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Gratulujeme vám k nákupu vířivé vany Catalina Spa. Vaše nová vířivá vana Vám poskytne roky 
příjemných zážitků. Spolu s jejím funkčním designem a vyspělou technologií konstrukce, bude 

vaše vířivá vana fungovat bez problémů po mnoho let. V případě, že dojde k závadě na vaší vířivé 
vaně, vám nabízíme ty nejlepší záruční podmínky!

Mějte na paměti, že pravidelná údržba a péče jsou klíčové pro dlouhou životnost vaší vířivé vany. 
Postupujte podle obecných zásad uvedených v tomto  manuálu a získáte optimální výkon

a dlouhověkost vaší vířivé vany.
Ještě jednou vám děkujeme za nákup naší vířivé vany a zároveň vám přejeme spoustu příjemných 

zážitků s naším výrobkem. Jděte do toho, relaxujte.....Zasloužíte si to! 
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Vítejte ve světe vířivých van Catalina Spa!

Zažijte  pohodlí,  design,  navržené  provedení  a  servis.  Za  poslední  3  desetiletí  jsou  spokojení  
zákazníci  zodpovědní  za fenomenální  růst  a úspěch  značky Catalina Spa'  s v oblasti  výroby  
vířivých van. Zkušenosti jsme získali během 50 let výroby, začínajíc s  loděmi  Catalina. Naučili  
jsme  se,  že  spokojenost  zákazníka  je  podmíněna  kombinací  správné  výrobní  technologie  a  
naprostým designovým komfortem a výkonem, který  předbíhá svou dobu.

Catalina vířivé vany mají všechny tyto rysy, vysvětlujíc, proč více zákazníků vyžaduje to nejlepší -

Catalina
Catalina  vířivé  vany  jsou  uvedeny  v  seznamu  bezpečných  zařízení  celostátně  uznávanými  
bezpečnostními  experty  UL laboratoří. Po měsících důkladného testování  našich vířivých van,  
jsme  vyhověli  nebo  předčili  všechny  požadavky.  Jsme  hrdí  na  ochrannou  známku  Catalina.
Vynikající kvalita a maximální výkon jsou vloženy do každé vířivé vany Catalina.

Náš  100%  filtrační  systém  pomůže  udržet  vaši  vířivou  vanu  v  čistotě,  spolu  v  kombinaci  s  
pravidelnou údržbu vody. Jednoduchý systém čištění předního nakládacího filtru a odpěňovače byl  
navržen k zachycení nečistot a oleje, zatímco větší plovoucí objekty jsou zachyceny košem na listy  
, zajišt´ujíc naprostou filtraci vody. Vyvynuli jsme izolační systém na principu termosky aby  vaše 
voda byla teplá a účty za energii nízké. 

Náš propracovaný řídící systém umožňuje uživateli sledovat a ovládat všechny funkce vířivé vany  
během jeho pobytu ve vířivé vaně, zahrnujíc teplotu vody a tichý vzduchový potrubní systém. Náš  
volitelný systém Mobile App pro iPhone umožňuje ovládat všechny funkce prakticky odkudkoliv.  
Pro opravdovou terapeutickou vířivou masáž, jednoduše stiskněte tlačítko a náš jedinečný systém 
vířivé  vany  vám  vytvoři   prostředí  pro  ideální  relaxaci.  Stejný  tok  vody  může  být  vrácen  k  
vysokoobjemovým vodním tryskám, které poskytují individuální masáž, která je unikátní. K dalším  
funkcím patří  nízkonapět´ové LED osvětlovací systémy, vysoce sofistikované zvukové systémy,
vodní prvky, držáky na nápoje , originální mahagonové opláštění vířivé vany, měkké opěrky hlavy a 
balíček modulárního zařízení k dispozici s 220V, určený pro zjednodušený servis. 

Relaxujte.....zasloužíte si to! 

Vítejte v rodine firmy Catalina !
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. PŘEČTĚTE SI  A POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ. 
2. NEBEZPEČÍ – nikdy si  nesedejte a nepokládejte nohy našikmo. Vždy sed´te ve vzpřímené 
pozici.
3.  VAROVÁNÍ  -  Pro snížení rizika úrazu, nedovolte dětem, aby používaly tento produkt, pokud 
nejsou po celou dobu. pečlivě sledovány dospělou osobou.
4.  POZOR - teplota vody se může zvýšit, když jsou trysky zapnuté při vysoké rychlosti po delší 
časové období. 
5. Spojovací očko je připojeno k vnější straně elektrické ovládací skříně. Očko umožňuje propojení
měděného vodiče Č.8 AWG (8,42 mm) mezi modulem vybavení a všemi ostatními elektrickými 
zařízeními a kovovými komponenty v okolí propojení, které mohou být nutné pro dosažení souladu 
s místními předpisy. 
6. POZOR -  Tato  jednotka  musí  být  pevně  připojena  pouze  k  napájecímu  obvodu,  který  je
chráněn obvodovým přerušovačem uzemnění (GFCI). Viz obrázek 1. takový GFCI je vyžadován 
většinou stavebních předpisů a měl  by být instalován zkušeným elektrikářem a musí  být  před 
každým použitím otestován. Pro správné testování a provoz GFCI konzultujte pokyny výrobce. 
7.  Přívod  elektrické  energie  tohoto  výrobku  musí  obsahovat  vhodný  vypínač  nebo  jistič  pro 
otevření  všech  neuzemněných přívodních  vodičů  v  souladu  se  standardy  NEC.  Odpojení  
musí být snadno přístupné pro osoby sedící ve vaně, ale instalováno alespoň 1,5 m od vody v 
bazénu. 
8.  Vířivá  vana  musí  být  nainstalována  s  odvodněním  pro  prostor  s  elektrickým  zařízením.
9. Ujistěte  se,  že  voda  vždy  volně  vytéká  z  hydroterapeutických  trysek  v  rámci
vířivé  vany. Jakékoli  zablokování  nebo  omezení  tohoto  průtoku  vody  osobami  nebo
objekty,  mohou  poškodit  součásti  systému,  vytvořit  nebezpečí  elektrického  šoku
a / nebo způsobit poškození okolního prostředí vodou. 
10.  Aby  nedošlo  k  poškození  čerpadla(del)  a  topného  tělesa,  zařízení  nesmí  nikdy  být 
provozováno, pokud je vířivá vana naplněna vodou. 
11.  NEBEZPEČÍ  –  s extrémní opatrností se musí dbát na to, aby se zabránilo neoprávněnému
přístupu dětí.  Aby se předešlo případným nehodám, zajistěte, aby děti nemohly používat vířivou 
vanu,  pokud  nejsou   po  celou  dobu  pod  dohledem  dospělé  osoby.  Pokud  vířivou  vanu 
nepoužíváte, mějte ji během této doby zakrytou.
12. POZOR – TEPLOTA VODY. Nikdy neohřívejte vodu ve vaší vířivé vaně nad 40°C. Pokud ano, 
mohlo by to způsobit vážná zdravotní rizika. 
13.  NEBEZPEČÍ  –  riziko  úrazu  elektrickým  proudem.  Nainstalujte  alespoň  1,5  m
od všech kovových povrchů (vířivá vana může být  nainstalována v dosahu 1,5m od kovových 
povrchů, pokud je každý z těchto kovových povrchů trvale připojen k měděnému vodiči č. 8 AWG 
(8,4 mm ^ 2), který je připojen ke konektoru na svorkovnici, která je  pro tento účel k dispozici).
14.  NEBEZPEČÍ -  riziko  úrazu elektrickým proudem.  Neumožňěte,  aby  se jakýkoliv  elektrický
spotřebič  jako  je  světlo,  telefon,  rádio  nebo  televize,  nacházeli  do  vzdálenosti
1,5m od vířivé vany.   
15. Ideální teplota vody ve vaší vířivce by měla být mezi  35 ° C  a 40 ° C. Tento rozsah je nejen 
zdravější, ale také bude mít za následek snadnější péči o vaši vířivou vanu.
16. Vzhledem k tomu, že nadměrná teplota vody má vysoký potenciál  pro vyvolání poškození 
plodu během prvních měsíců těhotenství,  těhotná,  nebo pravděpodobně těhotné ženy by měly 
omezit teplotu vody ve vířivé vaně maximálně na 37,7 ° C nebo méně. 
17. Před vstupem do vířivé vany by měl uživatel změřit teplotu vody pomocí přesného teploměru, 
protože tolerance teploty vody regulačního zařízení se může lišit až + - 5 stupňů. 
18.  Použití  alkoholu,  drog  nebo  léků  před  nebo  během  pobytu  ve  vířivé  vaně  mohou
vést k bezvědomí s možností utonutí.    
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19. Osoby trpící  obezitou nebo s anamnézou srdeční choroby,  nízkým nebo vysokým krevním 
tlakem, problémy s oběhovým systémem nebo diabetes, by měli použití vířivé vany konzultovat s 
lékařem. 
20. Osoby užívající léky by se měli poradit s lékařem před použitím vířivé vany, protože některé 
léky mohou vyvolávat ospalost, zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak nebo 
oběh. 
21.  Protože  příležitostní  uživatelé  vířivé  vany si  nemusí  být  vědomi  všech  potenciálních  rizik 
spojených  s  používáním  vířivé  vany,  měly  by  být   z  těchto  důvodů  seznámeni  s  důležitými 
bezpečnostní pokyny. 
22. CHEMICKÁ BEZPEČNOST - S veškerými použitými chemickými látkami sázejte na jistotu. 
23. Udržujte úroveň sanitačního činidla na 3-5 ppm bromu nebo chloru. 
24. Před přidáním do vody chemické látky vzájemně nemíchejte. Přidejte pouze jednu chemickou 
látku najednou. 
25. Nikdy nepřidávejte koncentrované tekuté chemikálie přímo do vody. Vždy zřeďte chemikálie ve 
velkém plastovém kbelíku nebo vědru před jejich přidáním. 
26. Při ředění chemikálií, vždy přidávejte chemickou látku do vody, nikoliv vodu do chemické látky. 
27.  Před  přidáním  do  vody  vždy  nařeďte  chemickou  látku  pomalu  a  rovnoměrně.  Nikdy 
nepřidávejte jakékoliv chemické látky /rozředěné a jiné/ do zařízení odpěňovače. 
28. Vždy skladujte chemikálie podle pokynů uvedených na výrobním štítku a držte je mimo dosah 
dětí.  
29. Během mrazivého počasí musí být vířivá vana nastavena na standardní režim. 
30. Během instalace vířivé vany do speciálních lokací jako je pod klenbu, pod úrovní terénu nebo 
vedle opěrných zdí, nezapomeňte přidat další senzor pro indikaci mrazu. Senzor nainstalujte nad 
úrovní terénu. 

POŽADAVKY NA EL. PROUD, PŘI INSTALACI S 220V

Paket zařízení je určen pro provoz při 220 voltů, 60 Hz. Připojení el. drátů je provedeno přímo k 
paketu zařízení, je požadováno zapojení do vyhrazeného obvodu o 50amp. 

Tato  jednotka  musí  být  pevně  připojena  pouze  k  napájecímu  obvodu,  který  je  chráněn
obvodovým přerušovačem uzemnění (GFCI). Viz obrázek 1. takový GFCI je vyžadován většinou 
stavebních předpisů a  měl  by být  instalován zkušeným elektrikářem a musí  být  před každým 
použitím otestován. Pro správné testování a provoz GFCI konzultujte pokyny výrobce. 

Je-li paket zařízení připojen k síti o 220 voltech, ohřívač poskytne přibližně 4000 wattů tepla, když 
čerpadlo pracuje při nízké nebo vysoké rychlosti a termostat vyžaduje teplo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Všechny elektrické přípojky k  paketu zařízení  musí  být  provedeny 
kvalifikovaným elektrikářem v souladu se státními normami pro elektrické instalace s veškerými 
místními  elektrickými  předpisy,  platné  v  době a  místě  instalace.  Poznámka: Nepokoušejte  se 
používat sušičku, sporák nebo jiný spotřebič na stejném el. obvodu  /při  el. napětí 220 voltů/ jako 
je připojení vířivé vany. Je požadovaný samostatný jistič a vyhrazený okruh z panelu do vířivky.

Všechny  elektrické  přípojky  musí  být  provedeny  v  souladu  s  informacemi  o  elektroinstalaci 
obsaženými v tomto manuálu (viz obrázek 1), v elektrické ovládací skříňce nebo na zadní straně 
pole  přístupového panelu paketu zařízení. Neposkytnutí správné elektrické energie do vaší vířivé 
vany  povede  ke  zrušení   záruky.  Provedení  elektroinstace  musí  být  zajištěno  kvalifikovaným 
elektrikářem. Elektrické napájení pro vířivou vanu musí obsahovat vhodně dimenzovaný přepínač
nebo jistič k otevření všech neuzemněných vodičů v souladu se státními předpisy pro elektrickou 
instalaci. Vypínací zdroje musí být v dohledu a snadno dostupné pro uživatele vířivé vany, ale 
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instalovány by měly být ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od vířivé vany.    

INSTALACE A POVRCHOVÉ UMÍSTĚNÍ VAŠÍ VÍŘIVÉ VANY 

 Aby vaše vířivá vana řádně fungovala, musí být umístěnana na hladké, rovné ploše s drenáží. 
Řídící modul zařízení je instalován aby poskytoval adekvátní drenáž, a aby se zabránilo vniknutí 
vody do oblasti elektroinstalace. Při instalaci vířivé vany v interiéru, podlahy a struktury pod vanou 
musí být chráněny proti stékající vodě. 

Pro povrchovou úpravu upřenostňujeme beton,  takže dešt´ová voda a přetékající  voda mohou 
volně odtékat a nevytváří se tak louže pod vířivou vanou, které mohou během času zapříčinit hnití 
dřevěného  obkladu  (Jediným požadavkem na  betonovou  podezdívku  je,  že  je  vytvořen  sklon 
2,5cm na 10 l odtečené vody). 

Je důležité poznamenat, že měkké povrchy, dokonce i když jsou pro zpevnění použity spojovací 
kamenné nášlapy pro rovnoměrné rozložení hmotnosti vířivé vany, bude zde stále tendence pro 
klesání a nerovné ulmístění vířivé vany. Berte v úvahu, že umístění vířivé vany na travnatý nebo 
znečištěný povrch může zvýšit  množství  nečistot,  které jsou neúmyslně přineseny do vody ve 
vířivé vaně na vašich chodidlech.

Při zvažování místa instalace, vždy umožňěte volný přístup do prostoru pro el. zařízení vířivé vany 
a dostatek volného místa pro možnost otevření dvířek prostoru pro el. zařízení v případě potřeby 
opravy.

Upozorňujeme, že stavební úřad může vyžadovat povolení pro instalace elektrických obvodů, nebo 
stavbu venkovních konstrukcí (podezdívky a altány).  Kromě toho může být vyžadováno povolení 
pro instalaci přenosného vířivé vany.
 
Důležité:  Aby bylo zajištěno, že budete mít příležitost brzy využívat vířivku po jejím dodání, je 
velmi důležité, aby jste vybrali vhodné místo před samotnou instalací vířivé vany a měli zajištěného 
kvalifikovaného elektrikáře pro zajištění elektroinstalace.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, prvně se obraťte na vašeho prodejce Catalina Spa. Nebo 
nás můžete kontaktovat prostřednictvím internetu na adrese: 
Info@CatalinaSpas.com.

CatalinaSpas.com.
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PROCES SPUŠTĚNÍ

Poté, co jste instalovali vířivá vanu na pevný podklad a byly provedeny všechny elektroinstalace, 
můžete zahájit nezbytní kroky pro naplnění vaší vířivé vany.

Všechny vstupní ventily musí být otevřeny.
Existují dva "zatočit a otočit" uzamykací vstupní ventily, 
které jsou umístěny pod pláštěm (viz obr. 1) na každé straně
paketu zařízení.

Pro otevření vstupních ventilů táhněte držadlo směrem
nahoru /zhruba do výšky 7,5cm/ až se samo zastaví a zacvakne
na svém místě /viz. obr.2/. Tyto ventily musí být otevřeny před
samotným zprovozněním vířivé vany, aby byl umožněn průtok 
vody skrz  paket zařízení (typy duálních čerpadel mají 4 ventily).

Ujistěte se, že filtrační nádoba ( koš a přelivný stupeň, pokud je                          Obr. 1
jimi zařízení vybaveno) jsou na svém místě. Naplňte vířivou vanu                        
vodou za použití zahradní hadice, dokud se voda nenachází v půlce 
„hrdla“  odpěňovače,  jinak  dojde  k  vysátí  vzduchu a  zapříčíní,  že 
čerpadlo poběží „na sucho“ a vyhoří. Na takto způsobené poškození 
se nevztahuje záruka. Každý den by jste měli zkontrolovat hladinu 
vody  ve  vaší  vířivé  vaně,  vzhledem  k  tomu,  že  dochází  k 
denodennímu vypařování vody a ještě častěji,  když je vířivá vana 
pravidelně požívána. 

Důležité: vyfoukněte vzduch ze systému 

Při odvzdušňování systému se ujistěte, že jsou všechna čerpadla 
vypnuta.  Otočte odvzdušňovací ventily (viz obr. 3) proti směru 
hodinových ručiček pro uvolnění vzduchu, dokud nezačne vytékat                       Obr. 2
voda. Poté ventily zavřete. Na 1 čerpadlo bude jeden (1) pojistný 
ventil. Takže systém dvou čerpadel bude mít dva ventily.  

Zkontrolujte a utáhněte jednotky čerpadel. Jednotky čerpadel se 
mohou během přepravy uvolnit. Existují dvě jednotky na jedno 
čerpadlo. Takže systém dvou čerpadel bude mít čtyři
jednotky. (Viz obrázek 4) 
                          

  
                                           

                                                             

                                                                                                              
Obr. 3

                                        
                                                     Obr. 4
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Stiskněte  tlačítko  funkce  zapnout.  Je  důležité,  že  čerpadlo  běží  při  vysoké  rychlosti  po  dobu 
několika minut, aby se zajistilo, že všechen vzduch byl odstraněn ze systému. 

Zkontrolujte,  zda jsou všechny funkce vířivé  vany funkční. Nízká rychlost  slouží  k  filtrování  a 
topení.  Vysoká  rychlost  se  používá  pro  funkci  trysek.  Další  funkce  mohou  zahrnovat  provoz 
dmychadla a / nebo čerpadla a dmychadla dohromady. Informace o specifických funkcích tohoto 
produktu začínají na straně 34.   

Aby nedošlo k poškození  čerpadla a topného tělesa,  technická zařízení  nesmí  být  v  provozu, 
pokud  není  vířivá  vana  naplněna  vodou.  Ujistěte  se,  že  voda  vždy  volně  vytéká  z  hydrote-
rapeutických  trysek  v  rámci  vířivky. Jakékoli  zablokování  nebo  omezení  tohoto  vodního  toku 
osobami  nebo  předměty  může  poškodit  součásti  systému,  zapříčinit  elektrický  šok  a  /
nebo zapříčinit poškození okolí vytékající vodou. 

TESTOVÁNÍ VODY
Doporučujeme pravidelné testování kvality vody pomocí příslušné testovací sady nebo testovacích 
proužků.  Ty jsou k dispozici u vašeho místního autorizovaného prodejce Catalina Spa.  Také se 
ujistěte, že se řídite pokyny výrobce chemických prostředků, které používáte pro svoji vířivou vanu.

KONTROLA pH
Všechny vodní roztoky mají hodnotu pH, která je měřítkem vztahu  kyselosti a zásaditosti. Hodnota 
pH 7,0 je neutrální. Nižší hodnota pH je kyselá, vyšší hodnota pH  je zásaditá. Správná hodnota 
pH pro vířivou vanu se pohybuje mezi 7,4 a 7.6. Vysoká hodnota pH (nad 7,6) může snížit účinnost 
dezinfekčního  prostředku,  zakalit  vodu,  podporovat  tvorbu  vodního  kamene  na  površích  a 
zařízeních, a zasahovat do procesu filtrace. Když je hodnota pH příliš vysoká, přidejte snižovač 
hodnoty pH. Nízká hodnota pH (pod 7.2) je stejně škodlivá a může způsobit korozi zařízení vodou, 
která  je  nevhodná,  a  rychlé  rozptýlení  desinfekčního  prostředku.  Do  vody  přidejte  zvyšovač 
hodnoty pH. 

OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
Na obnovení nastavení Balboa digitálního ovládacího zařízení se nevztahuje záruka. Při přetížení 
el. sítě může dojít k poruše EL8000 ovládacího zařízení. Chcete-li obnovit nastavení, bude nutné 
odpojit vířivou vanu od zdroje elektřiny (vypnout jistič). Odstraňte krycí desku zařízení z nerezové 
oceli. Na zadní straně této krycí desky je diagram el. obvodu a popis nastavení přepínačů "DIP". 
Umístěte spínací banku 1 (S1) a přepněte páčku 12 do polohy "ZAP". Nastavení neměňte po dobu 
1 minuty před přepnutím zpět do polohy "VYP". Nasaďte krycí desku a obnovte přívod elektřiny do 
vířivé vany.
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INSTRUKCE PRO OVLÁDÁNÍ KONTROLNÍHO SYSTÉMU DIGITAL DELUXE

Vrchní ovladač Catalina CAT8000 

V závislosti na rysech vaší vířivé vany, mohou ovládací tlačítka nereagovat nebo mohou být 
uspořádány jak je znázorněno a popsáno v tomto manuálu. Čerpadlo zodpovědné za vytápění a 
filtraci (čerpadlo 1 na nízké rychlosti), bude dále označováno pouze jako čerpadlo. Časové limity 
odkazují na přednastavenou délku doby, po kterou je funkce naprogramována tak, aby byla před 
vypnutím v automatickém provozu.  Určité podmínky (filtry 
nebo kontrola zamrznutí)  mohou způsobit, že funkce bude 
pracovat déle, zatímco poruchy mohou způsobit, že funkce 
bude v provozu kratší dobu, než na kterou je
naprogramována. Systém udržuje stopu časových limitů 
nezávisle na jiných vyskytujících se podmínkách . 

                 pomocný vrchní panel (jednotlivé modely se liší) 

Počáteční spuštění
Když je vaše vířivá vana poprvé spuštěna, přepne do základního režimu nastavení (po zobrazení 
některých  Informací  o  konfiguraci).   Základní  nastavení  bude  trvat  až  4  minuty  a  pak
ohřívač začne ohřívat vodu ve vířivé vaně a udržovat teplotu vody v standardním režimu. Základní 
režim  nastavení můžete předčasně ukončit stiskem tlačítka "Warm" nebo "Cool"  
Jsou to tlačítka          nebo 

TEPLOTA NASTAVENÍ (26,0 ° C - 40,0 ° C)
Počáteční teplota je nastavena na  37,5 ° C. Poslední naměřená teplota se neustále zobrazuje na 
LCD displeji. Všimněte si, že poslední zobrazená naměřená teplota vody ve vířivé vaně je aktuální 
pouze tehdy, když  čerpadlo běží po dobu nejméně 2 minut.  

OHŘEV/ZCHLAZENÍ
Stiskněte tlačítko        nebo        jedenkrát pro zobrazení nastavené teploty. Pokaždé, když je  
opětovně stisknuto tlačítko se nastavení teploty zvýší nebo sníží v závislosti na stisknutém tlačítku.
Po třech sekundách se na LCD displeji automaticky zobrazí poslední naměřená teplota. 

ČAS
Pokud nebyl naprogramován čas, na displeji začne blikat ikonka „TIME“. Pro nastavení času 
stiskněte tlačítko          a poté tačítko          pro režim a postupujte podle pokynů, s použitím tlačítka 
nebo tlačítka         pro nastavení času. Pokud má vaše vířivá vana volitelný senzor pH / ORP , 
dvojím stisknutím tlačítka         se zobrazí aktuální úroveň pH, trojnásobným stisknutím tlačítka 
se zobrazí aktuální hodnota ORP /oxidačně redukční potenciál/.

OTOČENÍ DISPLEJE
Stiskněte tlačítko "Invert"         pro obrácení displeje, pokud se informace na něm zobrazí obráceně 
. Také by jste měli zmáčknout tlačítko         nebo tlačítko         , následováno tlačítkem          pro 
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obrácení displeje.

Trysky1
Stiskněte jednou tlačítko          "Jets 1" pro zapnutí  nebo vypnutí čerpadla 1, a pro přepnutí mezi 
nízkou a  vysokou rychlostí  (pokud je  ve  výbavě).  Pokud tryska zůstane v  chodu,  její  pomalá 
rychlost se po 2 hodinách vypne a vysoká rychlost se vypne po 15 minutách. Čerpadlo 1 běží při 
nízké rychlosti , když je zapnutý fukar nebo jiné čerpalo. To může také v případě potřeby aktivovat 
po dobu nejméně 2 minut každých 30 minut funkci pro detekci teploty vody a následně nahřát na 
naprogramovanou teplotu, v závislosti na režimu. Při nízkých otáčkách se zapne automaticky, to 
však nemůže bát  deaktivováno z ovládacího panelu, nicméně může být  spuštěn režim vysoké 
rychlosti.

Trysky 2
Stiskněte jednou tlačítko        "Jets 2" pro zapnutí nebo vypnutí čerpadla 2. Pokud jsou trysky v 
běhu, čerpadlo se vypne po 15 minutách. 

Trysky 3(volitelně)
Stiskněte jednou  tlačítko        "Jets 3" pro zapnutí nebo vypnutí čerpadla 3.  Pokud jsou trysky v 
běhu, čerpadlo se vypne po 15 minutách. 

Světlo
Stiskněte  tlačítko      "light"  pro  zapnutí  nebo  vypnutí  světla.  Zůstane-li  světlo  zapnuté,  po  4 
hodinách se automaticky vypne.

Světlo s optickými vlákny (volitelné)
Pokud je instalováno světlo s optickými vlákny s kolečkem, jednou stiskněte tlačítko „Fiber“      pro 
zapnutí světla a spuštění kolečka. Stiskněte jej znovu pro zastavení kolečka, opět stiskněte pro 
vypnutí světla. Ikonka  „Fiber“ svítí bez přerušení, když je světlo s optických vláken zapnuté a 
otáčí se, když je barevné kolečko zapnuté. Jak osvětlení vířivé vany tak i světlo s optickými vlákny 
mohou být použity najednou. Zůstanou-li zapnutá, po 4 hodinách se automaticky vypnou.

Mister (volitelné)
Stiskněte jednou tlačítko "Mister"         pro zapnutí nebo vypnutí Mister čerpadla. 

Mode/Prog
Toto tlačítko slouží  k přepínání  mezi standardním, ekonomickým a režimem spánku.  Stiskněte 
jednou  tlačítko Mode / Prog         pro vstup do režimu programování, stiskněte tlačíko        pro 
cyklické procházení a dostání se až k požadovanému režimu (LCD displej bliká před potvrzením 
vybraného režimu), pak stiskněte tlačítko "Mode / Prog"        pro potvrzení volby.   
Standardní režim je naprogramován tak, aby byla dosažena požadovaná teplota.  Všiměte si, že 
poslední naměřená a zobrazená  teplota vody ve vířivé vaně je aktuální pouze když čerpadlo 
běželo po dobu přinejmenším 2 minut  Zobrazí se ikonka „Standard“ až do té doby, než se změní 
režim. 
Úsporný  režim  ohřívá  vodu  ve vířivce  na  nastavenou  teplotu  pouze  během filtračních  cyklů. 
Zobrazí  se  ikonka  „Economy“  do  té  doby,  než  se  změní  režim.  Stisknutím  tlačítka  "Jets
1",        během úsporného režimu nastaví do standartně ekonomického režimu,  který funguje 
stejně jako standardní režim, s výjimkou vrácení se do Ekonomického režimu po 1 hodině. Během 
této  doby,  stisknutím tlačítka  "Mode /  Prog"     se  bezprostředně dostanete  do ekonomického 
režimu.
Režim spánku ohřívá vodu ve vířivce v rozmezí 6° C nastavené teploty pouze během filtračních 
cyklů. Ikona "Sleep" se zobrazí, až se změní režim. 
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Fukar(volitelné)
Stiskněte  jednou  tlačítko      "Blower"  pro  zapnutí  fukaru.  Po  15  minutách  provozu  se  fukar 
automaticky vypne (Tepelná ochrana proti přetížení automaticky fukar vypne, pokud dojde k jeho 
přehřátí. Fukar se  po ochlazení automaticky zapne. Jedná se o normální funkci fukaru).  

Pohotovostní režim
Stisknutím        nebo        potom "Jets 2"          se dočasně vypnou všechny  funkce vířivé vany. 
Toto je užitečné při výměně filtru. Stisknutím libovolného tlačítka obnovíte nastavení vířivé vany. 

Přednastavení filtračních cyklů
K dispozici jsou dva filtrační cykly za den. Zahájení / konec doba každého cyklu jsou programova-
telné. Pro naprogramování doby pro start / doby ukončení, postupujte podle pokynů po nastave-
ní doby jak je uvedeno na straně 11, stisknutím tlačítka "Mode / Prog"     k postupu na další 
nastavení (nebo ukončení po posledním nastavení). Výchozí cykly, jak následuje: 
První filtrační cyklus se aktivuje v 8:00 ráno a provozuje čerpadlo do 10:00 dopoledne. Kontrolka 
F1 svítí při běžícím cyklu 1. Druhý filtrační cyklus se aktivuje v 8:00 večer a provozuje čerpadlo do 
22:00 v noci.  Kontrolka F2 svítí  při běžícím cyklu 2. Čerpadlo a generátor ozónu (pokud je ve 
výbavě) poběží  během filtrace.  Na začátku každého filtračního cyklu,  bude ventilátor  běžet  po 
dobu 30 sekund, aby došlo k vyčistění vzduchových kanálů. 

Cyklus čištění (volitelné)
Je-li čerpadlo nebo dmychadlo zapnuto, cyklus čištění započne 30 minut poté, co je čerpadlo nebp 
fukar vypnut, nebo uběhne časový limit. Čerpadlo a ozónový generátor budou běžet po dobu jedné 
hodiny.   

Ochrana proti zamrznutí
V případě, že teplotní čidla detekují pokles na 4,4 ° C v rámci ohřevu, čerpadlo a dmychadlo se 
automaticky aktivují, aby zajistili ochranu proti zamrznutí. Zařízení zůstane zapnuto na 4 minuty 
poté, co senzory detekují, že teplota vody stoupla na 7° C nebo vyše. V chladnějších klimatických 
podmínkách může být přidán další volitelný senzor pro ochranu proti těmto podmínkám.
Zeptejte se svého prodejce. Během mrazivého počasí musí být vířivá vana nastavena na 
standartní režim.

Uzamčení panelu
Uzamčení panelu zabrání nežádoucím změnám programu. Chcete-li zamknout panel, stiskněte 
tlačítko "Time"        , "Jets 1"       a poté "Warm"        během 3 sekund. Když jsou uzamčené, svítí 
kontrolka PL. Všechna tlačítka jsou uzamčena s výjimkou tlačítka "Time"         . Chcete-li 
odemknout panel, stiskněte "Time"         , "Jets 1"         pak "Cool"         . 

Uzamčení nastavené teploty
Chcete-li uzamknout nastavení teploty stiskněte během 3 sekund tlačítko         nebo        potom 
"Time"         "Jets 1 "          a          pro aktivaci zámku. Indikátor TL se rozsvítí během uzamčení. 
Chcete-li odemknout nastavené teploty stiskněte          nebo         potom "Time"        "Jets 1"         
a          . 

Nastavení času
Po první aktivaci vířivé vany, uvidíte slovo "Time" blikající na LCD displeji. Stiskněte        potom
Vyberte hodinu stisknutím tlačítka        nebo        (při každém stisknutí posune čas o jednu hodinu) 
Stiskněte         a nastavte hodinu. Vyberte minuty stisknutím tlačítka nebo (každá stisknutí tlačítka 
posune čas o jednu minutu). Stiskněte tlačítko           pro nastavení času a zadejte volitelný 
program filtračního cyklu, nebo jednoduše stiskněte tlačítko         pro nastavení času a ukončete. 
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Volitelný program filtračního cyklu
Není nutné nastavit filtrační cykly, nicméně je to volitelný program pro prodloužení nebo zkrácení 
filtračního cyklu. Pro nastavení doby filtračního cyklu: 
Stiskněte během 3 sekun tlačítka                           . Na displeji se vám  zobrazí „Set fiter1“ (ranní 
cyklus) a na displeji se zobrazí blikající ikonka „Start time“. Stiskněte         nebo         pro výběr 
hodiny. Stiskněte tlačítko         pro nastavení hodiny. Stiskněte        nebo          pro výběr minut, v 
pětimutových krocích.  Stiskněte         pro nastavení minut. Stiskněte        pro zobrazení  „Set fiter 
1“ (ranní cyklus) a zároveň se na displeji zobrazí blikající ikonka „End time“. Nastavte čas ukončení 
procesu podle postupu výše uvedeného.
Stiskněte tlačítko         pro zobrazení  „Set fiter 2“ (večerní cyklus) a na displeji se zobrazí blikající 
ikonka „Start time“. Nastavte dobu zahájení cyklu stejným způsobem jako je uvedeno výše. 
Stiskněte tlačítko          pro zobrazení  „Set fiter 2“ (večerní cyklus) a na displeji se zobrazí blikající 
ikonka „End time“. Nastavte dobu ukončení cyklu stejným způsobem jako je uvedeno výše. 
Nastavení doby zahájení a ukončení filtrace zároveň bude poskytovat kontinuální filtraci. Stiskněte
         pro vstup do časů a ukončení programu. Stisknutí tlačítka         kdykoliv ukládá všechny 
změny a ukončí program.

Diagnostické zprávy

Zpráva Význam Požadovaná akce 

Žádná zpráva na displeji Do vířivé vany neproudí žádná 
elektřina

Obnovte napájení do vířivky a zkontrolujte 
jistič nebo vypínač.

Nastavení vířivé vany jsou uchována po 
dobu 30dnů  bez napájení střídavým 
proudem s použitím záložní baterie.

HTR TEMP LMT

Vířivka byla vypnuta kvůli
"Přehřátí". Senzor zjistil 48 ° C na 

ohřívači 

NEVSTUPUJTE DO VÍŘIVÉ VANY! 
Odstraňte kryt vířivé vany a umožněte, aby 
se voda ve vířivé vodě zchladila. Poté, co 

ohřívač zchladne, proved´te opětovné 
nastavení stisknutím jakéhokoliv tlačítka. 

Pokud se vířivky neresetuje, vypněte 
napájení el. proudem a obraťte se na 
prodejce nebo servisního technika.  

SPA TEMP LMT
Vířivka byla vypnuta kvůli

"Přehřátí". Senzor zjistil teplotu 
vody 43°C.

NEVSTUPUJTE DO VÍŘIVÉ VANY! 
Odstraňte kryt vířivé vany a umožněte, aby 
se voda ve vířivé vodě zchladila. Poté, co 

ohřívač zchladne, proved´te opětovné 
nastavení stisknutím jakéhokoliv tlačítka. 

Pokud se vířivky neresetuje, vypněte 
napájení el. proudem a obraťte se na 
prodejce nebo servisního technika.  

FREEZE COND Led .Je detekována možnost 
potencionálního zamrznutí

Pokud je instalován senzor pro detekci 
zamrznutí, není požadována žádná další 
akce. Šerpadlo se automaticky zapne bez 

ohledu na status vířivé vany nebo 
programu. 

SENSOR A
SERVICE RQD

Vířivá vana je vypnuta. Senzor
který je zapojen do koncovky 

senzoru "A" není funkční. 

Tato zpráva se může objevit v případě 
"přehřátí" a zmizí, když se ohřívač 

ochlazuje. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se na svého prodejce nebo
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na servisního technika. 

SENSOR B
SERVICE RQD

Vířivá vana je vypnuta. Senzor
který je zapojen do koncovky 

senzoru "B" není funkční. 

Tato zpráva se může objevit v případě 
"přehřátí" a zmizí, když se ohřívač 

ochlazuje. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se na svého prodejce nebo

na servisního technika. 

SENSOR SYNC

Senzory JSOU v nerovnováze. 
Pokud je toto jediná zpráva, může

se jednat jen dočasný stav.
Pokud se na displeji také načítá
"SERVICE REQ'D" vířivá vana 

bude vypnuta. 

Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
svého prodejce nebo na servisního 

technika.

HTR FLOW LOW
Byl detekován značný rozdíl mezi 
teplotními senzory. To by mohlo 
naznačovat problém s průtokem.

Zkontrolujte hladinu vody ve vířivé vaně a v 
případě potřeby doplňte vodu. V případě, 

že hladina vody je v pořádku, ujistěte se, že 
čerpadla byla naplněna. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na svého prodejce 

nebo servisního technika. 

LOW FLOW

Toto se zobrazí po pátém
zobrazení zprávy "HTR FLOW

LOW "  během 24 hodin. Ohřívač 
se vypne, Nicméně ostatní funkce 

vířivé vany budou dále běžet.

Postupujte podle zprávy "HTR FLOW LOW"
jak je popsáno výše. Stiskněte libovolné 

tlačítko k obnovení. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na svého prodejce 

nebo na servisního technika. 

HTR MAY BE DRY - WILL 
RETEST SHORTLY

Zjištěna nedostatečná hladina 
vody v ohřívači. 

Zkontrolujte hladinu vody ve vířivé vaně a v 
případě potřeby doplňte vodu. V případě, 

že hladina vody je v pořádku, ujistěte se, že 
čerpadla byla naplněna. Stiskněte

libovolné tlačítko k obnovení. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na svého 
prodejce nebo na servisního technika  

HTR DRY SERVICE RQD

Toto se zobrazí po třetím
zobrazení zprávy “HTR MAY BE
DRY”  během 24 hodin. Vířivá 

vana se vypne,

Postupujte podle zprávy “HTR MAY BE 
DRY”, jak je popsáno výše. Vířivá vana 

automaticky obnoví své nastavení,stiskněte 
libovolné tlačítko k obnovení.

PRIMING MODE

Když poprvé aktivujte vířivou 
vanu, zobrazí se toto oznámení.
Vaše vířivá vana se nachází v 

základním nastavení.

Není vyžadována žádná akce. Režim 
základního nastavení poběží

až 4 minuty, poté přejde do standardního 
režimu. 

––F or ––C Vířivou vanou nebyla detekována 
teplota.

Není vyžadována žádná akce. Jedná se o 
normální funkci vířivé vany. Po 2 minutách 

chodu čerpadla, se zobrazí teplota. 

–––– Teplota není aktuální v úsporném 
nebo režimu spánku.

To je běžné, když je vířivá vana  v
úsporném nebo režimu spánku. Pro 

zobrazení teploty zapněte čerpadla po dobu 
přinejmenším 2 minut.

BACKUP FAIL Zjištěn interní problém Je nutná oprava. Obraťte se na prodejce 
nebo na servisního technika. 

STANDBY MODE
Pohotovostní režim byl aktivován 
stisknutím kombinace tlačítek na 

ovládacím panelu. 

Stiskněte jakékoliv  tlačítko pro výstup z 
pohotovostního režimu.a vrat´te se do 

normálního provozu lázní. 
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PH IS LOW
RAISE PH

Hladina pH vody je příliš
nízká.

Přidejte látku zvyšující Ph vpodle pokynů 
výrobce.

SANITIZER LOW Úroveň dezinfekčního prostředku
vody je příliš nízká. 

Přidejte dezinfekční prostředek do vody 
podle pokynů výrobce.

SANITIZER HIGH Úroveň dezinfekčního prostředku
vody je příliš vysoká. 

Odtraňte kryt vířivé vany a nechte, aby se 
dezinfekční prostředek rozpustil

Periodické připomínkové zprávy(stiskněte tlačítko "Mode" pro vymazání zobrazeného
připomenutí) 

Zpráva Frekvence Vyžadovaná akce

CHECK PH Každých 7 dní Vyzkoušejte a upravte hodnotu pH 
podle pokynů výrobce. 

CK SANITIZER Každých 7 dní
Vyzkoušejte a upravte hodnotu 

sanitačního přípravku podle 
pokynů výrobce. 

CLEAN FILTER Každých 7 dní
Vyjměte, vyčistěte a opětovně 

nainstalujte filtrační nádobu. Při 
čištění filtru postupujte podle 

pokynů výrobce.

TEST GFCI Každých 30 dní
Otestujte a a obnovte nastavení 

zařízení GFCI podle pokynů 
výrobce.

DRAIN WATER Každých 90 dní
Vypust´te a napust´te vodu z/do 

vířivé vany. Postupujte podle 
pokynů v tomto návodu. 

CHANGE MINERAL
CARTRIDGE Každých 90 dní

Pokud je vaše vířivá vana 
vybavena minerální kartridží, 

vyměňte ji.

CLEAN COVER Každých 180 dní Vyčistěte a ošetřete kryt vířivé 
vany podle instrukcí výrobce.

TREAT WOOD Každých 180 dní
Vyčistěte a ošetřete dřevěné 

obložení vířivé vany.Postupujte 
podle pokynů výrobce pro použití 

povrchové úpravy. 

NEW FILTER Každých 365 dní Nainstalujte nový filtr.

       VAROVÁNÍ!  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovádějte samostatně žádné 
opravy. Nepokoušejte se o opravu tohoto ovládacího systému. Obraťte se na prodejce nebo
na  servisního  technika  pro  pomoc.  Postupujte  podle  pokynů  pro  instalaci  el.  rozvodů, 
uvedených  v  tomto  manuálu.  Instalace  musí  být  provedena  licencovaným
elektrikářem a všechna propojení k uzemnění musí být správně nainstalována. 

15



HANSCRAFT, s.r.o. 
Bečovská 939
104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC

VRCHNÍ OVLÁDACÍ PANEL Catalina CAT200

                                       Nepanikařte! Není požadováno žádné programování!

Počáteční spuštění
Když je  vaše vířivá vana poprvé zapnuta,  začne běžet  v  úsporném režimu.  Toto nastavení  je 
navrženo pro období, kdy vířivá vana není používána, nebo je používána velmi málo. Nicméně 
systém vířivé vany pokračuje v režimu filtrace dvakrát denně pro udržení kvality vody.  Stiskněte 
tlačítko      pro přepnutí vířivé vany do "Standardního režimu" a vaše vířivá vana automaticky 
nahřeje  a  bude  udržovat  teplotu  vody  na  požadovaném  programovém  nastavení.  Výchozí 
nastavení teploty vody je 38°C.  

Nastavení denního času 
Když je vaše vířivá vana poprvé zapnuta, na displeji bude problikávat  “SET TIME”.  Pro nastavení 
času, stiskněte tlačítko                  , poté         či          . Poté, co je jednou stisknuto tlačítko 
nebo          se čas začne měnit v krocích po jedné minutě. Bud´to stiskněte tlačítko pro ukončení 
načítání času. Stiskněte tlačítko         pro uložení času do systému.

Nastavení teploty vody
Teplota vody může být nastavena od 27 -  40°C. Stisknutím tlačítka         nebo        snížíte nebo 
zvýšíte teplotu vody. Po třech sekundách se na LCD displeji zobrazí aktuální teplota.

Volitelný program filtračního cyklu
Vaše vířivá vana automaticky zapne filtraci vody dvakrát denně. Nízká rychlosti čerpadla a
generátoru ozónu (pokud je ve výbavě) poběží během jednotlivých filtračních cyklů. I když není 
nutné nastavit filtrační cykly, můžete provést změny kdykoliv stisknutím tlačítek 
během 3 sekund. Na displeji se objeví "SET START FILTER 1" (pro ranní cyklus).  Stiskněte 
tlačítko         nebo         pro obnovu doby zahájení filtrace. Když se na displeji objeví "SET HEAT", 
stiskněte tlačítko          pro ohřev vody v průběhu filtrařního cyklu nebo stiskněte tlačítko         pro 
vypnutí ohřevu. 
Stiskněte tlačítko          pro zobrazení “SET STOP FILTER 1” a nastavení času stejným způsobem, 
jak je uvedeno výše. 
Stiskněte tlačítko          pro zobrazení “SET STOP FILTER 2” a postupujte, jak je uvedeno výše. 
Stisknutím tlačítka           vstoupíte do funkce nového časového nastavení cyklů a zobrazite 
aktuální teplotu vody.
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Uzamčení panelu
Stisknutím naráz tlačítek                           během 3 sekund dojde k uzamčení ovládacího panelu. 
Na displeji se objeví zvolená teplota, společně se symbolem zámku. Všechna tlačítka jsou 
zamknuta kromě tlačítka 

Odemčení panelu
Stisknutím naráz tlačítek                           během 3 sekund dojde k odemčení ovládacího panelu.
Symbol zámku zmizí a všechny tlačítka budou fungovat normálně.

Trysky 
Provozní sekvence pro čerpadlo je nízká rychlost, vysoká rychlost, pak se vypne.  Jestliže levé 
čerpadlo běží, nízká rychlost se automaticky vypne po 4 hodinách. Vysoká rychlost se  vypne po 
30 minutách.  Čerpadlo  automaticky běží  při  nízkých otáčkách,  kdy je  ohřívač  zapnutý  během 
filtračních cyklů, nebo když je detekován stav zamrznutí.  Když se čerpadlo automaticky spustí, 
nemůže být deaktivováno z panelu, avšak vysoká rychlost může být v záběru.   

Fukar  
Toto tlačítko vypne a zapne fukar. Pokud je ponechán zapnutý, automaticky se po 30 minutách 
vypne. (Ochrana proti tepelnému přehřátí automaticky vypne fukar v případě jeho přehřátí, fukar se 
vrátí do běžného provozu po zchladnutí. Toto je normální funkce fukaru).

Světlo 
Toto  tlačítko  zapne  a  vypne  osvětlení  vířivé  vany.  Pokud  je  nainstalováno  světlo  z  optických 
vláken,  stiskněte toto tlačítko  pro zapnutí  světla,  čímž se aktivuje barevné kolo.  Tlačítko opět 
stiskněte  pro  zastavení  barevného  kola  na  vybrané  barvě.  Dalším  stisknutím  tlačítka  světlo 
vypnete.

Úsporný a standardní režim 
Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu. Standardní režim udržuje nastavenou teplotu vody po 
celou dobu. Úsporný režim ohřívá vodu během filtračního cyklu.

Ochrana proti zamrznutí 
Když senzor vysokého limitu detekuje v ohřívači teplotu 4 °C, všechna zařízení se automaticky 
zapnou prostřednictvím kontrolního systému vířivé vany,  aby nedošlo k zamrznutí.  Jedná se o
normální funkci vaší vířivé vany a žádná nápravná opatření nejsou zapotřebí. Zařízení zůstane 
zapnuté až do dosažení  teploty 7° C bez ohledu na stav systému vířivé vany.  V chladnějších 
klimatických  podmínkách,  může  být  přidán  další  volitelný  snímač na  ochranu  proti  zamrznutí. 
Zeptejte  se svého prodejce na podrobnosti.  Během podmínek zamrznutí  musí  být  vířivá vana 
nastavená ve standardním režimu.

Diagnostické zprávy

Zpráva Význam Požadovaná akce 

Žádná zpráva na displeji Do vířivé vany neproudí žádná 
elektřina

Obnovte napájení do vířivky a 
zkontrolujte jistič nebo vypínač.

Nastavení vířivé vany jsou 
uchována po dobu 30dnů  bez 
napájení střídavým proudem s 

použitím záložní baterie.

17



HANSCRAFT, s.r.o. 
Bečovská 939
104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC

Přehřátí. Vířivá vana byla vypnuta 
z  důvodu přehřátí.  Bud´to  teplota 
vody dosáhla hodnoty 44°C nebo 
senzor  vysokého  limitu  detekoval 
teplotu 48°C.

NEVSTUPUJTE  DO  VODY! 
Odstraňte  kryt  vířivé  vany  a 
počkejte,  až se voda zchladí.  Při 
43°C  vířivá  vana  automaticky 
obnoví  nastavení.  Pokud  ne, 
odpojte  vanu  od  hlavního  zdroje 
napájení  a  zavolejte  svému 
prodejci  nebo  servisnímu 
technikovi.

"Flow" (bliká) Průtok
voda je zablokován.
"Flow" (nebliká) Na

přepínači tlaku došlo k závadě. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny 
ventily průtoku otevřené. 

Ujistěte se, že hladina vody je 
správná. Vyčistěte filtr. pokud

problém přetrvává, obraťte se na 
svého prodejce nebo servisního

technika. 

"Cool" Teplota vody
je 6 ° C nebo více pod

naprogramovanou teplotu. 

Není vyžadována žádná 
akce.Vířivá vana funguje 

normálně.

"Ice" bylo zjištěno riziko 
potenciálního zamrznutí.

Je-li  nainstalován senzor 
zamrznutí pak žádná akce

není nutná. Vířivá vana pracuje 
normálně. Čerpadlo

se spustí automaticky bez ohledu 
na stav. 

"Senzor 1"  je vypnut. 
Senzor vysokého limitu je 

nefunkční.

Obraťte se na svého prodejce 
nebo servisního

technika. 

"Senzor 3"  je vypnut. 
Senzor teploty vody je nefunkční.

Obraťte se na svého prodejce 
nebo servisního

technika. 

 VAROVÁNÍ!  Nebezpečí  úrazu  elektrickým proudem.  Neprovádějte  samostatně  žádné 
opravy. Nepokoušejte se o opravu tohoto ovládacího systému. Obraťte se na prodejce nebo
na  servisního  technika  pro  pomoc.  Postupujte  podle  pokynů  pro  instalaci  el.  rozvodů, 
uvedených  v  tomto  manuálu.  Instalace  musí  být  provedena  licencovaným
elektrikářem a všechna propojení k uzemnění musí být správně nainstalována. 
                                

       Catalina systém Cool mist /chladná mlha/
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VRCHNÍ OVLÁDACÍ PANEL Catalina CAT2000

Počáteční spuštění
Ovládací panel vaší vířivé vany byl speciálně
navržen tak, že pouhým jejím připojením k  řádně
uzemněnému zdroji energie,  bude vířivá vana 
fungovat řádně a bezpečně s teplotou vody 38°C. 
Když poprvé inicialuzujete vaši vířivou vanu, na LCD 
displeji bude blikat              , teplota a             tak 
dlouho, až je toplata vody ve vířiví vaně o méně než 
8°C chladnější než je nastavená teplota. Během 
filtračního cyklu se voda nahřeje na nastavenou teplotu.

Trysky 
Jednou stiskněte tlačítko          pro aktivaci trysek při nízké teplotě a opět stiskněte pro aktivaci při 
vysoké teplotě. Opět stiskněte pro vypnutí čerpadla. Čerpadlo poběží při nízkých otáčkách  během 
ohřevu, během filtračního cyklu nebo když existuje riziko zamrznutí. Pokud jsou automaticky 
aktivovány, nemůže být vypnuta nízká rychlost čerpadla na ovládacím panelu. Toto je normální 
provoz. Čerpadlo se automaticky vypne po vypršení nastaveného času. 

Trysky 2            (pokud jsou ve výbavě)
Jednou stiskněte toto tlačítko pro zapnutí druhého čerpadla. Stiskněte opět pro vypnutí čerpadla.

Fukar 
Stiskněte tlačítko         pro zapnutí a vypnutí fukaru. Pokud je fukar zapnutý, automaticky se vypne.  
(Ochrana proti tepelnému přehřátí automaticky vypne fukar v případě jeho přehřátí, fukar se vrátí 
do běžného provozu po zchladnutí. Toto je normální funkce fukaru).

Světlo 
Toto tlačítko zapne a vypne osvětlení vířivé vany. Pokud je světlo ponecháno zapnuté, automaticky 
se vypne po vypršení nastavené doby. 

Úsporný a standardní režim 
Stiskněte toto tlačítko         pro změnu režimu. Standardní režim udržuje nastavenou teplotu vody 
po celou dobu. Úsporný režim ohřívá vodu během filtračního cyklu.
Stiskněte tlačítko „Jets1“         zatímco v úsporném režimu funguje vířiváv vana ve standardním 
úsporném  režimu.,  („SE“)  který funguje  stejně  jako  Standardní  režim.  Po  1  hodině  se  pak 
automaticky vrátí  do úsporného režimu. Během této doby, stisknutí tlačítek „ Cool“ nebo „Warm“ 
následováno tlačítkem „Light“                           bezprostředně vrátí nastavení do úsporného režimu.

Režim spánku 
Nahřeje vodu v rámci 6°C nastavené teploty pouze během filtračních cyklů. Zobrazí se ikonka 
do té doby, než je změnen režim.

Přednastavení filtračních cyklů
Během dne proběhnou dva filtrační cykly. První filtrační cyklus začne 1 minutu poté, co je vířivá 
vana zapnuta. Druhý cyklus začne o 12 hodin později. Délka doby filtrace je programovatelná z 
vrchního ovládacího panelu na dobu 2, 5 a 12 hodin. Pro programování stiskněte tlačítko „Warm“ 
nebo „Cool“ nebo tlačítko         či         , poté tlačítko „Jets“        . Přednastavená doba filtrace jsou 2 
hodiny (FILC=12 hodin). Opět stiskněte tlačítko „Jets“ pro výstup z režimu programování.
Fukar bude krátce běžet na začátku každého filtračního cyklu pro vyčištění vzduchových kanálů. 
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Čerpadlo  poběží  při  nízkých otáčkách během filtračního cyklu  spolu  s  ohřívačem a jednotkou 
ozonu  (pokud  je  vybaveno).  Vysoká  rychlost  čerpadla  může  být  aktivována  kdykoliv  během 
filtračních cyklů.
Ochrana proti zamrznutí 
Když senzor vysokého limitu detekuje v ohřívači teplotu 4 °C, automaticky se aktivují čerpadla pro 
ochranu  proti  zamrznutí.  Zařízení  zůstane  zapnuté  až  do  dosažení  teploty  7°  C   v  ohřívači. 
Ochrana proti  zamrznutí  je  zapnutá  bez ohledu na stav  systému vířivé  vany.   V  chladnějších 
klimatických  podmínkách,  může  být  přidán  další  volitelný  snímač na  ochranu  proti  zamrznutí. 
Zeptejte  se svého prodejce na podrobnosti.  Během podmínek zamrznutí  musí  být  vířivá vana 
nastavená ve standardním režimu.

Diagnostické zprávy

Zpráva Význam Požadovaná akce 

Vířivá vana je v úsporném režimu. Není vyžadována žádná akce. Vířivá vana 
funguje normálně.

Přehřátí.  Vířivá  vana byla vypnuta z 
důvodu přehřátí. Bud´to teplota vody 
dosáhla  hodnoty  44°C  nebo  senzor 
vysokého  limitu  detekovat  teplotu 
48°C.

NEVSTUPUJTE  DO  VODY!  Odstraňte 
kryt  vířivé  vany  a  počkejte,  až  se  voda 
zchladí. Při 43°C vířivá vana automaticky 
obnoví nastavení. Pokud ne, odpojte vanu 
od  hlavního  zdroje  napájení  a  zavolejte 
svému prodejci nebo servisnímu
technikovi.

"Flow" (bliká) Průtok
vody je zablokován.

Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily 
průtoku otevřené. 

Ujistěte se, že hladina vody je správná. 
Vyčistěte filtr. pokud

problém přetrvává, obraťte se na svého 
prodejce nebo servisního

technika. 

"Cool" Teplota vody
je  6 ° C nebo více pod

naprogramovanou teplotu. 

Není vyžadována žádná akce.Vířivá vana 
funguje normálně.

"Ice" bylo zjištěno riziko potenciálního 
zamrznutí.

Je-li  nainstalován senzor zamrznutí pak 
žádná akce

není nutná. Vířivá vana pracuje normálně. 
Čerpadlo

se spustí automaticky bez ohledu na stav. 

"Senzor 1"  je vypnut. 
Senzor vysokého limitu je nefunkční.

Obraťte se na svého prodejce nebo 
servisního technika. 

"Senzor 3"  je vypnut. 
Hlavní Senzor je nefunkční. Obraťte se na svého prodejce nebo 

servisního technika. 
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovádějte samostatně žádné opravy. 
Nepokoušejte  se  o  opravu  tohoto  ovládacího  systému.  Obraťte  se  na  prodejce  nebo
na  servisního  technika  pro  pomoc.  Postupujte  podle  pokynů  pro  instalaci  el.  rozvodů, 
uvedených  v  tomto  manuálu.  Instalace  musí  být  provedena  licencovaným
elektrikářem a všechna propojení k uzemnění musí být správně nainstalována. 

VRCHNÍ OVLÁDACÍ PANEL Catalina CAT100/102/105

Počáteční spuštění
Při prvním inicializaci vaši nové vířivé vany, bude voda automaticky ohřívána a udržována na 38°C, 
dokud nezměníte nastavenou teplotu. 

Nastavení teploty vody
Teplota  vody může být  nastavena  v  rozsahu  16°C-40°C stisknutím  tlačítka      .  Pokud  není 
stisknuté žádné tlačítko, zobrazuje se teplota vody. Pokud je stisknuté příslušné tlačítko, zobrazí 
se  nastavená  teplota.  Opětovným  stisknutím  tlačítka  se  nastavení  hodnoty  teploty  +/-  bude 
postupně měnit.

Trysky 
Jednou stiskněte tlačítko          pro aktivaci čerpadla při nízké teplotě a opět stiskněte pro aktivaci 
při vysoké teplotě. (Pokud je vířivá vana vybavena druhým čerpadlem, opět stiskněte tlačítko pro 
aktivaci vysoké rychlosti obou čerpadel. Opět stiskněte tlačítko pro funkci pouze druhého 
čerpadla). Poslední stisknutí tlačítka vypne čerpadlo. Čerpadlo poběží při nízkých otáčkách během 
ohřevu vody, během filtračního cyklu, nebo když existuje riziko zamrznutí. Při  automatické 
aktivovaci, nízká rychlost čerpadla nemůže být na ovládacím panelu vypnuta. Toto je běžný 
provoz. Čerpadlo se automaticky vypne po dvou hodinách. Vysoká rychlost čerpadla se 
automaticky vypne po 30 minutách provozu. 

Fukar 
Stiskněte tlačítko         pro zapnutí a vypnutí fukaru. Pokud je fukar ponechán zapnutý, automaticky 
se vypne.po 15 minutách.

Světlo 
Toto tlačítko zapne a vypne osvětlení vířivé vany. Pokud je světlo ponecháno zapnuté, automaticky 
se vypne po 4 hodinách.

Úsporný a standardní režim
Stiskněte toto tlačítko         a poté stiskněte tlačítko         během 3 sekund, pro změnu režimu.

Standardní režim udržuje nastavenou teplotu po celou dobu. Úsporný režim ohřívá vodu pouze 
během filtračních cyklů. V ekonomickém režimu se na displeji střídají aktuální teplota vody a 
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Světlo s optickými vlákny (volitelné)
Pokud je instalováno světlo s optickými vlákny s kolečkem, jednou stiskněte tlačítko „Fiber“      pro 
zapnutí světla a spuštění kolečka. Stiskněte jej znovu pro zastavení kolečka, opět stiskněte pro 
vypnutí světla. Ikonka  „Fiber“ svítí bez přerušení, když je světlo s optických vláken zapnuté a 
otáčí se, když je barevné kolečko zapnuté. Jak osvětlení vířivé vany tak i světlo s optickými vlákny 
mohou být použity najednou. Zůstanou-li zapnutá, po 4 hodinách se automaticky vypnou.

Přednastavení filtračních cyklů
K dispozici jsou dva filtrační cykly za den. První filtrační cyklus začíná 1 minutu poté, co je vířivá 
vana zapnuta. Druhý cyklus začíná o 12 hodin později. Délka trvání filtrace je programovatelná na 
vrchním ovládacím panelu po dobu 2,4, 6 nebo 8 hodin. Přednastavená délka trvání filtrace je 2 
hodiny. Pro nastavení stiskněte tlačítko teploty         potom tlačítko trysek         . Opět stiskněte 
tlačítko teploty pro výběr délky doby filtrace. Opět stiskněte toto tlačítko pro ukončení nastavení. 
Čerpadlo poběží při nízkých otáčkách během filtračního cyklu, spolu s jednotkou pro tvorbu ozónu 
(pokud je ve vybavení). Mister režim provede čiětšní každých 5 sekund  během jednotlivých 
filtračních cyklů. Fukar poběží po dobu 30 sekund na začátku každého filtračního cyklu pro 
vyčištění vzduchových kanálů.

Ochrana proti zamrznutí 
Když senzor vysokého limitu detekuje v ohřívači teplotu 4 °C, automaticky se aktivují čerpadla pro 
ochranu  proti  zamrznutí.  Zařízení  zůstane  zapnuté  až  do  dosažení  teploty  7°  C   v  ohřívači. 
Ochrana proti  zamrznutí  je  zapnutá  bez ohledu na stav  systému vířivé  vany.   V  chladnějších 
klimatických  podmínkách,  může  být  přidán  další  volitelný  snímač na  ochranu  proti  zamrznutí. 
Zeptejte  se svého prodejce na podrobnosti.  Během podmínek zamrznutí  musí  být  vířivá vana 
nastavená ve standardním režimu.

Pomocné panely (volitelné)
Pokud je vaše vířivá vana vybavena pomocným panelem, použijte ho pro dosažení funkce Mister.
Pokud  je  funkce  Mister  ponechána  v  provozu,  dojde  k  jejímu  automatickému  vypnutí  po  15 
minutách. Čistící systém Mister bude v provozu dvakrát denně po dobu  5 sekund.

Diagnostické zprávy

Zpráva Význam Požadovaná akce 

Vířivá vana je v úsporném režimu. Není vyžadována žádná akce. Vířivá 
vana funguje normálně.

Přehřátí.  Vířivá  vana  byla  vypnuta  z 
důvodu  přehřátí.  Bud´to  teplota  vody 
dosáhla  hodnoty  44°C  nebo  senzor 
vysokého limitu detekoval teplotu 48°C.

NEVSTUPUJTE  DO  VODY!  Odstraňte 
kryt vířivé vany a počkejte, až se voda 
zchladí.  Při  43°C  vířivá  vana 
automaticky  obnoví  nastavení.  Pokud 
ne,  odpojte  vanu  od  hlavního  zdroje 
napájení  a  zavolejte  svému  prodejci 
nebo servisnímu technikovi.

„Průtok“. Přepínač tlaku nefunguje 
řádně.

Obraťte se na svého prodejce nebo 
servisního technika. 

„Senzor 1“ vířivé vany je nefunkční.
Senzor vysokého limitu nefunguje. 

Obraťte se na svého prodejce nebo 
servisního technika. 
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovádějte samostatně žádné opravy. 
Nepokoušejte  se  o  servis  tohoto  ovládacího  systému.  Obraťte  se  na  prodejce  nebo
na  servisního  technika  pro  pomoc.  Postupujte  podle  pokynů  pro  instalaci  el.  rozvodů, 
uvedených  v  tomto  manuálu.  Instalace  musí  být  provedena  licencovaným
elektrikářem a všechna propojení k uzemnění musí být správně nainstalována. 

VRCHNÍ OVLÁDACÍ PANEL Catalina CAT500

Počáteční spuštění
Když je vaše vířivá vana poprvé spuštěna, přepne se do režimu nastavení. Opakovaně stiskněte 
tlačítko pro trysky a ujistěte se, že všechna čerpadla jsou bez vzduchu. Režim nastavení trvěá 
méně než pět  minut.  Stiskněte tlačítko“Temp“- /teplota/  pro ukončení.  Po ukončení  základního 
nastavení vířivá vana poběží ve standardním režimu. Některé ovládací panely nemusí máí tlačítko 
pro  nastavení  teploty,  v  tomto  případě  jsou  místo  toho  použita  tlačítka  „Set“  /nastavení, 
„Warm“/ohřev, nebo tlačítko „Cool“ /ochlazení. Čerpadlo 1 je odpovědné za ohřev a filtraci. Pokud 
jsou tlačítka v multitlačítkové sekvenci stlačena příliš rychle, nemohou správně plnit svoji funkci .

Nastavení teploty vody 
Konstantně se zobrazuje naposledy naměřená teplota vody. Zobrazená teplota vody je aktuální 
pouze když čerpadlo běželo alespoň po dobu 2 minut. Na panelech s tlačítkem pro teplotu nebo 
nastavení, se zobrazí nastavená teplota stisknutím jednoho z těchto tlačítek jednou.
Pro změnu nastavené teploty stiskněte příslušné tlačítko podruhé, předtím, než displej přestane 
blikat.  Každým dalším stisknutím tlačítka bud´to zvýšíte nebo snížíte hodnotu teploty.  Pokud je 
požadován  opačný  směr,  umožněte,  aby  se  displej  navrátil  na  aktuální  teplotu.  Stiskněte  pro 
zobrazení  nastavené  teploty  a  opětovným stisknutím změníte  hodnotu  teploty.  Na  panelech s 
tlačítky „Warm“ a „Cool“, se zobrazí nastavená teplota stisknutím jednoho z  tlačítek. Pro změnu 
nastavené teploty, opět stiskněte tlačítko pro nastavení teploty před tím, než obrazovka přestane 
blikat. Každé stisknutí tlačítka  „Warm“ nebo  „Cool“ upraví nastavenou teplotu. 

Trysky 1
Stiskněte tlačítko „Jets1“ pro zapnutí  nebo vypnutí  čerpadla 1,  a pro přepínání  mezi nízkou a 
vysokou rychlostí (pokud je součástí). Nízká rychlost se automaticky vypne po 4 hodinách. Vysoká 
rychlost čerpadla se vypne po 15 minutách. Nízká rychlost bude v automatickém provozu v době, 
během které  nemůže být  deaktivována z  ovládacího panelu,  avšak  vysoká  rychlost  může být 
ovládána.

Trysky2/trysky3/Fukar (pokud je ve výbavě) 
Jednou stiskněte odpovídající tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí požadované funkce. Zařízení se 
automaticky vypne po 15 minutách provozu. V některých systémech může mít čerpadlo č.2 dvě 
rychlosti.  Některé systémy používají  pouze jedno tlačítko pro ovládání  dvou zařízení.  Stisknutí 
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prvního tlačítka zapne jedno zařízení. Tlačítko opět stiskněte, čímž se zapnou obě zařízení.
Tlačítko opět stiskněte, čímž se vypne první zařízení. Tlačítko opět stiskněte, čímž se vypnou obě 
zařízení.

Světlo 
Toto tlačítko zapne a vypne osvětlení vířivé vany. Pokud je světlo ponecháno zapnuté, automaticky 
se vypne po 4 hodinách.

Režim 
V závislosti  na  konfiguraci  vašeho  systému,  změna nastavení  režimu nemusí  být  dostupná  a 
zůstane uzamknutá ve standartním režimu. Režim se změní stisknutím tlačítek „Temp“ /teplota/, 
„Light“ /světlo/. 
Standardní  režim  udržuje  nastavenou  teplotu.  Když  se  přepnete  do  standardního  režimu, 
přechodně se na displeji zobrazí 
Úsporný režim nahřívá vodu na nastavenou teplotu pouze během filtračních cyklů.
Režim spánku nahřeje vodu v rámci 10°C nastavené teploty a to pouze během filtračních cyklů.

Přednastavení filtračních cyklů
První přednastavený filtrační cyklus začíná 6 minut po zapnutí vířivé vany. Druhý přednastavený 
filtrační cyklus začíná o 12 hodin později. Doba délky trvání filtrace je programovatelná na dobu 
2,4, 6 nebo 8 hodin, nebo pro kontinuální filtraci (označeno zkratkou     ).
Přednastavená délka doby filtrace je 2 hodiny pro neoběhové systémy a 4 hodiny pro oběhové 
systémy.
Pro nastavení, stiskněte tlačítko „Temp“ /teplota/ a tlačítko „ Jets 1“/trysky 1/ . Stiskněte tlačítko 
„Temps“ pro nastavení. Stiskněte tlačítko“ Jets“ /trysky/ pro ukončení nastavení.
Pro neoběhové systémy – nízkootáčkové čerpadlo  1 a  generátor  ozónu (pokud je  součástí) 
poběží během filtrace.
Pro oběhové systémy –  oběhové čerpadlo a ozónový generátor  (pokud je  součástí)  běží  24 
hodin.  V  horkém prostředí  se  oběhové  čerpadlo  může automaticky  vypnout  na  30  minutovou 
periodu,  vyjma během filtračních cyklú.  Na  začátku každého  filtračního cyklu  všechna  ostatní 
zařízení krátce poběží, pro vyčištění potrubní instalace.

Ochrana proti zamrznutí 
Během podmínek možného vzniku zamrznutí, musí být vířivá vana nastavena na standardní režim.

Diagnostické zprávy 

Zpráva Význam Požadovaná akce 

Žádná zpráva na 
displeji 

Do vířivé vany neproudí 
žádná elektřina

Obnovte napájení do vířivky a zkontrolujte jistič nebo 
vypínač.

Nastavení vířivé vany jsou uchována po dobu 30dnů 
bez napájení střídavým proudem s použitím záložní 

baterie.

- - Teplota je neznámá. Není vyžadována žádná akce.Zobrazí se aktuální 
teplota poté, co čerpadlo běželo po dobu 2 minut.

Přehřátí. Vířivá vana byla 
vypnuta z důvodu 
přehřátí. Jeden ze 

senzorů detekoval teplotu 
v ohřívači 47°C,

NEVSTUPUJTE DO VODY! Odstraňte kryt vířivé vany 
a  počkejte,  až  voda  zchladne.  Po  zchladnutí,vířivá 
vana automaticky obnoví nastavení. Pokud ne, odpojte 
vanu od hlavního zdroje napájení a zavolejte svému 
prodejci nebo servisnímu technikovi.

24



HANSCRAFT, s.r.o. 
Bečovská 939
104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC

Přehřátí. Vířivá vana byla 
vypnuta z důvodu 
přehřátí. Senzor 

detekoval teplotu vody 
43,5°C.

NEVSTUPUJTE DO VODY! Odstraňte kryt vířivé vany 
a  počkejte,  až  voda  zchladne.  Při  47°C vířivá  vana 
automaticky obnoví své nastavení. Pokud ne, odpojte 
vanu od hlavního zdroje napájení a zavolejte svému 
prodejci nebo servisnímu technikovi.

Vířivá vana nefunguje. 
Senzor, který je zapojen 
do koncovky senzoru A 

nefunfuje.

Toto se může přechodně vyskytnout při přehřátí. 
Pokud problém přetrvává, zavolejte svému prodejci 

nebo servisnímu technikovi.

Vířivá vana nefunguje. 
Senzor, který je zapojen 
do koncovky senzoru B 

nefunfuje.

Toto se může přechodně vyskytnout při přehřátí. 
Pokud problém přetrvává, zavolejte svému prodejci 

nebo servisnímu technikovi.

Senzory nejsou v 
rovnováze. Pokud 
oznámení blíká na 

displeji, vířivá vana je 
vypnuta. Pokud se 
oznámení střídá s 

oznámením pro teplotu, 
může se jednat o 
přechodný stav.

Toto se může přechodně vyskytnout při přehřátí. 
Pokud problém přetrvává, zavolejte svému prodejci 

nebo servisnímu technikovi.

Výrazný rozdíl mezi 
teplotami, které senzory 
detekovaly. Toto může 

indikovat možný problém 
s průtokem vody.

Pokud je hladina vody vpořádku, ujistěte se, že 
všechna čerpadla byla upřednostněna. Pokud problém 
přetrvává, zavolejte svému prodejci nebo servisnímu 

technikovi.

Přetrvávající problém s 
nízkým průtokem. 

Ohřívač je vypnut, ale 
ostatní funkce vířivé vany 

běží normálně. 
(upozornění se zobrazí 

pětkát během 24 hodin),

Pokud je hladina vody vpořádku, ujistěte se, že 
všechna čerpadla byla upřednostněna. Pokud problém 
přetrvává, zavolejte svému prodejci nebo servisnímu 

technikovi.

Nedostatečné množství 
vody, nízký průtok nebo 
vzduchové bubliny jsou 
detekovány v ohřívači. 

Vířivá vana se vypne na 
15 minut. 

Pokud je hladina vody vpořádku, ujistěte se, že 
všechna čerpadla byla upřednostněna, Pro obnovu 
nastavení stiskněte jakékoliv tlačítko. Oznámení by 

mělo zmizet po 15 minutách. Pokud problém 
přetrvává, zavolejte svému prodejci nebo servisnímu 

technikovi.

Vířivá vana nefunguje. V 
ohřívači je detekováno 
nedostatečné množství 

vody.

Následujte akci požadovanou pro zprávu       . Vířivá 
vana automaticky neobnoví své nastavení. Stiskněte 

jakékoliv tlačítko pro obnovu nastavení.

Bylo detekováno možné 
zamrznutí.

Pokud je nainstalován senzor zamrznutí, není 
požadována žádná další akce. Vířivá vana funguje 

normálně. Čerpadlo se zapne automaticky bez ohledu 
na status. Pro vířivé vany jsou podmínky zamrznutí 

vždy nastaveny na standardní režim.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovádějte samostatně žádné opravy. 
Nepokoušejte  se  o  servis  tohoto  ovládacího  systému.  Obraťte  se  na  prodejce  nebo
na  servisního  technika  pro  pomoc.  Postupujte  podle  pokynů  pro  instalaci  el.  rozvodů, 
uvedených  v  tomto  manuálu.  Instalace  musí  být  provedena  licencovaným
elektrikářem a všechna propojení k uzemnění musí být správně nainstalována. 

VRCHNÍ OVLÁDACÍ PANEL Catalina CAT100/75

Počáteční spuštění
Při prvním inicializaci vaši nové vířivé vany, bude voda automaticky ohřívána a udržována na 38°C, 
dokud nezměníte nastavenou teplotu. 

Nastavení teploty vody
Teplota  vody může být  nastavena  v  rozsahu  16°C-40°C stisknutím  tlačítka      .  Pokud  není 
stisknuto žádné tlačítko, zobrazuje se teplota vody. Pokud je stisknuté příslušné tlačítko, zobrazí 
se  nastavená  teplota.  Opětovným  stisknutím  tlačítka  se  nastavení  hodnoty  teploty  +/-  bude 
postupně měnit.

Trysky  
Jednou stiskněte tlačítko          pro aktivaci čerpadla při nízké teplotě a opět stiskněte pro aktivaci 
při vysoké teplotě. (Pokud je vířivá vana vybavena druhým čerpadlem, opět stiskněte tlačítko pro 
aktivaci vysoké rychlosti obou čerpadel. Opět stiskněte tlačítko pro funkci pouze druhého 
čerpadla). Poslední stisknutí tlačítka vypne čerpadlo. Čerpadlo poběží při nízkých otáčkách během 
ohřevu vody, během filtračního cyklu, nebo když existuje riziko zamrznutí. Při  automatické 
aktivovaci, nízká rychlost čerpadla nemůže být na ovládacím panelu vypnuta. Toto je běžný 
provoz. Čerpadlo se automaticky vypne po dvou hodinách. Vysoká rychlost čerpadla se 
automaticky vypne po 30 minutách provozu. 

Fukar 
Stiskněte tlačítko         pro zapnutí a vypnutí fukaru. Pokud je fukar ponechán zapnutý, automaticky 
se vypne.po 15 minutách.

Světlo 
Toto tlačítko zapne a vypne osvětlení vířivé vany. Pokud je světlo ponecháno zapnuté, automaticky 
se vypne po 4 hodinách.

Přednastavení filtračních cyklů 
K dispozici jsou dva filtrační cykly za den. První filtrační cyklus začíná 1 minutu poté, co je vířivá 
vana zapnuta. Druhý cyklus začíná o 12 hodin později. Délka trvání filtrace je programovatelná na 
vrchním ovládacím panelu po dobu 2,4, 6 nebo 8 hodin. Přednastavená délka trvání filtrace je 2 
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hodiny.
Pro nastavení, stiskněte tlačítko „Temp“ /teplota/         a tlačítko „ Jets 1“/trysky 1/         .Opět 
stiskněte tlačítko „Temp“ /teplota/ pro výběr délky doby filtrace. Opěr stiskněte tlačíko pro ukončení 
nastavení. Čerpadlo poběží při nízké rychlosti během filtračního cyklu, spolu s jednotkou ozónu 
(pokud je součástí). Během každého filtračního cyklu bude funkce mister čistit po dobu 5 sekund 
během každého filtračního cyklu pro vyčištění vzduchových kanálů. 

Ochrana proti zamrznutí 
Když senzor vysokého limitu detekuje v ohřívači teplotu 4 °C, automaticky se aktivují čerpadla pro 
ochranu  proti  zamrznutí.  Zařízení  zůstane  zapnuté  až  do  dosažení  teploty  7°  C   v  ohřívači. 
Ochrana proti  zamrznutí  je  zapnutá  bez ohledu na stav  systému vířivé  vany.   V  chladnějších 
klimatických  podmínkách,  může  být  přidán  další  volitelný  senzor  na  ochranu  proti  zamrznutí. 
Zeptejte  se svého prodejce na podrobnosti.  Během podmínek zamrznutí  musí  být  vířivá vana 
nastavená ve standardním režimu.

Diagnostické zprávy 

Zpráva Význam Požadovaná akce 

Přehřátí. Vířivá vana byla vypnuta z 
důvodu přehřátí.  Bud´to teplota vody 
dosáhla hodnoty 44°C nebo senzor 
vysokého limitu detekoval teplotu 

48°C

NEVSTUPUJTE DO VODY!  Odstraňte  kryt 
vířivé vany a počkejte, až voda zchladne. Při 
47°C  vířivá  vana  automaticky  obnoví  své 
nastavení.  Pokud  ne,  odpojte  vanu  od 
hlavního zdroje napájení a zavolejte svému 
prodejci nebo servisnímu technikovi.

„Průtok“. Přepínač tlaku nefunguje 
pořádně.

Obraťte se na svého prodejce nebo 
servisního technika. 

Senzor 1 je vypnut. Senzor vysokého 
limitu nefunguje.

Obraťte se na svého prodejce nebo 
servisního technika. 

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovádějte samostatně žádné opravy. 
Nepokoušejte  se  o  servis  tohoto  ovládacího  systému.  Obraťte  se  na  prodejce  nebo
na  servisního  technika  pro  pomoc.  Postupujte  podle  pokynů  pro  instalaci  el.  rozvodů, 
uvedených  v  tomto  manuálu.  Instalace  musí  být  provedena  licencovaným
elektrikářem a všechna propojení k uzemnění musí být správně nainstalována. 

Vířivá vana s volitelným LED osvětlením
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OBECNÁ ÚDRŽBA A PÉČE

Čištění vířivé vany
Skořepina
Pokaždé, když vypustíte vodu z vaší vířivé vany a předtím, než ji opět naplníte, by jste měli její  
skořepinový povrch vyčistit čistícím prostředkem na akrylátové povrchy. Akrylátový čistič je produkt 
na  bezolejové  bázi.  Byl  speciálně  vyvinut  pro  čištění  a  ochranu  povrchu  vířivé  vany  před 
chemickým a minerálním poškozením, spojené s běžným provozem vířivé vany.
1. Nastříkejte Akrylový multifunkční čistič přímo na povrch vířivé vany.
2. Otřete měkkým hadříkem.
3. Opakujte na velmi silně zanesených oblastech.
4. Povrch vířivé vany důkladně otřete mokrou houbou,  často namáčejte v kbelíku s čistou vodou.
5. Nechte vířivou vanu zcela vyschnout.
6. Naneste vrstvu rychlorozjasňovače na celý povrch skořepiny vířivé vany pomocí měkkého
suchého hadříku nebo houby.
7. Nechte rychlorozjasňovač schnout tak dlouho, až je bílý a práškový.
8. Krouživými pohyby vyleštěte do čista.

Důležité: Nepoužívejte žádný z těchto produktů na vířivou vanu, která je plná vody. Nepoužívejte
na přímém slunečním světle. Aplikujte pouze na čisté, chladné a  suché povrchy. Pečlivě dodržujte 
doporučení výrobce pro daný výrobek. Nesprávné použití výrobku může způsobit problémy s 
čistotou vody. 

Vypouštění vody
Každé dva až pět měsíců, byste měli vypustit a vyčistit vaši vířivou vanu. Umístěte vypouštěcí 
hadici v blízkosti setu zařízení (viz foto níže).  Sundejte krytku a připojte zahradní hadici. Otevřete 
zelený ventil pro vypuštění lázně. Vyčistěte vířivou vanu, jakbylo popsáno výše.

Chcete-li dočasně odstranit pěnu, naneste
protipěnící činidlo do postižených oblastí. 
Pro nápravu stavu, se ujistěte, že pH vody je 
vyvážené.

Doplnění vody do vaší vířivé vany
Za použití zahradní hadice naplňte vířivou vanu 
vodou, tak jak je popsáno v Procesu spuštění na
straně 8. Nezapomeňte do vody přidat inhibitor 
ukládání kovovývh prvků. Pokaždé, když naplňu-
jete vířivou vanu. Každý týden ošetřete vodu
pomocí prostředků neobsahující chlor.

Údržba filtru
Přinejmenším jednou za týden zkontrolujte a vyčistěte koš odpěňovače a přepad pro ujištění, že 
filtr má řádný průtok. Odstraňte listy, cizí tělesa a případné nečistoty. Je velmi důležité udržovat 
vaši filtrační nádobu čistou a bez částeček, které mohou zhoršit průtok vody. Čistý filtr umožní 
systému trysek fungovat za optimálních podmínek a umožní efektivnější  filtraci.  V závislosti na 
tom, jak pravidelně používáte vířivou vanu, vám doporučujeme čistit filtr každý 4 – 6 týden. Pokud 
tak není učiněno, filtr se může ucpat a omezit průtok vody. Toto může zapříčinit nedostatečnou 
filtraci a špatný výkon trysek.
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Velikost filtrů

Typ Celková velikost Č. části Catalina
1 filtrační nádoba 1,4 m² 046 (pouze modely Sapphire)

Sada 2 filtrů 3,3 m² 050
Sada 2 filtrů 5,1 m² 054
Sada 2 filtrů 11,2 m² 058

Čištění filtru
Otočte filtračním košem ve směru hodinových ručiček pro 
odemčení a vytáhněte koš a přepad ven. Opatrně vytáhněte
filtrační nádobu a vyjměte ji z vířivé vany. Vypláchněte kazetu
pomocí zahradní hadice se stříkací hubicí. Otočte a oddělte
filtrační záhyby za současného sprejováníí vodou pro 
odstranění co nejvíce nečistot, tak jak je to jen možné. 
Nechte filtr oschnout a vyhledejte vápenaté usazeniny (jejich 
nárůst) nebo olejový film. Pokud uvidíte tento stav, budete 
muset provést hluboké čištění filtrační nádoby pomocí 
speciálního roztoku. Tento roztok rozruší a odstraní usazeniny 
a oleje. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle 
návodu k použití roztoku.

Odstranění velkého postranního filtru 
Krok 1: Odstraňte sestavu brány  přepadu nebo dvířek
odpěňovače, pomocí vytažení směrem k vám a vyjměte. 
(Obr. 2)
Krok 2: Odstraňte sestavu koše vysunutím a vytažením. 
(Obr. 3) 
Krok 3: K odstranění dvou filtračních nábob, otočte jimi 
proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnily,
pak je zvedněte nahoru a odstraňte. (Obr. 4) 
Krok 4: Pro instalaci v opačném pořadí úkonů.

Typy filtrů se budou lišit. Postupujte podle výrobcových
pokynů pro odstranění filtru nebo se pro více informací 
obratťe na svého prodejce vířivé vany. 
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Údržba mahagonového opláštění
Opláštění z mahagonového dřeva musí být ošetřeno
speciálním prostředkem (Xyladecor,  Astralix Hs-mahagon,
Hard Wax Oill-mahagon). Tento prostředek aplikujte zhruba 
každý šestý měsíc, aby dřevo vypadalo jako nové a byla mu 
poskytnuta dlouhodobá ochrana. Při aplikaci povrchového
ošetření postupujte podle pokynů výrobce. Pokud je vířivá 
vana instalována uvnitř, budou i nižší nároky na údržbu po-
vrchu vířivé vany. Před samotnou údržbou povrchu opláštění,
se ujistěte, že máte zajištěno řádné větrání místnosti. 

Instalace  čoček osvětlení vířivé vany 
Barevné čočky mohou být součástí starších světel vířivé
vany. Čočku instalujete tak, že ji přitlačíte na osvětlení.
Odstranéte ji sejmutím. Novější modely vířivých van jsou
nyní vybaveny LED osvětlením a nejsou nutné žádné
barevné čočky. 

Odstranění trysky
Otočte trysku proti směru hodinových ručiček pro její
uvolnění, potom ji odstraňte vysunutím.

Kryt vířivé vany a polštáře
Vzhledem k neustávající možnosti poškození, by kryt
vaší vířivé vany a polštáře měly být ošetřeny čistícími
prostředky pro vinyl a kůži. Toto by mělo být součástí 
vašeho měsíčního plánu údržby. Ujistěte se, že použí-
váte produkty, které jsou speciálně navrženy pro ochranu 
povrchu krytu vířivé vany a polštářů před škodlivým 
UV zářením  a chemickými látkami. Tyto čisticí prostředky
budou chránit bez zanechání jakéhokoliv olejového zbytku. 
Tyto produkty jsou k dostání u vašeho prodejce vířivé vany.

        VAROVÁNÍ
NEPOUŽÍVEJTE vinilové ochranné prostředky pro 
automobily na povrchy krytu vířivé vany nebo polštáře. 
Tyto výrobky jsou obvykle na bázi minerálního oleje a 
způsobí závažné  znečistění vody ve vířivé vaně, které je 
obvykle velmi obtížné odstranit. 
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Péče o vířivou vanu během jejího nepoužívání
Můžete ponechat vířivou vanu bez dozoru po dobu až dvou týdnů, pokud budete postupovat podle 
následujících instrukcí. 
Kryt vířivé vany vždy zamykejte pomocí zámků krytu, pokud máte v plánu být pryč z 
domova a vířivá vany je naplněna vodou. 
1. Nastavte vířivou vanu do režimu spánku
2. Dodržujte pokyny pro udržení kvality vody, popřípadě upravte pH.
3. Ošetření vody (přidejte preferovaný ošetřující prostředek) 
4. Při návratu zkontrolujte a upravte hodnotu pH proved´te chemické ošetření vody. 

Pokud  nebudete  používat  vaši  vířivou  vanu  po  dobu  delší  než  14  dnů  a  její  obsluha  není  k 
dispozici, důrazně doporučujeme ji vypustit nebo zazimovat. 

Zazimování (Vypouštění při chladném počasí)
V mnoha oblastech země, teplota klesne pod 0 ° C. Doporučujeme Vám, aby byla vaše vířivá vana 
vždy plná vody a běžela při normálních teplotách (mezi 26,7 ° C - 37,8 ° C). To pomáhá
snížit riziko zamrznutí ve vaší vířivé vaně a jejího zařízení. Během mrazivých podmínek musí být 
vířivá vana nastavena ve standardní režim 

        VAROVÁNÍ
Pokud zjistíte potřebu vypustit vodu z vaší vířivé vany, bud´te si prosím vědomi možnosti 
zamrznutí vody v zařízení a potrubním systému vířivé vany. Přestože dodržíte všechny níže 
uvedené instrukce, není žádná záruka, že nedojde k zamrznutí vody ve vaší vířivé vaně. Na 
poškození způsobená zamrznutím se nevztahuje záruka. 
1. Otevřete všechny kryty filtrů.
2. Vyjměte filtrtační koše a filtry. 
3. Vypust´te vodu z vířivé vany, jak bylo popsáno.
4. Vysajte vodu z armatury hlavního odtoku vířivé vany pomocí (mokrý/suchý) vysavače. 
5. Vyjměte vypouštěcí zátky z přední části čerpadel. 
6. Odpojte přípojky na obou stranách čerpadla. 
7. Vyfoukněte zbylou vodu z trysek a prostoru zařízení za pomocí (mokrý/suchý) vysavače. 
8. Přikryjte vířivou vanu kvalitním krytem a plachtou pro každé počasí, pro zajištění aby se ani sníh 
ani déšt´nedostali do vířivé vany.

Ošetření chemického prostředí vody
Poté, co naplníte vaši vířivou vanu, musíte se rozhodout, který chemický ošetřující prostředek vody 
budete používat. Správnost rozhodnutí konzultujte se svým prodejcem, s ohledem na váš životní 
styl a způsob použití vířivé vany.

Doporučujeme použít ošetřující prostředek na principu chloru nebo bromu. Oba fungují dobře, když 
jsou pravidelně používány. Nepoužívejte však oba najednou.
 
Sanitiační  prostředky  hubí  bakterie  a  další  organické  odpady  tím,  že  sníží  jejich  účinek  na
neškodnou úroveň a  poté jsou odfiltrovány. 

Použití bromu jako sanitačního prostředku:
Brom je velmi efektivní sanitační prostředek, který vylučuje nevýrazný chemický zápach. Na rozdíl 
od  chloru,  může  rozložit  bakterie  a  ostatní  nečistoty  na  bezpečnou  úroveň  s  nízkou  mírou 
vyčerpání zdroje. Brom je k dispozici jak v granulované, tak ve formě tablet. Použijte granulovaný 
brom pro vytvoření základní báze chromu. Použijte tablety pro jeho udržení. Nepoužívejte plovák. 

• Když začínáte s čerstvou vodou, přidáte do ní 57 g bromu.
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• Otevřete všechny trysky a nechte vířivou vanu běžet při vysoké rychlosti. 
• Toto je vaše základní úroveň bromu, protože tabletám bude chvíli trvat, než se rozpustí. 
• Přidejte 57g oxidačního prostředku.
• Otevřete  všechny  trysky  a  nechte  je  běžet  při  vysoké  rychlosti  s  napůl  odkrytou

vířivou vanou, po dobu nejméně 30 minut. 
• Umístěte tři nebo čtyři tablety chromu do prostoru uvnitř filtrační nádoby. 

Použití chloru jako sanitačního prostředku:
Pokud si vyberete chlor jako sanitační prostředek, použijte ho pouze v podobě granulí, ne tekutý.

• Jednou týdně zkontrolujte hladinu chlóru pomocí buďto testovacího proužku nebo 
reagenční soupravy. 

• Jednou týdně přidejte jednu nebo dvě polévkové lžíce granulovaného chlóru do vody ve 
vířivé vaně. Všiměte si, že hodnota rozptylu chloru bude rychlejší  při vyšší teplotě vody
a pomalejší při nižší teplotě vody.

• Když přidáte chlór, otevřete všechny trysky a nechte je běžet při vysoké rychlosti, s 
otevřeným krytem po dobu nejméně 30 minut. 
 

Likvidace vody v bazénu
Likvidace vody v bazénu musí být provedena v souladu s místními a státními předpisy. 

Vyvážení pH
Hodnota pH je mírou rovnováhy mezi zásaditostí a kyselostí. V případě, že je hodnota pH příliš 
nízká, může způsobit korozi kovových armatur a ohřevného tělesa. Nízké pH může být upraveno 
přidáním  přostředku zvyšujících zásaditost. Je-li pH příliš vysoké, může to zapříčinit zvyšování 
usazenin kovových prvků a minerálů, přičemž takto vzniklé usazeniny znečistí povrch vířivé vany.
Vysoké pH může být upraveno přidáním prostředku snižující zásaditost. 

Úroveň pH Podmínky Problém Požadovaná akce

6,6-7 Úroveň pH je příliš nízká. 
Vysoká kyselost. Zapříčiňuje korozi Přidejte prostředek 

zvyšující hodnotu pH

7,2-7,6 Ideální úroveň pH

7,8-8,2 Úroveň pH je příliš vysoká. 
Vysoká zásaditost. Zapříčiňuje tvorbu usazenin. Přidejte prostředek 

snižující hodnotu pH
 

Tabulka hodnot pH vody

Testováno na Ideální rozsah (ppm) Použité chemické látky
Min. Max. Pro zvýšení Pro snížení

Celková zásaditost
Tvrdost vápníku
pH

80
150
7.4

120
200
7.6

Zvýšení zásaditosti
Tekutý zvyšovač tvrdosti 

zvýšení pH

Snížení zásaditosti
ochrana proti vzniku skvrn a usazenin

snížení pH

Množství chloru
Bez ozonátoru 
S ozonátorem

3
2

5
4

Chlorové granule

Množství bromu
Bez ozonátoru 
S ozonátorem

6.7
5.7

11
10

Bromové granule
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Údržba vody vířivé vany a průvodce při potížích

Problém Možné příčiny Řešení

Zavánějící brom/chlór Nadměrné množství chloru nebo bromu, 
nízké pH 

Do vody použijte prostředek pro potlačení 
množství chloru

V případě potřeby upravte hladinu pH 

Zavánějící voda

Nízká úroveň sanitačního prostředku

pH mimo rozsah
nárůst bakterií či růst řas 

Do vody použijte prostředek pro potlačení 
množství chloru nebo nastavte úroveň 

sanitačního prostředku
V případě potřeby upravte pH

V případě potřeby upravte sanitizér 

Zakalená voda

Zanesený filtr nebo nedostatečná filtrace.
Chemické prostředí vody není vyvážené
Suspendované částice nebo organický 

materiál
stará Voda 

Vyčistěte filtr (y) a nastavte dobu filtrace
Nastavte úroveň chemie
Přidejte čistící prostředek

Vyměňte vodu v bazénu 

Pěnění Vysoká míra oleje, pleťové vody, atd ve 
vodě

Přidejte malé množství odpěňovače 

Podráždění očí /kůže

Hygienicky závadná voda
Obsah volného chloru vyšší než 5 ppm

Nízká úroveň Sanitizeru / hodnoty pH 

Do vody použijte prostředek pro potlačení 
množství chloru

Umožněte klesnutí hladiny chloru pod 5 ppm 
Nastavte podle výsledku testovacích proužků

Prstenec kalu po 
okraji vířivé vany

Nárůst usazenin olejů, špíny či 
organických materiálů Odstraňte pomocí suchého ručníku

Údržba vody vířivé vany a průvodce při potížích

Chlor pH Celková zásaditost Tvrdost vápníku
1.0 - 3.0 ppm 7.2 - 7.8 80 - 150 ppm 180 - 250 ppm
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SPECIÁLNÍ FUNKCE VÝROBKU

Vzduchové regulační ventily 
Chcete-li nastavit množství vzduchu v
tryskové páře, otočte vzduchové ovládací ventily
proti směru hodinových ručiček pro otevření.  
Pro maximální účinek z hydroterapie ventily
plně otevřete. Když jsou ventily uzavřeny, z trysek
cirkuluje pouze voda. Při ohřevu a ionizaci se ujistěte,
že jsou vzduchové ventily uzavřeny (plně ve směru 
hodinových ručiček). Při použití fukaru se ujistěte, že
jsou všechny vzduchové ovládací ventily otevřené.
Regulační ventily se dodávají ve dvou typech,
osvětlené a neosvětlené. 

Vodní regulační ventily / přepínací ventily 
POZOR: Nevypínejte regulační ventily vody když je
čerpadlo zapnuté.
Regulační ventily vody řídí tok vody z jednoho systému
trysek do druhého. Toto se používá pro ovládání různých
sad trysek, tj krční trysky, vodopád, masážní polštáře, atd. 
 
Poznámka: Vodopádem vybavená vířivá vana musí mít
zap / vyp ventil v otevřené poloze 1/4 otáčky, aby byl zajištěn
odtok vody z potrubního systému, když není vířivá vana 
používána.

  Led osvětlení 
  Vaše vířivá vana může být vybavena volitelným LED
  osvětlením. LED osvětlení dodá vaší vířivé vaně
  unikátní atmosféru a zvýraznění. Měly by poskytovat
  roky osvětlení. 

Vrchní stereo ovládání
Pokud je vaše vířivá vana vybavena stereo 
systémem, ovládání vrchního vodotěsného sterea 
umožňuje snadný přístup k ovládání sterea, aniž 
by jste museli vylézat ven z vody.  
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Zábavní systémy
Některé vířivé vany jsou vybaveny 
volitelvými zábavními systémy, jako 
je Pop-up plochý televizní panel,
AM/FM/CD/iPod Stereo a DVD
přehrávač.

Držák na nápoje
Většina vířivých van jsou nyní dodávány
spolu s integrovanými držáky nápojů.
Přidejte LED osvětlení, a vaše
oblíbené nápoje ožijí

 Systémy Mister
 Unikátní systém Cool Mist /chladná mlha/ 
 poskytuje přidaný efekt ochlazení, což je skvělé 
 během horkých dnů.

Diamantová Světla
Unikátní LED diamantová světla jsou
dalším bonusem vaší vířivé vany.

   Konfigurace trysek

   Catalina vířivé vany jsou vybaveny velkým
   počtem různých typů trysek, včetně LED
   osvětlení, směrových, oscilujících a řídících tok
   vody. 
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VÝHODY OZONU

Trocha historie 
Ozón  byl  objeven  ve  čtyřicátých  letech 
devatenáctého  století,  a  je  používán  pro  ošetření 
pitné  vody  po  více  než  90let. V  roce  1937,  se 
Mohawk Cruiser Swim & Tennis Klub v Bryam, New 
Jersey  stal  prvním  komerčním  koupalištěm  ve 
Spojených státech amerických, který začal používat 
pouze  oxidační  desinfekci  vody.  Navzdory  své 
dlouhé  historii  používání  jako  okysličovadla  pitné 
vody  a  sanitačního  prostředku,  ozón  zaznamenal 
během  25  let  výrazný  nárůst  svého  použití  v 
bazénech a vířivých vanách v USA.

Poznámka: Catalina vířivé vany používají energeticky nejúčinnější generátor ozónu z DEL
Industries v kombinaci s vstřikovačem Mazzei Ozone, nejúčinnějším vstřikovačem ozonu na trhu.
Níže uvedená informace byla získána z DEL Industries. 
Pokročilý, stabilní, a spolehlivý. Tento přístroj má nízké nároky na údržbu, energeticky nenáročný 
ozonátor systému. 

Co to je Ozon?
• Ozón je "aktivní kyslík", speciální prvek přírody. (Každá molekula ozonu se skládá ze tří 

atomů kyslíku)
• Ozón je přírodní čistič.
• Ozón je v přírodě vytvořen kombinací kyslíku ve vzduchu a ultrafialových paprsků slunce 

nebo korónovým výbojem blesku. 
• Ozón má po dešti svěží a čistou vůni. 
• Bezpečně použit, je Ozón nejsilnějším oxidačním činidlem. 
• Ozón  je  alternativní  čistič  vody  bez  tradičních  chemických  látek,  jako  je  například

chlor nebo brom. 
Ozón je vhodný pro použití jak v bazénech tak i ve vířivých vanách 

• Ozón nemusí být zakoupen nebo uskladněn. Ozon je generován na místě a automaticky je 
zaveden do vody nebo vzduchu. 

• Ozón nemá vliv na rovnováhu pH vody, čímž se minimalizuje požadavek na úpravu pH.
• Ozón přispívá ke snížení celkové rozpuštěných pevných látek ve vodě, takže není třeba 

vodu měnit tak často. 
• Ozón eliminuje většinu běžné údržby, protože udržování čisté vody  provádí jako efektivní 

práci. 
• Ozón nebude eliminovat potřebu pro chemikálie, nicméně to bude značně snižovat 

množství požadovaných chemikálií. 

  

                                                            ozónový injektor Mazzei
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možná příčina Řešení

Motor 
nefunguje

• Hlavní jistič domu je vyhozený nebo je 
vypnutý
• Vadný startovací spínač uvnitř motoru
• Stav přetížení motoru
• Selhání přepínače režimů
• Poškozený elektrický kabel
• Kabel čerpadla  není zapojen v síti
• Proudový přerušovač je vyhozen nebo je
  vypnutý

• Nahod´te hlavní jistič.
• Obraťte se na prodejce.
• Nechte vychladnout po dobu jedné hodiny. 
Přetížení motoru se automaticky vynuluje. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce.
• Obraťte se na prodejce.
• Obraťte se na prodejce.
• Zapojte  kabel čerpadla do červené zásuvky
• Nechte proudový přerušovač na chvíli vypnutý

Hlučné 
čerpadlo nebo 

motor

• Ucpané podlahové odsávací nebo 
odpěňovač
• Únik vzduchu do sacího potrubí
• Nízká hladina vody
• Nečistoty uvnitř čerpadla
• Vstupní ventily jsou uzavřeny
• Poškozená nebo opotřebovaná ložiska 
motoru
• Nesprávná nebo vadná elektroinstalace 

• Vyčistěte podlahové odsávání nebo odpěňovač
• Najděte a opravte netěsnosti
• Přidejte vodu na správnou úroveň
• Obraťte se na prodejce
• Otevřete vstupní ventily
• Obraťte se na prodejce.
• Obraťte se na prodejce. 

Voda ve 
vířivívé vaně 

se řádně 
nenahřívá

• Teplota je nastavena na příliš nízkou 
hodnotu
• Nesprávný elektrický servis
• Znečištěná filtrační nádoba
• Vstupní ventily jsou uzavřeny
• Spa kryt je nesprávně polohován
• Nesprávná hladina vody
• Bezpečnostní spínač vysoké teploty je
  deaktivován

• Nastavte ovládací panel na vyšší teplotu
• Obraťte se na svého prodejce
• Vyčistěte filtrační nádoby
• Otevřete vstupní ventily
• Vyrovnejte  kryt vířivé vany
• Přidejte vodu na správnou úroveň
• Nechte vodu ve vířivé vaně vychladnout pod 
38°C. Stiskněte tlačítko "cool" pro obnovu 
nastavení. 

Motor čerpadla 
běží ale je 

špatný průtok 
vody

• Ucpané nebo zablokované odsávání
  nebo odpěňovač
• Znečištěná filtrační nádoba
• Odsávání a výtlakové potrubí jsou  
   částečně zapojeny
• Vstupní ventily jsou částečně nebo úplně
   uzavřeny 
• Trysky jsou nesprávně nastaveny 
• Vzduchový ventil je zavřený nebo
   zablokovaný
• Nízká hladina vody
• Nesprávná nebo vadná elektroinstalace
• Tryska je zablokovaná
• Vzduch v čerpadle 

• Vyčistěte podlahové odsávání nebo odpěňovač
• Vyčistěte filtrační nádoby
• Obraťte se na svého prodejce
• Otevřete vstupní ventily
• Nastavte trysky pro požadovaný výkon
• Otevřete a vyčistěte vzduchové ventily
• Přidejte vodu na správnou úroveň
• Obraťte se na svého prodejce 
• Znovu usad´te trysky nebo je vyměňte
• Při běžícím čerpadle uvolněte jeho vstupní 
jednotku pro uvolnění vzduchu, pak jednotku 
řádně utáhněte.

Voda není 
čistá

• Nedostatečná délka doby filtrace
• Znečištěná filtrační nádoba
• Ucpané nebo zablokované sání nebo
  odpěňovač
• Nesprávná chemie vody
• Vysoký obsah pevných látek ve vodě 

• Prodlužte dobu filtrace
• Vyčistěte filtrační nádoby
• Zkontrolujte, jestli se v podlahovém sání nebo 
odpěňovači nenachází úlomky a pokud jsou
přítomny, tak je odstraňte.
• Najdete v kapitole údržba vody v tomto manuálu 
a zároveň se ujistěte, že je chemické složení vody 
vpořádku.
• Požijte čistič vody, nebo vypust´te a znovu 
naplňte vířivou vanu vodou.
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Rady a tipy

Ujistěte  se,  že  máte  připravenu dobrou základnu pro  vaši  vířivou vanu.  Na škody způsobené 
nedostatečně zajištěným podkladem vířivé vany se nevztahuje záruka.
Je odpovědností majitele vířivé vany zajistit řádnou základnu pro jeho/její vířivou vanu.
Pro výstavbu zděné základny pod vířivou vanu Vám důrazně doporučujeme si zajistit kvalitní firmu 
s dobrými referencemi.

Vířivou vanu umístěte na vyrovnaný podklad – betonová deska o síle minimálně 10cm. Pokud 
instalujete vířivou vanu uvnitř domu, věnujte velkou pozornost podlaze pod ní. Vyberte si podlahu, 
která nebude poškozena nebo potřísněná vodou.  Ujistěte se, že podkladová deska má dostatečný 
odtok vody a vypořádá se s případným přetečením vody. Neexistuje žádná záruka na poškození 
povrchu podlahy. Pokud nastalujete vířivou vanu na vyvýšenou dřevěnou palubu nebo podobné 
struktury, konzultujte tuto skutečnost se statikem nebo zhotovitelem podkladové báze, aby jste se 
ujistily, že  báze unese zátěž 755kg na 1m².

Předpisy pro elektrickou instalaci   
všechny el. komponenty vaší vířivé vany jsou upevněny uvnitř jejího tělesa. Nevyměňujte nebo 
neodstraňujte žádný z elektrických komponentů.  

Elektrická instalace - Evropa
Elektrická instalace  230 V
Všechny 230 V vířivé vany musí být trvale připojeny (pevně) k napájecímu zdroji.  Tyto pokyny 
popisují  jediným  přijatelným  postup  pro  elektroinstalaci. Zapojení  vířivé  vany jakýmkoli  jiným 
způsobem, povede k propadnutí záruky a může mít za následek vážné zranění. 
Toto  je  jediný  přijatelný  postup  pro  zapojení  elektrických   rozvodů.  (Viz  schéma zapojení  el. 
rozvodů) 
Elektrické zapojení  této vířivé  vany musí  splňovat  požadavky všech platných státních zákonů. 
Elektrický obvod musí být instalován profesionálním elektrikářem a schválen příslušným úřadem 
/dodavatelem el. energie/.

Požadavky na zapojení proudového chrániče 
El. energie dodávaná do vířivé vany musí být distribuována na vyhrazeném, proudovým chráničem 
chráněném  obvodu,  s  žádnými  jinými  zařízeními  nebo  světly  sdílejícími  el.  proud.  Proudový 
chránič má jmenovitý reziduální proud nepřesahující 30mA. Použijte měděný drát s THHN izolací. 
Nepoužívejte hliníkový drát. Jsou-li zapotřebí vodiče větší než # 6 AWG, nainstalujte kabelovou 
spojku v blízkosti vířivé vany a použíjte # 6 AWG mezi kabelovou spojkou a vířivou vanou.

Testování jističe proudového chrániče /RCD/
Před prvním použitím vířivé vany a periodicky /když  je vířiáí vana napájena el. proudem/, otestujte 
funkčnost proudového chrániče.  Chcete-li otestovat  jistič proudového chrániče, postupujte takto. 
(vířivá vana by měla být v provozu) :
1. Stiskněte tlačítko TEST na RCD. RCD se vypne a zároveň se vypne i vířivá vana. 
2.  Resetujte jistič  proudového chrániče přepnutím jističe na plnou polohu VYPNUTO, počkejte 
chvíli, pak zase jistič přepněte zpět. Do vířivé vany by měl opět začít proudit el. proud.

Důležité! Při demontáži a nebo odpojení vířivé vany, musíte vypnout RCD jistič a odstraňit veškeré 
vodiče. 

Použití krytu vířivé vany a důležité instrukce
Důležité!  Pokud vířivou vanu nepoužíváte, mějte ji zakrytou.
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• Zakrytá vířivá vana bude spotřebovávat méně energie na udržení vámi nastavené teploty. 
• Zakrytí vířivé vany bude chránit její povrch před slunečními ultrafialovými paprsky. 
• Zakrytí vířivé vany pomáhá snížit riziko utopení dětí bez dozoru. 
Dodatkem, přestože je kryt vířivé vany vyroben z tvrdého materiálu, nebyl navržen, aby podpořil 
jakoukoliv hmotnost. Z tohoto důvodu, jako bezpečnostní opatření, a aby se zachovala životnost 
vašeho krytu, na něm nesmíte sedět, stát, nebo na něm ležet, ani byste na něj neměli umist´ovat 
jakékoliv předměty. 

Postupujte podle níže uvedených pokynů k připevnění   krytu vířivé vany pomocí zajišťovacích 
spon. 
1. Připojte sponu k vířivé vaně pomocí 3 # 6 dřevěných šroubů (součástí dodávky). Předvrtejte do 
dřeva otvory pro zabránění rozštěpení. 
2. Umístěte  kryt vířivé vany s upevňovacími pásky na své místo.  Vložte uzamykací sponu do 
pouzdra, dokud nezaklapne.  
3.  Zasuňte klíč  do spodní  části  "Spa Safe" uložení  zamykacího systému.  Pevně stiskněte pro 
uvolnění zámku.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ !
Nikdy neprovozujte vířivou vanu, jestliže sací armatury, sací víko, filtr,
víko filtru nebo sestava sběrače jsou rozbité, poškozené nebo chybí. 

 
NEBEZPEČÍ RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ NEBO UTONUTÍ! 

Zachycení: může nastat, pokud jsou vlasy zamotány, zauzlovány nebo zachyceny v sacím potrubí 
nebo sestavě sběrače. Toto bylo hlášena u osob, které se ponořily sami pod vodou, nechajíc vlasy 
přiblížit a / nebo v dosahu sacích armatur, sacího víka nebo sestavy sběrače. Držte vlasy mimo 
dosah  sací  armatury,  krytu  sání,  filtru,  víka  filtrace  a  sestavy  sběrače. Děti  jsou  v  ohrožení 
zachycení  vlasů v případě plavání pod vodou. Nikdy nedovolte dětem hrát si nebo se přiblížit k 
sacím armaturám, krytu sání, filtru, víku filtrace a sestavě sběrače.

NEBEZPEČÍ Neblokovat! 
Z žádného důvodu nikdy neblokujte toto sání čerpadla!

V SOULADU S VGB 2008 
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