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H2O masszázsrendszerek kezelési útmutató
1, Levegőmasszázs kapcsoló

2, Vízmasszázs kapcsoló

Vízmasszázs kapcsoló A vízpumpa be-, és kikapcsolására szolgál. Bekapcsolásakor a vízmasszázs elindul. A gomb
ismételt megnyomására a pumpa leáll.
Levegőmasszázs kapcsoló – A levegőmasszázs be-, és kikapcsolására szolgál. Bekapcsolásakor a levegőmasszázs
elindul. A gomb ismételt megnyomásakor a levegőmasszázs kikapcsol, a levegőmotor leáll.
A minden használat után, a víz leengedése után nyomja meg a levegőmasszázs kapcsoló nyomógombot és a
légkompresszort járassa cca. Egy percig, hogy a levegőfúvókákból a pangó víz eltávozzon a kifolyón keresztül a
kádból.
Turbómasszázs levegődúsító
Amikor mindkét (vízmasszázs és levegőmasszázs) masszázsrendszer üzemel,
akkor fordítsa a kapcsolót egyes állásból maximum a kettes állásig. Ezzel a
vízfúvókákba irányítjuk a légkompresszor levegőjét a légfúvókákból, a
masszázs ereje megnő, létrejön a turbómasszázs hatás. A kapcsolót mindig
egyes állásban hagyja használat után, hogy a kiszárításkor a kád aljában lévő
levegőfúvókákból nyomja ki a levegő a vizet. Kettes állásban ugyanis a
vízfúvókákba irányítja a meleg levegőt.

Általános információ – A vízmasszázs-kapcsolót ne működtesse, amíg az összes fúvókát el nem lepte a víz a
fürdőkádban. A villamos berendezésen bármiféle átalakítás elvégzése tilos. A fürdőkád villamos berendezéseinek
legkisebb működési rendellenessége, a csőhálózat meghibásodása vagy a kád sérülése esetén a villamos berendezést
a javításig az áram-védőkapcsoló mellé telepített leválasztó-kapcsoló segítségével a hálózatról azonnal le kell
választani. A fürdőkád villamos berendezéseinek javítását csak villamos végzettségű szakember végezheti.
A kád berendezéseinek esetleges meghibásodásakor a javítást végző szakembernek a munka megkezdése előtt jelen
üzembe helyezési és használati előírást át kell adni.
A fürdőkád villamos berendezései karbantartást nem igényelnek. Az esetlegesen szükségessé váló karbantartást csak
a berendezéseknek a villamos hálózatról való leválasztása után szabad végezni.
Karbantartás - A villamos berendezéseket folyékony tisztítószerekkel tisztítani tilos.
A fürdőkád tisztítására csak folyékony tisztítószerek használhatók. Súrolóanyagot tartalmazó tisztítószerek (pl.: VIM)
a kád felületén karcolásokat okoznak, ezért kerülendők.
A rendszer megfelelő működése érdekében a vízkőlerakódások eltávolítására a vízkeringető rendszert félévente,
évente célszerű átmosni. Ehhez 4o oC körüli vízben Adisan Spa-t kell feloldani és a keringető-szivattyút mintegy 10
percig járatni, ezt követően a rendszert át kell öblíteni 40 oC –os tiszta vízzel, melyet 10 percen keresztül
keringtessen a kádjában.
Élvezze a körülvevő intenzív masszázst, mellyel a víz-levegő jótékony hatása masszírozza fürdőkádjában.

