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Vírivka



NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!
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Bezpečnostné inštrukcie

Pri inštalácii a používaní tohto elektronického zariadenia musia byť vždy 
dodržiavané zásady bezpečnosti nasledovne:

• Zariadenie musí byť dodávané s oddelovacím transformátorom alebo so   
zvyškovým prúdom, ktorý nepresahuje 30 mA.
• Čerpadlo musí byť otestované pred každým použitím podľa 
užívateľských inštrukcíí na ňom.
• Ak je prívodová šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobom, 
poskytovateľom záruky, alebo inou kvalifikovanou osobou, pre vyhnutie sa 
rizika na zdraví
• Vyhnite sa elektrickému šoku tak, že nebudete používať predlžovačku, 
ale vhodne umiestnite výrobok ku zdroju elektrického prúdu
• Žiadnu elektrickú súčiastku neumiestňujte v blízkosti vírivky počas jej 
používania
• Iba súčiastky s napätím menším ako 12V, môžu byť v dosahu človeka 
používajúceho vírivku
• Iba uzemnený zdroj napájania môže byť použitý na prevádzku vírívky

Upozornenie: Vždy používajte zásuvku len ak je suchá, vyhnite sa jej 
kontaktu s vodou!

• Toto zariadenie nesmie byť napájané externým zdrojom ako napríklad 
časovač, alebo zariadením ktoré sa vypína a zapína nezávisle od chodu vírivky.
• Po 3-5 rokoch používania vírivky kontaktujte poskytovateľa údržby pre 
generálnu kontrolu, predovšetkým výhrevného telesa, motora pre prúdenie 
vzduchu a elektrické ventily, ktoré musia byť skontrolované a eventuálne 
vymenené profesionálom.

Upozornenie: Nepoužívajte vírivku počas dažďa, vyhnete sa tak 
elektrickému šoku
• Nevstupujte do vírivky s kontaktnými šošovkami.
• Nepoužívajte vírivku, počas jej chemického ošetrenia.
• Elektrická zásuvka musí byť vo výške aspoň 1,2 metra a vo vzdialenosti 
aspoň 4 metre od vírivky
• Vždy zariadenie odpájajte z elektrického prúdu keď prší, pred 
umývaním, alebo keď nie ste v jeho dosahu kvôli odcestovaniu



Zoznam dielov
• Čistenie a údržba musí byť prevádzkována dospelou osobou, ktorá si je 
vedomá rizika elektrického skratu
• V prípade dlhodobého nepoužívania, napr. v zime, uskladnite rozobraté 
zariadenie vnútri

Upozornenie: Inštrukcie čítajte vždy pred použitím zariadenia, pred 
inštaláciou alebo jeho rozobratím.

• Prúdový chránič je zabudovaný v napájacom kábli. Ak je únik viac ak 
10mA, zariadenie zastaví prísun el. energie. V takom prípade vypnite zariadenie 
zo zásuvky a okamžite ho prestaňte používať. Neresetujte zariadenie sami, 
volajte servisného technika.
• Deti nad 8 rokov a ľudia s mentálnym alebo fyzickým obmedzením môžu 
zariadenie používať len pod dohľadom skúsenej osoby a v prípade ak boli 
oboznámení s možnými rizikami. Čistenie a údržba môžu byť vykonávané len 
dospelými osobami
• Vždy po použití vírivku zakryte plachtou na to určenou.
• RIZIKO ZRANENIA – nikdy nepouxdžívajte vírivku, ak sú jej vonkajšie 
alebo vnútorné komponenty poškodené. Vždy použitie konzultujte so servisným 
tímom.
• RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU – Inštalujte aspoň 2 metre od 
kovových povrchov. Zároveň, nikdz nepoužívajte žiadne elektrické zariadenie, 
keď ste vo vírivke. Toto zahŕňa aj telefón, radio, alebo TV. Vždy je potrebná 
aspoň dvojmetrová vzdialenosť.
• Tehotné ženy nesmú tráviť vo vírivke viac než 10 minút, aby zabránili 
riziku ohrozenia plodu

• PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU

A: Voda vo vírivke nesmie presiahnuť 40 °C. Teplota medzi 38°C a 40°C je 
vhodná pre dospelé osoby. Pre deti je to menej. Takisto, ak doba vo vírivke je 
dlhšia ako 10 minút, dospelé osoby by tiež nemali presiahnuť 38°C.

B: Tehotné ženy tiež nesmú prekračovať hranicu 38°C.
C: Teplotu treba odmerať pred každým vstupom do vírivky.
D: Nepožívajte drogy, alkohol, ani iné omamné látky pred vstupom do vírívky
E: Osoby s výraznou nadváhou alebo s ochorením kardiovaskulárneho systému 
sa musia o vstupe do vírivky poradiť s lekárom.
F: Osoby užívajúce utlmovacie lieky musia taktiež prípadný vstup konzultovať s 
lekárom

• Nikdy neprilievajte vodu s teplotou vyššou než 40 °C priamo do vodz
• Dôkladne zvážte, resp. úplne vylúčte užitie drog, alkoholu, alebo 
utlmujúcich liekov pred vstupom do vírivky, mohlo by to mať za následok 
prílišné kolísanie tlaku a zvýšenú záťaž na srdce. Bežné symptómy sú napríklad 
ospalosť, spomalenosť a odpadávanie vzniknuté prehriatim organizmu. Toto sa 
môže znásobiť ešte u tehotných žien. Konzultácia s lekárom je nevyhnutná 
vopred.
• Dbajte aj na elektrickú bezpečnosť zariadenia, konzultujte 
prípadné otázky s kvalifikovaným elektrikárom



KONZULTÁCIA S VAŠIM LEKÁROM JE NEVYHNUTNÁ

• Vírivka nesmie mať teplotu vody pod 4 °C
• Nikdy nepoužívajte vírivku sami
• Osoby s infekčným ochorením nesmú používať vírivku
• Nepoužívajte vírívku ihneď po namáhavej fyzickej aktivite
• Vstupujte a vystpujte z vírivky pomaly a opatrne, zamedzte šmyknutiu
• Čerpadlo zapínajte len keď je vírivka naplnená vodou
• Ihneď opustite vírivku ak ste ospalí alebo unavení
• Nepridávajte do vody chemikálie
• Odskúšajte zariadenie pred prvým použitím. Oboznámte predajcu v 
prípade, že ste neobdržali všetky časti podľa návodu, resp. ak je ktorákoľvek 
časť poškodená
• Produkt je len pre osobné, nie komerčné použitie
• Tieto inštrukcie si uchovajte pre ďalšie použitie

Na dosiahnutie 40 °C je potrebné vyhriať vírívku v závislosti od okolitej teploty a 
začiatočnej teploty vody tak ako je ukázané v tabuľke:

Pri vyhrievaní vírivky ju vždy nechajte zakrytú, skráti to dobu vyhrievania. Ak je 
okolitá teplota pod 4 °C, vírivku nepoužívajte.



INŠTALÁCIA

• Vírivku umiestnite na tvrdý pevný material, ktorý znesie ťažký náklad bez 
problémov – samotná konštrukcia, váha vody, a osôb. Tento povrch musí byť plochý a 
jednoliaty. Nemôže to byť napríklad koberec. Za toto je zodpovedný majiteľ vírivky.

• Kanalizačný system musí byť schopný zniesť prietok vody pre vonkajšiu aj 
vnútornú inštaláciu

• Vnútorná inštalácia

• Môže prinášať určité špecifiká, napríklad vlhkosť ako vedľajší efekt inštalácie, 
ktorý može ohroziť papierové, drevené a podobné vybavenie interiéru. Správna 
ventilácia je dôležitá

• Vonkajšia inštalácia

• Počas plnenia, vypúšťania, alebo používania môže voda tiecť mimo vírívky, preto 
odtok musí byť blízko.
• Nevystavujte povrch vírivky priamemu slnečnému žiareniu po dlhú dobu.

PRCD TEST 

1. Zapojte kábel do zásuvky
2. Stlačte RESET, indikačné svetlo sa zapne
3. Stlačte TEST, indikačné svetlo sa vypne
4. Stlačte RESET, indikačné svetlo sa zapne
5. Stlačte On/Off na 2 sekundy, vase čerpadlo je pripravené na použitie

Upozornenie:

PRCD kábel musí byť testovaný pred každým použitím, redukuje to riziko elektrického 
šoku.   
Pred zapojením kábla do zástrčky sa ubezpečte, či jeho napätie je vhodné pre čerpadlo.
Ak čerpadlo neprešlo testom, nepoužívajte ho. Kontaktujte predajcu.



Všímajte si:
Pri napúšťaní si všimnete, že vzduch uniká z 
miesta, kde vzduchová hadica je pripojená k 
čerpadlu. Toto je bežný jav.
Nepoužívajte vzduchový kompresor na 
napustenie bazéna.
Neťahajte bazén po drsnom podklade, čím by 
sa mohla poškodiť jeho vložka.
Manometer je len na účely nahustenia, a 
hodnota na ňom je len orientačná.

Kontrola vzduchového ventilu:
Musí byť skontrolovaný vždy pred hustením, 
aby sa zabránilo úniku vzduchu. Ak je ventil 
voľný, zatiahnite ho vhodným kľúčom, a 
dbajte na nasledovné:

• Neuťahujte príliš napevno
• Nerobte tento úkon, kým je zariadenie 
v prevádzke

Odporúča sa, aby bazénové čerpadlo 
zapojil do spojovacieho terminálu 
kvalifikovaný elektrikár, s použitím 
2.5mm² pevného medeného vodiča

OBSLUHA ČERPADLA

Vždy čerpadlo zresetujte použitím RESET 
tlačidla, pokiaľ sa dlhšie nepoužívalo
Dôležité:  Zresetujte čerpadlo aj v prípade, 
ak sa nezmenila teplota vody ani po 4-5 
hodinách od aktivácie tepelného systému. 
S tenkým predmetom pichnite na RESET 
tlačidlo, a reštartujte ho. 
Tento systém nebude fungovať ak je 
okolitá teplota nad 40 °C, alebo ak je 
vírivka na priamom slnečnom svetle.



A: Spínač/Vypínač

Čerpadlo má 5-minútový auto vypínač. LED svetlo sa stlmí, keď je čerpadlo zamknuté, 
žiadna jeho funkcia nebeží. Na zamknutie resp. odomknutie čerpadla, položte prst na 

lock resp. unlock tlačidlo na 3 sekundy.

B: Šetriaci časový spínač

Je založený na určení času spustenia a dĺžky používania vírivky.
KROK 1: Nastavte dĺžku vyhrievania
A: Zapnite tlačidlo B a LED svetlo začne svietiť
B: Stlačte šípku nadol alebo nahor (G) a nastavte tak dĺžku vyhrievania od 1 do 48 
hodín
C: Stlačte B opäť, na potvrdenie dĺžky vyhrievania

KROK 2: Nastavte počet hodín vyhrievania ODTERAZ, keď sa vyhrievanie aktivuje
A: Po nastavení dĺzky vyhrievania LED svetlo začne prebleskovať

B: Stlačte šípky smerom nahor alebo nadol, na nastavenie hodín do času aktivácie 
vzhrievania od 0 do 99 hodín.
C: Stlačte B znova, alebo jednoducho nestláčajte nič po dobu 10 sekúnd na potvrdenie 
nastavenia. LED svetlo bude svietiť stále, a odpočítavanie k aktivovaniu vyhrievania 
začne.

                                       C: Spínač masážneho systému

Tlačidlo C zapnite pre aktivovanie masážneho systému, ktorý pracuje automaticky po 
dobu 30 minút. Svetlo nad jeho spínacím tlačidlom je červené, keď sa aktivuje.
Dôležité: Tento mód nespúšťajte, ak je plachta na vírivke. Akumulovaný vzduch vnútri 
môže spôsobiť nevyriešiteľné poruchy systému.

                   D: Tlačidlo D je na konverziu teplot& medzi °C a °F.

                                     E: Tepelné tlačidlo

Toto tlačidlo slúži na aktivovanie tepelného systému. Keď je svetlo nad ním červené, 
systém pracuje. Keď je zelené, teplota je stabilná a systém nepracuje. Spolu s 
aktiváciou tepelného systému štartuje automaticky aj filtrácia

                             F: Spúšťač filtrovania vody

Toto tlačidlo zapína a vypína čerpadlový filter. Keď je aktivované, svetlo nad ním svieti 
na červeno.

                       G: Tlačidlá na nastavenie teploty

Ich dlhšie podržanie, či už šípky smerom hore alebo smerom dolu, spôsobí zrýchlený 
pokles, resp. nárast teploty

                                H: Vypínač/Zapínač

Stlačte toto tlačidlo na 2 sekundy na aktivovanie kontrolného panela a svetlo sa zmení 
na zeleno.
Stlačte ho na 2 sekundy na vypnutie všetkých aktívnych funkcií.

                     I: Led časovač na úsporu energie

Spína sa keď funkcia začne pracovať. Ak svetlo svieti, funkcia je zapnutá
                                   J: LED Displej

Akonáhle je zapnutý, automaticky ukazuje teplotu vody.

Špecifikácia ovládania



Po 72 hodinách filtrácie, bez použitia šetriča, čerpadlo hibernuje a svieti END s aktuálnou 
teplotou vody. Vtedy sú funkcie vyhrievania a filtrovania vody neaktívne. Na ich 
opätovnú aktiváciu zapnite LOCK/UNLOCK

Poznámka: Teplota vody môže kolísať za podmienok:

• Okolitá teplota je pod 15 °C

• Ak plachta nie je na mieste počas aktívnej vyhrievacej funkcie
Tip: Na zobrazenie aktuálnej teploty vody zapnite filtrovací systém aspoň na minútu. 
Teplota vody je testovaná externým teplomerom. 
Odchýlka je max. 2 °C.

Signalizácie



ÚDRŽBA

Vírivka bude občas potrebovať viac vzduchu než obvykle, keďže sa bude meniť tlak v nej v 
závislosti od zmien teploty medzi dňom a nocou.
Dodržiavajte inštrukcie montáže a vypúšťajte vírivku pred tým, ako ju naplníte vzduchom na 
optimálny tlak.

Dôležité: Musíte sa uistiť, že čerpadlo je odpojené, predtým ako sa začnete starať o vírivku, 
aby ste zamedzili riziku zranenia.

Starostlivosť o vložku filtra 

Ideálne je čistiť vložky filtra každý deň. Ich výmena by sa mala robit na približne týždennej 
báze, prípadne, ak ostanú veľmi znečistené, alebo vyblednuté.



Údržba vody
Čistenie filtra a výmena jeho vložky nie je dostačujúce. Odporúčame Vám používať 
bazénové chemikálie, chlórové a brómové tablety (Nie granule). Voda musí byť 
menená každé cca. 3 dni pri častom používaní. Pri nižšej frekvencii samozrejme nie je 
potrebné tak časté menenie kvôli znečisteniu.
Pred použitím vírivky použite sprchu.

Použitie chemických tabliet:

Použitie chemických tekutín:

Znehodnotenie vírivky kvôli zanedbaniu chemickej starostlivosti sa nevzťahuje pod 
záruku.

Nastavenie vzduchového ventila
Pri úniku vzduchu skontrolujte vzduchový ventil, tak že použijete mydlovú vodu. Ak je 
tam únik, zatiahnite ventil. Neuťahujte úplne napevno. Toto robte pred každým 
použítím

Vypúšťanie vírivky

Poznámky k jednotlivým bodom:

7:Nadvihnite vírivku keď už je v nej minimum vody
9:Vysušte vírivku
10: Vysušte čerpadlo



Čistenie vírivky
Nepouživajte drsné kefy ani abrazívne čističe

Uschovanie vírivky
Kompletne suché zariadenie, s odmontovaným filtrom, uschovajte v originálnom balení na 
suchom, teplom mieste

Bežné prolémy a ich riešenie
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