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Tento skrátený návod Vám umožní ovládať Váš nový vírivý bazén jednoducho a rýchlo. Bezpečnostné predpisy, inštrukciu k úprave vody, 
ďalšie podrobné inštrukcie k ovládaniu a informácie ohľadne možných 

Predtým ako naplníte vírivý bazén vodou  

1. Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.  
2. Odmontujte predný panel pod tlačidlovým ovládačom. 
3. Skontrolujte, či sú všetky nožové ventily na uzatvorenie ohrevu a všetkých čerpadiel 

otvorené (rukoväte musia byť vytiahnuté).  
4. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené drôty, alebo praskuté potrubia. 
5. Skontrolujte, či sú obidve šróbovania ohrevu dotiahnuté, tieto sa doťahujú ručne, 

nepoužíva sa žiadny nástroj. 
6. Skotrolujte, či sú šróbovania na čerpadlách dotiahnuté. 
7. Vyčistite servisný priestor od nečistôt ak je to potrebné. 
8. Ak je to potrebné, vypláchnite všetky trysky a potrubia čistou vodou, aby sa odstránil 

z povrchov prach a prípadné nečistoty. 
9. Skontrolujte, či je vypúšťací ventil zatvorený a uzáver dotiahnutý. 
10. Skontrolujte, či sú všetky trysky otvorené (otočte nimi proti smeru hodinových 

ručičiek, trysky strednej veľkosti sú rotačné a stale otvorené – je možné ich 
regulovať pomocou trojcestného rozdeľovacieho ventilu). 

11. Vyčistite a vyleštite povrch vírivého  bazéna. 

Naplňte vírivý bazén vodou  

1. Skontrolujte, či sú filtre riadne uchytené - zašróbované. Otočte nimi v smere 
hodinových ručičiek opatrne na doraz. Dajte pozor, aby ste ich nepretočili (aby 
nepraskol závit) . 

2. Pripojte záhradnú hadicu na vodovodnú prípojku so studenou pitnou vodou (nepoužívajte úplne  
zmäkčenú, alebo horúcu vodu). 

3. Záhradnú hadicu pred plnením vypláchinte mimo bazén, aby sa odstránili prípadné sedimenty z hadice a 
potrubia. 

4. Zveďte hadicu do priestoru s filtrami a otvorte vodovodný ventil. Vírivý bazén je vhodné napĺňať cez filtre, 
aby sa predišlo k zavzdušneniu čerpadiel. 

5. Naplňte vírivý bazén tak, aby hladina vody bola cca 2,5 cm nad najvyššie inštalovanými tryskami (alebo 
cca 1,5 cm pod vankúšmi). Neprepĺňajte. 

6. Skontrolujte, či sa nevyskytujú prípadné netesnosti na vodoinštalácii a na šróbeniach.  
7. Zapnite hlavný istič. Viacrýchlostné čerpadlo sa rozbehne automaticky v režime filtrácie vody. Ak voda 

nezačne prúdiť cez trysky v priebehu 3 - 4 minút, odvzdušnite čerpadlo (povoľte šróbenie na výtlaku 
čerpadla, alebo na výstupe z ohrevu). 

Hlavný tlačidlový ovládač 

Zapnite hlavný istič (prúpdový chránič) a počkajte cca 3 minúty, kým systém neprejde štartovacou sekvenciou 
(počas tejto periódy nestláčajte tlačidlá na ovládači). Akonáhle sekvencia prebehne, automaticky naštartuje 
cirkulačné čerpadlo (prvé viacrýchlostné čerpadlo) a na displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody. 

 

Tlačidlový ovládač využíva systém stránkového menu. V 
základnom nastavení dislplej zobrazuje najfrekventovanejšie 
stavy. Hlavné ovládacie tlačidlá a ich funkcie sú popísané v 
ďalšom texte.  

 
Mode – tlačidlom sa prepína medzi základnými ovládacími módmi (Spa, Audio, alebo 
Doplnky). Stlačením “Mode” v niektorom z menu opustíte toto menu bez uloženia 
hodnôt.  

 
Stlačením tlačidla Function vykonáte výber príslušného menu, alebo zapnutie/
vypnutie príslušného zariadenia.  

 
Stlačením tlačidla Next Page prejdete na ďalšiu stranu menu.  

 

Stlačením OK prepínate medzi zobrazením času a aktuálnej teploty vody. 
Stlačením +/- zvýšite/znížite hodnotu v menu. 
Stlačením </> prechádzate medzi výbermi.  

+/- Stlačením +/- nastavíte požadovanú teplotu vody.  

 

 

Stlačením   zapnete čerpadlá 1 a 3 (ak 3 je inštalované) na 40% výkon. Opätovným 
stláčaním zvyšujete výkon čerpadla vždy o 20%. Keď dosiahnete 100% výkon, každým ďalším 
stlačením tlačidla znižujete výkon čerpadla o 20% až ho nakoniec vypnete.  

 Stlačením   zapnete čerpadlo 2 (ak je nainštalované) na nízku rýchlosť, druhým stlačením 
prepnete na vysokú rýchlosť a tretím stlačením tlačidla čerpadlo vypnete (toto čerpadlo je 
dvojrýchlostné).  

 
Stlačením   zapnete svetlo, ďalším stlačením svetlo vypnete. Hneď po zapnutí opätovne 
stláčajte tlačidlo, budete svetlo zapínať a následne vypínať a zároveň každým ďalším zapnutím 
svetla prepnete na inú farbu osvetlenia (5 farieb).  

® 



Ovládač masážnych programov AquaFlex 

 

Keď stlačíte tlačidlo ON, zapnete ovládanie AquaFlex masáže, čerpadlo s 
reguláciou otáčok sa zapne na 40% tlaku do všetkých trysiek v móde Constant 
Mode.  

 

Stlačením tlačidla Intensity zvýšite tlak v móde Constant Mode vždy o 10%. 
Akonáhle dosiahnete 100%, ďalším stláčaním tlačidla znižujete tlak vždy o 10%.  

 

Stláčaním tlačidla Basic Massage nastavujete jeden zo siedmych 
predprogramovaných masážnych programov, z ktorých každý trvá 12-15 minút.  

 

Stláčaním tlačidla Cycle Massage nastavujete jeden zo siedmych ďalších 
programov AquaFlex masáže, kde každý z nich rotuje cez tri rozdielne sekvencie. 
Prvá sekvencia trvá len niekoľko minút – tzv. “warm up – zahriatie”, druhá 
sekvencia trvá 8-11 minút – je to jeden zo siedmych masážnych cyklov, ktoré si 
môžete zapnúť, tretia sekvencia trvá dve minúty – tzv. “cool down – ochladenie”.  

Masážne programy Basic (B1-B7) 

Effleurage Ukľudňujúci hladiaci pohyb na povzbudenie 
lymfatického systému.  

 
Petrissage Pomalý rytmický pohyb, ktorý simuluje hnetenie- 

masírovanie.  
 

Friction Jemná škrabkacia technika používaná na 
stimuláciu aktivity buniek.  

 
Vibration Upokojujúca technika, zahrieva a relaxuje 

svalstvo.  
 

Percussion Stimulačná technika, ktorá napomáha krvnému 
obehu, cirkulácii krvi.  

 
Triggering Forma terapie iniciovaním jednotlivých bodov, je 

precízne aplikovaná, uvoľnuje tlak.  
 

Rolling Pokojná technika masáže prenikajúca hlboko do 
tkanív.  

 

Masážne programy Cycle (C1-C7) 

Shiatsu Pozvoľne zvyšujúce sa tempo hladiaceho 
pohybu, napomáhajúceho upraviť narušenie 
rovnováhy v tele.   

Deep Predĺžený intenzívny tlak prechádzajúci 
hlboko do tkanív.  

 
Thai Rytmické stláčanie, napomáhajúce uvoľneniu 

strnulého svalstva.  
 

Classic Jemná prenikavá technika, ktorou sa telo 
utišuje a relaxuje.  

 
Sport Pulzačný tlak, ktorý stimuluje a osviežuje 

svaly.  
 

Swedish Jemná technika napomáhajúca zlepšeniu 
cirkulácie krvi.  

 
Relaxation Úžasná technika napomáhajúca zotrvaniu v 

meditatívnom stave.  
 

Údržba a starostlivosť 

Vypúšťanie a opätovné naplnenie vodou 
1. Vypnite  hlavný istič / prúdový chránič.  
2. Dajte dole termokryt a nechajte vodu 

chladnúť. 
3. Vyberte vhodné miesto na vypustenie viac 

ako 1000 litrov vody, ktorá môže obsahovať 
nehygienické zložky škodlivé pre trávnik, 
rastliny.  

4. Na výpustnom ventile (nachádza sa v pravom rohu - prednej časti dna vírivého bazéna) 
odšróbujte záslepku. Podržte telo ventilu, aby sa vám pri tomto úkone neotvoril.  

5. Pripojte záhradnú hadicu na závit ventilu. 
6. Otočte ventilom o 1/3 obrátky proti smeru hodinových ručičiek, ventil sa odomkne a 

vysunie, potom ho otvorte úplne. Voda bude pomaly vytekať samospádom. 
7. Po vypustení vody zavrite ventil pred opätovným napĺňaním, postupujte opačne ako pri 

otváraní.  
8. Pri opätovnom napĺňaní, zaveďte záhradnú hadicu pripevnenú na vodovodnú prípojku do 

priestoru s filtrami a otvorte ventil na potrubí s pitnou vodou.   
9. Po naplnení vodou, zapnite hlavný istič / prúdový chránič. Ak je čerpadlo v chode a voda 

nepreteká cez trysky, odvzdušnite systém čerpadla.  

Odvzdušnenie systému  

1. Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.  
2. Odmontujte predný panel obkladu pod tlačidlovým ovládačom. 
3. Povoľte šróbenie ohrevu tak, aby vzduch zo systému unikol. 
4. Keď tam už vzduch nie je, voda vyteká bez bublín, ručne dotiahnite šróbenie. 
5. Povoľte šróbenie na výtlaku čerpadla č. 2 ak je nainštalované. 
6. Zapnite všetky čerpadlá, aby ste sa presvedčili, že na spojoch nie je žiadna netesnosť. 
7. Namontujte predný panel. 
8. Zapnite istič / prúdový chránič. 


