Opis Funkcji
Podgrzewacz wody:
Przyciskiem 1 uruchamiamy funkcje podgrzewacza wody
(temperatura załączenia podgrzewacza ustawiona jest automatycznie na 38˚C).
Przyciskami 1A i 1B reguluje się wysokość temperatury, jaką ma uzyskać woda w wannie. Przy
uruchomieniu podgrzewacza uruchamia się automatycznie pompa wodna.
Hydromasaż wodny:
Przyciskiem 2 uruchamiamy hydromasaż wodny. Czas hydromasażu jest zaprogramowany na
20 min. Pierwsze przyciśnięcie przycisku 2 uruchomi hydromasaż w trybie pracy stałej.
Ponownie przyciśnięcie uruchomi prace pulsacyjną hydromasażu wodnego jednocześnie
sygnalizując na wyświetlaczu tryb pracy określony jako INT.
Hydromasaż powietrzny (+ozonowanie):
Przyciskiem 3 uruchamiamy hydromasaż powietrzny. Czas hydromasażu jest
zaprogramowany na 20 min. Pierwsze przyciśnięcie przycisku 3 uruchomi hydromasaż w
trybie pracy stałej. Ponownie przyciśnięcie uruchomi prace pulsacyjną hydromasażu
powietrznego jednocześnie sygnalizując na wyświetlaczu tryb pracy określony jako INT.
Intensywność hydromasażu powietrznego regulujemy przyciskami 3A i 3B. Hydromasaż
powietrzny załącza się na poziomie intensywności 5 (zakres intensywności może być
regulowany od 1-10). Hydromasaż powietrzny można uruchomić nawet, gdy jest niski poziom
wody (poniżej dysz wodnych).
Funkcję ozonowania załączamy przyciskiem 3. Ozonator jest zespolony z dmuchawą
powietrzną i podczas działania hydromasażu powietrznego do wanny jest wtłaczane
podgrzane i ozonowane powietrze.
Oświetlenie podwodne (chromoterapia):
Przyciskiem 4 uruchamiamy system chromoterapii. Aby zmienić kolor chromoterapii należy
przytrzymać przycisk 4 minimum 2sec.
W przypadku oświetlenia halogenowego przycisk 4 załącza/wyłącza oświetlenie
halogenowe.
System dezynfekcji:
Po zakończeniu kąpieli raz na 2 tygodnie (minimum) należy przeprowadzić dezynfekcje
systemu hydromasażu. Dezynfekcję przeprowadzamy w wannie zalanej ciepłą wodą
jednocześnie przytrzymując przez 2sec. przyciski 3A i 5. Na wyświetlaczu pojawią się 3
migające diody i jednocześnie zostanie wstrzyknięty do wanny środek dezynfekujący. Proces
dezynfekcji trwa przez ok. 10 min. (uruchamia się na zmianę hydromasaż wodny i
powietrzny). Po zakończeniu dezynfekcji należy spuścić wodę i dokładnie spłukać wannę.
Uwaga!
W czasie, gdy wanna nie jest zalana wodą na wyświetlaczu miga niebieska dioda sygnalizująca zbyt niski
poziom wody i zasilanie. W momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się temperatura wody sygnalizuje to, że w
wannie jest wystarczający poziom wody do uruchomienia hydromasażu.
Osuszanie systemu powietrznego:
Po spuszczeniu wody z wanny, uruchomi się proces automatycznego osuszania, który wyłączy się
automatycznie po 20-30sec. Na wyświetlaczu pojawi się niebieska dioda sygnalizująca zbyt niski poziom wody i
zasilanie.

