
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Voděodolný LED světelný pás 

Děkujeme za zakoupení MSpa voděodolného LED světelného pásu. Jsme si jisti,  že Vám během let užívání 
tento produkt bude opravdovým přínosem. Prosíme přečtěte si pozorně celý manuál, než začnete produkt 
používat. 

III. Použití dálkového ovládače 
1.Infračervený dálková ovládač, s funkcí paměť 
2. „ON/OFF“ Tlačítko k zapínání / vypínání světelného LED pásu  
3.Při ovládání nasměrujte prosím dálkový ovládač co nejvíce do přímého 
    směru přijímače na krabici lithiové baterie 
4. Dálkový ovládač neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. 
     Otevření ovladače kromě krytu baterie, může mít za následek nevratné poškození  
      přístroje. Uchovávejte ovladač v suchu a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak. 



 UPOZORNĚNÍ 
Pro bezpečnost Vaší  a Vašeho zařízení se ujistěte dodržujete následující opatření. Nedodržování 
přiložených instrukcí může vést k poškození výrobku, vážnému zranění nebo k smrti. 

MODELY A SPECIFIKACE 

■ B0301756 – Všechny modely  MSpa pro 2-4 osob, délka 4m and 48 světel 

■ B0301757 -    Všechny modely  MSpa pro 5-6 osob, délka 5m and 60 světel 
■ Napájení: DC 12V
■ Voděodolnost: IP68
■ Spotřeba při vypnutém stavu: méně než 1W
■ Provozní doba: cca 5 hodin při plném nabití 
■ Doba nabíjení: cca 5 hodin 
■ Vzdálenost dálkového ovladače: cca 10 metrů bez překážek během první instalace, bez vody uvnitř

vany 
■ Po napuštění vířivky vodou, vyjměte vždy z vody konec pásu s baterií když měníte barvu nebo barevný 

mód dálkovým ovladačem.

OBSAH BALENÍ
a) 1 X Lled pás s Lithiovou baterií 
b) 1 X Nabíječka 
c) 1 X Dálkový ovladač včetně baterie 
d) 8ks X Klip pro B0301756, 10ks X Klip pro B0301757

OPATŘENÍ 
1. Nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou.
2. Led pás je vybaven bezpečnostním obvodem. V případe málo nabité baterie nebo zkratu bezpečnostní 

 obvod vypne přívod el. energie.
3. V případě, že dálková ovladač nefunguje, ujistěte se, že stojíte v odpovídající vzdálenosti a signálu nic 

nepřekáží, případně dobíjejte lithiovou baterii na krátký okamžik a ovladač by měl začít fungovat.
4. Jestliže dálková ovladač nefunguje i přes plné dobití baterie, vyměňte baterii v dálkovém ovládači.
5. Tento produkt má stupeň ochrany IP 68. Nesmí být provozován v hloubce vody více než 1 metr.
6. Je-li LED pás používán ve, nebo poblíž vody, ujistěte se, že nabíjecí otevřený port je zaizolován, aby 

 nedošlo k průniku vody do LED pásu a tím k možnému zkratu.
7. Nenabíjejte v blízkosti vody. Ujistěte se, že se žádná vodo nenachází uvnitř nebo okolo nabíjecí zdířky 

 lithiové baterie. V případě, že dojte ke kontaktu nabíjecí zdířky s vodou, musí být řádně vysušení a 
znovu nabitá před dalším použitím světelného LED pásu.

INSTALAČNÍ POSTUP 
I. Nabíjení lithiové baterie
1. Sundejte těsnící zátku z lithiové baterie
2. Zasuňte jeden konec nabíječky do nabíjecí zdířky lithiové baterie
3. Zasuňte nabíječku do el. sítě, rozsvítí se červené světlo
4. Dojde-li k plnému nabití rozsvítí se zelená
5. Utěsněte nabíjecí zdířku po skončení každého nabíjení 

II. Instalace Led pásu na produkty MSpa
1. MSpa bublinkové vířivky 
a) Najděte šev sváru na dně vířivky. Šev by měl být umístěn pod límcem výdechů vzduchu.
b) Doporučujeme na 8-10-ti místech ukotvit přiloženými klipy..
c) Obtočte LED pás kolem dna vířivky. Konec pásu (s baterií) by měl být umístěn u vnitřní stěny poblíž 

 ovládacího boxu
d)  Přicvakněte pás na okraj sváru švu.

2. MSpa Tuscany Hydrotherapy Jet Spa modely:
a) Najděte okraj sváru na dně vířivky, vedle “koláčovitého“ polštáře
b) Doporučujeme na 8-10-ti místech ukotvit přiloženými klipy.
c) Obtočte LED pás kolem dna vířivky. Konec pásu (s baterií) by měl být umístěn u vnitřní stěny poblíž 

 ovládacího boxu.
d) Přicvakněte pás na okraj sváru švu.

3. MSpa nafukovací Hydrotherapy Jet Spa modely:
a) Najděte okraj sváru na dně vířivky, vedle “koláčovitého“ polštáře. Viz obrázek a.
b) Doporučujeme na 8-10-ti místech ukotvit přiloženými klipy.
c) Obtočte LED pás kolem dna vířivky. Konec pásu (s baterií) by měl být umístěn u vnitřní stěny poblíž 

 ovládacího boxu.
d) Přicvakněte pás na okraj sváru švu.

Podle směrnice WEEE (Odpady 
z elektrických a elektronických zařízení) 
2002/96/EC, toto zařízení nesmí být 
likvidováno jako běžný odpad.


