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DŮLEŽITÉ 

BEZPEČNOSTNÍ 

ZÁSADY 

          Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny návody  

      před tím než tento výrobek začnete  

sestavovat a používat. 

 

 

PureSpa™ 

SJB-HS-20 / SJB-HS-22 

SJB-HS-30 / SJB-HS-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento obrázek je pouze ilustrační. 

 

Nezapomeňte si vyzkoušet také tyto další kvalitní produkty společnosti 
Intex - bazény, bazénové příslušenství, hračky do domácnosti, 
nafukovací matrace a čluny, které jsou dostupné u našich prodejců 
nebo na internetových stránkách společnosti.  

 

Z důvodu politiky neustálého vylepšování výrobku si spol. Intex 
ponechává právo upravit specifikaci a vzhled produktu, což bez 
předchozího oznámení může vést ke změnám v uživatelské příručce.  
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Během sestavení a používání tohoto elektrického spotřebiče byste vždy měli dodržovat základní bezpečnostní zásady, včetně těch následujících. 

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY 
 

NEPEZPEČÍ 
 

• Riziko náhodného utopení. Mimořádná opatření musí být učiněna, abyste zabránili dětem v neoprávněném 
přístupu. Abyste zabránili nehodám, ujistěte se, že děti nemohou používat tuto vířivou vanu, pokud nejsou 
pod neustálým dohledem dospělého.  

• Riziko utopení. Pravidelně vířivou vanu kontrolujte pro případné praskliny, znaky předčasného opotřebení, 
poškození či znaky únavy materiálu. Nikdy nepoužívejte opotřebené či poškozené víko: neposkytne 
dostatečnou požadovanou ochranu, která je nezbytná, aby zabránila dětem v neoprávněném přístupu.  

• Riziko zranění. Okamžitě vyměňte poškozený kabel. Kabel nezakopávejte do země. 
• Riziko zásahu elektrickým proudem. Nepoužívejte žádný elektrický spotřebič, např. světlo, telefon, rádio 

či televizi, v okruhu 3,5m od vířivé vany. 
• Riziko zásahu elektrickým proudem. Nepoužívejte a nevypojujte spotřebič pokud prší, hřmí či se blýská. 

VAROVÁNÍ 
 

• Vířivá vana by měla být provozována za proudovým chráničem, jehož označený provozní proud 
nepřesahuje 10 mA. Pokud je spotřebičem zaznamenán svodový proud, který přesahuje 10 mA, 
proudový chránič odpojí přísun elektřiny. V takovém případě výrobek neprodleně odpojte ze sítě a 
okamžitě ho přestaňte používat. Musíte kontaktovat místní servisní středisko a získat nápovědu 
a/nebo opravu výrobku.  

• Ty části výrobku, které obsahují součástky pod proudem, kromě těch, které jsou provozovány na            
bezpečném nízkém napětí, jenž nepřesahuje 12V, nesmí být v dosahu osoby, která vířivou vanu             
v danou chvíli používá.  

• Elektroinstalace musí splňovat místní standarty.  
• Díly, které zahrnují elektrické součástky, kromě dálkových ovládačů, musí být umístěny tak, aby             

nemohly spadnout do vířivé vany.  
• Abyste snížili riziko poranění, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud nejsou pod neustálým      

dohledem dospělé osoby. 
• Děti by neměly používat vířivou vanu bez dohledu dospělého. 
• Abyste u dětí snížili riziko utopení, měli byste je mít pod neustálým dohledem. Po každém použití              

vířivou vanu vždy přikryjte a víkem upevněte.  
• Abyste snížili riziko poranění: 
a) Voda ve vířivé vaně by nikdy neměla přesáhnout 40°C (104°F). Teplota vody mezi 38°C (100°F) 

a 40°C (104°F) je považována za bezpečnou pro dospělého člověka. Nižší teploty jsou 
doporučeny pro malé děti a pokud výrobek používáte déle než 10 minut. 

b) Jelikož nadměrná teplota vody může v raném stádiu těhotenství způsobit poškození plodu, ženy            těhotné 
s podezřením na těhotenství by měly omezit teplotu vody na nejvýše 38°C (100°F). 

c) Jelikož se toleranční rozsah zařízení, která regulují teplotu vody může lišit, měli byste předtím, než do              
vířivé vany vstoupíte, teplotu vody změřit spolehlivým teploměrem. 

d) Konzumace alkoholických nápojů, drog či léků před používáním víř.vany může vést ke ztrátě vědomí a 
následnému utopení. 

e) Osoby trpící obezitou či onemocněním srdce, nízkým či vysokým krevním tlakem, nemocemi oběhové     
soustavy  či cukrovkou by se měly před používáním víř.vany poradit s lékařem.  

f) Osoby užívající léky by se před používáním víř.vany měly poradit s lékařem, jelikož některé léky mohou     
způsobit malátnost či ovlivňovat puls, krevní tlak a krevní oběh.  
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g) Lidé, kteří užívají léky a/nebo mají či měli nepříznivý zdravotní stav, by se před používáním vířivé vany            
měli poradit s lékařem. 

h) Pokud jste těhotná, máte diabetes, chabé zdraví nebo jste pod lékařským dohledem, před používáním               
se poraďte se s lékařem. 

• Lidé trpící infekčními chorobami by neměli používat vířivou vanu. 
• Abyste předešli zranění, věnujte mimořádnou dbalost při vstupování či vystupování z vířivé vany. 
• Abyste zabránili upadnutí do stavu bezvědomí a možnému utopení, nepožívejte drogy či alkohol před či      

během používání vířivé vany. 
• Těhotné ženy a ženy s podezřením na těhotenství by se před používáním měly poradit s lékařem.  
• Teplota vody vyšší než 38ºC může být pro Vaše zdraví škodlivá. 
• Nepoužívejte vířivou vanu bezprostředně po náročném fyzickém cvičení. 
• Zdlouhavé používání výrobku může být škodlivé pro Vaše zdraví. 
• Zdlouhavé namáčení v horké vodě během těhotenství může poškodit plod. Změřte teplotu 

vody předtím, než do ní vstoupíte. Do vody nevstupujte, pokud je teplota vyšší než 38°C 
(100°F). Ve vířivé vaně se nezdržujte déle než 10 minut. 

• Ve spojení s alkoholem, drogami či léky může teplota vířivé vany způsobit stav bezvědomí.  
• Pokud se cítíte nepohodlně, ospale či malátně, okamžitě vířivou vanu opusťte. Teplota může způsobit       

přehřátí a stav bezvědomí. 
• Příčiny, symptomy a dopady přehřátí (hypertermie) mohou být následující: Hypertermie 

nastupuje, pokud se vnitřní teplota těla zvýší o několik stupňů nad běžnou tělesnou teplotou - 
37°C (98.6°F). Symptomy hypertermie jsou: zvýšení vnitřní tělesné teploty, malátnost, letargie, 
ospalost a omdlévání. Efekty hypertermie jsou: neschopnost vnímat teplotu, neuvědomovat si 
potřebu opustit vířivou vanu, nebýt schopen uvědomit si nastávající nebezpečí, poškození plodu u 
těhotných žen, fyzická neschopnost vířivou vanu, stav bezvědomí, který může vyústit v nebezpečí 
utopení.  

• Požití alkoholu, drog či léků může vířivých van znatelně zvýšit riziko fatální hypertermie.  
• Vždy přidávejte chemikálie do vody, nikoliv vodu do chemikálií. Přidávání vody do chemikálií může               mít 

za následek silné výpary či prudké chemické reakce a nebezpečné postříknutí chemikáliemi. 
• Nikdy neskákejte, po hlavě či jakkoliv jinak, do vířivé vany či jakékoliv mělké vody.  
• Sestavování a rozebrání výrobku mohou provádět pouze dospělí.  
• Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou či 

mentální schopností či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem dospělé 
osoby a dodržují bezpečnostní zásady ohledně používání výrobku a pokud byli dospělou osobou 
obeznámeny s případným nebezpečím. Děti si nesmí hrát s tímto výrobkem. Čištění a údržba 
výrobku musí být prováděna dospělou osobou, která je starší 18 let a která je obeznámena 
s rizikem elektrického šoku. 

• Žádná část elektrického přístroje či spotřebiče nesmí být během používání umístěna nad víř.vanu.  
• Udržujte el. zásuvku k tomuto výrobku dále než 4m od víř.vany a ve výšce minimálně 1,2m.  
• Před odstraňováním, čištěním, servisem či prováděním jakýchkoliv úprav na tomto výrobku a 

také během deště ho vždy vypojte z el. zásuvky.   
• Nepokládejte elektrický kabel do země. Ujistěte se, že se kabel nachází mimo dosah sekaček na trávu, 

motorových kos, křovinořezů a dalšího vybavení.  
• Pokud je přívodní kabel poškozen, musí z důvodu snížení nebezpečí úrazu být vyměněn 

výrobcem, servisním zaměstnancem či podobně kvalifikovanou osobou. Při servisu používejte 
pouze identické náhradní součástky. 
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• Abyste snížili riziko zásahu el.proudem. Do el.sítě přístroj nepřipojujte přes prodlužovací šňůry,            
časovače, rozdvojky či konvertory. Zajistěte řádně umístěnou el. zásuvku. 

• Nezapojujte či vypojujte tento výrobek, pokud stojíte ve vodě či máte mokré ruce. 
• Nenechávejte vířivou vanu po delší dobu prázdnou. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu svitu.  
• Pokud výrobek není delší dobu používán, např. v období zimy, měl by být rozebrán a uskladněn uvnitř. 
• Kolem víř.vany byste měli zajistit dostatečné odvodnění pro vodu, která by mohla případně přetéct.  
• Nenechávejte vodu ve víř.vaně zmrznout. Nezapínejte vířivou vanu, pokud je voda v ní zmrzlá.  
• Nepoužívejte vířivou vanu, pokud je poškozena během přepravy či nepracuje správně. Pro další postup          

kontaktujte servisní centrum společnosti Intex. 
• Nikdy nepoužívejte vířivou vanu bez přítomnosti dalších osob a zabraňte ostatním, aby takto činili.  
• Nikdy nenalévejte vodu teplejší než 40°C (104°F) přímo do vířivé vany. 
• Abyste zabránili poškození, udržujte domácí mazlíčky dál od vířivé vany. 
• Do vířivé vany nepřidávejte olej do koupele či koupelovou sůl. 
• Vířivá vana musí být sestavena na vyrovnaném, hladkém a nenakloněném podkladu, který je 

schopen unést maximální zátěž plné vířivé vany a k tomu čtyři dospělé osoby: váha 2500 lbs 
(1136Kg); šest dospělých 3500 lbs (1592 kg). 

• Pro případnou přetékající vodu a stříkance zajistěte dostatečné odvodňování kolem vířivé vany.  
 

WAR 
     VAROVÁNÍ 

 

• Tento výrobek je na konci připojovacího kabelu opatřen proudovým chráničem. Proudový chránič musí 
být před každém použití otestován. Nepoužívejte vířivou vanu, pokud je proudový chránič nefunkční.  
Odpojte připojovací kabel dokud nenajdete a neodstraníte závadu. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, 
aby závadu ostranil. Neobcházejte proudový chránič. Pr. chránič neobsahuje žádné opravitelné součástky. 
Otevřením pr. chrániče přijdete o záruku. 

 

1. Stiskněte tlačítko RESET na proudovém chrániči. 
2. Zapněte vířivou vanu. 
3. Stiskněte tlačítko TEST na proud. chrániči. Indikátor na pr. 

chrániči by měl zhasnout a víř.vana by se měla vypnout. Pokud 
indikátor nezhasne a víř.vana se nevypne, je proudový chránič 
nefunkční a víř.vanu nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře, aby poruchu odstranil. 

4. Stiskněte tlačítko RESET na proudovém chrániči. Indikátor na 
proud. chr. by se měl rozsvítit. Pokud se indikátor nerozsvítí, 
nefunguje proud. chránič správně a víř.vanu nepoužívejte. 
Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby poruchu 
odstranil. 

 
 
 

RESET 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEST 

 
RESET 

RESET 

 
TEST 

TEST 

 

 
 
 
 

RESET

                                    UPOZORNĚNÍ 
 

• Udržujte chemii vody dle návodu výrobce. 
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SOUČÁSTKY 

 
Před sestavováním výrobku věnujte, prosím, několik minut tomu, abyste zkontrolovali obsah balení  

a seznámili se se všemi součástkami. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
                              POZNÁMKA: Ilustrační obrázek, skutečná podoba se může lišit. Není v měřítku.

                                         
                                      
 

Strana 6 
TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE 



(264IO)  SPA (JET + BUBBLE)  CZECH  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  08/06/2015 

SAVE THESE INSTRUCTIONS Page 7 

 

 

čeština 
264 

A 

 

SOUČÁSTKY (pokračování) 

 
 

Před sestavováním výrobku věnujte, prosím, několik minut tomu, abyste zkontrolovali obsah balení  

a seznámili se se všemi součástkami. 
 

 

 
               Č.

MNOŽSTVÍ 

    4 DOSPĚLÍ    6 DOSPĚLÝCH 

1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 1 12096 12196 

2 MOTOR VODNÍHO FILTRU 1 11888 11888 

3 OVLÁDACÍ PANEL (VČETNĚ #4) 1 11949 11949 

4 ŠROUB OVLÁDACÍHO PANELU 3 11996 11996 

5 TLAKOMĚR 1 11741 11741 

6 KLÍČ NA ŠROUB OVLÁDACÍHO PANELU 1 11053 11053 

7 NAFUKOVACÍ HADICE VÍŘIVKY 1 11830 11830 

8 TĚSNÍCÍ KROUŽEK OTVORU PRO NAPUŠTĚNÍ/VYPUŠTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 2 11788 11788 

9 UZÁVĚR NAFUKOVACÍHO OTVORU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 1 11991 11991 

10 VÍKO NA VYPOUŠTĚNÍ VÍŘIVÉ VANY 1 11995 11995 

11 ADAPTÉR VENTILU NA VYPOUŠTĚNÍ VÍŘIVÉ VANY 1 11718 11718 

12 KRYT FILTROVACÍ KARTUŠE 1 11798 11798 

13 FILTROVACÍ KARTUŠ 2 11692 11692 

14 VÍKO KRYTU FILTROVACÍ KARTUŠE 1 11797 11797 

15 ZÁTKA OTVORU PŘÍVODU 1 11739 11739 

16 VÍŘIVÁ VANA 1 12090 12116 

17 KRYT VÍŘIVÉ VANY 1 11951 12117 

18 NAFUKOVACÍ VAK KRYTU VANY (PŘEDEM UMÍSTĚN V KRYTU) 1 11884 12114 

19 PODKLADOVÁ LÁTKA 1 11717 12110 

20 ŠROUBOVÁK MATICE ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11854 11854 

21 TESTOVACÍ PROUŽKY 1 11855 11855 

22 UTAHOVACÍ KLÍČ 1 11742 11742 

23 ZÁTKA VÝPUSTU 2 11782 11782 

24 ADAPTÉR NAFUKOVACÍ HADICE 1 11829 11829 

25 PŘEZKA MUŽSKÁ 8 11994 11994 

26 PŘEZKA ŽENSKÁ 8 11993 11993 

27 TĚSNÍCÍ KROUŽEK OTVORU PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU ZÁKLADNY 1 11687 11687 

28 ŠROUB KRYTKY ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 4 11712 11712 

29 KRYTKA ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11890 11890 

30 TĚSNÍCÍ KROUŽEK KRYTKY ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11897 11897 

31 MATICE ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11852 11852 

32 ELEKTROLYTICKÝ ČLÁNEK 1 11851 11851 

33 TĚSNÍCÍ KROUŽEK ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11853 11853 

34 KRYTKY VYFUKOVACÍHO VÝPUSTU 1 11992 11992 

35 ADAPTÉR VYFUKOVACÍ HADICE 1 11935 11935 
 

Při objednávání dílů se ujistěte, že máte správné modelové číslo výrobku a číslo součástky/dílu. 

MNOŽSTVÍ 

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE Strana 7 



(264IO)  SPA (JET + BUBBLE)  CZECH  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  08/06/2015 

SAVE THESE INSTRUCTIONS Page 8 

 

 

 

 
 

čeština 
264 

A 
 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU  

 

 

 
Maximum seating capacity: 

 
4 adults 

   
6 adults Kapacita vody: 210 gal (795 L)  290 gal (1098 L) 

Vnitřní/vnější průměr: 59/79 in (150/201 cm) 66/86 in (168/218 cm) 

Výška:     28 in (71 cm) 

Tryskové čerpadlo: 0.9 HP / 220-240 V / 50 Hz 0.95 HP / 220-240 V / 50 Hz 

Dmychadlo vzduchových bublin  1.1 HP / 220-240 V / 50 Hz 

Kapacita průtoku filtrovacího čerpadla:   460 gal/hr (1,741 L/hr) 

Výkon topného tělesa: 2,200 Watts / 220-240 V / 50Hz 

Teplotní rozsah:  20ºC – 40ºC (68ºF – 104ºF) 

Kapacita ohřívání: 1.5-2.5ºC/hr (3ºF – 4.5ºF/hr) 1-2ºC/hr (2ºF – 3.5ºF/hr) 

Počet vodních trysek: 4     6 

Počet bublinkových trysek: 120    140 

Doporučený pracovní tlak vzduchu:    0.083 bar (1.2 psi) 

Elektricky napájená vířivá vana s čerpadlem, topným tělesem, vodní tryskou, dmychadlem, ovládacím 
panelem, vestavěnou filtrací vody a sanitačním systémem. 

 
Tento výrobek vyžaduje jistič o minimální kapacitě 13A. Pokud dojde k vypnutí proudu zkontrolujte, zda se 
na stejném okruhu nenachází nějaký jiný spotřebič s velikým odběrem. 

 

SESTAVENÍ 

 

Požadavky na umístění a příprava 

• Tato vířivá vana může být umístěna v interiéru či exteriéru. Je pouze pro domácí použití. 

• Ujistěte se, že se v oblasti instalace, pod ní, ani v okolí vířivé vany nenachází žádné ostré předměty. 

• Zajistěte řádně umístěnou elektrickou zásuvku, ke které bude vířivá vana připojena a kvůli pravidelnému 

testování funkčnosti proudového chrániče, který je součástí napájecího kabelu, umožněte k ní snadný přístup. 

• Ujistěte se, že je z důvodu údržby vybavení a/nebo servisu kolem vířivé vany dostatek volného místa.  

• Oblast instalace by měla poskytnout možnost výpustu před dlouhodobým uskladnění vířivé vany.  

 
Další požadavky na sestavení v interiéru 

• Ujistěte se, že podlaha unese váhu naplněné vířivé vany, ve které se nachází maximální počet uživatelů. Tuto 

skutečnost ověřte u kvalifikovaného developerského pracovníka /stavebního statika. 

• Ujistěte se, že je podlaha voděodolná a neklouže. Neumisťujte vířivou vanu na koberec nebo další materiály, které budou             
poškozeny vlhkostí a kondenzací vody.  

• Neumisťujte víř. vanu v patře interiéru nad dokončenými obyt. prostory a to z důvodu nebezpečí poškození vodou či vlhkostí. 

• Vlhkost je přirozeným vedlejším účinkem umístění vířivé vany do interiéru. Místnost by měla být dostatečně odvětrána, aby             
vlhkost mohla volně unikat. Abyste zabránili nadměrné kondenzaci vlhkosti v místnosti, instalujte systém odvětrávání.  

 

 
Další požadavky na instalaci v exteriéru 

• Majitelé vířivé vany mohou být zákonem vázáni vytvořit dětské bezpečnostní zábrany, plot, osvětlení a příp. splnit 

další požadavky na bezpečnost. Kontaktujte svůj místní stavební úřad, abyste zjistili podrobnosti. 

• Ujistěte se, že je podloží rovné, vyrovnané, hladké a dostatečně pevné, a že unese plnou váhu naplněné víř.vany. 

• Abyste zabránili zvýšenému zašpinění a poškození podlahy vířivé vany, neinstalujte výrobek na trávník či hlínu.  

• Nevystavujte vířivou vanu po delší časová období přímému slunečnímu svitu. 

• Je možné instalovat vířivou vanu venku, pokud vnější teploty neklesají pod 4°C (39°F)  a pokud teplota vody uvnitř 

vířivé vany zůstane vyšší než 4°C (39°F) a nedojde ke zmrznutí vody uvnitř oběhového systému, čerpadla a 

trubek. Umístěte „vystýlku proti úniku teploty“ mezi dno víř.vany a podloží, abyste zabránili úniku tepla přes dno 

vířivé vany a zajistili lepší udržitelnost tepla. 
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SESTAVENÍ (pokračování) 

 
 
 

Instalujte vířivou vanu nejméně ve dvou lidech. 
1. Přesuňte celé balení na určené místo. Netahejte vířivou vanu po zemi, jelikož ji tím můžete poškodit a                

způsobit únik vody. 

Opatrně otevřete kartonovou krabici – později ji můžete použít k uskladnění vířivé vany, pokud bude delší                 
dobu mimo provozu.  

 

2. Vyložte všechny součástky na zem a ujistěte se, že jsou všechny díly přítomny. V případě 

chybějících či poškozených součástek kontaktujte odpovídající servisní středisko společnosti Intex. 

Jejich seznam najdete v příloze „Autorizovaná servisní centra“. 

 
Sestavení řídící jednotky 
1. Zapojte kabel ovládacího panelu (3) do zásuvky na horní části řídící jednotky a rukou pevně 

zašroubujte víko (viz obázek 1). POZNÁMKA: Rozprostřete podkladovou látku (bublinkovou fólii) 

bublinkami dolů přes vyklizenou oblast na kterou hodláte instalovat vířivou vanu. 

2. Zašroubujte matice ovládacího panelu (4) poskytnutým klíčem (6) abyste zajistili ovládací panel (viz 

obrázek 2). 

3. Zapojte řídící jednotku do elektrické zásuvky. 

                                                                               
                                                                               1                                                                    2 

 

3 
 

 
 
  

                                                                                                                                           6 
 
 
 

1 2                                                                                            4 
 
 

Pro nafukování v interiéru: 

Nafoukněte stěnu vířivé vany 
1. Vyndejte podkladovou látku (19) a rozprostřete ji přes vyklizenou oblast. Poté rozprostřete vystýlku 

vany přes podkladovou látku a otočte vypouštěcí ventily směrem k oblastí určené k vypouštění.  

POZNÁMKA: Rozprostřete podkladovou látku (bublinkovou fólii) bublinkami dolů přes vyklizenou 

oblast na kterou hodláte instalovat vířivou vanu.  

2. Na řídící jednotce vyšroubujte uzávěr nafukování (9) a odkryjte otvor pro nafukování, do kterého 

zastrčte jeden konec nafukovací hadice (7)  otočte s ní doprava, aby zapadla do zámku. (viz obrázek 

3). 

3. Vyšroubujte krytku vzduchového ventilu a odkryjte vztyčenou stopku pro nafukování. Zastrčte druhý 

konec nafukovací hadice (7) do ventilu a otočte doprava, aby zapadla do zámku. (viz obrázek 4). 
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SESTAVENÍ(pokračování) 
 

 
 

4. Stiskněte  tlačítko a nejprve zapněte tlačítka ovládacího panelu. Stiskněte tlačítko, abyste 

nafoukli stěnu vany. Nafukujte dokud zeď není pevná na stisk, ale ne tvrdá. (viz obrázek 5). 

DŮLEŽITÉ: Nenafoukněte zeď příliš a k nafukování nepoužívejte vysokotlaký kompresor.  

5. Stiskněte tlačítko znova, abyste ji vypli. 
 

3 4 
1 2 

 

9 
 
 
 

24 
7 

 

 

5 6 

 
1 

 

 
 
 

2 
5 

 

6. Odpojte nafukovací hadici (7)  od vzduchového ventilu a na vzduchový ventil připojte tlakoměr (5). 

Ukazatel tlakoměru by se při správném nafouknutí měl posunout do zelené oblasti (viz obrázek 6). 

Opakujte předchozí kroky, abyste dle potřeby dofoukli více vzduchu.  

7. Vraťte krytku vzduchového ventilu zpátky na své místo. 

UPOZORNĚNÍ: Krytka je určena k tomu, aby bylo možné ji našroubovat a vyšroubovat. Nikdy 

nepoužívejte sílu, jelikož byste mohli povolit celý vnitřní nafukovací systém ventilu. Pro údržbu viz 

„Upevňování vzduchového ventilu vířivé vany. 
 
 

Nafoukněte nafukovací vak/kryt vany 7 
1. Otevřete nafukovací ventil a zastrčte nafukovací hadici 

 (7) do ventilu;       stiskněte abyste začali  

nafukovat a nafukujte dokud je pevné na stisk ale ne  

tvrdé (viz obrázek 7). 
2. Odpojte nafukovací hadici (7) od nafukovací zástrčky  

a ventilu. 

3. Znovu umístěte víko (9) na nafukovací otvor ovládací  

jednotky; zavřete a zapusťte nafukovací ventil. 

 
 

POZNÁMKA: Pokud bude za potřebí doplnit vzduch do stěny vany nebo vaku krytu poté, co byly 

nainstalovány, projděte si znova výše uvedenou část „Nafukování stěny vířivé vany“. Nafukovací vak je 

předem umístěn uvnitř víka vany. Pokud je třeba ho znovu nainstalovat, umístěte vypuštěný vak dovnitř víka 

před nafouknutím krytu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
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 SESTAVENÍ (pokračování) 
Vyfouknutí/vypuštění vzduchu 

Pro vyfouknutí stěny vany: 
1. Vyšroubujte víko a odkryjte stopku, stiskněte ji dovnitř  

a otočte o 90 doprava, abyste ji zajistili ve stisknuté  

pozici.(viz obrázek 8).                                                                                                                              8 
2. Po dokončení vypuštění, stiskněte výčnělek dovnitř a 

otočte ho o 90 stupňů doprava do pozice pro 
nafukování. 

3. Umístěte víko zpátky na místo. 
 

Pro vyfouknutí nafukovacího vaku víka: 
1. Vytáhněte víko ventilu a přitiskněte ventil u kořene dokud 

není úplně vypuštěn. 

2. Ventil zavřete a zapusťte ho zpátky dovnitř. 
 

Připojení řídící jednotky vířivé vany  
1. Připojte řídící jednotku k vířivé vaně (viz obrázek 9). Rukou konektory dotáhněte do zajištěné pozice. 

K dotahování nepoužívejte nářadí. 

UPOZORNĚNÍ: Na řídící jednotku si nesedejte, nenaklánějte, nepřekrývejte ji a neumisťujte na ni žádné předměty.  
 

9 10 
A 

A C 

C 

B B 

 

B 
 
 
 
 
 
 

2. Připojte sestavenou filtrovací kartuš do vnitřního otvoru vany (označeného jako “B”) (viz obrázek 10).  

Před instalací filtrovacího čerpadla s těsněním nejprve nafoukněte vanu. 

3. Před tím, než naplníte vířivou vanu vodou, ujistěte se, že jsou víka vypouštěcích ventilů na dně dostatečně          
utažena z vnitřní i vnější strany.  

4. Naplňte vanu vodou z kohoutku do úrovně mezi značky MIN and MAX, které se nacházejí na vnitřní 
straně stěny vany. Víř. vanu nepřeplňujte. Nikdy neposouvejte vanu, pokud je naplněna a/nebo pokud je 
řídící jednotka připojena, protože byste je mohli poškodit. 

VAROVÁNÍ: Nikdy nenalévejte vodu jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F) přímo do 
vany. Pro úsporu energie a rychlejší ohřev, doporučujeme naplnit vanu vlažnou vodou. 

5. Umístěte kryt vany a nafukovací víko vany (které je předem součástí víka) přes vanu a ujistěte se, že  

poté, co pásky pevně utáhnete, přezky uzamknete poskytnutým klíčem. 
DŮLEŽITÉ: Víko a kryt víř. vany pravidelně kontrolujte pro případné úniky vody, předčasné opotřebení, 
praskliny či odřeniny. Nikdy nepoužívejte poškozené víko. 

6. Ujistěte se, že je víř.vana zapojena do el. zásuvky. Stiskněte tlač. a aktivujte tlačítka ovládacího 
panelu jednotky. Stiskněte na ovládacím panelu, abyste zapnuli vyhřívání, viz část “Ovládací panel 
vířivé vany“. 

 

DŮLEŽITÉ: Níž popsané situace způsobí pomalejší ohřívání vody: 

• Okolní teplota je nižší než 50ºF (10ºC). 
• Rychlost větru je vyšší než 8-12 mph (3.5-5.4m/s). 
• Během vyhřívání je aktivován tryskový masažér. 
• Během vyhřívání není vířivá vana správně přikryta víkem. 
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INFORMACE O KONCENTRACI SOLI 
 

 

Tato víř.vana je vybavena vestavěným systémem pro čištění slané vody. Kuchyňská sůl (chlorid 

sodný) se skládá ze dvou prvků, chlóru a sodíku. Během instalace přístroje je odměřené 

množství soli rozpuštěno ve vířivé vaně, aby se voda stala mírně slanou. Voda uvnitř víř.vany 

proudí elektrolytickým článkem uvnitř sanitačního systému a ten vyrábí chlór. Ten je následně 

rozpuštěn ve vodě a okamžitě začne ničit bakterie a řasy a způsobovat oxidaci u všech dalších 

organických materiálů. 

 
• Jaký druh soli použít? 

Používejte pouze sůl s chloridem sodným 
Používejte pouze sůl s chloridem sodným (NaCl), která je vyčištěna na alespoň 99%. Je také 

možné použít solné pelety pro ošetření vody (stlačenou formu vypařené soli). Nicméně, v tomto 

případě rozpuštění soli bude trvat delší dobu. Nepoužívejte jodizovanou či žlutou (žlutou 

krevní sůl) obarvenou sůl. Sůl je přidána do vody a je použita elektrolytickým článkem k 

vytvoření chlóru. Čím čistší sůl je dostupná, tím vyšší bude výkon elektrolytického článku. 

 
• Optimální koncentrace soli 
Ideální koncentrace soli ve vířivé vaně se nachází v rozsahu mezi 2000-3000 ppm (dílů na jeden 

milion). Optimální hodnotou je 2500 ppm. 

Příliš nízká koncentrace soli sníží účinnost čistícího systému a způsobí snížené tvoření chlóru. 

Hodnoty příliš vysoké mohou poškodit dodávku energie a způsobit korozi kovových součástek a 

příslušenství. Sůl je ve vířivé vaně neustále recyklována. Jelikož sůl se nevypařuje, její ztráta může 

být způsobena pouze fyzickým odstraněním vody z vířivé vany. 

 
• Přidávání soli  
1. Zapněte tryskové čerpadlo, abyste spustili cirkulaci vody. 

2. Ponechte čistící systém vypnut.  

3. Rovnoměrně rozsypte 4.4 lbs / 2 kg soli po vnitřním prostoru vířivé vany. 

4. Rozviřte sůl na dně, abyste urychlili proces rozpouštění. Nenechávejte sůl, aby se nashromáždila 

na dně víř.vany. Spusťte tryskové čerpadlo na jednu hodinu, aby se sůl důkladně rozpustila. 

5.   Poté, co je všechna sůl rozpuštěna, stiskněte toto tlačítko           a aktivujte sanitační systém. (viz 

část “Návod na provozování sanitačního systému”), kód “003H” začne blikat a v tuto chvíli 

nastavte dobu (v hodinách) po kterou sanitační systém bude v provozu. POZNÁMKA: 

NESTIKNĚTE žádné jiné tlačítka na ovládacím panelu a ujistěte se, že je vyhřívání během 

sanitačního procesu vypnuté. 
 

• Odstraňování soli, pokud je její koncentrace příliš vysoká. 
Pokud jste přidali příliš mnoho soli, z jednotky uslyšíte zvukový signál a na displeji uvidíte kód 

„E92“ (viz „tabulka LED kódů). Pokud tato situace nastane, stiskem tlačítka          ON/OFF, 

vypněte sanitační systém a odpojte říd.jednotku - budete muset snížit koncentraci soli. Toto lze 

udělat pouze částečným vypuštěním slané vody z víř.vany a doplněním vody z vodovodu. 

Vypusťte a doplňte zhruba 25% vody, dokud z displeje nezmizí varovná zpráva. 

 
• Přidávání soli, pokud je koncentrace příliš nízká 
Pokud jste nepřidali dostatečné množství soli, z jednotky zazní zvukový signál a na displeji se 

zobrazí výstražný kód „E91“ (viz „tabulka LED kódů“). V tom případě stiskněte        ON/OFF 

tlačítko a vypněte sanitační systém, odpojte říd.jednotku a počkejte 10 vteřin. Jednotku znovu 

zapojte, přidejte 1.1 lbs / 0.5 kg soli dokud výstražný kód “E91” nezmizí (viz část “Přidání soli”). 
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Provoz 
 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VÍŘIVÉ VANY 
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H                   40   C 
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A:  Tlačítko vyhřívání  

 B:  Tlačítko režimu Celsius/Fahrenheit      
C:  Tlačítko zvýšení teploty  

      D :     Tlačítko snížení teploty  
                          E:  Tlačítko vodního filtru 

                                                      F:   Tlačítko vodních trysek  
 G: Tlačítko sanitace 

 H:  LED displej 
I:   Tlač. zapnutí/vypnutí 
J:  Tlačítko bublinkovač 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 oC 

Tlačítko zapnutí/vypnutí: Pokud je jednotka zapojena v el. proudu, použijte toto tlačítko, abyste aktivovali 
ovládací tlačítka jednotky. Pokud je panel aktivován, vedle tlačítka se rozsvítí zelené kontrolní světlo. 
Stisknutím tlačítka vypnete všechny zapnuté funkce přístroje. POZNÁMKA: Tlačítko Zap./vyp. může vypadat 
jako černé tlačítko uprostřed ovládacího panelu. 

Tlačítko vyhřívání: Tímto tlačítkem aktivujte vyhřívání. Čerpadlo začne ohřívat vodu ve víř.vaně, dokud 

její teplota nedosáhne nastavené hodnoty. Pokud teplota vody klesne o 1-2°C (1.8-3.6°F)  pod 
nastavenou hodnotu, vyhřívání se znovu spustí. Pokud symbol ohně svítí červeně, je vyhřívání zapnuto. 
Až symbol ohně začne svítit zeleně, voda již dosáhla požadované teploty. Vyhřívání je zastaveno a filtrace 
bude neustále pracovat. 
POZNÁMKA: Abyste zastavili filtraci poté, co vyhřívání již skončilo, nejprve stiskněte tlačítko vyhřívání a 
pak tlačítko filtru. Pokud pouze stisknete tlačítko vyhřívání ve chvíli, když vyhřívání skončilo, vypnete 
pouze systém vyhřívání a filtrace bude pokračovat po dobu dalších 24 hodin před automat. vypnutím.   

Tlačítko přepnutí režimu Celsius/Fahrenheit: 
Teplota může být zobrazena buď ve st. Fahrenheita či Celsia. Základní nastavení jsou st. Celsia. 

POZOR: NIKDY nepoužívejte vířivou vanu, pokud je teplota na ukazateli vyšší než 40°C (104ºF). 
Tlačítko nastavení teploty: Stisknutím tlačítka pro zvýšení/snížení teploty se rozbliká LED ukazatel. 
Pokud ukazatel bliká, můžete nastavit požadovanou teplotu. Podržením tlačítek budou hodnoty urychleně 
klesat/stoupat. Pro potvrzení nastavení zůstane nové požadované nastavení teploty na LED zobrazeno po 
dobu 5 vteřin. 

POZNÁMKA: Výchozí nastavení teploty je 20°C (68°F). 

POZNÁMKA: Teplotu lze nastavit v rozsahu 20°C (68°F) to 40°C (104°F). 

Tlačítko vodní filtrace: 
Stiskem tlačítka zapnete a vypnete vodní čerpadlo. Pokud je zapnuté vyhřívání, bude automaticky 
spuštěna filtrace. 
Po aktivování se ikona vodní filtrace rozsvítí zeleně. 

Tlačítko proudových trysek: Použijte tlačítko, abyste aktivovali tryskový masažér. Po 30 minutách 
nepřetržitého provozu se masažér automaticky vypne. Pokud je funkce aktivována, ikona vodních trysek 
se rozsvítí zeleně. Úhel proudu vodních trysek lze na vnitřní stěně ručně upravit.  
VAROVÁNÍ: Nespouštějte vodní trysky, pokud je na vaně připevněn kryt/víko. Uvnitř víř.vany se může vytvořit vzduchový 
přetlak a nenávratně způsobit škodu na majetku či osobách. 
Tlačítko bublinkovače: Použijte tlačítko, abyste aktivovali masažér, který je vybaven funkcí 

automatického vypnutí po 30 minutách. Pokud je bublinkovač aktivován, svítí ukazatel zeleně.  

VAROVÁNÍ: Nespouštějte bublinkovač pokud je na vaně připevněn kryt/víko. Uvnitř víř.vany se může 
nahromadit vzduch a způsobit nenávratnou škodu na osobách či majetku. 

Tlačítko sanitizéru: Tlačítkem aktivujete a nastavíte provozní hodiny sanitizéru. 
 

LED displej: Displej po zapnutí automaticky zobrazuje aktuální teplotu vody. 

 
POZNÁMKA: Vestavěný systém pro změkčování vody pracuje, pokud je spuštěna filtrace. 

Úprava proudových trysek 
Množství vody a tlak, který z trysek proudí, se dají regulovat otáčením obroučky ve směru hodinových 
ručiček (nejvyšší proud vody), proti hodinovým ručičkám (nízký proud vody) či jakkoliv mezitím. 
Uzavřením jedné nebo dvou trysek přesměrujete vodní tlak na zbývající trysky. 
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INSTRUKCE NA PROVOZOVÁNÍ SANITAČNÍHO SYSTÉMU 

 
 
 

1. Aktivujte sanitační systém: 

Stiskněte tlačítko sanitace na ovládacím panelu. Tímto 

aktivujete sanitační systém a filtraci. Ikona sanitizéru a filtrace se 

rozsvítí zeleně. Na LED ovládacím panelu se rozbliká kód 

“003H”, což znamená, že je jednotka připravena k 

naprogramování. 

 
2. Nastavte provozní dobu sanitačního systému: 

Rozbliká se minimální nastavená doba (kód „003H“). Stiskněte 

tlačítko sanit.            a navyšte provozní dobu z 003H na 005H a 

008H (viz část „tabulka LED kódů“). Stisknutím tlačítka       poté, 

co se objeví nevyšší počet hodin (kód „008H“) deaktivujete 

sanitační funkci a LED panel zobrazí teplotu vody víř.vany. 

Pokud jste vybrali příliš dlouhou dobu, stiskněte tlačítko znova, 

abyste cyklus zopakovali. Po nastavení provozní doby přestane 

LED displej po 10 vteřinách blikat a sanitační systém se spustí. 

Při prvním použití víř.vany nastavte provozní dobu na „008H“. 

V průběhu sanitace se informace zobrazené na panelu budou 

střídat mezi teplotou vody víř.vany a zbývající dobou sanitace.  

Po dokončení cyklu se na LED panelu zobrazí teplota vody. Otestujte  
kvalitu vodu za použití přiložených testovacích proužků a ujistěte se, že se hodnota volného chlóru 
nachází mezi 2-4 ppm. 
Poznámka: NESTISKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu a ujistěte se, že je vyhřívání         
vypnuté a během sanitačního procesu přikryjte víř.vanu upevněním víka. 

 
3. Dle potřeby znova nastavte provozní dobu: 

Během sanitačního procesu může být provozní doba dle potřeby upravena. Stiskněte tlačítko 

sanitace, rozbliká se LED kód „003“. Zopakujte krok 2. 

 

 
4. Dle potřeby vypněte sanitační systém ručně: 

Během sanitačního procesu můžete sanitační systém ručně vypnout. Jednoduše stiskněte 

tlačítko zap./vyp.             na ovládacím panelu. Sanitační systém se zastaví a světlo u ikony 

sanitizéru zmizí.  

 
5.   Restartování sanitačního systému: 

Poté, co naprogramovaný cyklus skončí, začne LED panel zobrazovat teplotu vody, 

zařízení ukončí sanitací a světlo u ikony sanitizéru zhasne. Abyste znova zapnuli sanitaci, 

následujte výše uvedené kroky. 

 
6.   Pravidelně kontrolujte kvalitu vody ve vířivé vaně: 

Koncentrace volného chlóru může kolísat dle počtu uživatelů vířivé vany, místních vodních 

podmínek a intenzity slunečního svitu (vnější použití). Během prvního používání vířivé vany 

kontrolujte kvalitu vody za použití přiložených testovacích proužků minimálně dvakrát denně, 

abyste udrželi hodnotu volného chlóru mezi 2-4 ppm. Poté, co se hodnota volného chlóru 

stabilizuje, kontrolujte kvalitu vody každý týden, abyste zajistili optimální úroveň sanitace.
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TABULKA KÓDŮ LED 
 

 
 
 

 

LED kód 
 

Význam 

001H  Provozní doba (zbývá 1 hodina) 

002H     Provozní doba (zbývají 2 hodiny) 

003H     Provozní doba (zbývají 3 hodiny) 

004H     Provozní doba (zbývají 4 hodiny) 

005H       Provozní doba (zbývá 5 hodin) 

006H       Provozní doba (zbývá 6 hodin) 

007H       Provozní doba (zbývá 7 hodin) 

008H       Provozní doba (zbývá 8 hodin) 

E90 Není průtok vody 

E91 Výstražná zpráva (nízká koncentrace soli) 

E92  Výstražná zpráva (vysoká koncentrace soli) 

E94 Teplota vody příliš nízká 

E95 Teplota vody je kolem 50°C (122°F) 

E96 Systémová chyba 

E97                                   Suchá ochrana proti ohni 

E99 Porucha čidla teploty vody 

 
END 

Po 72 hodinách nepřetržitého provozu ohřívání čerpadlo automaticky 

přejde do režimu spánku. Funkce urychleného vytápění a vodní filtrace 

jsou zablokovány. 
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ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE 

 
 

VAROVÁNÍ 
 

Před odstraněním, čištěním, opravou či při jakýchkoliv úpravách výrobku ho vždy odpojte 
z elektrické sítě 

 

Sanitace vody 
Vlastník víř.vany musí prostřednictvím plánované údržby (denní, pokud je nezbytná) pravidelně kontrolovat a 

udržovat vodu čistou. Používání sanitizéru či dalších chemikálií udržuje vodní bakterie a viry pod kontrolou. 

Udržování správné rovnováhy chemie vody správným používáním sanitizéru je tím nejdůležitějším faktorem, 

který prodlouží životnost a vzhled víř.vany a zajistí čistou, zdravou a bezpečnou vodu. Dodržování správných 

technických postupů je důležité pro testování a ošetřování vody ve víř.vaně. Pro další informace ohledně 

chemikálií, sanitizérů, testovacích sad a postupů se poraďte se svým odborníkem na bazény/víř.vany. 

POZOR: VŽDY DODRŽUJTE NÁVOD VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ A MYSLETE NA NEBEZPEČÍ A 
HROZBY VŮČI ZDRAVÍ.  

 
Nepřidávejte chemikálie pokud je víř.vana obsazena osobami – mohli byste způsobit podráždění oči 

nebo kůže. Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit víř. vanu. Společnost Intex Recreation Corp., Intex 

Development Co. Ltd. a jejich dceřiné společnosti, autorizovaní agenti a servisní centra, prodejci či 

zaměstnanci nejsou žádným způsobem zodpovědni vůči kupci či jakékoliv další straně ve věci finanční 

ztráty způsobené únikem vody, chemikálií či dalšího poškození vod . 

 

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ.VANĚ  

 
 

Preferované hodnoty odečtu vodních chemikálií 

 Minimální Ideální Maximální 

Volný chlór 2 ppm 2 - 4 ppm 5 ppm 

pH 7.2 7.2 - 7.6 7.8 

Celková alkalita (TA) 60 ppm 80 ppm 120 ppm 

Koncentrace uhličitanu vápenatého 
(CaCO3) 

100 ppm 150–250 ppm 350 ppm 

Index nasycení (SI) –0.3 0 +0.3 

Teplota vody 20ºC / 68 ºF 20–40ºC / 68–104ºF 40ºC / 104ºF 

 

Volný chlór: představuje zbytkovou hodnotu chlóru, která se nachází ve vodě. 

Pokud je výsledek příliš nízký, značí nedostatečnou úroveň dezinfekce. 

Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit problémy se zápachem chlóru, podráždění kůže a očí, korozi            
kovových částí a dalších materiálů. 

 
pH: hodnota, která ukazuje nakolik je voda ve vířivé vaně kyselá nebo zásaditá. 

Pokud je výsledek příliš nízký, může způsobit korozi kovu, podráždění očí a kůže a narušení celkové alkality.  

Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit usazování vodního kamene, zamlženou vodu, nižší účinnost 

filtru/ohřívání, podráždění očí a kůže, nízkou účinnost chlóru. 

 
Celková Alkalita (TA): označuje, nakolik je voda odolná vůči změnám v koncentraci pH. Určuje, nakolik rychlá a 

snadná bude úprava hodnoty pH, proto vždy upravte celkovou alkalitu před tím, než začnete upravovat hodnotu pH.  

Pokud je výsledek příliš nízký, může způsobit korozi kovu, podráždění očí a kůže. Nízká alkalita způsobí nestabilitu 

hodnoty pH. 

Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit usazování vodního kamene, zamlženou vodu, nižší účinnost 

filtru/ohřívání tělesa, vysokou spotřebu chlóru. 

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE Strana 16 



(264IO)  SPA (JET + BUBBLE)  CZECH  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  08/06/2015 

SAVE THESE INSTRUCTIONS Page 17 

 

 

 

 
 

čeština 
264 

A 
 

 

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ. VANĚ  (pokračování) 

 

 

Koncentrace uhličitanu vápenatého (CaCO3): označuje množství rozpuštěného vápníku a hořčíku ve 

vodě. Pokud je výsledek příliš nízký, může způsobit problémy při uvádění vodní chemie do rovnováhy, 

korozi kovových součástí, podráždění očí a kůže a pěnivost vody. 
Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit usazování vodního kamene, zamlžení vody, podráždění očí a 

kůže, problémy při uvádění vodní chemie do rovnováhy, nízkou účinnost filtru/topného tělesa. 

 
Index nasycení (SI): teplota, koncentrace uhličitanu vápenatého, celková alkalita a hodnota pH označují 

hlavní faktory, které ovlivňují usazování vodního kamene. Index nasycení naznačuje nakolik má voda sklon 

k tomu, aby se v ní usazoval vodní kámen či způsobovala korozi: 

SI = pH+TF+CF+AF-12.1 
*Kde: TF = teplotní faktor; CF = faktor koncentrace uhličitanu vápenatého; AF = faktor celková alkality 

 

Teplota vody  

TF 
Koncentrace 

uhličitanu 

vápenatého 

(ppm) 

 

CF 
Celková alkalita 

(ppm) 

 

AF 

(ºC) (ºF)      
8 46 0.2 75 1.5 50 1.7 

12 54 0.3 100 1.6 75 1.9 

16 61 0.4 150 1.8 100 2.0 

19 66 0.5 200 1.9 150 2.2 

24 75 0.6 250 2.0 200 2.3 

29 84 0.7 300 2.1 300 2.5 

34 93 0.8 400 2.2 400 2.6 

40 104 0.9 500 2.3 -- -- 

-- -- -- 1000 2.6 -- -- 

Otestujte koncentraci pH, teplotu, koncentraci uhličitanu vápenatého a celkovou alkalitu. Použijte odpovídající 

faktory v rovnici SI. 

SI = 0, rovnováha 

Pokud SI > 0 dojde k usazování vodního kamene či zamlžená voda. 

Pokud SI < 0 dojde k způsobuje korozi kovů a podráždění očí a kůže. 

SI je považován za vyhovující, pokud je jeho hodnota v rozsahu mezi -0.3 a +0.3. Nula je ideální hodnota. 

 

Úprava chemii vody ve vířivé vaně  
Jak upravit vodní chemii, pokud jsou hodnoty mimo rozsah. POZOR: Vždy dodržujte instrukce výrobce chemikálií,           

stejně jako varování ohledně poškození zdraví a jiných nebezpečí. 

 
Úprava celkové alkality (TA)  

Odstraňte víko vany a vyvětrejte vodu. Použijte přiložené testovací proužky, abyste zkontrolovali koncentraci                
chemikálií. Nejprve se ujistěte, že je koncentrace chlóru ve vodě v rozsahu mezi 2-4 ppm, jelikož konc. chlóru             
ovlivňuje výsledky testu celkové alkality. Pokud je hodnota celkové alkality (a ne pH) vyšší než 120 ppm, přidejte 
chlorovodíkovou kyselinu či disiřičitan sodný, abyste snížili hodnotu celkové alkality.  

Pokud je hodnota celkové alkality (TA) nižší než 60 ppm, přidejte hydrogenuhličitan sodný (jedlou sodu). 

Např. (pro 4 dospělé osoby), pokud je hodnota celkové alkality (TA) 180 ppm, požadované snížení je 60 ppm. Dle           
níže uvedené tabulky musíte přidat 0.269 Lb (121 g) disiřičitanu sodného nebo 0.101 qt (96 ml) kyseliny       
chlorovodíkové. 

 
Pokud je hodnota odečtu vyšší než 240 ppm, můžete do vody po kapkách přidávat disiřičitan sodný nebo 

chlorovodíkovou kyselinu, dokud se při odečtu na testovacím proužku neobjeví hodnota 240 ppm. Poté 

přidejte 0.528 Lb (238 g) disiřičitanu sodného nebo 0.202 qt (192 ml) chlorovodíkové kyseliny. 

 
POZNÁMKA: Po upravení hodnot hodnoty znovu otestujte po 24 hodinách a dle potřeby znovu proveďte úpravy. 
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CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ. VANĚ (pokračování) 

 
 

Snížení celkové alkality 

 
Množství disiřičitanu sodného pro snížení celkové alkality  

 

Požadovaná hodnota 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm 

Objem: 210 

gal / 795 L 

0.269 Lb 0.358 Lb 0.448 Lb 0.528 Lb 0.627 Lb 

121 g 161 g 202 g 238 g 283 g 

Objem: 

290 gal / 1098 L 

0.368 Lb 0.492 Lb 0.614 Lb 0.737 Lb 0.860 Lb 

168 g 224 g 279 g 335 g 391 g 
 

Množství kyseliny chlorovodíkové pro snížení celkové alkality 
 

Požadovaná hodnota 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm 

Objem: 210 

gal / 795 L 

0.101 qt 0.135 qt 0.169 qt 0.202 qt 0.234 qt 

96 mL 128 mL 160 mL 192 mL 223 mL 

Objem: 

290 gal / 1098 L 

0.139 qt 0.185 qt 0.232 qt 0.278 qt 0.324 qt 

132 mL 176 mL 220 mL 264 mL 308 mL 
 
 

Zvýšení celkové alkality 

(chlorovodíková kyselina: 31.45%) 

 

Množství jedlé sody pro zvýšení celkové alkality  
 

Požadovaná hodnota 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 

Objem: 210 

gal / 795 L 

0.059 Lb 0.118 Lb 0.178 Lb 0.237 Lb 

27 g 53 g 80 g 107 g 

Objem: 

290 gal / 1098 L 

0.081 Lb 0.162 Lb 0.244 Lb 0.326 Lb 

37 g 74 g 111 g 148 g 

 
Úprava hodnoty pH  

Pokud je po snížení celkové alkality na hodnotu 120 ppm nebo zvýšení na hodnotu 80ppm hodnota pH stále 
vysoká nebo nízká, můžete ji upravit dle následující tabulky. 

 
Snížení hodnoty pH 

 
Snížení hodnoty pH za použití chlorovodíkové kyseliny  

 

Objem 210 gal (795 L) 290 gal (1098 L) 

Celková alkalita 120 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm 
 
 

Z→na 

 

8.4→7.2 
0.028 qt 0.018 qt 0.038 qt 0.025 qt 

26 mL 18 mL 36 mL 24 mL 
 

7.8→7.2 
0.019 qt 0.013 qt 0.026 qt 0.017 qt 

18 mL 12 mL 22 mL 16 mL 
 

Snížení hodnoty pH za použití disiřičitanu sodného 
 

Objem 210 gal (795 L) 290 gal (1098 L) 

Celková alkalita 120 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm 
 
 

Z→na 

 

8.4→7.2 
0.071 Lb 0.047 Lb 0.095 Lb 0.063 Lb 

32 g 21 g 43 g 29 g 
 

7.8→7.2 
0.047 Lb 0.032 Lb 0.064 Lb 0.043 Lb 

21 g 14 g 29 g 20 g 
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CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ.VANĚ (pokračování) 

 

 
 

Zvýšení hodnoty pH 
 

Zvýšení hodnoty pH za použití jedlé sody  
 

Objem 210 gal (795 L) 290 gal (1098 L) 

Celková alkalita 120 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm 
 

Z→na 
 

6.8→7.2 
0.541 Lb 0.361 Lb 0.737 Lb 0.491 Lb 

243 g 163 g 335 g 224 g 
 

 

Úprava koncentrace uhličitanu vápenatého  
Používejte přibalené testovací proužky, abyste zkontrolovali tvrdost vody a upravili ji dle následující tabulky.  

 
Snížení koncentrace uhličitanu vápenatého  

Pokud je voda ve Vaší domácnosti změkčována, abyste snížili koncentraci uhličitanu vápenatého, smíchejte               
tvrdou vodu z vířivé vany se změkčenou vodou dle poměru, který je zobrazen v tabulce: 

Snížení koncentrace uhličitanu vápenatého za použití změkčené vody 
 

Původní hodnota 1000 ppm 500 ppm 350 ppm 250 ppm 

Požadovaná hodnota: 

100 ppm 

Poměr objemu vody (obj.tvrdé vody:obj.změkč.vody) 

1:9 1:4 2:5 2:3 
 

Zvýšení koncentrace uhličitanu vápenatého 

Pokud je hodnota koncentrace uhličitanu vápenatého ve vodě nižší než 100 ppm, přidejte do vody 

chlorid vápenatý. 
 

Objem 210 gal (795 L) 290 gal (1098 L) 

m (CaCl2) 0.197 Lb 89 g 0.269 Lb 122 g 
 

 

VAROVÁNÍ 

Kyselina chlorovodíková je žíravinou a tekutý roztok hydrogensíranu sodného 
(NaHSO4) je vysoce kyselý. Zacházejte se všemi chemikáliemi opatrně a nasaďte 
si ochranné pomůcky včetně ochranných rukavic a brýlí. Je nadmíru důležité, aby 
se Vám kyselina nebo její stříkance nedostaly na kůži, do očí či na oblečení. 
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ÚDRŽBA 
 

Údržba vody a filtrovací kartuš  
Ochraňte všechny uživatele víř.vany před nemocemi, které jsou spojené s vodním prostředím tím, že 

budete udržovat vodu čistou a sanitní. Vždy dodržujte správné hygienické zásady. Abyste zajistili dobrou 

kvalitu vody, dodržujte následující postupy: 

1. Každý den zkontrolujte a vyčistěte filtrovací kartuš. Vyměňujte filtrovací 

kartuš každé tři dny. 

a. Vyšroubujte schránku filtrovací kartuše z vnitřní stěny vany a  

odstraňte kartuš (viz obrázek 11).                                                                                                      12 
b. Použijte zahradní hadici, abyste kartuš propláchli. Pokud je po  

propláchnutí kartuš stále zašpiněná a zbarvena, měla by být                                                        13 

vyměněna. Vždy si ponechávejte v zásobě náhradní kartuš.                      14 

c. Znovu zaveďte vyčištěnou kartuš zpět do krytu a našroubujte ho  

na vnitřní stěnu vany. 

2. Vyměňujte vodu ve viř.vaně každé dva týdny. Pro další informace viz 

část „Vypouštění vany“ a „Čištění vany“. 

3. Používejte chemikálie, abyste udrželi správnou chemickou rovnováhu 

vody. Na škody na víř.vaně způsobené špatným používáním chemikálií a 

špatným zacházením s vodou se nevztahuje záruka. 

4. Všichni uživatelé se musí před používáním vířivé vany osprchovat.  

DŮLEŽITÉ 
Před čištěním odpojte napájecí kabel. Abyste zabránili vodě v úniku, ucpěte otvory pro 

nasávání a vypouštění vody. Poté, co dokončíte údržbu, musíte přístroj znovu zapojit a 

odstranit všechny použité zátky. 
 

Čištění elektrolytického článku 

Samočistící funkce elektrolytického článku je zabudována do programu elektronického ovládání. Ve většině 

případů samočistící funkce bude udržovat článek při optimální účinnosti. V některých oblastech s tvrdou 

vodou (s vysokým obsahem minerálů, záleží na místních podmínkách) se mohou na titanové destičce 

usazovat minerály a ovlivnit účinnost sanitace, proto může být nutné článek pravidelně ručně čistit. Abyste 

udrželi maximální výkon, doporučujeme otevřít a pohledem zkontrolovat elektrolytický článek každé dva 

týdny (v případě, že je tvrdost < 100 ppm) či jednou týdně (v případě, že je tvrdost >350 ppm). 

V následujících krocích se dozvíte, jak vyčistit elektrolytický článek. 
 

Kontrola a čištění: 

1. Vypněte jednotku a vypojte ji z elektrické zásuvky. 

2. Vyšroubujte schránku filtrovací kartuše z vnitřní stěny vířivé vany a abyste zabránili úniku vody, použijte              
poskytnuté zátky (15 & 23) pro utěsnění otvoru pro nasávání a vypouštění vody z vnější a vnitřní strany vany. 

3. Za použití šroubováku Philips (není součástí balení) odstraňte čtyři šroubky z průhledné schránku a                
odstraňte víko z ovládací jednotky vířivé vany. 

11 
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4. Odpojte kabel elektrolytického článku. Použitím přiloženého klíče na elektrolytický článek, vyšroubujte              
matici elektrolytického článku otočením proti směru hodinových ručiček  (20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vysuňte elektrolytický článek a umístěte ho do nádoby do které nalijte kuchyňský ocet. Namáčejte titanovou    
destičku v octu po dobu zhruba jedné hodinu, dokud se nerozpustí všechny usazeniny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vyjměte elektrolytický článek a propláchněte titanovou destičku tekoucí vodou. Pozor: nenamočte kovový          
konektor elektrolytického článku a nenechte ho přijít do styku s octem a vodou. 

7. Abyste znovu zavedli elektrolytický článek, zopakujte výše uvedené kroky v obráceném pořadí.  

POZOR: Ujistěte se, že je vroubek elektrolytického článku ve stejné rovině s vroubkem na schránce                  

elektrického článku.  
 
 

INTEX
® 

TESTOVACÍ PROUŽKY (SOUČÁST BALENÍ VÝROBKU) 

 

Za pomoci testovacích proužků můžete zaroveň zjistit úroveň „volného chlóru“, hodnotu „pH“, „celkovou 

alkalitu“ a „koncentraci uhličitanu vápenatého“. Doporučujeme testovat chemickou rovnováhu vody 

jednou týdně a udržovat hodnotu chlóru mezi 2-4 ppm. 

 
Kroky and použití 

1. Ponořte celý proužek do vody a okamžitě ho vynořte. 

2. Po dobu 15 vteřin držte proužek v rovině. Nesklepávejte z proužku přebytečné množství vody. 

3. Nyní porovnejte barvu proužku s barevným schématem na nálepce obalu. Pokud je nutné, upravte 

hodnotu chemikálií ve vodě. Je nesmírně důležité dodržet během testování hodnot chemikálií správný 

postup. Přečtěte si a pečlivě dodržujte návod na testovacím proužku.  
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Vypouštění vířivé vany 12 

1. Vypněte a odpojte řídící jednotku. 11 1 

2. Připojte vypouštěcí adaptér na zahradní hadici a umístěte druhý konec na  
vhodné místo pro vypouštění. (viz obrázek 12). 

3. Odstraňte vypouštěcí víko z vnější stěny vany a připojte adaptér vypoušť. 

ventilu k vypouštěcímu ventilu. (viz obrázek 12). 

4. Z vnitřní stěny vany otevřete víko vypouštěcího otvoru. Voda začne proudit 
ze zahradní hadice. 

5. Když voda přestane vytékat, odpojte řídící jednotku od vany. Nadzvedněte  

vanu na opačné straně od vypouštěcího ventilu a navádějte zbývající vodu   
na vypouštěcí otvor dokud vana nebude úplně vypuštěna. (viz obrázek 13). 

6. Převraťte vanu dnem vzhůru, abyste odstranili zbývající vodu. (viz obr. 14). 

7. Vyšroubujte vypouštěcí ventil na řídící jednotce a vypusťte zbývající vodu. 

K tomuto úkonu použijte minci. (viz obrázek 15). 
8. Čistým ručníkem z vany a řídící jednotky otřete zbývající vodu a  

nashromážděnou vlhkost.
 

 

9. Ujistěte se, že jsou víř.vana a řídící jednotka důkladně vysušeny. 

POZNÁMKA: Abyste zabránili vodě v úniku, použijte přiložené zátky (15 

& 23) k uzavření napouštěcích a vypouštěcích otvorů z vnitřní strany 

vany. 

 
Čištění vířivé vany 
Pokud se ve vaně objeví okem viditelná špína nebo se voda stane zakalenou  
(zamlženou) a nepodaří se je odstranit správnou chemickou rovnováhou vody, 
budete muset vyměnit vodu a vyčistit vanu, viz část „Vypouštění vířivé vany“. 
Ve chvíli, kdy je vana prázdná, vyčistěte kryt kartuše, který se nachází na vnitřní 
stěně vany a vyčistěte či vyměňte filtrovací kartuš. Použijte houbičku nebo 
jemné mýdlo, abyste otřeli a odstranili případné zbytky špíny nebo nečistoty z  
vnitřní stěny vany. Před znovunaplněním vanu důkladně propláchněte vodou. 
DŮLEŽITÉ: K čištění nepoužívejte kovovou houbičku nebo abrazivní čistící 

Prostředky. 

 

Utěsnění vzduchového ventilu vany 16 

Před použitím zkontrolujte vzduchotěsnost vzduchového ventilu pro případné  
poškození. Pokud vzduch uniká vzduchovým ventilem, dle následujících instrukcí 
použijte přiložený klíč (22) pro utěsnění vzduchového ventilu. 
1. Ujistěte se, že je vana vypuštěna, odstraňte víko vzduchového ventilu a do 

těla ventilu vsuňte klíč (22) (viz obrázek 16). 

2. Jednou rukou přidržujte základnu vzduchového ventilu z vnitřní strany 
vany a druhou rukou otočte klíčem (22) ve směru hodinových ručiček. 

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepovolujte ventil, pokud vanu používáte nebo je naplněna 

vodou. Klíč vzduchového ventilu používejte pouze v případě, že je ventil povolen nebo pokud zjistíte únik  
v oblasti základu ventilu. Neutahujte vzduchový ventil příliš – přílišným utahováním ho můžete poškodit. 
Pouze se ujistěte, že je ventil utěsněn a že kolem něj neobjevíte žádné úniky.  

 
Kryt/víko vany 
Přezky na upevnění víka jsou zároveň zamykatelné – k tomu použijte dva klíče, které naleznete v plastovém sáčku 

s uživatelskou příručkou a ostatním příslušenstvím. Pro jednoduchost používání je každá přezka je označena 

symbolem „locked“ (uzamčeno) či „unlocked“ (odemčeno). Abyste změnili pozici, zasuňte klíč do otvoru na přezce 

a otočte ho do odpovídající pozice dle Vašeho požadavku. 

Abyste zajistili vířivou vanu před neoprávněným použitím, vždy po používání umístěte víko a zamkněte všechny 

přezky. Klíče vždy uschovávejte mimo dosah dětí. V případě ztráty klíčů můžete k odemčení/uzamčení použít 

jakýkoliv rovný šroubovák podobné velikosti. 

Pravidelně víko kontrolujte pro případná poškození, předčasné opotřebení, trhliny či znaky únavy materiálu. 

Nikdy nepoužívejte poškozené či opotřebené víko – neposkytne požadovanou úroveň ochrany před 

neoprávněným přístupem dětmi. 
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Oprava vany a krytu/víka 
Použijte přiloženou záplatu na opravu drobných děr: 

• Opravovanou oblast důkladně očistěte a usušte. 

• Odlepte záplatu z nosného papíru, umístěte ji přes poškozenou oblast a pevně ji přitiskněte. Oblast vyhlaďte,           
abyste zpod záplaty odstranili případné vzduchové bubliny. 

 
 

DŮLEŽITÉ 
Teplota okolního vzduchu může ovlivňovat vnitřní tlak nafouknutých částí. Vzduch uvnitř 
nafouknuté části vany se může kolísající teplotou rozpínat a stahovat a způsobovat pokles tlaku. 
Pokud tato situace nastane, jednoduše použijte dodávaný tlakoměr, abyste zkontrolovali vnitřní 
tlak nafouknutých částí a přidali vzduch dle potřeby.  

 
 
 
 
 

USKLADNĚNÍ 
 

1. Vysušte a vyčistěte vanu dle instrukcí uvedených v části „Vypouštění vany“ a „Čištění vany“. 

2. K vyfouknutí a demontáži vany, řídící jednotky a víka použijte návod na montáž v obráceném pořadí. 
3. Abyste vypustili vzduch z vany a nafouknuté části víka: 17 

a) Použitím přiloženého maticového klíče (6) otevřete víko otvoru  
pro vypouštění vzduchu (34) (viz obrázek 17). 

b) Vsuňte adaptér hadice na vypouštění vzduchu (35)  
do vypouštěcího otvoru.

 1
 

c) Přes adaptér na vypouštěcí hadici (35) nasuňte hadici na  
napouštění vzduchu (7). 

d) Vložte druhý konec napouštěcí hadice do vzduchového ventilu  
vany nebo ventilu nafukovací části krytu. 

e) Stiskněte tlačítko abyste ji vyfoukli. 
f) Po ukončení vypuštění vzduchu zopakujte výše uvedené kroky 

v opačném pořadí a ujistěte se, že je víko vypouštěcího  
otvoru (34) bezpečně utěsněné.  

Pozor: Používejte pouze k účelům, které jsou popsány v návodu.  
Abyste zabránili poškození nafukovacího motoru, udržujte během  
nafukování nafukovací hadici dál od vody nebo malých předmětů. 

4. Ujistěte se, že jsou před uskladněním všechny součástky důkladně  

vyčištěny a vysušeny. Hodinu před složením vany ji nechte vyvětrat 
na slunci.  

5. Volně přeložte vanu a abyste se vyhnuli poškození lemu a vystýlky,  

vyhýbejte se přeložení do ostrých rohů.
  

6. Pro příští použití si připravte novou filtrovací kartuš. 

7. Uložte vanu a příslušenství na suchém místě s kontrolovanou 

teplotou mezi 0º – 40ºC (32º – 104 ºF). 

8. Ke skladování můžete použít originální balení. 

34 

6 

35 

24 

 

 1 

 

 2 

 

 3 
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

 

 

PROBLÉM 
 

PŘÍČINA 
 

ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI SE NIC 

NEZOBRAZUJE/ 

OVLÁDACÍ 

JEDNOTKA 

NEFUNGUJE 

• Jednotka není zapojena do el.sítě. 

• Zástrčka ovládacího panelu není 
zapojena. 

• Porucha na el.vedení. 

• Proudový chránič vypojen. 

• Proud. chránič nefunkční. 

• Ujistěte se, že je jednotka zapojena a zapnuta. 

• Ujistěte se, že je kabel ovládacího panelu pevně 
zapojen do zásuvky ovládací jednotky 

• Zkontrolujte zdroj el.proudu. 

• Restartujte proudový chránič. 

• Kontaktujte servisní středisko spol. Intex. 

JISTIČ EL. VEDENÍ 

DOMÁCNOSTI JE 

PŘERUŠEN 

• Jistič nesplňuje požadavek na 
kapacitu. 

• Jistič je přetížen. 

• Chyba v el.vedení. 

• Zajistěte jistič s dostatečnou kapacitou. 

• Zajistěte el.jistič, který bude výhradně určen pro 
el.zásuvku, jenž zařízení napájí 

• Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který 
odstraní závadu na vedení. 

OHŘEV VODY 

NEPRACUJE 

SPRÁVNĚ 

• Teplota je nastavena na nízkou 
hodnotu. 

• Zašpiněná filtrovací kartuš. 

• Teplota vody klesá během režimu 

STANDBY (spánek/připraven). 

• Topné těleso není funkční. 

• Zvyšte teplotu a na vanu umístěte víko. 

• Včas vyčistěte nebo vyměňte filtrovací kartuš. 

• Pokud se vyhřívání nachází v režimu 

STANDBY, dvakrát stiskněte tlačítko se 

symbolem ohně, abyste vyhřáli vodu na 

nastavenou teplotu. 

• Kontaktujte servisní středisko spol. Intex. 

TRYSKOVÝ 

MASAŽÉR 

NEPRACUJE 

• Tryskové čerpadlo je přehřáté. • Vypněte a odpojte jednotku, nechte ji vychladnout 
a poté znovu spusťte. 

• Pokud problém přetrvá, kontaktujte serv.střed.sp.Intex 

PROUD 

TRYSKOVÉHO 

MASAŽÉRU JE 

SLABÝ 

• Nízká hladina vody. 

• Otvor pro nasávání uvnitř vany je 
ucpaný. 

• Trysky jsou ucpané nebo zašpiněné. 

• Tryskové potrubí je poškozeno. 

• Doplňte vodu do úrovně mezi rysky MIN a MAX. 

• Ujistěte se, že je otvor pro nasávání volný. 

• Odstraňte špínu z trysek. 

 

• Kontaktujte servisní středisko spol. Intex 

KOLEČKO 

OVLÁDÁNÍ 

TRYSEK JE 

NEFUNKČNÍ 

• Trysky jsou špinavé nebo ucpané. 

• Vzduchová hadice k ovládacímu 
panelu je povolena nebo poškozena. 

• Vzduchové potrubí uvnitř vany je 
poškozené. 

• Odstraňte špínu z trysek.. 

• Ujistěte se, že je vzduchová hadice v ovládacím 
panelu (3) připojena a nepoškozena. Vyměňte ji, 

pokud je to nezbytné. 
• Kontaktujte servisní středisko spol. Intex. 

FILTRAČNÍ 

ČERPADLO 

NEPRACUJE 

• Špinavá filtrovací kartuš. 

• Ucpaný nasávací/vypouštěcí otvor 
filtrace. 

• Selhání motoru čerpadla. 

• Včas vyčistěte či vyměňte filtrovací kartuš. 

• Pravidelně kontrolujte nasávací/vypouštěcí otvor 
filtrace. 

• Kontaktujte servisní středisko spol. Intex. 

VODA JE 
ZAŠPINĚNA 

• Schránka kartuše není správně 
připojena. 

• Nedostatečná doba filtrace. 

• Špinavá filtrovací kartuš. 

• Nesprávná údržba vody. 

• Ucpaný nasávací/vypouštěcí otvor 
filtrace. 

• Ujistěte se, že je schránka filtrovací kartuše 
správně nainstalována 

• Prodlužte dobu filtrace. 

• Včas vyčistěte či vyměňte filtrovací kartuš. 

• Udržujte vodu sanitní. Pro více informací si 

přečtěte návod výrobce chemikálií. 

• Pravidelně kontrolujte nasávací/vypouštěcí otvor 
filtrace. 

OTVORY PRO 

PŘIPOJENÍ ČERPADLA 

NEJSOU VE STEJNÉ 

VÝŠCE JAKO OTVORY 

VE VÍŘIVÉ VANĚ. 

 

• Jednou ze zcela běžných vlastností 
PVC je změna tvaru. 

 

• Nadzvedněte čerpadlo tím, že ho podepřete 

dřevěnou deskou nebo jiným nevodivým 

materiálem a srovnejte výši jeho otvorů s výší 

otvorů ve vířivé vaně. 
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PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
 

VÍŘIVÁ VANA MÁ 

PODIVNÝ TVAR 
 

 
 
 
 

VÍŘIVÁ VANA 

ZTRÁCÍ TLAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOJ MEZI 

VÍŘIVOU VANY A 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU 

JE NETĚSNÝ  

 
 

POUZE V REŽIMU 

FILTRACE JE 

JEDNOTKA PŘÍLIŠ 

HLUČNÁ 
 

 

NEDOSTATEK 

CHLÓRU 

 

• Tlak uvnitř nafukovací části vířivé 
vany se zvýšil vlivem silného 
slunečního záření a rozpínání. 

 

 
 
 
 

• Povolené víko vzduchového 
ventilu. 

• Povolen základ vzduchového 
ventilu. 

• Na těle vířivé vany je díra nebo 
poškození. 

 
 
 

• Spojení nasávacích/vypouštěcích 
otvorů vany s řídící jednotkou není 
dostatečně těsné. 

• Těsnící kroužky na řídící jednotce 
nejsou instalovány/jsou zašpiněné. 

 

 
• Jednotlivé součástky řídící jednotky 

nejsou k sobě pevně připevněny 

• Podklad ovládací jednotky není pevný 

a v rovině. 

• Došlo k poruše motoru filtru. 

• Doba provozu není dostatečně 

dlouhá, nebo je sanitační systém 

spuštěn současně s vyhříváním. 

• Hodnota chlóru je snížena 
z důvodu vystavení intenzivnímu 
slunečnímu záření.  

• Zvýšil se počet uživatelů víř.vany. 

• Ucpaný či zašpiněný elektrolytický 
článek. 

• Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. 

• Zkontrolujte tlak vzduchu a pokud je nezbytné, 

upusťte přebytečný vzduch. Abyste předešli 

poškození vířivé vany během velmi horkého 

počasí průběžně kontrolujte, zda je nutné 

upouštět tlak. 
 

• Ujistěte se, že je víko vzduchového ventilu dostatečně         
utažené. 

• Nafoukněte vířivou vanu a ujistěte se, že je základna 

vzduchového ventilu dotažena, viz část „Utahování 

vzduchového ventilu vany“. 

• Do nádoby prostředku na mytí nádobí nalijte tekuté 

mýdlo s vodou. Postříkejte prostředkem spoje a lemy a 

pokud jsou poškozené, na daném místě se objeví 

vzduchové bubliny. Oblast vyčistěte a umístěte na ni 

záplatu, která je součástí balení vířivé vany. 

• Dotáhněte spoje nasávacích/vypouštěcích otvorů. 

• Kvůli vodotěsnosti namažte těs.kroužky vazelínou. 

• Šroubovákem odstraňte mřížku z vnitřní strany 

víř.vany. Ujistěte se, že jsou na spojích nasávacích a 

vypouštěcích otvorů těsnící kroužky správně umístěny 

a že jsou čisté a nepoškozené. 

• Ujistěte se, že jsou ovládací panel, zadní kryty a otvory                
pro napouštění/vypouštění pevně připojeny. 

• Ujistěte se, že je podklad pod ovládací jednotkou              
vyrovnaný, pevný a hladký. 

• Vyměňte porouchaný motor filtrovací jednotky za nový. 
 

• Prodlužte dobu spuštění sanitačního systému a 

ujistěte se, že je během procesu sanitace vypnuta 

funkce vyhřívání. Viz část „Provoz sanitačního 

systému“. 

• Pokud víř.vana není používaná a/nebo je v provozu            
sanitační systém, nasaďte na víř.vanu víko. 

• Prodlužte dobu provozu sanitačního systému a 

otestujte kvalitu vody použitím testovacích proužků. 

Viz část “Provoz sanitačního systému”. 

• Zkontrolujte a dle potřeby vyčistěte článek. Viz 

část „Údržba“. 
 

BUBLINKOVAČ  

NENÍ FUKNČNÍ 

 

 
 

 

 

 
 

DŮLEŽITÉ 
Pokud kterýkoliv problém stále přetrvává, kontaktujte prosím oddělení Servisu pro zákazníky.       

Viz zvláštní list “Autorizovaná servisní střediska”. 

 Vypněte a odpojte jednotku, nechte ji vychladnout a znovu 
spusťte. 

 Pokud problém přetrvá, kontaktujte servisní středisko 
společnost Intex. 

• Vzduchové čerpadlo 
bublinkovače je přehřáté. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (pokračování) 

 

Č. KÓDU NA 

LED PANELU 

 

PROBLÉM 
 

ŘEŠENÍ 

Kód na LED panelu bliká a je slyšet výstražný zvukový signál. (POZNÁMKA: Přístroj vždy vypněte před prováděním 

oprav a údržba). 

 
 
 
 
 
 

 
E90 

• Voda neproudí. • Vypněte a odpojte řídící jednotku. 

• Ujistěte se, že je mřížka výpustního otvoru volná. 

• Vyčistěte a vyměňte filtrovací kartuš, viz část „Údržba a uskladnění“. 

• Ujistěte se, že v přívodu a odvodu vody do vířivé vany a filtrovacího 
čerpadla nejsou žádné překážky.  

• Udržujte vodu sanitní, abyste zajistili, že filtrovací kartuš zůstane čistá a 
neucpaná. 

• Stisknutím tlačítka vypněte jednotku, na řídící jednotce mincí 
vyšroubujte víko ventilu pro vypouštění vody a uvolněte zachycený 
vzduch. Všechen vzduch je vypuštěn až z vypouštěcího ventilu začne 
proudit stálý proud vody. Počkejte 15 vteřin a našroubujte zpět víko 
ventilu. Stisknutím tlačítka pro zapnutí aktivujte tlačítka na ovládacím 
panelu. Abyste odstranili případný zbývající vzduch, zapněte filtraci 
stiskem tlačítka filtrace. 

• Pokud problém přetrvává, kontaktujte serv.středisko společnosti Intex . 

E91 • Na titanové destičce je špína 
nebo usazeniny. 

• Nízká koncentr. soli/žádná sůl. 

• Kabel elektrolyt.článku je volný. 

• Možné selhání el.článku. 

• Odstraňte elektrolytický článek a zkontrolujte ho. Dle potřeby 

vyčistěte. Viz část “Údržba”. 

• Přidejte sůl. Viz “Informace o koncentraci soli”. 

• Ujistěte se, že je kabel elektr. článku pevně zapojen do konektoru článku . 

• Kontaktujte serv.středisko spol. Intex. Dle potřeby článek vyměňte 

E92 • Vysoká koncentrace soli. • Vypusťte část vody z nádrže a doplňte ji vodou z vodovodního 
řádu. Viz “Informace o koncentraci soli”. 

 
 
 

E94 

• Teplota vody příliš nízká. • Pokud je teplota okolí nižší než 4°C (39°F), doporučujeme jednotku 
nepoužívat. 

• Vypněte a odpojte řídící jednotku, přidáním teplé vody zvyšte teplotu 

vody nad 5°C (41°F), poté stiskněte tlačítko pro ohřev, abyste 

vyhřáli vodu na požadovanou teplotu. 

• Pokud problém přetrvá, kontaktujte serv.středisko spol. Intex. 

 

 
E95 

• Teplota vody je kolem 

 50°C (122°F). 

• Vypněte a vypojte řídící jednotku. Poté, co se voda vychladí, zapojte 
proudový chránič a jednotku znovu spusťte. 

• Vypněte funkci ohřívání, poté spusťte funkci filtrace a vodních trysek, 
abyste snížili teplotu vody. 

• Pokud problém přetrvá, kontaktujte serv.středisko spol. Intex. 

 

 
E96 

• Systémová chyba. • Vypněte a vypojte řídící jednotku, použijte zátku, abyste zabránili úniku 

vody z víř.vany. Odpojte řídící jednotku a vypusťte z ní vodu. Znovu 

k víř.vaně připojte řídící jednotku, zapojte proudový chránič a vše 

znovu spusťte. 

• Pokud problém přetrvá, kontaktujte serv.středisko spol. Intex. 

E97 • Ochrana proti ohni. • Kontaktujte servisní středisko společnosti Intex. 

E99 • Porucha na čidle pro teplotu vody. • Kontaktujte servisní středisko společnosti Intex. 

 

 
END 

• Po 72 hodinách nepřetržitého 

provozu čerpadlo automaticky 

přejde do režimu spánku. Funkce 

rychlého ohřevu a filtrace vody jsou 

zakázány. 

• Stiskněte tlačítko filtrace, abyste znovu aktivovali filtrovací čerpadlo. 
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ZÁRUKA 
 
 

Vámi zakoupený výrobek PureSpa byl vyroben za použití materiálů nejvyšší kvality a nejlepší řemeslnické 

práce. Všechny výrobky společnosti Intex jsou důkladně testovány pro výrobní vady a výrobní závod 

mohou opustit až pokud žádné závady nebyly nalezeny. Tato omezena záruka se vztahuje pouze na 

výrobky PureSpa. 

 
Tato omezená záruka je pouze dodatkem, nikoliv náhradou Vašich zákonem stanovených práv a opravných 

prostředků. Pokud tato záruka není v souladu s právním řádem platným ve Vaší zemi, platí právní řád 

prioritně. Například, zákony na ochranu spotřebitele napříč Evropskou unií poskytují zákonodárná práva, 

která platí zároveň s touto omezenou zárukou: pro informace ohledně legislativy o ochraně spotřebitele 

platné v celé Evropské unii navštivte Centrum pro ochranu spotřebitele Evropské unie na internetových 

stránkách http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm. 

 
Platnost této záruky se vztahuje pouze na zákazníka, který si tento výrobek koupí jako první. Tato práva 

nejsou přenosná. Tato omezená záruka platí po dobu jednoho (1) roku od data prvotního maloobchodního 

prodeje. Původní doklad o koupi si uschovejte spolu s tímto dokladem, jelikož při uplatnění záruky bude 

požadován a musí doprovázet uplatnění záruky. V opačném případě se omezená záruka stává neplatnou.  

Záruka na výrobek PureSpa – 1 rok 

 
Pokud během záruční lhůty objevíte na výrobku PureSpa výrobní vadu, kontaktujte prosím servisní středisko 

společnosti Intex uvedené v příloze „Autorizovaná servisní střediska“. Pokud je výrobek na požadavek společnosti 

odeslán do servisního střediska, bude prohlédnut a bude určena oprávněnost požadavku na uplatnění záruky. 

Pokud je zjištěna závada v rámci právní úpravy, bude výrobek na náklady společnosti opraven nebo vyměněn za 

stejný nebo srovnatelný (dle zvážení spol.Intex). 

 
Kromě této záruky a právních úprav platných ve Vaší zemi se na výrobek nevztahují žádné další záruky. Až do 

legislativního rozsahu platného ve Vaší zemi nebude společnost Intex v případě přímého či důsledného 

poškození, která vyplývají z Vašeho zacházení, zacházení agentů a zaměstnanců společnosti, která jsou jiná než 

definovaný účel výrobku PureSpa, v žádném případě odpovědna vůči Vám ani žádné další třetí straně. Pokud 

zákon ve Vaší zemi nevylučuje platnost záruky v případě náhodného či důsledného poškození, toto omezení se 

na Vás nevztahuje. 

 
Měli byste mít na vědomí, že se tato omezená záruka nevztahuje na následující případy: 

• Pokud je výrobek PureSpa používán nesprávně, nedbale a nadměrně, na elektrické síti, která má jiné napětí 

než to, které je stanoveno uživatelskou příručkou; dále, pokud je výrobek nesprávně uskladněn, udržován či 

jeho zacházením způsobíte nehodu; 

• Pokud vzniklo poškození výrobku PureSpa, které bylo způsobeno podmínkami, které společnost Intex 

nemůže ovlivnit, včetně těch následujících, ale nejen nich: běžné opotřebení, škody způsobené působením 

ohně, záplavy, povodně, zmrznutí, déšť či další vlivy životního prostředí; 

• Pokud je výrobek PureSpa používán k jakýmkoliv komerčním účelům; 

• Pokud byly použity díly a součástky, které nebyly vyrobeny společností Intex; a/anebo. 

• Neoprávněné úpravy, opravy či rozebírání výrobku PureSpa kýmkoliv jiným než zaměstnanci Servisního         
střediska společnosti Intex. 

 
Na náklady vzniklé únikem vody a/anebo chemikálií z vířivé vany či škody vodou způsobené se tato záruka 

nevztahuje. Na zranění či škody na majetku či osobách se tato záruka nevztahuje.  

 
Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte všechny v ní uvedené instrukce ohledně správného provozu a 

údržby Vašeho výrobku PureSpa. Výrobek vždy před použitím zkontrolujte. Tato omezená záruka zaniká, pokud 

nebyly dodrženy instrukce uvedené v uživatelské příručce. 
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