať sálavý
výkon z jednej oblasti vane do druhej. Tento ventil je plne nastaviteľný a je možné ho použiť
podľa požadovaného efektu. Ventil sa môže otáčať o niečo silnejšie, keď je vodné čerpadlo v
prevádzke. Je to normálne kvôli vysokému prietoku vody a tlaku vo ventile.
VYPUSTENIE VODY
Vírivku musíte vypustiť, vyčistiť a znovu naplniť zhruba každé 2-3 mesiace. Ak používate
intenzívnejšiu vírivku, možno budete chcieť meniť vodu častejšie. Nižšie odporúčame vypustiť
vírivku.
1) Vypnite hlavný vypínač.
POZNÁMKA: Nenechávajte prázdnu vírivku dlho vystavenú horúcemu slnku.
2) Odstráňte veko vane a nechajte vodu z vane vychladnúť.
3) Nájdite vypúšťací ventil kúpeľa (čeľusť hadice) vypúšťací ventil je umiestnený za panelom.
4) Uchopte viečko hadice a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Ramenný popruh na
hadicu je potom možné mierne vytiahnuť a odstrániť čiapku. Na koniec hadice pripojte
záhradnú hadicu a nechajte vodu odtekať. Vyprázdnenie väčšiny víriviek trvá 3-4 hodiny.
5) Po vypustení všetkej vody otočte tyč hadice v smere hodinových ručičiek. Vyberte záhradnú
hadicu a na koniec hadice naskrutkujte uzáver.
6) Naplňte vírivku; postupujte podľa postupov pri spustení.
ÚDRŽBA VÍRIVKY
ČISTENIE FILTRA
Vaša nová vírivka je navrhnutá pre rýchlu a ľahkú údržbu filtrov. Počas prvého uvedenia do
prevádzky musí byť filter prvé dva týždne čistený každý druhý deň. Odporúčame vám čistiť
filter raz týždenne, aby ste predišli zníženiu výkonu obehového čerpadla. Odporúčame tiež, aby
ste mali pri čistení filtra po ruke náhradný filter, ktorý je potrebné vložiť. Pri čistení filtra
postupujte podľa týchto pokynov:
1) Vypnite hlavný vypínač.
2) Odstráňte veko filtra / držiak pohárov a odložte ho nabok.
3) Odstráňte plavákovú bariéru a kôš.
4) Vyberte filtračnú vložku vytiahnutím z filtračnej nádrže.
5) Filtračnú vložku vyčistite záhradnou hadicou nasledovne:
a. Držte ho zvisle
b. Postriekajte tlakovou tryskou zhora nadol.
c. Obráťte filter a zopakujte kroky a. a b.

6) Pri výmene filtra postupujte podľa pokynov v opačnom poradí.
UPOZORNENIE: Pred vybratím a vyčistením filtra musí byť vírivka vypnutá. Nasávanie
filtra je mimoriadne silné a môže spôsobiť zranenie, ak nie je prítomný. NIKDY
neprevádzkujte vírivku bez filtra a nepoužívajte bazén, ak nie je filter správne nainštalovaný.
Použitie bez filtra poškodí čerpadlá a ďalšie elektrické komponenty. Na poškodenie
elektrických komponentov v dôsledku týchto podmienok sa nevzťahuje záruka.
OCHRANA POVRCHU VÍRIVKY
S minimálnou starostlivosťou a vyčistením akrylového povrchu bude vaša vírivka po ďalšie
roky vyzerať ako nová.
Po vypustení vírivky povrch utrite mäkkou vlhkou handričkou (alebo špongiou) s mydlom
alebo tekutým saponátom. Uistite sa, že ste prací prostriedok dobre opláchli, pretože pri
doplňovaní kúpeľa to bude peniť.
POZNÁMKA: Je dôležité nepoužívať abrazívne prostriedky alebo silné chemikálie.
Všetky výrobky obsahujúce kremík alebo vápnik by sa mali používať opatrne, napríklad
šampón a éterický olej. Pohlcujú špinavé veci vo vode a potom sa stávajú škvrnami na
akrylovom povrchu. Uistite sa, že ste povrch kúpeľa včas vyčistili.
OCHRANA VONKAJŠIEHO KRYTU
Vírivka má krásny drevený syntetický zovňajšok. Tento kryt vyžaduje veľmi malú alebo
žiadnu údržbu. Pri čistení stačí panely vírivky otrieť čistým uterákom a jemným mydlovým
roztokom saponátu.
Upozornenie: Nepoužívajte abrazívne čističe alebo čističe na báze rozpúšťadiel, pretože by
mohli poškodiť povrch krytu a zrušiť platnosť záruky.
NÁVOD NA STUDENÉ POČASIE (ZAZIMOVANIE)
Zima môže byť jedným z najpríjemnejších období v roku, kedy si môžete vychutnať svoju
vírivku. Pretože je ťažké úplne vypustiť vodovodné potrubie, odporúčame vám používať
vírivku aj v chladnom počasí. Z dôvodu výpadku prúdu môže zariadenie vírivky rýchlo
zamrznúť. V mrazivých podmienkach často kontrolujte funkčnosť vírivky. Po výpadku prúdu
nezabudnite skontrolovať, či je vírivka funkčná.
Ak sa však rozhodnete vírivku v zime nepoužívať, odporúčame vám ju zazimovať nasledovne:
1) Pri vyprázdňovaní vírivky vypnite jej napájanie. Vyprázdnite čo najkompletnejšie. Na
vypustenie čo najväčšieho množstva vody je dobré použiť vysokotlakový kompresor.
2) Keď je vírivka úplne vyprázdnená, uvoľnite všetky prípojky čerpadla, aby sa vzduch a voda
mohli v systéme voľne rozširovať. To pomáha predchádzať zamrznutiu vody a poškodeniu
potrubí a komponentov.
Ďalšie informácie o zazimovaní získate od svojho predajcu.

Užite si svoju novú vírivku!

