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1. Úvod
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za přízeň a zakoupení našeho výrobku.
Pevně věříme, že budete s výrobky firmy TEiKO spol. s r.o. spokojeni.
Pro uplatnění případných reklamací předpokládáme bezpodmínečné dodržení základních montážních pokynů
a postupů týkajících se stavební připravenosti koupelen.
Doporučujeme Vám proto, abyste přípravě své koupelny pro instalaci boxu věnovali maximální pozornost
a dodrželi všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
Přejeme Vám hodně spokojených chvil při užívání našich výrobků.
TEiKO spol. s r.o.

2. Pravidelná masáž

základem správné hydroterapie

Pravidelná 20-ti až 30-ti minutová masáž s obvyklou frekvencí 2-3x do týdne je nejlepší prostředek, jak se dostat do
správné životní formy. Ženy jsou na podněty vyvolané masáží citlivější než muži, děti reagují na masáž nejživěji. Osoby
se zaměstnáním s převahou činnosti duševní jsou k masážním podnětům vnímavější než fyzicky pracující, u kterých
k dosažení stejného efektu je spojeno s použitím silněji působících podnětů. Teplota vody by neměla překročit
hranici 40°C. Nejvíce se využívá tzv. hypertermní koupel, což je teplota vody od 37°C do 40°C.
V žádném případě nepoužívejte hydroterapeutickou vanu k jiným účelům, než je uvedeno v uživatelském
návodu.
V případě jakýchkoliv potíží délku pobytu a teplotu koupele konzultujte podle svého aktuálního zdravotního
stavu s lékařem!

POZOR !

Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby ve vodě se spuštěným systémem !!!
Při spuštěném systému se ve vaně nepotápějte !!!

3. ECO - HYDRO
Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Regulaci intenzity je možno provádět vzduchovou regulací, tzn. otáčením ventilu. Přes vzduchové regulátory se do systému
přivádí vzduch, který zvyšuje účinky masáže.
Upozornění:
V případě pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje
zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla.
Je vhodné realizovat doporučení výrobce bod. 9 stavební připravenosti.
Způsob používání hydromasáže:
Vanu naplníme vodou ( cca 3 - 6 cm nad trysky ). Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor čerpadla.
Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným způsobem rozváděn v souběžném
potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.

Pneumatický ovladač hydromasáže
Pneumatický spínač
hydromasáže zapnuto / vypnuto

Vzduchová regulace
hydromasáže +/-

4. ECO - AIR
Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Systém je osazen
zpětným ventilem nebo bezpečnostní smyčkou, aby voda nemohla vtéci do kompresoru.
Upozornění:
V případě pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor. Systém lze spustit bez
napuštěné vody, kompresor může běžet naprázdno = možnost vyfukování a vysoušení potrubí.
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Způsob používání airmasáže
Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor kompresoru. Kompresor žene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnoměrně rozváděn v potrubí. Prostřednictvím trysek vzduch proudí proti tělu, čímž
vyvolává příznivý účinek airmasáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme. Po vypuštění
vody můžeme opětovným zapnutím kompresoru (cca na 30 až 120 vteřit) provést vyfouknutí a vysušení potrubí.

Pneumatický ovladač airmasáže
Pneumatický spínač airmasáže
zapnuto / vypnuto

5. ECO - HYDRO - AIR
Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickými spínači, které jsou umístěny na horním okraji vany. Regulaci intenzity
hydromasáže je možno provádět vzduchovou regulací, tzn. otáčením ventilu. Přes vzduchové regulátory se do
systému přivádí vzduch, který zvyšuje účinky hydromasáže.
Upozornění:
V případě pneumatických ovládání není obsahem systémů hladinový bezpečností senzor, který zabezpečuje
zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla. Kompresor lze
opětovně spustit po vypuštění vody z vany (cca. na 30 –120 vteřin), aby došlo k vyfoukání a vysušení rozvodového
potrubí systému. Je vhodné realizovat doporučení výrobce bod. 9 stavební připravenosti.
Hydromasáž
Vanu naplníme vodou ( cca 3 - 6 cm nad trysky ). Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným způsobem rozváděn v souběžném potrubí.
Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý
účinek masáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.
Airmasáž
Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor kompresoru. Kompresor žene vzduch do
rozvodového potrubí. Vzduch je rovnoměrně rozváděn v potrubí. Prostřednictvím trysek vzduch proudí proti tělu,
čímž vyvolává příznivý účinek airmasáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.
Po vypuštění vody můžeme opětovným zapnutím (cca. na 30 - 120 vteřin) provést vysoušení a vyfukování potrubí.

6. Údržba hydroterapeutických van
Vanu stačí po každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme
používat běžně dostupné tekuté prostředky neobsahující abrosiva (písek), která způsobují poškrábání povrchu
akrylátu. Údržbu systému s pasívní hygienou stačí provádět přibližně 1x za měsíc.
Napustíme plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidáme potřebnou dávku originálního
dezinfekčního prostředku (např. Vitapur). Na cca 10 minut zapneme hydromasáž, popř. perličku a necháme
účinkovat dezinfekční prostředek a nakonec napustíme vanu pouze čistou vodou a znovu ji propláchneme. Tímto
způsobem se odstraní z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla,
šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníme
usazování vodního kamene. Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistíme je kartáčkem nebo
hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

7. Různé přísady do koupele
Při masáži je možné používat všechny druhy rostlinných přísad, avšak bez příměsí hrubých částí a éterických olejů. Jsou to
koupele zejména jehličnaté, eukalyptové, taninové, ovocné, heřmánkové, estragonové, kopřivové, řepíkové atd.
Při použití hydromasážního systému nepoužívejte koupelovou pěnu, neboť může snadno zavzdušnit čerpadlo, zhoršit
funkci hydromasáže. Pokud využíváte různých mýdel, přísad, koupelových solí atd., provádějte účinnou hygienu a dezinfekci vany po každé koupeli.
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8. Drobné závady a jejich odstranění
Závada

Příčina

Odstranění závady

Systém nelze spustit.

- vypnutý jistič.
- špatná elektroinstalace.
- malé množství vody
(u el. Vody).
- uvolněná hadička
(u pneu. Ovl.).

- natáhnout jistič.
- překontrolovat dom.instal.
- připustit více vody.

- rychlá změna procedur.

- procedury měnit nejdříve
po 5 s.
- vyměnit hal. žárovku.
- seřídit šroub u vyp. zátky.
- pootočením otevřít trysku.
- viz údržba.

Nelze spustit požadovanou
proceduru (u el. Ovl.).
Nesvítí halogenové světlo.
Ubývá vody ve vaně.
Nefunkční maxitryska.
Nepohyblivé trysky.
Zapáchající systém.
Snížená účinnost masáže.

- vadná žárovka.
- neseřízená mech.výpusť.
- tryska je úplně uzavřena.
- trysky jsou zaneseny.
vodním kamenem.
- není provedena účinná
desinfekce.
- systém je zanesen vodním
kamenem.

- nasunout vzduch hadičku
na pneumatický spínač.

- viz údržba.
- viz údržba.

Dbejte na to, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud by však byly na výrobkushledány cizí zásahy
nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Výrobce taktéž neručí za škody a
újmy na zdraví způsobené nesprávnou bytovou instalací a nesprávným zapojením nebo užíváním.

9. Dokumentace k hydroterapeutickým vanám
Při zakoupení vany si překontrolujte, zda jste obdrželi veškerou dokumentaci!
uživatelský návod | řádně vyplněný záruční list | návod na stavební připravenost
Poznámka: Výše uvedená dokumentace je také ke stažení na našich internetových stránkách.

VÝSTRAHA:
TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVÉPRÁVNÝMI OSOBAMI BEZ DOZORU

10. Pokyny k ovládání odpadového zařízení „CLIC-CLAC“
Odpad zavřete jemným stlačením kloboučku odpadového kompletu. Opětovným stlačením kloboučku odpad
vany otevřete.
Upozornění: Stlačení kloboučku musí být provedeno kolmo a na střed kloboučku!!
Pokud dojde k nesprávnému stlačení kloboučku, může dojít k poškození vnitřního mechanismu.

Pokud se tak stane, nepodléhá toto poškození záruce!!
Jemný tlak musí být na střed kloboučku!!
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