Instrukcja obsługi

EFFECTS

Aby uruchomić wybrany program masażu dotknij jednego z pól nadrukowanych na koronie wanny i podświetlonych odpowiednimi
kolorami.

Dotknięcie pola

powoduje włączenie programu skinBEAUTY.

Dotknięcie pola

powoduje włączenie programu bodyREGENERATION.

Dotknięcie pola

powoduje włączenie programu proRELAXATION.

Ponowne dotknięcie tego samego pola powoduje zakończenie programu (przy następnym włączeniu program rozpocznie się na
nowo). Dotknięcie pola innego programu spowoduje zakończenie bieżącego masażu i rozpoczęcie programu, który został wybrany.
Po uruchomieniu któregokolwiek z programów dioda podświetlająca ten program miga, a po jego wyłączeniu – ponownie świeci
w trybie stałym.
Wskaźnik termometru umieszczonego w kolanku ssaka wanny został nadrukowany na koronie wanny i podświetlony diodami LED. Ich
kolory odwzorowują temperaturę wody w wannie, zgodnie z poniższym schematem:

czerwony

żółty

zielony

niebieski

UWAGA! System jest gotowy do pracy po napełnieniu wanny wodą. Dopiero wówczas uruchomione zostaje podświetlenie przycisków
oraz termometru i następuje aktywacja programu. Kontrolę tego procesu zapewnia czujnik poziomu wody.

Dotknij niebieskiego pola nadrukowanego na koronie wanny i daj się porwać wirowi intensywnie pobudzającego hydromasażu. Stopniowo wymodeluje
on Twoją sylwetkę i sprawi, że Twoja skóra stanie się gładka, doskonale nawilżona i zdolna do przyswajania większej ilości tlenu. Czas pełnej kąpieli
z efektem skinBEAUTY wynosi 15 minut. Po ich upływie masaż wyłączy się automatycznie. Możesz go też w dowolnej chwili przerwać, ponownie
dotykając niebieskiego pola.
Pierwszy etap kąpieli to rozluźniający mięśnie masaż wodny o średniej, a następnie dużej sile. Po krótkiej chwili uruchamia się i stopniowo zwiększa
swoją intensywność ozonowany masaż powietrzny. Stanowi on podstawę programu skinBEAUTY – poprawia ukrwienie skóry, napina ją i ujędrnia,
przynosząc trwały efekt spłycenia zmarszczek, redukcji cellulitu oraz zmniejszenia rozstępów. Barwa światła przechodzi od łagodnego fioletu do
pobudzającej czerwieni.
W kolejnym etapie ozonowany masaż powietrzny (kąpiel perełkowa) przechodzi w tryb modulowany – początkowo o dużej, a następnie mniejszej
intensywności. Po krótkiej przerwie silne działanie masażu wodnego zostaje wznowione, by po kilku minutach zmniejszyć swoją intensywność.
Oświetlenie zmienia kolor na witalizujący żółty.
Program kończy się przejściem obu rodzajów masażu w tryb stały o średniej intensywności. Barwa światła ulega zmianie na odprężającą niebieską.
Kompozycja zabiegów skinBEAUTY wpływa zarówno na sylwetkę, jak i na wygląd skóry.

Dotknij czerwonego pola nadrukowanego na koronie wanny i poznaj kojącą moc hydromasażu. Poczuj, jak pod wpływem wodnych lub wodnopowietrznych strumieni rozluźniają się Twoje mięśnie, a stawy wracają do pełnej sprawności. Czas pełnej kąpieli z efektem bodyREGENERATION
wynosi 20 minut. Po ich upływie masaż wyłączy się automatycznie. Możesz go też w dowolnej chwili przerwać, ponownie dotykając czerwonego pola.
Kąpiel rozpoczyna się modulowanym masażem powietrznym oraz masażem wodnym o średniej sile. Czerwone oświetlenie pomaga pobudzić organizm
do intensywnej regeneracji.
Kolejny etap kąpieli polega na zwiększeniu siły obydwu masaży do maksimum, przy czym masaż wodny, który stanowi kwintesencję programu
bodyREGENERATION, przechodzi w tryb pulsacyjny, imitujący ruchy masażysty. Szybko zmieniające się, różnobarwne oświetlenie stymuluje
pobudzenie krążenia, a po przejściu w tryb łagodnych zmian kolorystycznych ułatwia rozluźnienie mięśni pod wpływem silnych strumieni wody.
Po pewnym czasie sytuacja ulega odwróceniu – masaż powietrzny ponownie przechodzi w tryb sinusoidalny, a siła masażu wodnego zostaje ustalona
na wysokim poziomie. Jednocześnie barwa światła ulega zmianie na przywracający siły witalne kolor żółty, by na zakończenie łagodnie przybrać odcień
energetyzującej pomarańczy.
Program kończy się kilkuminutowym intensywnym masażem wodnym i powietrznym o dużej intensywności, dzięki któremu mięśnie i stawy szybko
odzyskują sprawność, a cały organizm – pełnię sił witalnych.

Dotknij zielonego pola nadrukowanego na koronie wanny. Czas pełnej kąpieli z efektem proRELAXATION wynosi 10 minut. Po ich upływie masaż
wyłączy się automatycznie. Możesz go też w dowolnej chwili przerwać, ponownie dotykając zielonego pola.
Pierwszy etap kąpieli to poddanie się działaniu masażu powietrznego o stałej, wysokiej intensywności. Po chwili efekt stymulacji zostaje wzmocniony
silnym masażem wodnym. Napięte mięśnie rozluźniają się, a uspokajające, niebieskie oświetlenie wprowadza umysł w stan relaksacji.
Kilka minut później masaż wodny ustaje, a odprężająca kąpiel perełkowa staje się mniej intensywna i przechodzi w tryb modulowany. Na zmysły
zaczyna oddziaływać łagodne, zielone oświetlenie, które pomaga odzyskać wewnętrzną harmonię i równowagę.
Po kilku minutach pełnych wyciszenia i relaksacji jeszcze na chwilę uruchamia się rozluźniający, intensywny masaż wodny, który zanika wraz ze zmianą
koloru światła na witalizujący żółty.
Program proRELAXATION kończy się kilkuminutowym seansem wśród strumieni wody i powietrza o stałym, umiarkowanym natężeniu. Sprzyja on
wewnętrznemu wyciszeniu i uspokojeniu organizmu, a towarzyszące mu pomarańczowe oświetlenie przywraca energię i chęć do życia.

Konserwacja
Do czyszczenia wanny używaj wyłącznie delikatnych płynów (niezawierających acetonu, substancji ściernych bądź żrących). Struktura
i mała przyczepność akrylu powoduje, że utrzymanie wanny w czystości nie sprawia kłopotu. Nie rzadziej niż raz w miesiącu zdezynfekuj wannę. Podczas dezynfekcji koniecznie uruchom systemy masażu wanny, a po dezynfekcji dokładnie wypłukaj wannę. Okresowo
(przynajmniej raz na kwartał) oczyszczaj z zanieczyszczeń ssak wody. Zanieczyszczony ssak może spowodować uszkodzenie silnika
pompy lub samej pompy masażu wodnego.

DEZYNFEKCJA RĘCZNA
W razie braku systemu automatycznej dezynfekcji przeprowadź ją ręcznie. Napełnij wannę czystą, zimną wodą powyżej poziomu dysz.
Dodaj płyn dezynfekujący POOLSPA (50 ml na 100 litrów wody) i włącz pompę oraz dmuchawę na ok. 3 minuty. Pozostaw napełnioną
wannę na 10–20 minut, po czym włącz urządzenia na kolejne 3 minuty. Powtórz proces, a następnie opróżnij wannę i przepłukaj ją
starannie czystą, letnią wodą.

dezynfekcja Automatyczna (dostępna w pakietach SALSA i RUMBA)
Jeżeli twoja wanna ma system dezynfekcji automatycznej, to zalecane jest jej stosowanie nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Automatycznej dezynfekcji poddaje się pełną wannę. Jej aktywacja następuje poprzez 5-krotne dotknięcie korony wanny w miejscu,
gdzie jest znak dezynfekcji
. Po każdym dotknięciu usłyszysz krótki dźwięk, przy piątym dotknięciu usłyszysz długi, pojedynczy
dźwięk, potwierdzający aktywację dezynfekcji. Warunkiem przeprowadzenia dezynfekcji jest obecność wody w wannie oraz płynu
dezynfekcyjnego w zbiorniczku. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, elektroniczny system dezynfekcji zgłosi błąd,
sygnalizując to po piątym. przyciśnięciu serią krótkich, podwójnych dźwięków i nie rozpocznie dezynfekcji do czasu spełnienia
koniecznych warunków. Proces dezynfekcji polega na dodaniu do wody w wannie porcji płynu dezynfekującego, a następnie na
cyklicznym włączaniu i wyłączaniu systemów masażu. Proces trwa ok. 20 minut. Uwaga: po uruchomieniu dezynfekcji wymagane
jest, aby pozostawić wannę nieużywaną aż do skończenia całego procesu. Po wykonanym procesie należy opróżnić wannę z wody,
aby umożliwić przedmuch kanałów powietrznych (przedmuch po 30 minutach od opróżniania wanny).

Napełnianie zbiornika płynu dezynfekcji
Odkręć znajdujący się na koronie wanny korek zbiornika. Wlej płyn dezynfekujący POOLSPA i zakręć korek. Pojemność zbiornika wynosi
0,7 litra i wystarcza na 4 procesy dezynfekcji.
Elektryczny podgrzewacz wody (dostępny w pakiecie RUMBA)

Podgrzewacz nie ma własnego włącznika. Włącza się automatycznie razem z pompą masażu wodnego, utrzymując temperaturę
wody na poziomie 36°C.

ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU
Zakłócenia

Możliwa przyczyna

Co robić?

Nie działają systemy masażu.

Przerwany dopływ prądu.

Sprawdź instalację zasilającą wannę.

Pompa wody pracuje pomimo braku wody
w wannie.

Uszkodzony czujnik poziomu wody.

Wezwij serwis POOLSPA.

Niskie ciśnienie wody w dyszach.

Osadzenie się zanieczyszczeń w systemie
wodnym.

Wyczyść sitko ssaka, oczyść system wodny
środkiem dezynfekującym.

Trzeszczenie i odkształcanie się wanny
napełnionej wodą.

Niewłaściwe podparcie wanny na podporach
regulacyjnych, brak szczelin montażowych.

Dokonaj regulacji punktów podparcia,
zabezpiecz śruby przeciwnakrętkami,
zachowaj szczeliny montażowe.

Z wanny wydziela się przykry zapach.

Nieodpowiednia konserwacja wanny, brak
konserwacji zaworu przelewowo-spustowego.

Stosuj regularnie dezynfekcję.

Podczas kąpieli tworzy się piana.

Używanie niewłaściwych środków do kąpieli.

Używaj wyłącznie nisko pieniących się
środków kąpielowych.

Zarysowanie wanny.

Używanie niewłaściwych środków
czyszczących, działanie czynników
zewnętrznych.

Zarysowania i zadrapania usuń za pomocą
pasty polerskiej, nie używaj ostrych
przedmiotów.

