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Dôleţité: Prečítajte si pozorne tento manuál, sú v ňom napísané podmienky ohľadne
servisu, ktorý LOTUS SPAS® ponúka k čo najlepšej spokojnosti zákazníka.
Predajca, ktorý Vám masáţny bazén predal, musí vykonať registráciu záruky ―online‖
cez www.lotusspashottubs.com do 30 dní od dátumu predaja.
V prípade ďalších otázok, kontaktujte predajcu.

Version 1.0
Copyright © 2011 LOTUS SPAS®. Všetky práva sú vyhradené. Ţiadna časť tohto manuálu nemôţe byť
reprodukovaná ţiadnym spôsobom bez vyjadrenia písomného súhlasu od LOTUS SPAS ®.
LOTUS SPAS® je registrovaná obchodná značka Hot Spas Europe, s.r.o..
LOTUS SPAS® si vyhradzuje právo na vykonanie zmien a vylepšení vo výrobkoch a ich špecifikáciách
bez predchádzajúceho oznámenia. Rozmery sú pribliţné.
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Bezpečnostné informácie
Uchovajte tieto inštrukcie
DôLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PRE UŢÍVATEĽA
Vaša fyziologická reakcia na horúcu vodu je subjektívna a závisí od Vášho veku a zdravotného
stavu. Ak nepoznáte svoju znášanlivosť voči horúcej vode a ak Vás rozbolela hlava, alebo ste
dostali závrat počas pouţitia masáţneho bazéna, choďte sa okamţite ochladiť.

UPOZORNENIA
1. Deti by nemali pouţívať masáţny bazén bez neustáleho dozoru dospelej osoby .
2. Deti by nemali vchádzať do masáţneho bazéna, ak teplota vody presahuje teplotu tela 37°C.
3. Predĺţený pobyt vo vode s teplotou prevyšujúcou 38˚C môţe byť škodlivý pre Vaše zdravie. Odporúčame
niţšiu teplotu vody a kratší čas pre malé deti a tých uţívateľov, ktorým by mohol pobyt v horúcej vode
uškodiť. Vţdy skontrolujte teplotu vody teplomerom.
4. Nedovoľte deťom ponárať sa vo vode v bazéne.
5. Nepouţívajte masáţny bazén pokiaľ v ňom nie sú riadne nainštalované sacie koše masáţnych čerpadiel.
Nesadajte si na sacie koše, alebo pred ne, čo by mohlo ovplyvniť cirkuláciu vody, alebo Vám spôsobiť zranenie.
6. Nezapínajte masáţne čerpadlo bez toho, aby ste sa presvedčili, ţe sanie aj výtlak (trysky) sú otvorené.
7. Ak masáţny bazén nepouţívate, vţdy ho prikryte termokrytom a termokryt uzamknite.
8. Osoby, ktoré uţívajú lieky, alebo majú určité zdravotné obmedzenia by mali pobyt v masáţnom bazéne
konzultovať s lekárom.
9. Osoby s infekčným ochorením by nemali vchádzať do masáţneho bazéna.
10. Do masáţneho bazéna vchádzajte a vychádzajte opatrne. Vypnite masáţne čerpadlo pred vstupom do
bazéna, aby ste zlepšili viditeľnosť schodu, alebo miesta kam stúpite.
11. Aby ste sa vyhli zdravotným potiaţam, prípadne aj utopeniu, nepoţívajte pred vstupom do masáţneho
bazéna, ani počas pobytu v ňom alkoholické nápoje a iné omamné látky.
12. Tehotné ţeny by mali pobyt v masáţnom bazéne konzultovať s lekárom.
13. Nepouţívajte bazén okamţite po namáhavom cvičení.
14. Nedovoľte pouţívanie elektrických spotrebičov (svetlo, telefón, rádio, televízor) v bliţšej vzdialenosti
ako 1,5 m od masáţneho bazéna, pokiaľ sú napájané s viac ako 12V DC.
15. Testujte prúdový chránič raz za mesiac.
16. Vyveste si v blízkosti telefónne čísla na zachrannú zdravotnú sluţbu, políciu, poţiarnikov.
17. Upravujte vodu v masáţnom bazéne podľa inštrukcií od výrobcu.

Hyperthermia
K stavu hypertermie môţe dôjsť v prípade, keď teplota vody
prevyšuje teplotu tela (37-40°C).
Pri dlhšom pobyte vo vode s teplotou vyššou ako 37°C môţe
dôjsť k prehriatiu.
Prejavmi hypertermie sú závraty, malátnosť, mdloby a môţe
dôjsť aj k utopeniu.

Dôsledky hypertermie sú nasledovné:
• porucha uvedomenia si vysokej teploty,
• porucha uvedomenia si nutnosti opustiť bazén,
• porucha uvedomenia si hroziaceho rizika,
• neschopnosť fyzicky opustiť masáţny bazén
v stave malátnosti,
• poškodenie plodu u tehotných žien,
• bezvedomie s následným rizikom utopenia.
Ak spozorujete niektorý z uvedených stavov,
opustite masáţny bazén okamţite.

POŢITIE ALKOHOLU A LIEKOV MôŢE VÝRAZNE ZVÝŠIŤ RIZIKO SMRTEĽNEJ HYPERTERMIE!

4

Výstražné označenie
Výstraţné označenie musí byť umiestnené na viditeľnom mieste v blízkosti
masáţneho bazéna hneď po inštalácii.

Dôleţité: Je mimoriadne dôleţité umiestniť výstrahu na viditeľnom mieste. Príleţitostní uţívatelia masáţneho bazéna si nemusia byť vedomí nebezpečenstva pobytu v
horúcej vode pre tehotné ţeny, malé deti, staršie osoby a osoby pod vplyvom alkoholu. Ak ste nedostali túto výstrahu spolu s masáţnym bazénom, poţiadajte predajcu,
aby Vám ju dodal.
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Introduction
Úvod
Predajca - Dátum nákupu: …………………..
Firma / Adresa / Telefón
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Inštalačná firma - Dátum inštalácie: …………………..
Meno / Firma / Adresa / Telefón
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Dátum dodávky: ……………………….
Model / Farba / Sériové číslo
………………………………………………………………………………………………...
Sériové číslo je umiestnené pod predným
panelom obkladu.
Ak poţadujete servis,
majte toto číslo k dispozícii.

LOTUS SPAS® C-CLASS je značka luxusných masáţnych bazénov reprezentujúcich
tradíciu v kvalite.
Prečítajte si tento návod ešte pred inštaláciou. Oboznámte sa s potrebnými bezpečnostnými inštrukciami a taktieţ s informáciami potrebnými na ovládanie masáţneho
bazéna.
Ak potrebujete viac informácií ako obsahuje tento návod, kontaktujte predajcu, alebo
navštívte našu web stránku www.lotusspashottubs.com.

UPOZORNENIE:

Návod na inštaláciu a obsluhu obsahuje všetky informácie potrebné na správne pouţitie a
inštaláciu Vášho masáţneho bazéna. Akékoľvek modifikácie postupov, ktoré nie sú uvedené v návode nie sú prípustné a spôsobené škody nespadajú pod záruku.

Tento návod a jeho obsah môţu byť zmené bez predchádzajúceho upozornenia. Hoci sme pripravili tento manuál ako sme najpresnejšie vedeli, nie sme
zodpovední za chyby v texte ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou
masáţneho bazéna.

6

Modely
CLEOPATRA
Rozmery:
Počet miest:
Masáţne trysky:
Objem:
Váha bez vody:
Váha s vodou:
Elektrické
pripojenie:
Prúdový chránič:

226 x 226 x 94 cm
5
53
1560 l
363 kg
1923 kg
230 V, 32 A, 50 Hz /
400 V, 3x16 A, 50 Hz
30 mA

CARMEN
Rozmery:
Počet miest:
Masáţne trysky:
Objem:
Váha bez vody:
Váha s vodou:
Elektrické
pripojenie:
Prúdový chránič:
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224 x 203 x 94 cm
5
51
1360 l
302 kg
1662 kg
230 V, 32 A, 50 Hz /
400 V, 3x16 A, 50 Hz
30 mA

Modely
CRYSTAL
Rozmery: 224 x 203 x 94 cm
Počet miest: 6
Masáţne trysky: 47
Objem:
Váha bez vody:
Váha s vodou:
Elektrické
pripojenie:
Prúdový chránič:

1360 l
302 kg
1662 kg
230 V, 32 A, 50 Hz /
400 V, 3x16 A, 50 Hz
30 mA

CARLA
Rozmery:
Počet miest:
Masáţne trysky:
Objem:
Váha bez vody:
Váha s vodou:
Elektrické
pripojenie:
Prúdový chránič:
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224 x 183 x 94 cm
4
44
795 l
238 kg
1033 kg
230 V, 32 A, 50 Hz /
400 V, 3x16 A, 50 Hz
30 mA

Miesto pre inštaláciu, inštalácia
Plánovanie inštalácie masáţneho bazéna je dôleţité, uľahčí celý proces. Výber správneho miesta je potrebné si dobre premyslieť. Nasledovné informácie Vám pomôţu pri
výbere a príprave vhodného miesta.
1. Vţdy dodrţujte miestne normy a zaobstarajte si povolenie ak je to potrebné. Moţno budete potrebovať konzultáciu s projektantom ohľadne špecifických potrieb
dizajnu alebo umiestnenia.
2. Kontaktujte certifikovaného elektrikára ohľadne
prípravy elektrického pripojenia pred inštaláciou.
3. Umiestnite Váš masáţny bazén tak, aby bol prístup k
naplneniu vodou, vypusteniu vody a elektrickému pripojeniu.
4. Umiestnite Váš masáţny bazén na pevný, rovný povrch
s dostatočnou nosnosťou. Pre exteriérové inštalácie je
odporúčaná betónová plocha o hrúbke betónu min. 10
cm. Pozrite si tabuľku s rozmermi, kde je moţné miesto
pripojenia.
5. Pre inštalácie v interiéroch konzultujte s projektantom/
statikom, či má podlaha dostatočnú nosnosť. Zaťaţenie
masáţneho bazéna naplneného vodou včítane osôb
býva väčšinou 400 kg/m2.
Figure 1 – Clearances and Support
6. Presvedčte sa, ţe sa masáţny bazén zmestí na miesto, kde ho plánujete inštalovať a priestory cez ktoré ho budete na miesto inštalácie prenášať majú
dostatočné rozmery na manipuláciu s ním.
7. Zaistite dostatočnú ventiláciu (prípadne inštalujte odvlhčovač) vzhľadom na vlhkosť, ktorá sa bude
pouţívaním masáţneho bazéna tvoriť.
8. Obklad masáţneho bazéna neodstraňujte, nechajte ho nainštalovaný, chránite tým čerpadlo a
ostatnú výbavu proti poveternostným vplyvom.
9. Nechajte 1 meter voľného priestoru z kaţdej strany masáţneho bazéna na servis.
10. Zváţte umiestnenie masáţneho bazéna vzhľadom na zatienenie od veternej strany. Veterné podmienky môţu výrazne ovplyvniť elektrickú spotrebu.
11. Hlavne v studených podnebných pásmach je vhodné podklad pod masáţnym bazénom izolovať.

Do miesta uvedeného podľa rozmerov na
obrázku môţe byť privedený kábel na elektrické
pripojenie. Rozmery sú brané od vonkajšej
strany rámu, pre orientáciu je potrebné brať do
úvahy umiestnenie ovládača.

A
B

Model

Rozmer A

Rozmer B

Cleopatra
Carmen
Crystal
Carla

30,5 cm
30,5 cm
30,5 cm
30,5 cm

30,5 cm
30,5 cm
30,5 cm
30,5 cm

Topside control
Tabuľka 1 – Miesto pripojenia
Rozmery
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Elektrické špecifikácie
Dôleţité: Všetky elektrické pripojenia musia byť vykonané kvalifikovaným elektrikárom s platným osvedčením.
Výstraha: Naštartovanie masážneho bazéna, ktorý bol nesprávne pripojený môže spôsobiť škody na technickom vybavení a tiež v niektorých prípadoch aj poranenie. Kvalifikovaný
elektrikár by mal odskúšať funkciu prúdového chrániča pred uvedením masážneho bazéna
do činnosti.

Upozornenie: Poruchy spôsobené nedodrţaním špecifikácií môţu spôsobiť poškodenia.
Všetky masáţne bazény musia byť elektricky pripojené podľa platných noriem.
Poruchy a následné škody spôsobené porušením týchto nariadení nebudú podliehať
záruke. Všetky masáţne bazény musia byť vybavené prúdovým chráničom 30 mA.
Upozornenie: Testujte prúdový chránič pred kaţdým pouţitím bazéna.
* Pouţite kábel s medenými vodičmi, nie hliníkovými.

VÝSTRAHA
Výstraha: Odpojte elektrické pripojenie pred servisným zásahom. Pred
zásahom do riadiacej skrine musí byť elektrické napájanie odpojené.
Nízkonapäťové súčiastky (neprevyšujúce 12V) musia byť neprístupné osobám v masáţnom bazéne.
Uzemnenia musia byť permanentne pripojené. Elektrické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou masáţneho
bazéna musia byť umiestnené a upevnené tak, aby nemohli padnúť do vody v masáţnom bazéne.
Vypínače musia byť nainštalované podľa platných noriem.

DôLEŢITÉ: Na odskúšanie správnej funcie pripojte nulový vodič od masáţneho
bazéna na svorku pre nulový vodič na
prúdovom chrániči. Nesprávne pripojený
nulový vodič spôsobí vyhodenie chrániča.

Obr. 3 - pripojenie prúdového chrániča
Obr. 2 - prúdový chránič
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Možnosti elektrického pripojenia
(V)

(Hz)

Fázy

El.
Prip.
(A)

230

50

1

32

(V)

(Hz)

Fázy

El. Prip.
(A)

400

50

3

3 x 16

Prúdový
chránič
(A)
40
2-polový
Prúdový
chránič
(A)
25
4-polový

Kábel *

Počet
svoriek

3C x 4 mm

3

Kábel **

Počet
svoriek

5C x 2,5 mm

5

* Kábel do 30 m dĺţky. ** Kábel do 40 m dĺţky.

Tabuľka 2 – Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenia:
Jednofázové pripojenie
(1 x 16 A or 1 x 32 A)
Pre pripojenie 1 x 32 A:
DIP vypínač A2 môže byť v polohe
ON
Pre pripojenie 1 x 16 A:
DIP vypínač A2 musí byť v polohe
OFF

Dvojfázové pripojenie (2 x 16 A)
Vytiahnite biely (odstráňte) prepojovací drôt zo svoriek J26 a J32.
Poznámka: J32 a J23 sú elektricky identické. Biely drôt môže byť
pripojený na jednu z nich pred jeho vytiahnutím (odstránením).
DIP vypínač A2 musí byť v polohe ON.

Trojfázové pripojenie (3 x 16 A), prednastavené
DôLEŢITÉ: Pripojenie MUSÍ obsahovať nulový vodič.
Vytiahnite (odstráňte) biely prepojovací drôt zo svoriek J26 a J32.
Poznámka: svorky J32 a J23 sú elektricky identické. Biely drôt môže byť
pripojený na jednu z nich pred jeho vytiahnutím (odstránením).
Vytiahnite (odstráňte) biely prepojovací drôt zo svoriek J28 a J57.
Poznámka: svorky J57, J58 a J59 sú elektricky identické. Modrý drôt
môže byť pripojený na jednu z nich pred jeho vytiahnutím (odstránením).
Premiestnite koniec hnedého drôtu z J23 alebo J32 na J28.
DIP vypínač A2 musí byť v polohe ON.

Obr. 4 - EU Diagram elektrického pripojenia
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Prvé uvedenie do činnosti
Dôleţité: Prečítajte si celý postup ešte pre pouţitím masáţneho bazéna.
Chyby spôsobené nedodrţaním postupu môţu spôsobiť poškodenie, ktoré nepokrýva
záruka.
Poznámka:
Ak si nie ste istí v niektorých bodoch postupu, vyžiadajte pomoc predajcu
Upozornenie:
Naštartovanie masáţneho bazéna ―na sucho‖ (bez vody) môţe spôsobiť
OKAMŢITÚ poruchu, ktorá nespadá pod záruku.

Na obrázku niţšie nájdete popis jednotlivých častí a ovládacích prvkov.

Poznámka: Nie všetky modely majú uvedené prvky.

Obr. 5 - Popisky
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Pred naplnením vodou
Pred naplnením vodou prejdite nasledovnými krokmi.

1. Vypnite hlavný istič a prúdový chránič.
2. Odmontujte predný panel pod ovládačom.
3. Skontrolujte, či sú servisné ventily na ohreve a všetkých
čerpadlách otvorené (T-rukoväte musia byť vytiahnuté).
4. Skontrolujte, či nie sú povolené šróbenia, alebo prasknuté potrubia.
5. Skontrolujte, prípadne dotiahnite šróbenia na ohreve.
Obr. 6 –Ventil otvorený

Upozornenie:
Nepouţívajte na dotiahnutie
kliešte alebo kľúč.
Pretočenie môţe poškodiť závit a
tesnenie, poškodenie je mimo
záruku.
Obr. 7 - Utiahnutie šróbení

6. Skontrolujte, ţe všetky spoje sú dotiahnuté.
7. Odstráňte prípadné nečistoty v servisnom priestore, vyčistite masáţny bazén.
8. S otvorenou dnovou výpusťou a vymontovanými fitrami vypláchnite bazén čistou
vodou. Odstráňte (hadicou vystriekajte) všetky nečistoty v bazéne a na tryskách,
ktoré sa tam mohli zachytiť počas transportu a inštalácie. Vypustite všetku vodu
cez dnovú výpusť.
9. Zavrite ventil na dnovej výpusti a dotiahnite krycí uzáver (viď. str. 32).
10. Nainštalujte filtre.
11. Skontrolujte či sú všetky trysky otvorené (otočte nimi doľava, proti smeru hodinových ručičiek – okrem veľkých 5‖ trysiek, ktoré sa otvárajú opačne).
12. Teraz môţete ešte vyleštiť povrch masáţneho bazéna (viď. str. 33).
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Naplnenie vodou
Teraz môţete masáţny bazén naplniť vodou. Nezapínajte
hlavný elektrický istič skôr ako je bazén plný vody.
Správne naplnenie bazéna vodou:
1. Presvedčte sa, ţe filtre sú jemne dotiahnuté
(nedoťahujte ich na doraz, nepretočte závit).
2. Pripojte záhradnú hadicu na vodovodnú prípojku a
naplňte masáţny bazén čistou vodou (nepouţívajte
úplne zmäkčenú, alebo horúcu vodu).

Obr. 8 - Priestor s filtrami

Upozornenie: Horúca voda zo zásobníka horúcej vody by sa nemala na
napúšťanie masáţneho bazéna pouţívať.
3. Nainštalujte filter* na druhú stranu hadice, prepláchnite hadicu mimo bazén do odtoku, aby sa odstránili prípadné sedimenty.
4. Vloţte koniec hadice s filtrom (ak je nainštalovaný) do priestoru s filtrami a otvorte
vodovodný kohútik.
5. Napĺňajte pomaly. Ak je napĺňanie rýchle, silný prúd vody môţe strhávať so sebou vzduch a následne môţu nastať problémy s nábehom čerpadiel.
* Filtre sú dostupné u predajcu masáţnych bazénov.

Dôleţité: Aby boli čerpadlá správne zavodnené, napĺňajte masáţny bazén iba cez
miesto, kde sú inštalované filtre (skimmer).
6. Napĺňajte masáţny bazén vodou aţ kým nie je hladina 2,5 cm nad najvyššie nainštalovanými tryskami. (alebo 1,5 cm pod vankúšmi). Neprepĺňajte.
Poznámka: Každá osoba vystupujúca z masážneho bazéna berie so sebou určité množstvo vody, preto je potrebné podľa potreby vodu dopĺňať.

Kontrola funkčnosti zariadení
Upozornenie: Nezapínajte ţiadne z čerpadiel, pokiaľ nie je masáţny bazén správne
naplnený vodou. Zapnutie čerpadla bez vody v bazéne môţe spôsobiť OKAMŢITÉ poškodenie, ktoré nepokrýva záruka!
Doteraz ste skontrolovali masáţny bazén, všetky mechanické spoje a naplnili ste ho vodou 2,5
cm nad najvyššie inštalované trysky. Zapnite hlavný istič/prúdový chránič a skontrolujte funkciu
elektrického systému. Ak by sa vyskytol nejaký problém, pozrite si poruchové stavy na str. 28.

1. Zapnite hlavný istič a skontrolujte prúdový chránič stlačením malého tlačidla. Stlačením tlačidla by sa mal prúdový chránič vypnúť. Ak prúdový chránič správne vypol, znova ho zapnite.
Nebezpečentvo: Ak prúdový chránič nevypína, okamţite zavolajte
elektrikára. Zatiaľ masážny bazén nepoužívajte!
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Postup pri prvom uvedení do činnosti
1) Presvedčte sa, ţe hlavný istič masáţneho bazéna je vypnutý.
2) Otočte všetky trysky do otvorenej polohy.
3) Všetky ventily musia byť otvorené. Guľový ventil je otvorený keď červená rukoväť
smeruje paralelne s potrubím. Zatvorený je keď je v priečnej polohe vzhľadom k
potrubiu. Modely s 1 čerpadlom sú vybavené dvoma ventilmi, modely s dvoma čerpadlami sú vybavené 4 ventilmi. Poznámka: cirkulačné čerpadlo zahŕňa 2 ventily.
4) Aby sa predišlo netesnostiam na zariadeniach, presvedčte sa, ţe šróbenia na čerpadlách sú riadne dotiahnuté.
5) Zatvorte výpustný ventil, našróbujte krycí uzáver.
6) Naplňte masáţny bazén vodou nad úroveň filtrov a trysiek.
7) Zapnite hlavný istič. Nastavte poţadovanú teplotu vody tlačidlami ―hore‖, ―dole‖.
8) Stlačte tlačidlo Jets 1 na tlačidlovom ovládači, čerpadlo 1 sa zapne na nízku
rýchlosť. Pozorujte, či voda prúdi cez trysky. Ak voda cez trysky neprúdi, otvorte privzdušňovací ventil. Stlačte znova tlačidlo Jets 1, čerpadlo prepne na vysokú rýchlosť.
Pozorujte prúdenie vody cez trysky. Stlačte tlačidlo Jets 2, čerpadlo 2 sa zapne na vysokú rýchlosť (ak je nainštalované). Pozorujte či cez trysky prúdi adekvátny prietok
vody. Ak voda cez trysky neprúdi, odvzdušnite (zavodnite) čerpadlo.
9) Namontujte predný panel.
10) Ohrev bude ohrievať vodu rýchlosťou 1-2ºC za hodinu v závislosti od veľkosti
masáţneho bazéna.
11) Upravte vodu chemicky po vykonaní hore uvedených krokov.
12) Prikryte masáţny bazén termokrytom.

VÝSTRAHA: Ak voda neprúdi cez trysky ani po 2 minútach, vypnite
hlavný istič a odvzdušnite systém (viď. str. 27). Zapnite znova
hlavný istič. Niekedy sa opätovným vypnutím/zapnutím čerpadlo zavodní. Vykonajte však tento úkon najviac 4 krát po
sebe.
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Kvalita vody
Poznámka: Vykonajte test kvality vody raz za týždeň, alebo podľa potreby (alebo po
opätovnom naplnení masážneho bazéna). Použite vhodnú testovaciu súpravu.
Keď voda v bazéne dosiahne teplotu 35ºC, nastavte chemické parametre vody pridaním vhodných chemických prípravkov na úpravu vody.
Poznámka: Prípravky na úpravu vody a testovanie nie sú súčasťou dodávky.

odoberte vzorku

ponorte prúţok

porovnajte

Obr. 10 – Pouţitie testovacích prúţkov

Alkalita
Dôleţité: Alkalita Total Alkalinity (TA) je prvým parametrom, ktorý by ste mali odmerať a upraviť.
Ak teplota vody dosiahne 35ºC, odmerajte alkalitu vhodnou testovacou metódou.
Udrţujte alkalitu v rozmedzí 80-120 ppm (mg/l). Alkalita je mierou schopnosti vody
udrţať pH.
Ak je alkalita nízka, pridajte sódu bikarbónu (uhličitan sodný), ak je vysoká, pridajte
kyselinu citrónovú alebo hydrosíran sodný, pH mínus.

Rovnováha kyslosti a zásaditosti vody (pH)
Testujte pH spoľahlivým spôsobom, dostupné sú rôzne pH testery. Udrţujte pH v rozmedzí 7.2 - 7.8.
Správna hodnota pH vody zabezpečí komfort a prevenciu korózie, nánosov vodného
kameňa, alebo zákalu vody.
Ak je hodnota pH vody nízka, pridajte do vody prostriedok pH plus (hydroxid sodný),
ak je hodnota pH vody vysoká, pridajte do vody pH mínus (hydrosíran sodný). Riaďte
sa inštrukciou výrobcu chemického prostriedku. Nechajte v činnosti cirkuláciu vody 20
minút pred ďalším testom.
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Tvrdosť vody
Ak ste uţ upravili pH na správnu hodnotu, testujte tvrdosť vody. Tvrdosť vody upravte
na hodnotu v rozmedzí 200 - 400 ppm (mg/l).
Správna hodnota tvrdosti vody zamedzí korózii a nánosom vodného kameňa.
Ak je hodnota tvrdosti vody nízka, pridajte do vody chlorid vápenatý. Ak je tvrdosť vody
vysoká, vypustite určité mnoţstvo vody a dopustite čerstvú vodu.
Poznámka: Ak je tvrdosť vody vyššia ako 400 ppm (mg/l) hneď po naplnení, je moţné
ţe Váš zdroj pitnej vody sa vyznačuje vysokou tvrdosťou vody. Pouţite kvalitný filter na
čiastočné zmäkčenie vody.

Sanitácia, chlór, bróm
Ak ste uţ otestovali aj tvrdosť vody, pridajte do vody dezinfekčný prostriedok-chlór
alebo bróm a udrţujte jeho koncentráciu v rozmedzí 3-5 ppm (mg/l).
Chlórové a brómové prípravky sú dostupné v tabletovanej alebo granulovanej forme.
Tabletované, alebo granulované výrobky by nikdy nemali byť aplikované priamo do
masáţneho bazéna (môţe to spôsobiť odfarbenie, alebo poškodenie povrchu
masáţneho bazéna). Tabletované prostriedky sa môţu pouţiť v rozpúšťacom plávajúcom púzdre.
Granulované prostriedky by mali byť aplikované do masáţneho bazéna presne podľa
odporúčaní výrobcu. Nikdy ich nesypte priamo do vody v masáţnom bazéne. Je potrebné najskôr ich rozpustiť v nádobe a roztok pridávať do vody pri zapnutých čerpadlách.
LOTUS SPAS® odporúča pouţívanie prostriedku určeného špeciálne na úpravu
vody v masáţnych bazénoch AquaSynergy. Tento výrazne zníţi spotrebu
chlórového alebo brómového prípravku a jeho aplikácia je veľmi jednoduchá.
Poţiadajte LOTUS SPAS® predajcu o ďalšie informácie.

Kvalita vody - súhrn
V tabuľke niţšie je uvedený súhrn poţiadaviek na kvalitu vody vo Vašom masáţnom bazéne:

Test Poţadovaná hodnota
Celková alkalita 80-120 ppm (mg/l)
pH 7.2 -7.8
Tvrdosť 200 -400 ppm (mg/l)
Bróm 3 - 5 ppm (mg/l)
Chlór 3 - 5 ppm (mg/l)
Tab. 3 – Poţadované hodnoty kvality vody
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Tlačidlový elektronický ovládač In-Touch 2000
Tlačidlovým ovládačom In-Touch 2000 je moţné ovládať chod čerpadiel, nastavenie
teploty vody, svetlo, filtračné cykly ... Ovládač je vyrobený zo špeciálneho materiálu
odolného voči drsným poveternostným podmienkam, je jedným z najspoľahlivejších
pre najťaţšie klimatické podmienky.

Obr. 11 – Tlačidlový ovládač ( jedno alebo dve čerpadlá)

Prvé uvedenie do činnosti
Po zapnutí hlavného ističa, elektronika masáţneho bazéna prejde do módu Priming
(zobrazia sa niektoré informácie o konfigurácii systému).
Priming mód trvá asi 4 minúty, na displeji je zobrazené ―Pr‖, potom sa automaticky
zapne ohrev spolu s cirkulačným čerpadlom. Masáţny bazén bude v móde Standard s
prednastavenou teplotou vody 35°C. Z Priming módu môţete vystúpiť aj skôr stlačením tlačidla “Hore” alebo “Dole”.

Cirkulačné čerpadlo
Cirkulačné čerpadlo a ozonátor sú v činnosti počas filtrácie - dva filtračné cykly za deň. Začiatok a koniec kaţdého cyklu sú programovateľné.
Pre zmenu nastavenia filtračného cyklu: Stlačte tlačidlo ―Čas‖ ―Program‖ ―Program‖ ―Program‖
do 3 sekúnd. Na displeji uvidíte ikony ―PROGRAM,‖ ―FILTER 1‖ a ―START TIME‖. Stlačte tlačidlo ―Hore‖ alebo―Dole‖ pre výber hodiny začiatku filtračného cyklu. Uloţte hodinu stlačením
―Program‖. Stlačte tlačidlo ―Hore‖ alebo ―Dole‖ pre výber minúty začiatku filtračného cyklu.
Kaţdým stlačením sa mení čas po 5 minútach. Uloţte minúty stlačením ―Program‖. Stlačte
tlačidlo ―Program‖ a na displeji uvidíte ikony ―PROGRAM,‖ ―FILTER 1‖ a ―END TIME‖.
Nastavte čas analogicky. Stlačte tlačidlo ―Program‖ a na displeji uvidíte ikony ―PROGRAM,‖
―FILTER 2‖ a ―START TIME‖ ikony. Postupujte analogicky. Stlačte ―Program‖, uvidíte ikony
―PROGRAM,‖ ―FILTER 2‖ a ―END TIME‖. Nastavte čas ako v predchádzajúcich krokoch.
Ďalším stlačením tlačidla “Program” uloţíte do systému nové nastavenie filtračného cyklu a na
displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody. Stlačením tlačidla “Čas” kedykoľvek počas sekvencie
sa hodnoty uložia po krok, kde sa práve nachádzate a opustíte programovanie. Ak chcete
nastaviť nepretržitú filtráciu, nastavte pre začiatok a koniec filtračného cyklu pre filter 1 presne
rovnaký čas, v tomto prípade štart filtrácie pre filter 2 ovláda prepláchnutie potrubia. Koniec
filtrácie pre filter 2 nebude dostupný.
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Ikony na displeji
Ikona ohrevu - zobrazuje pracovný stav ohrevu.
Ikony čerpadiel - točia sa rýchlo pri vysokej rýchlosti, pomaly pri nízkej rýchlosti masáţných čerpadiel.
Ikona vzduchového čerpadla - točí sa pri chode vzduchovača.
LED Svetlá - Rotuje ak je svetlo zapnuté, ikona sa nepohybuje ak je
svetlo vypnuté.
Podhladinové svetlo - Prí nízkom jase je zobrazená štvrtina paličiek
okolo kruhu, pri polovičnom jase polovica a pri plnom jase všetky
okolo kruhu.

Tlačidlá
Čas

Zobrazenie času, ukončenie programovania.

Ak čas nebol naprogramovaný, bude blikať ikona TIME. Pre nastavenie času, stlačte
―TIME‖, potom ―MODE/PROGRAM, a šípkami hore a dole nastavte aktuálny čas.
Nastavenie času
Po prvom uvedení bazénika do prevádzky, na displeji začne blikať ikona ―TIME‖.
Stlačte

Čas, potom

Zvoľte hodinu stlačením

Mode/Program
alebo

(Kaţdé stlačenie zmení čas o 1 hod.)

Stlačte

pre

uloţenie, prejdete na nastavenie minút.

Zvoľte
o 1 min.)

minútu stla-

čením alebo (Kaţdé stlačenie zmení čas

Stlačte

pre uloţenie hodnoty a vstúpite do programovania filtračného cyklu.

Stlačte

pre výstup z programovania.

Nastavenie poţadovanej teploty 26°C - 40°C
Na displeji sa zobrazuje posledná skutočne nameraná teplota. Rozsah nastavenia teploty je uvedený
vyššie.
Posledná nameraná teplota je skutočne aktuálna teplota vody len vtedy, keď beţí cirkulačné čerpadlo aspoň 1 minútu.
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―Hore‖ ―Dole
Tlačidlami ―Hore‖, ―Dole‖ môţete zvýšiť/zníţiť poţadovanú teplotu, zmeniť nastavenie
času, môţete ich pouţiť pri nastavení programových sekvencií.
Stlačením tlačidla ―Hore‖ alebo ―Dole‖ sa na displeji zobrazí poţadovaná teplota vody,
môţete ju daľším stláčaním tlačidiel zmeniť. Po troch sekundách sa na displeji automaticky zobrazí aktuálna teplota vody.

Mód pre odstavenie - Standby Mode
Stlačením ―Hore‖ alebo ―Dole‖, potom ―Čerpadlo 2‖ dočasne vypnete všetky funkcie
masáţneho bazéna. Táto funkcia Vám môţe byť nápomocná pri čistení filtrov. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla resetujete systém. Systém prejde automaticky do predchádzajúceho módu po 1 hodine.

Mode (Program)

Tlačidlom prepínate módy, nastavujete čas.

Toto tlačidlo sa pouţíva na prepínanie medzi módmi Standard, Economy a Sleep.
Stlačte ―Program‖ na vstup do programovania, stlačte ―Dole‖ na cyklovanie cez
poţadované módy (LCD bude blikať, kým mód nepotvrdíte, potom stlačte ―Program‖
pre potvrdenie výberu.
Standard mód - udrţuje poţadovanú teplotu. Posledná nameraná teplota je totoţná s
aktuálnou teplotou vody len ak čerpadlo beţí aspoň 1 minútu. Ikona “STANDARD‖ sa
zobrazuje na displeji aţ kým mód nezmeníte.
Economy mód - voda sa zohrieva len počas filtračných cyklov. Ikona “ECONOMY” sa
zobrazuje na displeji, kým mód nezmeníte. Stlačením ―Jets 1‖ počas Economy módu
prepnete do Standard-In-Economy módu, systém sa správa ako v móde Standard,
do Economy módu sa automaticky vráti po 1 hodine. Obidve ikony “STANDARD” aj
“ECONOMY” sa zobrazujú na displeji. Stlačením tlačidla ―Program‖ počas tohto
nastavenia prejdete do Economy módu okamţite.
Sleep mód - voda sa zohrieva na teplotu o 11°C niţšiu ako je nastavená poţadovaná
teplota vody len počas filtračných cyklov. Ikona “SLEEP” sa zobrazuje na displeji,
kým mód nezmeníte.

Čerpadlo 1

(dvojrýchlostné čerpadlo)

Tlačidlo
―čerpadlo 1‖ sa pouţíva na zapnutie čerpadla na nízku a vysokú
rýchlosť a na jeho vypnutie. Pouţíva sa tieţ pri nastavení programovacích sekvencií.
1. stlačenie tlačidla zapína čerpadlo 1 na nízku rýchlosť.
2. stlačenie = vysoká rýchlosť.
3. stlačenie = vypnutie.

Čerpadlo 2

(jednorýchlostné čerpadlo)

1. stlačenie tlačidla zapína čerpadlo 2 na vysokú rýchlosť.
2. stlačenie = vypnutie.

20

Vzduchové čerpadlo

Zapína vzduchový systém, pouţíva sa aj pri aktivácii

otočenia zobrazenia displeja.
1. stlačenie zapína vzduchové čerpadlo. Čerpadlo je vybavené ohrevom.
2. stlačenie = vypnutie.

Svetlo

Svetlo má 12 programov/farieb.

Stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetlo. Ak po vypnutí opäť stlačíte tlačidlo, prepnete na inú farbu svetla. Takto môţete cyklovať cez farby svetla. 1. svetlo bliká, 2.
svetlo mení farbu veľmi pomaly (nebliká), 3. svetlo bliká a mení farby veľmi rýchlo, 4.
Svetlo mení farbu v normálnom cykle (nebliká), 5. červená, 6. zelená, 7. modrá, 8.
oranţová, 9. fialová, 10. jantárová, 11. modrozelená, 12. biela.

Automatické vypnutie
Váš masáţny bazén je vybavený automatickým
časovačom z dôvodu ochrany zariadení aj uţívateľov. Automatické vypnutie zariadení je nasledovné:
Accessory Mode Shuts off in...

Čerp. 1 nízka r.

4 hod.

Čerp. 1 vysoká r.

15 min.

Čerp. 2 vysoká r.

15 min.

Vzduch. čerp.

15 min.

Svetlo

4 hod.

Ozón
Generátor ozónu je v chode počas filtračných cyklov spolu s cirkulačným čerpadlom.

Ochrana proti zamrznutiu
Ak teplotný senzor v ohreve zaznamená nízku teplotu, čerpadlá a vzduchové čerpadlo
sa automaticky zapnú, aby sa zabránilo zamrznutiu vody v potrubiach. Čerpadlá a
vzduchové čerpadlo budú v chode v závislosti od podmienok.

Otočenie zobrazenia displeja
Stlačte tlačidlo ―Hore‖ alebo ―Dole‖, potom ―Vzduchové čerpadlo‖ na zmenu otočenia
zobrazenia displeja.
Zopakovaním sekvencie vrátite zobrazenie displeja do pôvodnej polohy.

Uzamknutie tlačidlového ovládača
Stlačte tlačidlo ―Čas‖, ―Čerpadlo 1‖, potom ―Up‖ do 3 sekúnd. Počas uzamknutia sa na
displeji zasvieti ―PL
‖ . Všetky tlačidlá sú nefunkčné okrem tlačidla ―Čas‖. Na
odomknutie ovládača stlačte ―Čas‖, ―Čerpadlo 1‖, potom ―Dole‖.

Uzamknutie nastavenej teploty
Stlačte tlačidlo ―Hore‖ alebo ―Dole‖, potom ―Čas‖, ―Čerpadlo 1‖ a ―Hore‖ do 3 sekúnd.
Na displeji sa zasvieti ―TL
‖ pri uzamknutí teploty.
Pri niektorých systémoch
uzamknutím teploty uzamknete tieţ zmenu módov. Na
odomknutie teploty stlačte ―Hore‖ alebo ―Dole‖, potom ―Čas‖, ―Čerp. 1‖ a ―Dole‖.
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Zobrazenie informácií o Vašom masáţnom bazéne
Niektoré informácie o Vašom masáţnom bazéne je moţné vyvolať do zobrazenia na displeji.
Pre prístup k týmto informáciám stlačte tlačidlo ―Hore‖ alebo ―Dole‖, potom ―Čerp. 1‖, potom ―Svetlo‖.
(Kaţdé stlačenie musí nasledovať do 3 sekúnd po predošlom stlačení.) Potom Stlačte ―Teplota‖ (Hore
alebo Dole) pokiaľ neuvidíte na displeji ― ‖. Stlačte ―Čerp. 1‖ a zobrazí sa SSID (séria 3 čísiel, ako 100
133 10, ktoré indikujú revíziu softvéru Vášho masáţneho bazéna), nasleduje verzia softvéru (ako 2.1),
potom ― ‖ a potom sieťové identifikačné číslo ID (pozostávajúce z písmen a čísiel v 5 krokoch).
Ak si potrebujete pozrieť sériu týchto čísiel znova a ― ‖ je znova na displeji, stlačte opäť tlačidlo ―Čerp.
1‖. Ak ste si sériu čísiel pozreli, stlačte tlačidlo ―Svetlo‖ (aj viac krát ak je to potrebné) pokiaľ sa nezobrazí štandardné zobrazenie teploty.

Uţívateľské preferencie - podriadené menu
Pouţítím sub-menu môţete vykonať niekoľko zmien.
Stlačte ―Hore‖ alebo ―Dole‖, potom ―Čerpadlo 1‖, potom ―Svetlo‖ (kaţdé stlačenie do 3 sekúnd).
V tomto momente, ak sa ―Usr‖ nezobrazí na displeji, stláčajte ―Hore‖ alebo‖Dole‖ pokiaľ sa na displeji
nezobrazí ― ‖. Potom stlačte ―Čerpadlo 1‖ pre vstup do módu uţívateľských preferencií.
Pokiaľ uţ ste v
sub-menu uţívateľské preferencie, stlačte ―Hore‖ alebo ―Dole‖ na
cyklovanie cez
tieto nastavenia:
Sr Pripomienky - Suppress Reminders
Keď nastavíte
―Sr Y ‖, pripomienky sa nebudú na displeji zobrazovať. Keď nastavíte ―Srn‖ , pripomienky sa budú zobrazovať na displeji periodicky.
tc Teplota v °C - Temperature in Celsius
Keď nastavíte ―tcY ‖, teplota sa zobrazí v °C. Keď nastavíte ―tcn‖, teplota sa zobrazí vo Farenheitoch F.
24 24-hodinové zobrazenie času - 24-hour Time Display
Keď nastavíte ― 24Y‖, čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte. Keď nastavíte ― 24n‖, čas sa zobrazí v
12-hodinovom formáte (am/pm).
cc Trvanie čistiaceho cyklu - Clean-up Cycle Duration (len niektoré systémy)
Keď nastavíte ―cc0 ‖, čistiaci cyklus nebude činný. Keď nastavíte ―cc1‖ - ―cc4 ‖, číslo bude zobrazovať koľko hodín bude kaţdý čistiaci cyklus v chode.
Ad Adresovanie pre diaľkový ovládač - Dolphin II Address
Keď nastavíte ―AdD ‖, presmerovanie nie je pouţité (nastavenie z výroby pre Dolphin II). Keď
nastavíte ― Ad1‖ - ―Ad7‖, číslo predstavuje adresu (pozrite si podrobnosti v manuáli pre Dolphin II).

Zmena uţívateľských preferencií
Zobrazte nastavenie. Dva ľavé znaky predstavujú nastavenie, ktoré chcete zmeniť, znak napravo predstavuje hodnotu nastavenia (napr. ―Y‖ pre yes—áno, alebo ―n‖ pre no-nie). Keď hodnota bliká, môţete ju
zmeniť, keď nebliká, môţete ju iba vidieť. Stlačte ―Čerpadlo 1) na zmenu stavu z neblikajúcej na blikajúcu. Keď hodnota bliká, stlačením tlačidla ―Hore‖ alebo ―Dole‖ ju zmeňte a potom musíte stlačiť tlačidlo
―Čerpadlo 1‖ na zastavenie blikania (nastavenie sa uloţí) a prechod do ďalšieho nastavenia. Ak nevykonáte ţiadny úkon do 30 sekúnd, automaticky odídete z módu. Ak stlačíte tlačidlo ―Svetlo‖ vrátite sa do
nastavenia, pokiaľ hodnota na ktorej práve ste bliká a menu ste opustili systém si poslednú zmenu
nezapamätal, ale predchádzajúce zmeny boli uloţené. Všetky zmeny v móde uţívateľské preferencie
zostanú v pamäti aţ pokiaľ nevykonáte nové zmeny (pokiaľ ―dočasná pamäť‖ nebude resetovaná
servisným technikom).
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Stereo systém - AquaCoustics Surround Sound Stereo
Zabudovaný stereo systém AquaCoustics Surround Sound Stereo (ak je nainštalovaný) umoţňuje pripojenie väčšiny MP3 prehrávačov, ktoré sú kompaktibilné s
konektorom TRS (tip, ring, sleeve), tieţ nazývaným audio jack, phone jack, phone
plug, jack plug, stereo plug, mini-jack, mini-stereo, alebo headphone jack.

TRS konektor

Obr. 12 - AquaCoustics MP3 Dock

Reproduktory - AquaCoustics Surround Sound Garden Speakers
LOTUS SPAS® C-CLASS masáţne bazény, ktorých výbavou je ako doplnok stereo
systém AquaCoustics Surround Sound Stereo sú dodávané s prípravou pre
okamţitú inštaláciu reproduktorov - Garden Speakers. Pripájacie káble k reproduktorom sú pod predným panelom masáţneho bazéna. Váš predajca Vám nainštaluje
reproduktory priamo na mieste. Reproduktory môţu byť v polohe vysunutej v prípade,
keď masáţny bazén pouţívate a je odkrytý. Pred nasadením termokrytu je potrebné
reproduktory sklopiť. Špeciálnu pozornosť treba venovať inštalácii, kde sa počíta s namontovaním odklápača termokrytu, aby si navzájom odklápač a reproduktorory neprekáţali.

Garden Speakers - Up Position

Garden Speakers - Down Position

Obr. 13 - Reproduktory - Surround Sound Garden Speakers
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Termokryt
Prikryte masáţny bazén termokrytom. Pouţitie termokrytu v čase keď masáţny
bazén nepouţívate zniţuje poţiadavky na ohrev vody a minimalizuje prevádzkové
náklady. Čas potrebný na zohriatie vody na poţadovanú teplotu závisí of teploty
vody, ktorou sa bazén napúšťa, vonkajšej teploty, a objemu masáţneho bazéna.

Obr. 30 - Termokryt
1. Uzamykacia koncovka
2. Dvojitý spoj
3. Materiál odolný voči vode
4. Lem
5. Drţiak
6. Hliníkový profil
7. Tepelná izolácia

8. B a r i é r a
odolná
voči
chemikáliám
9. Polystyrénové vloţky
10.Spevnené okraje
11.Priedušný vnútorný materiál

Pouţívajte uzamykaciu koncovku ako
prevenciu pred vetrom, ktorý by mohol
zdvihnúť termokryt a pred vstupom detí
bez dozoru.

Sadanie, stúpanie na termokryt a napadaný sneh na ňom ho môţu prelomiť. Ťahanie po drsných povrchoch môţu termokryt poškodiť. Vţdy pouţívajte vhodný odklápač termokrytu.
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Úprava vody
Všetky masáţne bazény LOTUS SPAS® C-Class
sú vybavené ozonátorom na dezinfekciu vody.
Ak sa Vám kvalita vody zdá byť nedostatočná,
predĺţenie filtračného cyklu (viď. str. 28) môţe
vyriešiť tento problém.

Odpovede na beţné otázky ohľadne úpravy vody sú uvedené niţšie.
pH Keď masáţny bazén pouţije viac osôb (napr. párty), je beţným
javom, ţe pH sa výraznejšie zmení. Po pridaní chemikálií nechajte beţať čerpadlá niekoľko krát za sebou, aby sa voda stabilizovala. pH by malo byť v rozmedzí 7,2 - 7,8.
Plieseň na ter- Pliesne sa môţu tvoriť na záhyboch termokrytu, potom padajú do
mokryte vody a spôsobujú zákal a zápach. Vyčistite termokryt nepeniacim
čistiacim prostriedkom a opláchnite teplou čistou vodou.
Spenená voda Pena je typickým prejavom po zvyškoch saponátov z Vašej
pokoţky, vlasov a zvyškov pracích práškov z oblečenia. Osprchujte sa bez pouţitia sprchového gélu alebo šampónu pred vstupom
do masáţneho bazéna.
PRIEZRAČNÁ Váš zdroj vody môţe obsahovať rozpustné ťaţké kovy. Ak je to
zelená alebo do tak, pouţite vhodný prostriedok na odstránenie ťaţkých kovov,
hneda zafar- kúpite ho v predajni s bazénovou technikou. Pouţitie filtra pri
bená voda plnení bazéna vodou pomôţe odstrániť toto znečistenie (viď. str.
14).
ZAKALENÁ Aj keď je to beţný stav hneď po naplnení masáţneho bazéna, ide
voda zafarbená obyčajne o vysoké pH a vysokú alkalitu. Testujte vodu týţdenne
do biela a upravte ju na predpísané hodnoty pridaním vhodného
chemického prostriedku (viď. str. 16 - 17).
ZAKALENÁ ze- Príčinou sú riasy, pouţite overený algicíd.
lená voda
Zápach a/alebo Ak voda v masáţnom bazéne zapácha a má zákal, vyčistite terzákal vody mokryt a filter, predĺţte filtračné cykly.
Vodný kameň pH a alkalita sú vysoké. Testujte vodu týţdenne a upravte ju na
predpísané hodnoty pridaním vhodného chemického prostriedku
(viď. str. 16 - 17).
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Časté otázky
Prečo je cirkulačné čerpadlo v nepretržitom chode?
Váš masáţny bazén je moţné naprogramovať na 24 hodinovú filtráciu (viď. str. 22) na
udrţanie čo najčistejšej vody. Je to normálny stav.

Komu mám zavolať ohľadne záruk alebo servisu?
Zavolajte Vášmu predajcovi. Prosím, berte na vedomie, ţe Váš masáţny bazén musí byť
zaregistrovaný do 30 dní od nákupu.

Aké servisné firmy sú v mojom okolí?
Zavolajte svojmu predajcovi. Ak podrobne vysvetlíte problém a nemôţe byť vyriešený telefonicky, môţe Vás navštíviť technik vo Vašej lokalite. Technik môţe poţadovať preplatenie
cestovného k Vám.

Čo sa stane, keď skončí záruka?
Váš miestny predajca bude pokračovať vo vykonávaní poţadovaného servisu aj po záručnej
dobe.

Sú masážne trysky vyberateľné, vzájomne vymeniteľné?
Vačšina trysiek sú vyberateľné, nastaviteľné a tie, ktoré majú rovnaký priemer sú vzájomne
vymeniteľné.

Ako môžem masážne trysky nastaviť?
Jednoducho otočte kaţdou tryskou - doľava sa otvára, doprava sa zatvára – okrem veľkých
5‖ rotačných trysiek, ktoré sa otvárajú doprava. Točte tryskami opatrne, nepretočte ich,
mohli by sa poškodiť.

Poznámka: Odporúčame nechať všetky trysky otvorené.
UPOZORNENIE: Nezatvorte veľa trysiek naraz, mohlo by to
spôsobiť poškodenie masáţneho bazéna!

Ako často by som mal meniť vodu v masážnom bazéne?
Masáţny bazén by ste mali vypustiť a znova naplniť čistou vodou kaţdé 1-3 mesiace v závislosti od toho ako často bazén pouţívate. Vţdy keď vymieňate vodu, mali by ste tieţ podľa potreby vymeniť filtre a bazén povytierať (viď. str. 47).

Z čoho je izolácia?
Systém tepelnej izolácie zahŕňa 4 izolačné zóny plus termokryt. Potrubia a hadice, vonkajšia
strana akrylového polaminovaného výlisku a dno sú izolované reflexnou tepelnou fóliou. Dodatočná vrstva toho istého materiálu je obtiahnutá okolo celého vnútorného obvodu kabinetu
masáţneho bazéna.
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Ako môžem používať doplnkovú výbavu - systém AquaCoustics?
Otvorte kryt stereo systému pre MP3 tak, ţe ho
posuniete doprava. Väčšinu MP3 prehrávačov
môţete pripojiť s AquaCoustics systémom cez
TRS konektor (viď. str. 23).

Garden Speakers
Down Position

AquaCoustics záhradné reproduktory je
moţné nainštalovať na ktorúkoľvek
stranu Vášho masáţneho bazéna.
Ak práve nepočúvate hudbu, sklopte reproduktory.
Ak chcete hudbu počúvať, dajte reproduktory do polohy ―hore‖.

Garden Speakers
Up Position

Ako vykonám odvzdušnenie?
Keď vypúšťate a znova napĺňate masáţny bazén, čerpadlo
sa môţe zavzdušniť. Vzduch zabráni prúdeniu vody,
môţete to vyriešiť jednoducho odvzdušnením. Vykonajte
nasledovné:










Vypnite hlavný istič/prúdový chránič.
Otvorte predný panel obkladu.
Povoľte šróbenie cirkulačného čerpadla, kým nebudete
počuť únik vzduchu z potrubia.
Keď začne tiecť zo šróbenia voda, ručne utiahnite spoj.
Povoľte šróbenie na čerpadlách 1, 2 (ak sú nainštalované) podobne ako u cirkulačného čerpadla.
Zapnite všetky čerpadlá, aby ste sa presvedčili, ţe na
šróbeniach nie je netesnosť.
Namontujte predný panel obkladu.
Zapnite hlavný istič/prúdový chránič.

Obr. 15 - Odvzdušnenie čerpadla

Ako by som mal čistiť masážny bazén?
Pouţite nepeniaci čistiaci prostriedok a leštidlo, ktoré neobsahuje olej. Kvalitné čistiace
prostriedky rýchlo vyčistia povlaky a akrylátový povrch zostane čistý. Opláchnite filtre,
kryty, vankúše čistou teplou vodou. Kvalitným čistiacim prostriedkom na filtre a na
všetky inštalačné rozvody účinne dokončíte čistenie. Kontaktujte predajcu Vášho
masáţneho bazéna LOTUS SPAS® a objednajte si jednoducho pouţiteľné čistiace
prípravky.
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Odstraňovanie porúch
Ak sa vyskytne problém, nájdite v zozname rýchle riešenie. Ak to nevyrieši Váš problém, zavolajte
Vášmu miestnemu predajcovi ohľadne poţiadavky na servis.
Dôleţité: Väčšina problémov sa dá rýchlo vyriešiť resetovaním hlavného ističa/prúdového
chrániča (vypnutím a opätovným zapnutím). Skúste tento krok vykonať ako prvý.
Problém

Príčina

Riešenie

Istič vypol

Chyba pripojenia

Nulový vodič nie je pripojený na prúdový chránič (pripojte
nulový vodič).

Nesprávny
prúdový chránič
Vplyv UV ţiarenia
(zo slnka)

Prúdový chránič nie je správneho typu, nemá dostatočnú
amperáţ.
Masáţny bazén je orientovaný na priame slnečné svetlo a
UV ţiarenie rozkladá voľný chlór.

Poţadovaná teplota bola dosiahnutá

Normálny stav. Ak je teplota vody 15°C nad poţadovanou
teplotou a teplejšia ako 35ºC, čerpadlo sa v konštantnom
filtračnom móde automaticky vypne, aby nedošlo k prehriatiu vody.

Znečistené filtre

Dôkladne vyčistite filtre. Ak problém pretrváva, v masáţnom
bazéne sa môţu nachádzať naakumulované olejové
nánosy. Vyčistite a vypláchnite potrubia. Vypustite vodu z
bazéna a dôkladne ho vyčistite. (viď. str. 32-33).

Saponáty, telové
oleje, alebo
nerozpustné častice dezinfektantu.
LED je vyhorená

Zatvorte privzdušňovacie ventily

Uvoľnený kábel

Odpojte a znova pripojte kábel.

konektor

Odpojte a znova pripojte konektor.

Povolené spoje

Skontrolujte a ručne dotiahnite šróbenia na ohreve a čerpadlách, alebo spony na tryskách.

Otvorená výpusť

Zatvorte ventil na dnovej výpusti, ak je to potrebné vymeňte
ho.
Odvzdušnite systém (str. 41).
Skontrolujte, vyčistite, vymeňte filter.
Otvorte všetky trysky.
Otvorte všetky ventily na ohreve a čerpadlách.
Zatvorte privzdušňovacie ventily.

Obsah voľného
chlóru sa odrazu
zníţil
Cirkulačné čerpadlo nebeţí vo
filtračnom cykle

Spenená voda

Svetlo nefunguje

Netesnosť

Slabý/ţiadny tlak
v tryskách

Masáţny bazén
bol premiestnený a nefunguje

Zavzdušnenie
Znečistený filter
Zatvorené trysky
Zatvorené ventily
Privzdušňovací
ventil* otvorený
Chyba v pripojení
Elektrické pripojenie chýba

Pridajte odpeňovač.
Vypustite a vyčistite masáţny bazén.
Vyčistite alebo vymeňte filtre.
Vymeňte LED.

Skontrolujte pripojenie prúdového chrániča
(viď. str. 10 - 11).
Resetujte prúdový chránič a hlavný istič.
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Problém

Príčina

Riešenie

Nie je prietok

Zatvorené trysky, privzd.
otvorené.
Vypadnuté ističe

Otvorte trysky.
Zatvorte privzdušňovacie ventily.
(viď. cirkulačné čerpadlo na str. 18)
Resetujte ističe. Ak problém pretrváva, skontrolujte pripojenie,
či nie sú uvoľnené vodiče, skontrolujte pripojenie prúdového
chrániča.

pH sa rýchlo
zmenilo

Celková alkalita

Otestujte alkalitu vody, upravte vodu.

Čerpadlo nefunguje

Nie je elektrické pripojenie
Normálny stav

Resetujte istič/prúdový chránič.

Nesprávne
nastavená koncentrácia
chlóru
Nesprávne
nastavený filtračný cyklus

Upravte hodnotu zostatkového chlóru.

Vodný kameň

Vysoká tvrdosť
vody

Upravte pH, tvrdosť vody.

Reproduktor sa
nevysúva

Porucha
mechanizmu
reproduktora

Vymeňte reproduktor.

Voda je horúca

Vysoko
nastavená
poţadovaná
teplota

Zníţte poţadovanú teplotu.

Vysoká vonkajšia teplota

Odkryte termokryt.

Nastavená je
nízka teplota

Skontrolujte a nastavte poţadovanú teplotu.

Otvorené
prisávanie
vzduchu
Znečistený
filter

Zatvorte privzdušňovací ventil.

Zhorená
poistka
Uzatvárací
ventil je zatvorený
Termokryt

Skontrolujte a vymeňte poistku.

Nič nefunguje

Čerpadlo beží
nepretrţite
Dezinfekcia
(chlór) obsah
nízky/vysoký
Nedostatočná
sanitácia vody

Voda sa nezohrieva

Nie je potrebný ţiadny zásah.

Zvýšte čas filtračného cyklu.

Vyčistite filter.

Skontrolujte a otvorte ventil.
Prikryte masáţny bazén .
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Bežné zobrazenia na displeji
Zobrazenie... Čo to je...
Priming mód

Standard mód
Economy mód
Sleep mód
Zobrazená teplota vody
nie je aktuálna
v Economy
a Sleep móde
Bol zistený stav
kedy môţe dôjsť
k zamrznutiu vody
v potrubiach

Čo to znamená...
Je to normálny stav po zapnutí hlavného
ističa, keď je masáţny bazén
v mode Priming. Priming mód trvá 4 minúty,
potom sa zapne cirkulačné čerpadlo
s ohrevom v móde Standard.
Normálny stav pre Standard mód.
Normálny stav pre Economy mód.
Normálny stav pre Sleep mód.
Potom ako je čerpadlo v chode aspoň
1 minútu, zobrazí sa teplota.
Ak chcete vidieť zobrazenie aktuálnej teploty
prepnite do módu Standard, alebo zapnite
čerpadlo 1 na minimálne 1 minútu.
Nie je potrebný ţiadny zásah. Čerpadlá a
vzduchové čerpadlo sa automaticky zapnú
bez ohľadu na stav.

Diagnostické oznamy
Oznam

Význam

Poţadovaný zásah

Ţiadny odkaz na displeji.
Elektrické pripojenie bolo prerušené

Displej nebude nič zobrazovať, kým neobnovíte
elektrické pripojenie.

―Prehriatie‖ - masáţny bazén je vypnutý.
Jeden zo senzorov v ohreve nameral
teplotu vody 47,8°C.
(Nízky prietok vody, alebo porucha zariadenia).

NEVSTUPUJTE DO VODY. Dajte dole termokryt a nechajte vodu ochladiť. Skontrolujte, či sú
všetky trysky otvorené. Ak sa ohrev ochladil,
stlačte ktorékoľvek tlačidlo na resetovanie. Ak
nedôjde k resetovaniu systému, vypnite hlavný
istič a zavolajte Vášho predajcu.

―Prehriatie‖ - masáţny bazén je vypnutý.
Jeden zo senzorov v ohreve nameral
teplotu vody 43.3°C.
(Nízky prietok vody, alebo porucha zariadenia).

NEVSTUPUJTE DO VODY. Dajte dole termokryt a nechajte vodu ochladiť. Skontrolujte, či sú
všetky trysky otvorené. Pri teplote 41.7°C sa
masáţny bazén automaticky resetuje. Ak
nedôjde k resetovaniu systému, vypnite hlavný
istič a zavolajte Vášho predajcu.

Masáţny bazén je vypnutý. Senzor vo
svorke ―A‖ nie je v činnosti. (Odpojenie
alebo porucha senzora).

Ak problém pretrváva, kontaktujte Vášho predajcu. (K tomuto stavu prehriatia môţe dôjsť dočasne a zmizne akonáhle sa ohrev ochladí).
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Diagnostické oznamy
Oznam Význam

Poţadovaný zásah

Masáţny bazén je vypnutý. Senzor zapnutý do zástrčky ―B‖ nefunguje. (Odpojenie alebo
porucha senzora).

Ak problém pretrváva, kontaktujte
Vášho predajcu. (K tomuto stavu prehriatia môţe dôjsť dočasne a zmizne
akonáhle sa ohrev ochladí).

Senzory nie sú v rovnováhe. Ak
oznam iba prebieha na displeji,
môţe ísť o dočasný jav. Ak sa na
displeji zobrazuje iba táto správa
(periodicky bliká), masáţny bazén
je vypnutý.*

Ak problém pretrváva, kontaktujte
Vášho predajcu. K tomuto stavu môţe
dôjsť pri prehriatí, alebo podmienkach
keď hrozí zamrznutie.

Bol zaznamenaný podstatný rozdiel teplôt medzi senzormi. Môţe
ísť o problém s nízkym prietokom.
(nízka hladina vody, znečistené
filtre, zatvorené trysky).

Skontrolujte hladinu vody, doplňte vodu
ak je to potrebné. Ak je hladina vody v
poriadku, presvedčte sa, ţe je čerpadlo
zavodnené. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo
pre resetovanie stavu.

Pretrvávajúci problém s nízkym
prietokom. (―HFL ‖ sa zobrazí na
displeji 5 krát za 24 hod.) Ohrev
nehreje, ale ostatné funkcie sú v
normálnom stave.

Vykonajte úkon ako pri ozname ― HFL‖.
Ohrev sa neresetuje automaticky;
stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre resetovanie stavu.

V ohreve je nedostatočné
mnoţstvo vody, alebo sú v ňom
vzduchové bubliny. Masáţny
bazén je vypnutý.

Skontrolujte hladinu vody, doplňte vodu
ak je to potrebné. Ak je hladina vody v
poriadku, presvedčte sa, ţe je čerpadlo
zavodnené. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo
pre resetovanie stavu.

V ohreve je nedostatočné
mnoţstvo vody. (zobrazí sa po
treťom zobrazení oznamu ―dr ‖).
Masáţny bazén je vypnutý.*

Vykonajte úkon ako pri ozname―dr ‖.
Masáţny bazén sa neresetuje automaticky; stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre
resetovanie stavu.

Stlačením kombinácie tlačidiel na Stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačtlačidlovom ovládači bol akidla ―Čerpadlo 1‖ na opustenie módu
tivovaný mód Standby.
Standby a návrat do normálneho stavu.
Tento stav môţe sprevádzať pre- VYPNITE MASÁŢNY BAZÉN A
hriatie. Čerpadlo beţí dlho.
ZAVOLAJTE VÁŠMU PREDAJCOVI.
* aj keď je masáţny bazén vypnutý, niektoré zariadenia sa môţu občas zapnúť a pokračovať v monitorovaní teploty,

alebo ak je potrebná ochrana proti zamrznutiu.
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Údržba a starostlivosť
Dôleţité: Záruka Vášho masáţneho bazéna závisí od správnej úpravy vody (viď. str.
16 - 17). Tieţ sa musia periodicky vykonávať nasledovné postupy.

Vypustenie vody a opätovné napustenie masážneho bazéna
In

Drain
Valve

Turn CCW

Pull Out

Hose
Threads
Rear Body
Spa Panel

Obr. 33 - Výpustný ventil
1. Vypnite hlavný istič/prúdový chránič.
2. Odkryte termokryt a nechajte vodu chladnúť.
3. Vyberte bezpečné a vhodné miesto pre vypustenie viac ako 1000 litrov vody, ktorá
môţe obsahovať nečistoty a zvyšky chemikálií s vplyvom na rastliny a trávu.
4. Nájdite výpustný ventil (viď. str. 12). Podrţte zadnú časť ventilu, aby sa netočila a
odšróbujte kryt ventilu.
5. Pripojte záhradnú hadicu a jej druhý koniec veďte na miesto kam vodu vypustíte.
6. Otočte zadnú časť ventilu o 1/3 otáčky a potiahnite dopredu, čím ventil úplne otvoríte. Voda bude gravitačne vytekať.
7. Potom ako vodu vypustíte, opakujte kroky 3-5 v opačnom poradí na zatvorenie
ventilu pred ďalším plnením.
8. Pripojte na záhradnú hadicu filter (nie je súčasťou dodávky, vypláchnite sedimenty)
a znova naplňte masáţny bazén čistou vodou cez potrubia pod filtrami.
9. Po naplnení zapnite hlavný istič/prúdový chránič.
10. Ak čerpadlo beţí a voda neprúdi, pozrite na str. 27 ako odvzdušniť systém.
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Filtre
Dva mikrofiltre vo Vašom masáţnom bazéne by ste mali čistiť kaţdý týţdeň s
kvalitným prípravkom a po 4-6 mesiacoch by ste ich mali vymeniť (v závislosti na tom
ako často bazén pouţívate). Filtre môţete čistiť tak, ţe ich vystriekate záhradnou hadicou-čistou vodou. Čisté filtre sú dôleţité pre udrţanie bezprobémovej filtrácie a kvality
vody.
NEPOUŢÍVAJTE CHLÓRNAN SODNÝ. Odporúčame mať dva rezervné filtre na
výmenu vţdy pri čistení. Umoţní Vám to rýchlu výmenu a pouţitie masáţneho bazéna
okamţite. Zavolajte Vášmu predajcovi ohľadne filtrov na výmenu a čistiaceho
prípravku na filtre.

Trysky
Vyberte a vyčistite trysky čistiacim prípravkom na potrubia a jemnou kefou.

Hlavné podhladinové svetlo a LED svetlá
Keď vypustíte vodu z masáţneho bazéna vyčistite kryty svetiel vhodným prípravkom
na optiku, aby ste nepoškriabali povrch.
Ak je opačná (vnútorná strana) svetla tieţ znečistená, otvorte predný panel otočte
svetlom doľava o 1/4 závitu, vyberte ho a vyčistite kryt svetla z vnútra.

Povrch
Akrylový povrch sa môţe čistiť kvalitným prípravkom vhodným na čistenie akrylových
povrchov. Dôkladne vyčistite povrch a opláchnite ho teplou vodou (nie studenou), (viď.
str. 14.).
Upozornenie: Čistenie akrylového povrchu drsným prípravkom môže
spôsobiť poškodenie povrchu a takéto poškodenie nespadá pod záruku.
NIKDY nepoužívajte rozpúšťadlá na farby, kyseliny,
acetón, benzín, odlakovač, toluene, xylem, alebo podobné
chemikálie na čistenie akrylového povrchu.

Voda
V závislosti od pouţívania, voda v masáţnom bazéne by mala byť vymenená raz za 13 mesiace. Pri výmene vody bazén vyčistite.
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Obklad
Obklad masáţneho bazéna je vyrobený z plastu odolného voči poveternostným podmienkam. Na jeho čistenie pouţite beţný saponát.

Termokryt
1. Termokryt je vyrobený z umelej koţe odolnej voči vode. Termokryt Vám vydrţí
dlhšie ak budete dodrţiavať nasledovné odporúčania:
2. Neťahajte termokryt po podlahe, mohol by sa poškriabať / poodierať.
3. Izolačná výplň nie je navrhnutá tak, aby mohla uniesť osobu, alebo zviera.
Dôleţité – Polámaná izolačná hmota v termokryte nespadá pod záruku. Nestúpajte,
ani si nesadajte na termokryt.
4. Z času na čas vyčistite vnútornú stranu termokrytu vhodným nepenivým prípravkom
a opláchnite ju teplou čistou vodou. (Pouţitie saponátov na čistenie vnútornej
strany termokrytu môţe neskôr spôsobiť penenie vody v bazéne) Zavolajte Vášmu
predajcovi ohľadne zakúpenia vhodného prípravku.
5. Aspoň raz za rok vyčistite dôkladne vonkajšiu stranu termokrytu. Ak pouţijete na
čistenie vhodný prípravok termokryt vyčistíte účinne a rýchlo. Zavolajte Vášmu predajcovi ohľadne zakúpenia vhodného prípravku.
6. Nedvíhajte termokryt uchopením za remene, mohli by sa časom odtrhnúť. Tieto sú
určené na uchytene termokrytu o obklad.

Odstavenie / Zazimovanie
Váš masáţny bazén je určený na celoročné pouţitie.
Ak ho plánujete nepouţívať po dlhšiu dobu počas zimného obdobia, mali by ste ho zazimovať a tak predísť
poškodeniu, ktoré môţe spôsobiť zamrznutá voda v
jeho zariadeniach.
Odporúčame zavolať odborníka na zazimovanie masáţnych bazénov.

Výstraha:

Škody spôsobené nesprávnym zazimovaním
masážneho bazéna nespadajú pod záruku.
Váš predajca Vám môže so zazimovaním pomôcť.
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Slovník
Drain Bib

Koncovka na hadicu pre pripojenie k výpusti vody.

RCD - prúdový chránič

Prúdový chránič - špeciálny istič na odstavenie elektrického
pripojenia v prípade, ţe sa elektrické napätie dostane na
povrch zariadení.
Pozri Ozonátor - Ozone Purifier.

Ionizer
Jet - tryska
Ozone (O3) - ozón

Ozone Purifier ozonátor
pH
Pump - čerpadlo
Sanitizer - sanitačný/
dezinfekčný prípravok
Spa Pack—riadiaca
skriňa/jednotka
TA (Total Alkalinity) celková alkalita
TDS (Total Dissolved
Solids) - celkové rozpustné látky
Topside Control - tlačidlový ovládač

Nainštalovaná súčiastka, ktorá usmerňuje prúd vody do určitej
lokality v masáţnom bazéne.
Ozón je silné oxidačné činidlo, ktoré rozkladá organické látky a
zabíja baktérie a riasy. Napriek dezinfekčným vlastnostiam nenahrádza plnohodnotne štandardné dezinfekčné činidlo.
Elektronické zariadenie vyvíjajúce ozón.
Stupnica koncentrácie vodíkových iónov (0 - 14), ktorá vyjadruje mieru kyslosti/zásaditosti vody.
Elektrické zariadenie na cirkuláciu vody a vodnú masáţ.
Pridáva sa do vody a spolu a ozónom pomáha odbúravať škodlivé látky z vody.
Hlavný riadiaci elektronický systém masáţneho bazéna
Zásadistosť vody - nájdete v kapitole ―Úprava vody‖.
Miera všetkých rozpustných látok vo vode - nájdete v kapitole
―Úprava vody‖.
Je pripojený k riadiacej jednotke a umoţňuje ovládanie funkcií
a jednotlivých komponentov ako sú čerpadlá a pod.

Poznámky
Poznámky:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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