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Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší hydromasážní vany. Tento návod k obsluze vám pomůže 
správně používat všechny její funkce a pomůže vám se co nejlépe sžít s vaším novým zařízením. Tento návod obsahuje bezpečnostní 
pokyny, pokyny k použití a rady při odstranění možných problémů. Pokud nemůžete problém vyřešit svépomocně, požádejte o 
pomoc profesionálního technika nebo svého prodejce. 

 Poznámka: 
Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací uskutečnit bez předchozího upozornění úpravy výrobku

 OBSAH

 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PROSÍM ČTĚTE NÁVOD POZORNĚ A ULOŽTE SI HO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru.

Děti ve věku do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, smí toto zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby, poučené o bezpečném používání zařízení a 
se znalostí souvisejících rizik.  

Děti musí být ve vaně vždy pod dohledem dospělé osoby. Nenechte děti, aby si se zařízením hrály.

Těhotné ženy a vážněji zdravotně postižení musí používat masážní systém max. 10 minut a to v přítomnosti další osoby. Je zakázáno 
užívat lázeň pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání různých 
léků, by měly použití lázně konzultovat se svým lékařem.

Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je zařízení v provozu nebo pokud je vana naplněna vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení k jiným 
účelům, než pro které je určeno. 

Nevystavujte hydromasážní vanu dlouhodobě přímému slunečnímu záření, neumísťujte ji v blízkosti topných těles, otevřeného ohně 
a jiných přímých zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení v nadměrně prašném prostředí. 

Před použitím lázně se důkladně osprchujte. Lázeň se doporučuje v délce 15-20 minut.

Neobohacujte vodu koupelovou pěnou. Nepoužívejte do vody olejové esence.

Nedodržení těchto základních bezpečnostních pravidel má za následek ztrátu práva na reklamaci. Výrobce neodpovídá za škody na 
zdraví osob a majetku způsobené nesprávným použitím výrobku.
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 PRVKY HYDROMASÁŽNÍ VANY

 OVLADAČ HYDROMASÁŽNÍHO SYSTÉMU - TYP P

Tlačítko typu ZAP / VYP.  

Počet tlačítek závisí na typu 
nainstalovaného systému (viz obr.).  

VODNÍ MASÁŽ
Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany), jinak hrozí poškození vodního 
čerpadla! Vodní masáž spustíte stisknutím tlačítka. Dalším stiskem tlačítka vodní masáž vypnete.

VZDUCHOVÁ MASÁŽ
Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany) 
Vzduchovou masáž spustíte stisknutím tlačítka. Dalším stiskem tlačítka vzduchovou masáž vypnete.

Ovladač

Vodní 
masáž

Vanová 
souprava

Vzduchová 
masáž

HYDRO POOL, HYDRO LUX, 
TURBO AIR

KOMBI POOL, KOMBI LUX
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 VOLITELNÉ DOPLŇKY - TYP P

OSVĚTLENÍ COOLIGHT SLIM
Osvětlení spustíte stisknutím tlačítka. 
Dalším stiskem tlačítka osvětlení vypnete. 

 ČISTOTA A HYGIENA

ÚDRŽBA VANY
Prvky hydromasážních van pracující ve vodním prostředí vyžadují zvláštní hygienickou péči. Doporučujeme provádět dezinfekci vany 
pravidelně v intervalech do 3-4 týdnů, popř. po 3-4 použitích v závislosti na kvalitě vody a účelu použití vany (v domácnosti,  
v hotelu, apod.). 

DEZINFEKCE VANY:
Naplňte vanu čistou vodou na minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního ohraje vany). Nalijte příslušnou dávku 
dezinfekčního prostředku (okolo 20 ml na 100 l vody). Zapněte vodní masáž na dobu 5 minut, poté systém vypněte a nechte 
dezinfekční roztok působit po dobu cca 20 minut. Vypusťte vodu s dezinfekcí, znova naplňte vanu čistou vodou a zapněte vodní 
masáž na 1 minutu. Po vypnutí masáže vodu vypusťte a vanu osušte.

Je-li vana vybavena pouze systémem TURBO AIR, systém se nespouští a roztok s desinfekcí se nechá asi 20 min působit ve vaně.  
Poté je nutné vanu vypustit a důkladně opláchnout proudem vody. Vanu pak vypusťte a osušte.

 Informace:
V případě delšího přerušení používání hydromasáže je třeba provést dezinfekci před plánovanou koupelí.

ČIŠTĚNÍ TRYSEK
Trysky doporučujeme čistit jemným štětinovým kartáčem nebo měkkým hadříkem
K čištění je nejlepší použít čisticí prostředek určený k mytí armatur a sprchových kabin. Můžete také použít jemné čisticí prostředky, 
jako je šampon, mýdlo nebo mycí prostředek na nádobí.
Nepoužívejte rozpouštědla, žíraviny a látky obsahující abrazivní složky!

ČIŠTĚNÍ VANY
Důležité: 
Vanu čistíme stejnými prostředky jako trysky. 
Nezapomeňte vanu důkladně opláchnout čistou vodou a po umytí ji otřít suchým hadříkem.

 POZOR!
V případě, že se jakost vody liší od standardních parametrů (tvrdost), proveďte odpovídající úpravu vody. Používání hydromasáže za 
nestandardních podmínek, nedostatek péče či údržby snižuje výrazně životnost vany.

!
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HYDRO POOL, HYDRO LUX, 
TURBOAIR + COOLIGHT SLIM

KOMBI POOL, KOMBI LUX 
+ COOLIGHT SLIM
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ODSTRANĚNÍ VRYPŮ A ŠKRÁBANCŮ
U akrylátových van je možné odstranit drobné škrábance a vrypy. Pokud se objeví na povrchu vany, lze je odstranit dle doporučeného 
postupu výrobce.
Pro vyleštění povrchu použijte lešticí prostředek.
Pro hlubší poškození povrchu vany lze zakoupit dvousložkový opravný tmel.

 ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Porucha Důvod problému Postup pro odstranění problému

Žádný ze systémů nefunguje

Žádné napájení
Zapněte elektřinu, zkontrolujte jističe  
v rozvodné skříni, zkontrolujte připojení 
vany k elektrické síti

Pokles síťového napětí

Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 
3 min (jističem nebo hlavním síťovým 
vypínačem), aby se obnovilo tovární 
nastavení.

Vodní čerpadlo se nespustí nebo se 
zastaví během masáže

Nedostatek vody ve vaně

Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby 
jí doplňte

Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 
3 min (jističem nebo hlavním síťovým 
vypínačem), aby se obnovilo tovární 
nastavení

Voda cirkuluje bez tlaku Ucpané potrubí
Zkontrolujte, zda není ucpaná sací 
mřížka, popř. zda nejsou ucpané 
hydromasážní trysky

Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu nebo 
pumpuje nerovnoměrně

Zavzdušněné čerpadlo
Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby 
jí doplňte

Nedostatek vody ve vaně
Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby 
jí doplňte

Vodní čerpadlo neběží hladce
Nadměrné napěnění vody použitím 
nevhodného přípravku

Vypusťte vanu a poté ji doplňte čistou 
vodou na minimální hladinu

Dočasné vypnutí čerpadla při koupání
Způsobeno zvlněním vody při nízkém 
stavu vody na úrovni snímače hladiny

Počkejte, až se hladina vody uklidní, pak 
doplňte vodu na uvedenou minimální 
hladinu. Restartujte systém.

Netěsnosti a další problémy
Při jakýchkoliv problémech se obraťte na 
servisní organizaci výrobce.

Jiné poruchy Softwarové chyby

Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 
3 min (jističem nebo hlavním síťovým 
vypínačem), aby se obnovilo tovární 
nastavení.
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 POZOR!
Při poklesu napětí nebo přepětí v napájecí síti (impulsní poruchy) může dojít k vypnutí vany, smazání naprogramované funkce 
ovladače nebo ke změně nastaveného provozního režimu (viz porucha „Softwarové chyby“ v tabulce „Odstraňování možných 
problémů“).

 PODMÍNKY POUŽITÍ PRODUKTU

Produkt podléhá přirozenému opotřebení, které není důvodem k podání reklamace. Nadměrné opotřebení výrobku v důsledku 
nedostatečné péče o výrobek může mít za následek zamítnutí reklamace.

Níže uvádíme informace, které mohou být důvodem k neuznání reklamace:

• Nedodržení pravidel popsaných v této příručce
• Nesprávná instalace zařízení, jež není v souladu s návodem k montáži 
• Elektrické připojení bylo provedeno osobou bez platného certifikátu 
• Připojení k vodnímu okruhu, napájenému tvrdou nebo znečištěnou vodou bez použití odpovídajících filtrů.
• K čištění byly použity organická rozpouštědla, žíraviny a prostředky obsahující abrazivní součásti.
• Produkt není používán v souladu s jeho určením.
• Opravy byly provedeny neoprávněnou osobou
•  Bylo zasahováno do konstrukce výrobku, byla snaha produkt samostatně rozebrat, upravit, nebo vylepšit, a tak byl proveden zásah 

do konstrukce produktu uživatelem nebo jinou neoprávněnou osobou.
• Použitím nevhodných nástrojů, které mohou výrobek poškodit nebo narušit strukturu vany nebo jejich komponentů.
•  Nebylo zajištěno dostatečné větrání pro chlazení, ochraně proti přehřátí nebo dlouhodobé vysoké vlhkosti v okolí hydromasážních 

zařízení.
• Nesprávná instalace sifonu/přepadu, vanové baterie, ovládacích prvků a dalších periferních komponentů, instalovaných ve vaně.

 ZÁRUKA

Dokladem opravňujícím k reklamaci je doklad o koupi nebo vyplněný záruční list. 

Záruka na hydromasážní vanu POLYSAN začíná datem předání zboží zákazníkovi.

Vady odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne doručení reklamace výrobci.  
Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi uplatněním reklamace a jejím vyřízením. 

Každý produkt prochází ve výrobě výstupní kontrolou a je na něj vystaven záruční list.

 LIKVIDACE

Likvidujte obalové materiály dle platných předpisů ČR, v případě dotazů kontaktujte recyklační středisko.
Nelikvidujte tento spotřebič jako netříděný komunální odpad. Je nutný samostatný sběr pro zvláštní zpracování tohoto odpadu

!
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Poznámky:


