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Popis funkcí základních typů ovladačů
Standard - Whirlpool
Symbol

Popis funkce
Pneumatické tlačítko
Stisknutím pneumatického tlačítka dojde k zapnutí hydromasáže.
Následným stlačením pneumatického tlačítka dojde k vypnutí hydromasáže.
Mechanický regulátor množství vzduchu
Otočením ventilu směrem doprava se zvětšuje množství vzduchu přisávaného
do h-m. trysek a tím se současně zvyšuje intenzita vodní masáže. Otočením
doleva se množství vzduchu snižuje.

Poznámka:

Tlačítko pro spuštění hydromasáže použijte pouze v případě, že vana je
dostatečně napuštěná vodou (cca 4-5cm nad úroveň hydromasážních trysek).
Jinak hrozí poškození vodního čerpadla!

Standard – Airpool
Symbol

Popis funkce
Pneumatické tlačítko
Po napuštění vany stiskněte pneumatické tlačítko a dojde k zapnutí vodní
masáže.
Po následném stlačení pneumatického tlačítka dojde k vypnutí vodní masáže.

Poznámka:

Při napouštění vany dbejte na to, aby hladina vody při vstupu do vany
nedosahovala přepadu. To z toho důvodu, aby sloupec vody v instalaci
nepřesáhl vrchní okraj a voda nepoškodila motor kompresoru.

DOPORUČUJEME:
Po každém naplnění vany, nebo i sprchování ve vaně, doporučujeme spustit motor
kompresoru a tím vyfouknout zbytky vody, které zůstali ve spodní instalaci vodní masáže
(cca 1min.).

Standard – Combipool
Ovládání systému obsahuje 2ks pneumatického tlačítka a 1 mechanický regulátor pro
ovládání intenzity hydromasáže.
Symbol

Popis funkce
Pneumatické tlačítko
Stlačením tlačítka pro sepnutí hydromasáže zapneme funkci hydromasáže.
Následným stlačením hydromasáž vypneme.
Mechanický regulátor množství vzduchu
Otočením ventilu směrem doprava se zvětšuje množství vzduchu
přisávaného do h-m. trysek a tím se současně zvyšuje intenzita vodní
masáže. Otočením doleva se množství vzduchu snižuje.
Pneumatické tlačítko
Stlačením tlačítka pro sepnutí vodní masáže sepne její chod.
Následným jeho stlačením vypne vodní masáž.

Poznámka:

Tlačítko pro spuštění hydromasáže použijte pouze v případě, že vana je
dostatečně napuštěná vodou (cca 4-5cm nad úroveň hydromasážních trysek).
Jinak hrozí poškození vodního čerpadla! Dále dbejte, aby hladina vody při
vstupu do vany nedosahovala přepadu. To z důvodu, aby sloupec vody
v instalaci nepřesáhl vrchní okraj a voda nepoškodila motor kompresoru.

DOPORUČUJEME:
Po každém naplnění vany, nebo i sprchování ve vaně, doporučujeme spustit motor
kompresoru a tím vyfouknout zbytky vody, které zůstali ve spodní instalaci vodní masáže
(cca 1min.).

