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UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 

Vířivá vana Swim Spa OLYMPIA 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše 

nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich 

zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

Obrázek je orientační 
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1/ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Při instalaci a používání elektrických zařízení vířivého bazénu swim spa, musí být vždy dodržen 
následující postup. 

Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny: 

1. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko zranění, neumožněte dětem tento produkt používat,
pokud nejsou pod stálým dohledem za všech okolností. Uchovávejte uzamčený kryt vířivé
vany, i když se nepoužívá.

2. K této jednotce se připojuje elektrický drát minimálně Č. 8 AWG (8,4 mm2), celo-měděné
jádro mezi touto jednotkou a jiným kovovým zařízením, např. kovové vodovodní potrubí
nebo potrubí, musí být do 5 stop (1,5 m) od jednotky.

3. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zranění. Sací zařízení v těchto vířivých vanách jsou dimenzována tak,
aby odpovídala konkrétnímu proudu vody vytvořeným daným čerpadlem. V případě
potřeby nahrazení sacího příslušenství nebo i čerpadla, ujistěte se, že průtoky jsou
naprosto kompatibilní. Nikdy vířivku neprovozujte, jsou-li sací armatury poškozené nebo
zcela chybí. Nikdy nenahrazujte sací zařízení jiným, s nižším nebo vyšším průtokem. Průtoky
jsou označeny na původním zařízení.

4. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí náhodného spuštění topení. Extrémní opatrnost musí být zajištěna,
aby se zabránilo neoprávněnému přístupu dětí k vířivé vaně. Aby se předešlo nehodám,
zajistěte, aby děti nemohly vířivku použít, pokud nejsou po celou dobu pod dohledem.

5. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vířivku instalujte nejblíže ve
vzdálenosti 5 stop (1,5 m) od všech kovových povrchů. Jako alternativu mohou být lázně
instalovány do 5 stop (1,5m) kovových povrchů, pokud je každý kovový povrch trvale
spojen s minimálně č. 8 AWG (8,4 mm2) měděným vodičem zapojeným do konektoru drátu
na svorkovnici, která je pro tento účel instalována.

6. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedovolte použití jakýchkoli
elektrických spotřebičů, jako je světlo, telefon, rádio nebo televize do 5 stop (1,5 m) od
vířivé vany, ani uvnitř vířivé vany.

7. VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika zranění:
a) Před použitím vířivky byste měli zkontrolovat vodu teploty s teploměrem, o

kterém víte, že měří přesně. Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla být
vyšší než 104°F (40°C). Teplota vody 104°F (40°C) je považována za
bezpečnou pro zdravého dospělého člověka. Nižší teplota vody se
doporučuje pro malé děti a při použití ne delším než 10 minut.

b) Vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký potenciál pro
poranění plodu v prvních měsících těhotenství, těhotné ženy by měly omezit
pobyt ve vířivce, kde je teplota vody více než 100°F (38°C).

c) Užívání alkoholu, drog nebo léků před nebo v průběhu používání vířivé vany
může vést k bezvědomí s možností utonutí.

d) Osoby trpící obezitou nebo anamnézou onemocnění srdce, nízkým nebo
vysokým krevním tlakem, osoby s poruchami oběhového systému nebo lidé
s cukrovkou, by se před použitím vířivky měli poradit s lékařem.
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e) Osoby užívající léky by se měli poradit s lékařem před použitím vířivky, jelikož
některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné léky mohou mít vliv na
zvýšenou/sníženou srdeční frekvenci, krevní tlak a cirkulaci.

f) Všechny elektrické součásti musí být umístěny a fixovány tak, aby se
v žádném případě nemohly dostat do vířivky.

8. Příčiny, symptomy a příznaky HYPERTERMIE mohou být popsány takto:
Hypertermie nastane, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně několika stupňů nad běžnou
teplotu lidského těla 98,6°F (37°C). Mezi příznaky hypertermie patří zvýšení vnitřní teploty
těla, závratě, letargie, ospalost a mdloby.
Účinky hypertermie:

• Neschopnost cítit teplo
• Neschopnost rozpoznat potřebu ukončení koupele
• Neznalost hrozících nebezpečí
• Fetální zranění u těhotných žen
• Fyzická neschopnost opustit vířivku nebo vanu
• Hypertermie může zapříčinit bezvědomí a následné utonutí!

9. VAROVÁNÍ: Použití alkoholu, drog nebo léků může výrazně zvýšit riziko smrtelné
hypertermie. Pokud máte podezření hypertermie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc,
položte oběť na její záda s hlavou mírně zvýšenou pro snadnější dýchání, zakryjte tělo
přikrývkou a na hlavu použijte sáčky s ledem.

10. Nikdy se nedotýkejte jakéhokoli elektrického příslušenství, pokud jste ve vířivce, nebo když
je vaše tělo mokré a vlhké po koupeli.

11. Před provedením jakékoli změny v centrálním rozvaděči BALBOA, vypněte všechny úkony
systému, a dále vypněte hlavním vypínačem zdroj elektrické energie, a to před získání
přístupu do všech elektrických terminálů.

POZNÁMKA:  možnost snadného odpojení musí být zajištěno během instalace. 

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE 

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 

1. Prosíme a doporučujeme používání vířivé vany vždy a jedině, když jsou v blízkosti ostatní
lidé – členové Vaší rodiny nebo přátel.

2. Děti by měly mít přístup do vířivky pouze s dovolením a dohledem dospělé osoby.
3. Chcete-li snížit riziko utonutí dětí, udržujte v čistotě vířivkový filtr a zajistěte jeho

pravidelné pročištění i průchodnost. Neměňte sání a filtrační systémy vířivky.
4. Buďte opatrní při vstupu nebo při odchodu z vířivky. Když se rozhodnete změnit Vaší pozici

ve vířivce, ujistěte se, že vaše noha našlápne na pevný povrch před přenesením Váhy
Vašeho těla. Pohled přes vodní hladinu – optický lom vody, může být zavádějící.

5. Nezůstávejte ve vířivce delší dobu. Nastavte si přiměřený časový limit, po kterém opustíte
vířivku, vychladnete, osprchujete se, relaxujete, a následně se můžete vrátit do vířivky.
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DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 

- LIDÉ, KTEŘÍ UŽÍVAJÍ LÉKY NEBO MAJÍ NĚJAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, BY MĚLI UŽÍVÁNÍ
SWIM SPA KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM.

- LIDÉ S INFEKČNÍMI CHOROBAMI BY NEMĚLI POUŽÍVAT SWIM SPA.
- DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI VSTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ ZE SWIM SPA.
- PŘED POUŽITÍM SWIM SPA NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ DROGY ANI ALKOHOL, JINAK BY MOHLO

DOJÍT KE ZTRÁTĚ VĚDOMÍ A MOŽNÉMU UTONUTÍ.
- TĚHOTNÉ ŽENY BY MĚLI UŽÍVÁNÍ SWIM SPA KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM.
- TEPLOTA VODY VYŠŠÍ JAK 38°C JE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ.
- PŘED VSTUPEM DO SWIM SPA ZMĚŘTE TEPLOTU VODY PŘESNÝM TEPLOMĚREM.
- NEPOUŽÍVEJTE SWIM SPA IHNED PO NÁROČNÉM TĚLESNÉM CVIČENÍ.
- PŘÍLIŠ DLOUHY POBYT VE SWIM SPA MŮŽE BÝT ZDRAVÝ ŠKODLIVÝ.
- NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE (NAPŘ. SVĚTLA, TELEFON, RÁDIO NEBO TELEVIZI) VE

VZÁLEDNOSTI MENŠÍ NEŽ 1,5 METRŮ OD SWIM SPA.
- DĚTI BY NEMĚLY VSTUPOVAT DO SWIM SPA, POKUD TEPLOTA VODY PŘEKRAČUJE

TĚLESNOU TEPLOTU 37 °C.
- NEDOVOLTE DĚTEM POTÁPĚT SE PO HLADINU.
- NIKDY NEPOUŠTĚJTE SWIM SPA NA NEJVYŠŠÍ RYCHLOST, POKUD NEJSOU VŠECHNY SACÍ

OTVORY OTEVŘENY.
- POKUD SWIM SPA PRÁVĚ NEPOUŽÍVÁTE, MĚJTE VŽDY NAINSTALOVANÝ A UZAMČENÝ

TERMOKRYT.
- JEDNOU MĚSÍČNĚ OTESTUJTE GFCI.
- POZNAMENEJTE SI TELEONNÍ ČÍSLA NA POLICII, HASIČE A LÉKAŘSKOU POHOTOVOST.

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ 
- TEPLOTA VODY BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 40°C. TEPLOTA VODY MEZI 38°C A 40°C JE

POVAŽOVÁNA ZA BEZPEČNOU PRO ZDRAVÉ DOSPĚLÉ LIDI. MENŠÍ TEPLOTA JE VHODNÁ
PRO DĚTI, POKUD DOBA POBYTU VE SWIM SPA NEPŘESÁHNE 10 MINUT.

- VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PLODU A PRAVDĚPODOBNĚ TĚHOTNÉ ŽENY
BY MĚLY OMEZI POBYT VE SWIM SPA S TEPLOTOU 38°C.

- PŘED VSTUPEM DO SWIM SPA SI ZJITĚTE VAŠI TOLERANCI NA VYŠŠÍ TEPLOTY.
- UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO DROG MŮŽE ZPŮSOBIT BEZVĚDOMÍ A UTONUTÍ.
- OBÉZNÍ OSOBY, OSOBY S ONEMOCNĚNÍM SRDCE, S VYSOKÝM NEBO NÍZKÝM TLAKEM,

S PROBLÉMEM CIRKULACE KRVE NEBO CUKROVKOU BY SE MĚLY PORADIT SE SVÝM
LÉKAŘEM PŘED POUŽITÍM SWIM SPA.

- OSOBY UŽÍVAJÍCÍ LÉKY BY SE MĚLY PORADIT S LÉKAŘEM PŘED POUŽÍVÁNÍM SWIM SPA.

Vaše fyziologická reakce na horkou vodu závisí na vašem věku, kondici, zdravotním 
stavu a zdravotní minulosti. Pokud si nejste jisti svou snášenlivostí horké vody a 
objeví se u vás bolest hlavy, závrať nebo nevolnost v průběhu koupání ve Swim 

Spa, ihned vystupte z vody a zchlaďte se. 
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2/ INSTALACE SWIM SPA 

Volba umístění: 
Vaše Swim Spa může být umístěno vevnitř i venku na zpevněném podloží. Následující informace 
vám pomohou zvolit si správné umístění, dle vašich individuálních potřeb. Při rozhodování mějte 
vždy na paměti, že si Swim Spa můžete vychutnávat po celý rok, vevnitř i venku, bez ohledu na 
počasí. Mnoho majitelů swimspa se shoduje na tom, že jejich oblíbeným časem užívání Swim Spa 
je chladnější podzim či zimní měsíce, zatímco jiní si pochvalují užívání Swim Spa v teplejším jaru a v 
letních měsících. 

Vnitřní instalace: 
Pokud členové Vaší rodiny nemají rádi zimu, nebo pokud vaše zahrada či terasa není vhodná pro 
instalaci Swim Spa, pak je instalace vevnitř tou nejlepší volbou. Můžete si vytvořit relaxační 
centrum ve svém domově, nebo si nainstalovat whirlpool do zimní zahrady. Vnitřní instalace 
nejenom přidávají unikátní vzezření a vzhled vašemu domovu, ale také poskytuje soukromí a 
kontrolované klima zajišťující maximální využití. 

Venkovní instalace: 
Z mnoha různých důvodů je umístění whirlpoolu venku mnohem populárnější volbou. Některé s 
těchto důvodů jsou tyto : 
- omezený vnitřní prostor
- komplikace s instalací vzhledem ke dveřím, schodišťům atd.
- omezený rozpočet (instalace vevnitř obvykle také vyžaduje renovaci interiéru)
- touha po venkovním relaxačním centru
- swimspa se instaluje k přilehlému existujícímu nebo plánovanému bazénu
- obavy z vlhkosti uvnitř domu
Pro ty, kteří zvolili umístění venku – operační teplota swim spa může být nastavena dle sezóny. V
chladnějších měsících bude mít mnoho uživatelů teplotu nastavenu mezi 32 – 35°C. V teplejším
období je teplota 27-29°C, což poskytne osvěžení.

Obecné instalační instrukce: 
1. Nezvedejte bazén za potrubí, mohlo by to způsobit úniky.
2. Váš bazén může být umístěn nad úrovní, v podlaze či půdě, nebo půl na půl.
3. Ujistěte se, že je swim spa řádně podepřena buď betonovou deskou, nebo řádně

zkonstruovanou plošinou schopnou unést 1220 kg / m2. Pokud existuje možnost, že by se
betonová deska mohla pohnout díky mrazu/tání (např. v jílovitých regionech a/nebo v
oblastech s vysokou hladinou podzemní vody), měly by být použity betonové piloty do
nezámrzné hloubky.

4. Pokud si přejete vyměnit barvu bednění, předpokládá se, že si stavíte vlastní na míru.
Mějte proto na paměti následující:

a. Váš bazén je samonosný. Obklad bazénu nemá pouze dekorativní účely a slouží i
jako podpora. Nezavěšujte bazén za lem nebo obklad.

b. V tomto případě je instalující elektrikář plně zodpovědný za zajištění plné ochrany
před počasím.

c. Vždy zajistěte dostatečný přístup k servisnímu zařízení a agregátu.
d. Obklad by měl zkonstruován tak, aby dovolil přístup pro opravy celého bazénu.
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e. Pro vzdálený agregát nebo pro instalaci bez obkladu lze doplnit extra izolaci, ale
servisní oblast musí mít odpovídající křížovou ventilaci.

5. Okolí bazénu by mělo být zvoleno a zkonstruováno tak, aby se minimalizovala možnost
uklouznutí nebo pádu.

6. Doporučuje se instalace bezpečnostního madla pro vstup a výstup z bazénu.
7. Přístup k bazénu musí být vždy zabezpečen:

a. U venkovní instalace v souladu s místními předpisy: schváleným plotem se
samouzavírací brankou a uzamykatelným termokrytem.

b. U vnitřní instalace uzamykatelnými dveřmi a bezpečnostním termokrytem.
8. Vybavení bazénu a veškeré elektrické zásuvky, zdířky a světla do 1,5 mt od Swim Spa musí

být ochráněny proudovým chráničem. Další detaily konzultujte se svým elektrikářem.

Speciální požadavky: 

VNITŘNÍ INSTALACE 
V interiéru je výhodné mít poblíž swimspa toalety a sprchu. V místnosti se swimspa je výhodné mít 
podlahový odvodňovací kanál a ruční hadici pro omytí podlahy a odvětrání místnosti nebo 
odvlhčovač. Připravte si přípojku vody pro dopouštění hadicí a kanál pro vypouštění swimspa. 
Zajistěte dostatečné větrání technologických šachet. Další pravidla montáže konzultujte se svým 
prodejcem. 

VENKOVNÍ INSTALACE 
Zajistěte si stavební povolení nebo ohlášku, souhlasy sousedů s umístěním bazénu. Prověřte, zda v 
plánované oblasti nevedou nějaké inženýrské sítě. Vyberte místo co nejblíže vchodu do domu, 
abyste si umožnili užívání bazénu i během zimy. Zajistěte dobré prostředí pro technologii bazénu. 
Zjistěte servisní přístup k technologii a celému bazénu. Vyberte vhodné okolí bazénu a proveďte ve 
spádu od bazénu. 

Instrukce ke zprovoznění 

Povrch a požadavky na podloží 

 Vaše nová Swim Spa musí být umístěna na jednotně plochý a pevný povrch.
Betonová základová deska by měla být silná nejméně 15 cm.

 Štěrkový podklad nebo zámková dlažba by měla být podsypána štěrkem o tloušťce
15 cm + dalším jemnozrnným materiálem o tloušťce 10 cm.

 Aby se zabránilo zaplavení elektrických zařízení, podloží musí být takové, aby od
vířivky odvádělo vodu.

 Jestliže se vířivka nachází v blízkosti sprinterů (zavlažovacích zařízení), nasměrujte je
tak, aby voda nikdy nezasáhla boční strany vířivky.
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Balkony a Terasy 

 Balkony, terasy musí být konstruovány tak, aby vyhovovaly současným místním
předpisům.

 Dveře k terase nebo balkónu musí být samouzavírací a vstup nepřístupný jiným
osobám.

Příprava místa pro instalaci vířivé vany 
Obecně: vířivá vana musí být instalována na rovnou dostatečně pevnou základovou desku to s 
ohledem na nosnost stavby. V případě instalace vířivé vany v exteriéru doporučujeme zhotovení 
betonové monolitické základové desky o minimální síle (tloušťce) 10 cm. Vždy je nutno nosnost 
základové desky také zvolit s ohledem na velikost a váhu vířivé vany, poraďte se se svým 
stavebním dozorem. Váha vířivé vany je uvedena v technických údajích o vířivé vaně. 

Doporučuje se instalovat odpovídající odpadní systém v případě přetečení vany. 

1. Instalace vířivé vany v interiéru
Pokud vaši vířivou vanu umísťujete do interiéru, mějte na paměti některé speciální požadavky.
Kolem lázně se bude shromažďovat voda, takže podlahové materiály musejí poskytovat dobrou
adhezi a je nezbytné dobré odvodnění, aby se zabránilo shromažďování vody kolem vany. Při
budování nové místnosti pro vířivou vanu se doporučuje instalovat odvodnění do podlahy. V
důsledku instalace lázně se přirozeně zvýší vlhkost, voda se může dostat do předmětů ze dřeva a
způsobit hnilobu, plesnivění nebo jiné problémy. Proto potlačte vlivy vzdušné vlhkosti na
obnažené dřevo, papír atd. v místnosti. Aby se tyto účinky minimalizovaly, nejlepším řešením je
zajistit v prostoru vany co nejlepší větrání.

2. Instalace vířivé vany v exteriéru
Pokud je vířivá vana instalována v exteriéru, je nutné dodržení bezpečnostních opatření. Základní
požadavky na bezpečné provozování vířivé vany jsou především protiskluzové dlažby (podlahy),
odvodnění místa instalace v případě dešťových srážek, přepuštění nebo přetečení vody ve vířivé
vaně. Z těchto důvodů doporučujeme místo instalace přizpůsobit těmto podmínkám.

Upozornění: umístění vířivé vany musí být provedeno dle norem platných v příslušných státech v 
ČR dle ČSN 33 2000-7-701  
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Obecně: pro vlastní instalaci, elektrické připojení a první zprovoznění doporučujeme využít 
profesionální služby odborně vyškolených techniků. Pokud se rozhodnete instalovat vířivou vanu 
vlastními silami, postupujte dle níže uvedeného doporučení.  

1. Opatrně odstraňte veškerý obalový materiál, ve kterém Vám byla vířivá vana dodána a
vířivou vanu uložte na předem zhotovené místo instalace.

2. Demontujte čelní panel, který se nachází na straně ovládacího panelu vířivé vany.
Demontujte vrchní kryt elektrické rozvodnice, pod kterým je umístěn jistič, proudový
chránič a zemnící svorka. Vlastní připojení příslušným přívodním kabele smí provádět
pouze osoba s odbornou kvalifikací.

3. Protože Vaše vířivá vana byla během výrobního procesu důkladně testována, tedy je možné
že v technologických částech vířivé vany a na jejím povrchu zůstalo určité procento nečistot
doporučujeme nejdříve povrchy vířivé vany očistit vhodným způsobem. Pro toto čištění
doporučujeme použít vlažnou vodu. Povrch zásadně čistěte pomocí vhodných měkkých
utěrek, zabraňte použití jakýchkoli hrubých prostředků a textilií, které by mohly způsobit
poškození povrchů lázně. Pokud se rozhodnete použít jakýkoli čistící prostředek, nesmí být
tento prostředek agresivní vůči povrchům lázně.

POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ AMERICKÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÍŘIVKY BALBOA 

Výkonové parametry 
Jmenovité napětí: třífázové 230/400V 50/60 Hz 
Maximální pracovní proud:  3x16 A 
Napěťová odolnost: 1250 V/min. bez průrazu 
Izolační odpor:  >= 200M Ω 
Odolnost vůči vodě (krytí) IPX5 
Ochrana proti zasažení 
elektrickým proudem:  prvního stupně 

Zatížitelnost 
Topení:  230 V / 3,5 kW / 13,6 A 
Ozon:   230 V / 50-60Hz / 80 mA  
Blower:  230 V / 0,9 kW / 6,3 A  
Čerpadlo č.1:   R1 - 230 V / 2,2 kW / 10 A R2 - 230 V / 0,45 kW /3,2 A 
AUX čerpadlo2 : 230 V / 2,2 kW / 10 A  
Celkový příkon:  8,1 kW / hodina  
Třída ochrany:  1  
Žárovková podvodní lampa: 12 V stř. / 10 W 
Rádio: frekvenční rozsah (FM: 87,0 – 108,0 MHz) 
Maximální výstupní výkon:  20 W 
Reproduktory: odolné proti vlhkosti 

ZAŘÍZENÍ MUSÍ ZAPOJOVAT POUZE OSOBA S ODBORNOU ELEKTRO KVALIFIKACÍ 
V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 50/1978 SB. 
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Příprava a možnosti elektrického zapojení - střídavý třífázový proud 3x 400V/16 A. Zajistěte, aby 
vířivá vana byla vždy připojena k obvodu chráněnému proudovým chráničem s reziduálním 
proudem 0,03 A. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu jmenovité 
hodnoty. 

Zapojení vířivých van 400V Od výrobce jsou vířivé vany připraveny pro elektrické připojení 400V~ 
(střídavý proud). Pro toto připojeni je nutný jistič 3 x 16A / charakteristika C (je součástí dodavky). 
Vana je od výrobce vybavena proudovým chráničem potřebných parametrů. 

Zapojení vířivých van 240V (není doporučeno) Vanu lze elektricky připojit i na 240V~ (střídavý 
proud) za určitých podmínek. Při elektrickém zapojeni vany na 240V~ je nutná výměna původně 
dodaného jističe 3 x 16A za jistič 40A 240V~. V případě tohoto typu zapojeni je třeba počítat s 
dostatečným elektrickým příkonem (elektricky příkon cele budovy, domu). Pokud není zajištěn 
dostatečný elektricky příkon je možné elektrické připojení vany pomoci jističe 20A 240V~. V tomto 
případě musí být provedena úprava v elektrickém zapojení vířivé vany. Při tomto způsobu zapojení 
bude funkčnost vířivé vany omezena. Omezení funkčnosti znamená, že nebude možné současné 
spuštění všech čerpadel a elektrického topení vany. Tedy bude možné buď spuštění všech 
čerpadel, nebo spuštění elektrického topení. 

PROVOZNÍ POKYNY 

Napájecí a řídicí systém je umístěn pod bedněním vířivé vany. Zařízení je přístupné po 
odšroubování bočního bednění. 

Je velmi důležité, aby byla vířivá vana napuštěna vodou až do doporučené úrovně (polovina 
skimmeru) před zapnutím jakéhokoli úkonu na řídící jednotce.  

Ujistěte se, že jsou všechny ventily otevřeny v poloze nahoru. 

UPOZORNĚNÍ: Nespouštějte vířivou vanu, pokud jsou ventily uzavřeny. Nespouštějte čerpadla i po 
krátkou dobu, pokud není vířivka napuštěna vodou. Mohlo by dojít k poškození vířivé vany. 

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE 

OBECNÉ: 
Upozornění: všechny elektroinstalace vířivé vany musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem, 
aby byly splněny všechny místní předpisy. 

1. Kabely vodící proud do vířivé vany nesmí být sdíleny s jinými spotřebiči.
2. Všechny elektrické rozvody kabelů musí přicházet z elektrického panelu a musí být

napevno připojeny do daného konektoru. Použití prodlužovacích kabelů nebo nesprávných
konektorů je výslovně zakázáno a vede k propadnutí záruky.

3. Nepoužívejte hliníkové vedení elektřiny. Použijte POUZE měděné certifikované kabely.
4. Průřez vodiče musí být v souladu s místními požadavky elektrických norem na vzdálenosti

od zdroje proudu do vířivé vany a aktuálním připojením, jak je uvedeno na etiketě ID, která
je znázorněna na zadní straně víka ovládacího systému BALBOA.

5. Veškeré zapojení musí být instalováno v souladu s územními předpisy o elektrické
bezpečnosti.
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3/ ZPROVOZNĚNÍ SWIM SPA 

1. Naplnění vířivé vany vodou
Vířivou vanu naplňte dostatečným množstvím vody. Hladina vody ve vířivé vaně nesmí nikdy
klesnout pod úroveň skimmeru. Pokud při naplňování vody do vířivé vany zjistíte jakýkoli únik
vody, přerušte naplňování do odstranění závady.

2. Spuštění elektrického napájení vířivé vany
Pokud je vířivá vana připojena pohyblivým přívodem, nesmí být přívodní vodič vystaven
jakémukoli zatěžování ostrými předměty, nebo jinými vlivy. V tomto případě doporučujeme
provést uložení přívodního vodiče do ochranného obalu (chráničky). Zapněte příslušný jistič určený
pro vířivou vanu.

3. Zásady údržby kvality vody ve vířivé vaně
Pro bezproblémový provoz vířivé vany je nutné dodržet několik zásad. Jednou z těchto zásad je i
pravidelná výměna celkového objemu vody v lázni. Doporučujeme provést výměnu vody
minimálně 1 x za 3 měsíce a to i s přihlédnutím na frekvenci provozování a využití vířivé vany. Pro
zjištění kvality vody v lázni používejte testery, které je možné získat od Vašeho prodejce. Tímto
testerem je možno měřit (analyzovat) celkovou alkalitu TA, kalciovou tvrdost (CH) a hodnotu Ph a
je nutno tyto hodnoty dodržovat. Hodnoty doporučené výrobcem jsou: TA do 125 ppm, CH do 150
ppm a Ph v rozmezí 7,0 – 7,6. V běžných evropských podmínkách je voda pro běžného uživatele již
upravena dodavatelem vody z běžných rozvodů a tedy hodnoty alkality a kalciové tvrdosti jsou
většinou v normě. Přesto je ale možné, že hodnota Ph nemusí odpovídat našim doporučením, tedy
hodnotám Ph v rozmezí 7,0 – 7,6. Ve většině případů tedy budou hodnoty Ph vyšší než je uvedeno.
Pro snížení hodnoty Ph je možné použít chemický prostředek s označením Ph-. Praktická rada: pro
jakékoliv měření kvality vody v lázni doporučujeme provádět tato měření po ukončení běžného
cyklu filtrování a čištění vody (minimálně 2 hodiny), tedy nikdy neprovádět měření ihned po
použití vířivé vany. Pokud by bylo testování hodnot kvality vody provedeno ihned „po koupání“
budou hodnoty Ph i výrazně zkreslené.

4. Naprogramujte řídící jednotku vířivé vany pomocí ovládacího displeje
Je-li vše v pořádku, můžete začít programovat řídicí jednotku vířivé vany. Po naprogramování
vířivou vanu zakryjte a nechte stabilizovat její teplotu. Pravidelně kontrolujte výšku hladiny vody
ve vířivé vaně.
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4/ OVLÁDACÍ PANEL - NÁVOD NA POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU 

Výchozí spuštění 
Po zapnutí vstoupí vaše SPA do Režimu Priming-přípravy (Pr). V tomto režimu stiskněte opakovaně 
tlačítka „Jets“ – Trysky a zároveň se ujistěte, že žádné z čerpadel není zavzdušněno. Režim přípravy 
trvá méně než 5 minut. Stiskněte tlačítko „Warm“-nahřátí nebo tlačítko „Cool“-ochlazení pro 
ukončení režimu. Po ukončení režimu přípravy poběží vířivka ve standartním režimu (viz. sekce 
Mode/Prog). 

 Nastavení teploty ( 26-40°C ) 
Trvale se zobrazuje poslední naměřená teplota vody. Teplota vody je aktuální pouze v případě, 
pokud čerpadla byla v provozu nejméně 2 minuty. Pro zobrazení nastavené teploty jednou 
stiskněte tlačítko „Warm“ nebo „Cooll“. Pro změnu nastavené teploty stiskněte opět tlačítko 
teploty předtím, než displej přestane problikávat a zobrazí aktuální teplotu vody. 

 Tryska 1 
Stiskněte tlačítko “Jets 1“ pro zapnutí nebo vypnutí čerpadla č. 1 a pro nastavení mezi nízkou a 
vysokou rychlostí (pokud je tato možnost nastavena). Režim nízké rychlosti se vypne po 4 
hodinách. Režim vysoké rychlosti se vypne po 15 minutách. Režim nízké rychlosti poběží 
automaticky v době, kdy tento režim není možné deaktivovat na ovládacím panelu, přičemž je 
možné přepnout na vysokou rychlost. 

 Tryska 2/Tryska 3/provzdušňovač  
Jednou stiskněte odpovídající tlačítko pro vypnutí nebo zapnutí zařízení. Samotné zařízení se 
vypne po 15 minutách provozu. Čerpadlo 2 může být v některých systémech dvourychlostní. 

Světlo 
 Stiskněte tlačítko „Light“ pro ovládání osvětlení vířivky. Světlo se automaticky vypne po 4 
hodinách. 

Nastavení času  
Když je SPA poprvé uvedena do chodu, na displeji prvně začne blikat SET TIME-nastavení času. 
Stiskněte tlačítko „Time“, poté tlačítko „Mode/Prog“, potom tlačítko „Warm“ nebo „Cool“. 
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Nastavení času začne vzrůstat po hodině. Stiskněte tlačítko „Warm“ nebo „Cool“ pro ukončení 
nastavení požadovaného času. Stiskněte tlačítko „Time“ pro potvrzení. Čerpadlo zodpovědné za 
ohřev a filtraci ( čerpadlo č.1 s nízkou rychlostí, bez oběhového systému nebo cirkulační čerpadlo v 
oběhovém systému) bude jednoduše v následujícím textu zmiňováno jako čerpadlo. V multi-
tlačítkových sekvencích, pokud jsou tlačítka stisknuta příliš rychle, pravděpodobně nedojde ke 
spuštění požadované funkce. 

Režim/Programování  
Režim je možné změnit stisknutím tlačítka „Warm“ nebo „Cool“, potom stisknutím tlačítka 
„Mode/Prog“. Standartní režim udržuje nastavenou teplotu, přičemž se na displeji zobrazí ikonka 
STANDARD. 

Ekonomický režim ohřeje vodu na nastavenou teplotu pouze během filtračního cyklu. Na displeji 

se zobrazí  , pokud teplota vody není aktuální, a střídá se s teplotou vody, pokud je čerpadlo 
v běhu. Na displeji se zobrazí ikonka ECONOMY. 

Režim spánku nahřeje vodu pouze na 10°C a to během filtračního cyklu. Pokud teplota vody není 

aktuální, na displeji se zobrazí  a střídá se s teplotou vody, když je čerpadlo v běhu. 

Přednastavení filtračního cyklu  
První nastavení filtračního cyklu začíná v 08:00 hod a končí v 10:00 hod. Druhé nastavení 
filtračního cyklu začíná ve 20:00 hod a končí v 22:00 hod.  

Pro neoběhové systémy- nízko-rychlostní čerpadlo č.1 a generátor ozonu (pokud je nainstalován) 
běží během filtrace. 

Pro oběhové systémy- oběhové čerpadlo a generátor ozonu (pokud je nainstalován) běží 24 hodin. 
V horkém prostředí se oběhové čerpadlo může vypnout ve 30 minutových periodách, vyjma 
během filtračních cyklů. Na začátku každého filtračního cyklu se na krátkou dobu zapnou všechna 
zařízení, aby došlo k pročištění systému. 

Programování volitelného filtračního cyklu 
Není požadována změna filtračních cyklů. Pokud si ji ovšem přejete, stiskněte během 3 sekund 
tlačítka „Time“, „Mode/Prog“, „Mode/Prog“. Na displeji se zobrazí SET START FILTER 1 (AM) – 
Nastavení doby zahájení filtrace (dopoledne). Stiskněte „Warm“ nebo „Cool“ pro znovunastavení 
doby zahájení filtrace. Stiskněte „Mode/Prog“ pro zobrazení SET START FILTER 1 (AM) – Nastavení 
doby zahájení filtrace a nastavte dobu zahájení pomocí tlačítek „Warm“ nebo „Cool“ – viz. výše. 
Stiskněte „Mode/Prog“ pro zobrazení SET START FILTER 2 (PM)-  Nastavení doby zahájení filtrace 
(odpoledne) a postupujte, jak je zmíněno výše. Stiskněte tlačítko „Mode/Prog“ pro zobrazení STOP 
START FILTER 2 a postupujte, jak je zmíněno výše. Stiskněte tlačítko „Mode/Prog“ pro potvrzení. 

Uzamknutí panelu  
Během 3 sekund stiskněte tlačítka „Time“, „Blower“ a „Warm“. Panel je nyní zamknutý. Pro 
odemknutí panelu stiskněte během 2 sekund postupně tlačítka „Time“, „Blower“ a „Cool“. 

Poznámka: v některých systémech se pro sekvence Zamčeno/Odemčeno používá funkce „Jets 1“-
tryska 1 místo funkce „Blower“-provzdušňovač. 
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5/ OVLÁDACÍ PRVKY A TRYSKY 

Vířivá vana Swim Spa obsahuje trysky různých úrovní a funkcí, přičemž je většina ovladatelná a 
regulovatelná. Obsahuje rovněž regulovatelné trysky protiproudu v plavecké části. 

Regulace trysek 
Sílu proudění vody tryskami lze nastavit jejich otočením ve směru hodinových ručiček (doprava 
otevřeno, doleva zavřeno). Pokud tedy tryskou neproudí voda, nemusí se jednat o závadu, jen je 
tryska uzavřena. Ne všechny trysky lze tímto způsobem regulovat. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Trysky protiproudu 
v plavecké části 
Jsou regulovatelné 
výkonem i  směrem. 

Masážní trysky 
s nastavitelným 
směrem 
Jsou směrovatelné a 
lze je mezi sebou i 
zaměnit 

Bodové trysky 
Proudí v 
přenastaveném 
směru. Regulace je 
možná pákovým 
ventilem na lemu 
bazénu. 

Vzduchové 
Air- trysky 
Jsou propojeny 
s blowerem 
(vzduchovačem). 
Masírují vzduchem. 
Neregulují se 

Bezpečnostní 
sací koše 
Slouží k sání 
vody do trysek 
pro hydromasáž 

Regulátor 
výkonu trysek 
Slouží k regulaci 
výkonu trysek u 
dané pozice 

Skimmer (uprostřed) 
Ve skimmeru, neboli 
sběrači jsou umístěny 
kartušové filtrace. Výměnu 
a proplach filtrů zajistíte 
vysunutím rámečku 
skimmeru směrem nahoru. 



HANSCRAFT, s.r.o. 

Bečovská 939  

104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC 

15 

6/ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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VAROVÁNÍ! RIZIKO EL. ŠOKU! VYHNĚTE SE NEPROFESIONÁLNÍ INSTALACI!  
Nepokoušejte se sami opravovat ovládací systém vířivky. Kontaktujte vašeho prodejce nebo 
servisní centrum pro pomoc a opravu. Dodržte všechny instrukce pro elektrické instalace z 
Uživatelského manuálu. Elektroinstalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem a 
všechna uzemnění musí být řádně provedena. 

VAROVÁNÍ! / Produkt je pod napětím! / Neopravujte neodborným způsobem! Nepokoušejte se 
o servis tohoto řízení. Pro pomoc se obraťte se na prodejce vířivek nebo odbornou servisní

společnost pro pomoc. Instalace a zprovoznění musí být provedeno licencovaným elektrikářem a 
všechna elektrická zařízení musí být nainstalována správně, dle platných směrnic a norem. 

7/ PÉČE O SWIM SPA – VÍŘIVÝ BAZÉN 

Všeobecné informace 
Nevystavujte vířivou vanu slunci bez vody nebo krytu. Vystavení přímému slunečnímu svitu může 
způsobit vyblednutí materiálu pláště. Pokud vířivou vanu nepoužíváte, mějte ji zakrytou krytem, ať 
už je prázdná nebo plná. Vířivou vanu chraňte před deštěm a sněhem. Pokud možno pro ni 
postavte altánek nebo zastřešení. 

1. Nepokoušejte se otevřít elektrickou řídicí skříňku. Nejsou v ní žádné součásti, které lze
udržovat a opravovat.

2. Vířivou vanu podle pravidelného rozpisu vypouštějte, čistěte a doplňujte čerstvou vodou.
3. Alespoň jednou týdně vyčistěte filtrační kazetu. Ideální je použít specializovanou chemii pro

čištění kartušových filtrů.
4. Uživatele vířivé vany nechte před vstupem do vody v lázni vysprchovat s použitím mýdla a

použít jen proplachovací cyklus při praní koupacího oděvu, aby se do vody v lázni nedostaly
zbytky pracího prostředku nebo mýdla.

Vyjmutí a čištění filtrační kartuše 
Filtrační kazeta vaší vířivé vany se může ucpat vápenatými minerálními částicemi z tvrdé vody, což 
může vést k omezenému průtoku vody. Doporučujeme čistit filtrační kazetu minimálně 1x týdně. 
Vyjměte kazetu a vložku skimeru (viz filtrační a sanitační systém) a s pomocí zahradní hadice 
kazetu důkladně vystříkejte, abyste odstranili jakékoli nečistoty usazené mezi záhyby filtru. Až 
bude vše v pořádku, vložte vložku skimeru a kazetu do nádoby filtru a uzavřete ji. Mějte na paměti, 
že filtrační kazetu je nutné každých 3–6 měsíců vyměnit, není-li poškozená nebo ucpaná. V 
takovém případě již ji nelze používat. 

Výměna vody 
Je velmi důležité udržovat vodu ve vířivé vaně čerstvou a čistou, abyste z ní měli dobrý pocit. 
Doporučujeme vodu vyměnit každé tři měsíce, pokud nepozorujete zhoršenou kvalitu vody, do 
podlahového kanálu nebo jí zalijte květiny. Za druhé zkontrolujte přívodní kabel. Dbejte na to, aby 
nebyl mokrý. Za třetí vypusťte vodu (viz vypouštěcí systém), pečlivě ji zavřete a naplňte vířivou 
vanu čerstvou vodou! 
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Čištění pláště a krytu vířivé vany 
K čištění vířivé vany použijte slabý nebrusný a nesající čisticí prostředek a měkký hadr k odstranění 
nánosů nečistot. K menšímu čištění povrchu lze použít i běžnou sodu k pečení. Po očištění a 
vysušení pláště vířivé vany použijte speciální akrylový vosk, aby stále vypadal jako nový. Na kryt 
vířivé vany můžete použít téměř jakýkoli druh čisticího prostředku, a to každé dva měsíce. 

Čištění pláště a krytu vířivé vany 
K čištění vířivé vany použijte slabý nebrusný a nesající čisticí prostředek a měkký hadr k odstranění 
nánosů nečistot. K menšímu čištění povrchu lze použít i běžnou sodu k pečení. Po očištění a 
vysušení pláště vířivé vany použijte speciální akrylový vosk, aby stále vypadal jako nový. Na kryt 
vířivé vany můžete použít téměř jakýkoli druh čisticího prostředku, a to každé dva měsíce. 

Akrylový povrch 
Menší škrábance, které nepronikají povrchovým lakem (akrylovým), lze odstranit pomocí vysoce 
kvalitní leštěnky na automobily. Větší škrábance, které pronikly akrylovým povrchem, vyžadují 
obnovu povrchové úpravy. 

Kryt vířivé vany  
Používání krytu vířivé vany pomáhá snižovat náklady na energii tím, že minimalizuje tepelné ztráty 
a vypařování. Atraktivní kryt je účinným prostředkem, který zabraňuje vniku listí a jiných nečistot 
do nepoužívané vířivé vany. Postupujte podle návodu k použití vířivé vany.  
Upozornění:  
Kryt vířivé vany není zkonstruován k podepírání hmotnosti. Není ani schváleným bezpečnostním 
zařízením, které by mohlo nahradit oplocení koupacího prostoru. V zájmu ochrany krytu a 
zachování bezpečnosti na kryt nesedejte, nestoupejte ani nelehejte. Nepokládejte na něj žádné 
předměty.  

Péče o kryt vířivé vany (termokryt) a návod k údržbě 
Správná péče o kryt je důležitá: dle potřeby očistěte a ošetřete. Důležité je používat kvalitní 
sedlové mýdlo. Když budete používat jiné produkty, vaše záruka nebude platná, protože tyto 
produkty mohou po delším používání poškodit vinyl anebo vlákna. 

1. Správná chemie vody v lázni představuje důležitý faktor pro prodloužení životnosti vašeho
krytu vířivé vany.

2. Sejměte kryt vířivé vany a položte jej naplocho.
3. Opláchněte kryt velkým množstvím vody z hadice nebo kbelíku.
4. Pomocí měkkého kartáče očistěte kryt za použití jemného roztoku saponátu na mytí nádobí

(1 lžička saponátu na 8 litrů vody). Pozor: Nenechte roztok saponátu na krytu před
opláchnutím zaschnout. Roztok důkladně opláchněte.

5. Aplikujte kvalitní sedlové mýdlo.
6. Vraťte kryt na vířivou vanu.
7. Pravidelně otvírejte kryt, aby se nahromaděné výpary z chemikálií mohly rozptýlit. Také

alespoň dvakrát za rok na 3–4 hodiny otočte kryt na vířivé vaně obráceně.
8. Pokud kryt nebudete pravidelně dvakrát za měsíc čistit, vinyl může zkřehnout a předčasně

stárnout a spoje se mohou oddělit. Pokud nebudete provádět správné čištění, bude záruka
neplatná.
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 Zimní a letní období 
Odstavení vířivé vany v zimním období, dodavatelem doporučený postup. Při zimním odstavení 
vířivé vany je bezpodmínečně nutné z vířivé vany vypustit vodu a odstranit i vodu z veškeré 
technologie vířivé vany (potrubí, čerpadla apod.) Pro tyto akce doporučujeme využít naše 
profesionální služby. Pokud se rozhodnete využít naše profesionální služby je nutné tyto služby 
objednat s dostatečným časovým předstihem. V případě zimního odstavení vířivé vany svépomocí 
toto zásadně provádějte při teplotách ovzduší nad bodem mrazu. Pokud je zimní odstavení vany 
prováděno při teplotách pod bodem mrazu může být provedení odstavení vířivé vany velmi 
obtížné. 

Zimní období - provozování vířivé vany, celoroční provoz  
Pokud se rozhodnete provozovat vířivou vanu v jakémkoli režimu přes zimní období, postupujte 
dle níže uvedených doporučení. Zimní provozování je ale omezeno okolními teplotami:  
a) teploty nepoklesnou pod -5° C
b) teploty poklesnou pod -5° C

a) Při poklesu okolních teplot do -5° C je možné postupovat dle Instalační a uživatelské příručky
vířivé vany, tedy využit automatický provoz. Tento automatický provoz zajistí sepnutí oběhového
čerpadla a elektrického topení (při poklesu teploty vod pod +5° C) do doby, než teplota vody ve
vířivé vaně dosáhne + 10°C. kdy čerpadlo i topení automaticky vypne, při dalším poklesu teplot se
tento cyklus opakuje. Při tomto způsobu provozování je ale nezbytně nutné zajistit, aby filtrové
kartuše byly naprosto čisté, doporučujeme jednu z filtrových kartuší vyjmout. Pokud by došlo k
zanesení filtrových kartuší nečistotami nad určitou mez, dojde ke sníženému nebo žádnému
průtoku vody oběhovým čerpadlem, řídící jednotka vířivé vany vyhodnotí malý nebo žádný průtok
vody tím, že se automaticky vypne oběhové čerpadlo i topení. Pokud k tomuto jevu dojde, hrozí
totální zamrznutí vody v technologii, která může mít v důsledku i těžké poškození celé technologie
vířivé vany. Z důvodů prevence před poškozením vířivé vany tedy doporučujeme denní kontrolu
funkčnosti vířivé vany. Při kontrole je nutné případně i doplnit pokles hladiny vody. K tomuto
poklesu může dojít přirozeným odparem vody. Tento způsob provozování vířivé vany dodavatel
nedoporučuje.

b) Pokud okolní teploty poklesnou pod -5° C je nutné udržovat teplotu vody ve vířivé vaně v
hodnotách + 20°C. V tomto režimu mohou být obě filtrové kartuše v činnosti, za předpokladu
denní kontroly čistoty filtrových kartuší. Pokud by došlo k zanešení filtrových kartuší nečistotami
nad určitou mez, dojde ke sníženému nebo žádnému průtoku vody oběhovým čerpadlem, řídící
jednotka vířivé vany vyhodnotí malý nebo žádný průtok vody tím, že automaticky vypne oběhové
čerpadlo i topení. Pokud k tomuto jevu dojde, hrozí totální zamrznutí vody v technologii, která
může mít v důsledku i těžké poškození celé technologie vířivé vany. Je také nutná denní kontrola
výška hladiny ve vířivé vaně, hladina vody nesmí poklesnout pod úroveň kontrolního čidla. Pokud
by hladina vody poklesla pod toto čidlo, bude řídící jednotkou z provozu vyřazeno oběhové
čerpadlo a tím i elektrické topení a může dojít k zamrznutí vody v technologii vany a tím i k
těžkému poškození vany. Z důvodů prevence před poškozením vířivé vany tedy doporučujeme
denní kontrolu funkčnosti vířivé vany. Při kontrole je nutné případně doplnit i vodu v lázni. Pokles
výšky hladiny může být způsoben přirozeným odparem.

Pokud bude výše uvedené nedodrženo a dojde k poškození vířivé vany, nelze na toto poškození 
uplatnit reklamaci výrobku. 
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Letní období 
Nevystavujte vířivou vanu přímému působení slunečního záření, nepoužívejte k údržbě nevhodné 
čisticí prostředky. Zabraňte přímému kontaktu skeletu vany s chemickými přípravky a poškrábání 
povrchu ostrými předměty. Bezpečnost dětí zajistěte dozorem dospělých osob. Obsluha 
příslušenství může být svěřena pouze poučeným a způsobilým osobám starším 18 let, stejně jako 
manipulace s chemickými prostředky, které je třeba umístit z dosahu dětí. 

Rekapitulace bezpečnostních upozornění: 
Zamezení riziku pro děti 

1. Aby se snížilo riziko úrazu dětí, nedovolte dětem používat tuto vířivou vanu bez
nepřetržitého bedlivého dozoru.

2. Aby se snížilo riziko úrazu dětí, pro malé děti se doporučují nižší teploty vody. Než dovolíte
vstoupit do vířivé vany, zkontrolujte teplotu vody rukama a ujistěte se, že je vhodná pro
používání dětmi.

3. Pamatujte na to, že mokré povrchy mohou být kluzké. Připomeňte dětem, aby byly
dostatečně opatrné při vstupování do vířivé vany a vystupování z ní.

4. Nedovolte dětem vstupovat na termokryt vířivé vany.

Zamezení riziku pro dospělé 
1. Aby se snížilo riziko úrazu dospělých osob, neodstraňujte a neztrácejte žádné sací

armatury. Vířivou vanu nikdy neprovozujte, jsou-li poškozené nebo chybějí sací armatury.
2. Pamatujte na to, že mokré povrchy mohou být velmi kluzké. Při vstupu do vířivé vany nebo

výstupu z ní si uvědomujte nebezpečí uklouznutí a pádu.
3. Ze zdravotních důvodů vířivou vanu nesmějí používat lidé s infekčními nemocemi.
4. K rotujícím součástem vířivé vany (otočné masážní trysky) se nepřibližujte volnými částmi

oděvu nebo visícími šperky.
5. Požití drog, alkoholu nebo léků před použitím nebo během používání vířivé vany může vést

k náhlé mdlobě s možností utonutí. Osoby užívající léky se musí před použitím vířivé vany
poradit s lékařem; některé léky mohou způsobit ospalost uživatele, zatímco jiné mohou
mít vliv na srdce, krevní tlak a oběh.

6. Těhotné ženy se musí před použitím vířivé vany poradit s lékařem.

Zamezení riziku usmrcení elektrickým proudem 
ZAŘÍZENÍ MUSÍ ZAPOJOVAT POUZE OSOBA S ODBORNOU ELEKTRO KVALIFIKACÍ 

V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 50/1978 SB. 

Před použitím vyzkoušejte funkčnost proudového chrániče. Stiskněte tlačítko TEST. Proudový 
chránič se musí vypnout. Opětovným zapnutím obnovíme dodávku elektrické energie. Vířivá vana 
musí být vždy připojena přes proudový chránič s reziduálním proudem 0,03 A.  

Do vzdálenosti 1,5 m od vířivé vany nedovolte umístit žádné elektrické spotřebiče, jako jsou 
svítidla, telefony, rádia nebo televizory. Nedodržení bezpečné vzdálenosti může vést k usmrcení 
nebo vážným úrazům elektrickým proudem, kdyby elektrický spotřebič spadl do vířivé vany.  

Vířivou vanu nainstalujte tak, aby výpusť byla max. vzdálena od elektrické skříně a všech 
elektrických součástí. Před zahájením servisu elektrických součástí odpojte vířivou vanu od přívodu 
elektrické energie.  
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8/ RYCHLÝ NÁVOD NA ÚDRŽBU SWIM SPA – POUŽITÍ CHEMIE 

PŘED NAPUŠTĚNÍM VÍŘIVKY

PO NAPUŠTĚNÍ VÍŘIVKY

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VODY VE VÍŘIVCE

ZAZIMOVÁNÍ VÍŘIVKY

ÚKON PŘÍPRAVEK MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 

1 Umyjte stěny a dno 
vířivé vany 

SPA - SPRAY CLEANER Běžné mycí prostředky. Nechte 5 min 
působit 

ÚKON PŘÍPRAVEK MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 

1 Upravte tvrdost vody SPA - Regulátor tvrdosti 25ml / 1 m
3
 

2 Změřte hodnoty pH HANSCRAFT – kapičkový tester 
3 Upravte hodnoty pH SPA - pH minus 15g = rovná polévková lžíce / 1 m

3
 

SPA - pH plus 10g = rovná polévková lžíce / 1 m
3
 

4 Dodejte přípravek pro 
pravidelnou desinfekci 
vody 

SPA - Chlor MINI tablety 1 tableta / 1 m
3
 Každých 6-8 dní 

SPA - MULTI MINI tablety 3v1 1 tableta / 1 m
3
 Každých 6-8 dní 

SPA - OXI START 75ml / 1 m
3
 

5 Změřte hodnoty pH HANSCRAFT – kapičkový tester 
6 Upravte hodnoty pH SPA - pH minus 15g = rovná polévková lžíce / 1 m

3
 

SPA - pH plus 10g = rovná polévková lžíce / 1 m
3
 

ÚKON     1x TÝDNĚ PŘÍPRAVEK MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 

1 Měřte pH a obsah chloru 
ve vodě 

HANSCRAFT – kapičkový tester 

2 Upravujte pH (dle 
potřeby) 

SPA - pH minus 15g = rovná polévková lžíce / 1 m
3
 

SPA - pH plus 10g = rovná polévková lžíce / 1 m
3
 

3 Doplňujte tablety 
případně kyslíkovou 
chemii 

SPA - Chlor MINI tablety 1 tableta / 1 m
3
 

SPA - MULTI MINI tablety 3v1 1 tableta / 1 m
3
 

SPA - OXI START 75ml / 1 m
3
 

4 Na projasnění vody 
vločkujte pravidelně 
drobné nečistoty 

SPA - PROJASŇOVAČ Extra 3 – 6ml / 1 m
3
 

5 Při teplotě vyšší než 22 
°C dávkujte 

SPA - ALGI SPA 15ml / 1 m
3
 

ÚKON PŘÍPRAVEK MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 

1 Umyjte stěny a dno vířivé 
vany 

SPA - SPRAY CLEANER Nechte 5 min 
působit 

2 Stěny a dno vířivky opláchněte čistou vodou 

3 Vypusťte veškerou vodu z vířivky, nechte ji oschnout a ujistěte se, že je vysušená i technologie (čerpadla, topení…) 
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9/ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KVALITOU VODY VE SWIM SPA 

PROBLÉM PŘÍČINA NÁPRAVA PŘÍPRAVKY 

Zakalená voda 
Černé skvrny 
Zelená voda 
Slizké stěny a dno 

Nadměrný výskyt 
bakterií a řas ve vodě, 
na stěnách a dně vířivky 
Snížený výkon nebo 
průchodnost filtrů 

Kontrola filtrů 
Kontrola hodnoty pH 
Kontrola aktivního chloru 
popř. aktivního kyslíku 
Likvidace řas přípravky 
Mechanické odstranění 
řas (mechanické vyčištění 
vířivky) 
Prevence proti řasám 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 
SPA - Chlor MINI tablety 
SPA - MULTI MINI tablety 3v1 
SPA - ALGI SPA 
SPA - OXI START 
SPA - SPRAY CLEANER 

Mléčně bílá voda Vysoký výskyt iontů 
vápníku a hořčíku 
Snížený výkon nebo 
průchodnost filtrů 

Kontrola filtrů 
Kontrola a úprava 
hodnoty pH 
Projasnění (vysrážení a 
vysbírání nečistot) 
Nepřetržitá filtrace 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 
SPA - PROJASŇOVAČ Extra 

Hnědá voda Organické znečištění 
Snížený výkon nebo 
průchodnost filtrů 

Kontrola filtrů 
Kontrola a úprava 
hodnoty pH 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 

Voda je nejasná, 
postrádá jiskru 

Vysoký obsah kovů – 
železa nebo manganu 
Snížený výkon nebo 
průchodnost filtrů 

Kontrola aktivního chloru 
popř. aktivního kyslíku 

SPA - Chlor MINI tablety 
SPA - MULTI MINI tablety 3v1 
SPA - OXI START  

Smaragdově zelená 
voda 

Mrtvé řasy Projasnění (vysrážení a 
vysbírání nečistot) 
Nepřetržitá filtrace 

SPA - PROJASŇOVAČ Extra 

Průzračně zelená 
voda 

Vysoký obsah mědi Kontrola a úprava 
hodnoty pH (popř. 
zamezení styku 
měděných částí s vodou) 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 

Nemožnost udržet 
aktivní chlor na 
doporučené úrovni 

Nadměrné organické 
znečištění 
Vliv počasí 

Kontrola a úprava 
hodnoty pH 
Kontrola a úprava obsahu 
aktivního chloru 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 
SPA - Chlor MINI tablety 
SPA - MULTI MINI tablety 3v1 

Silný chlorový 
zápach 

Špatná hodnota pH a 
tvorba chloraminů 

Kontrola a úprava 
hodnoty pH 
Dopuštění čerstvé vody 
Chlorování do bodu 
zlomu (dvoj až 
trojnásobná šoková 
dávka) 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 
SPA - Chlor MINI tablety 

Svědění očí nebo 
pokožky 

Špatná hodnota pH a 
tvorba chloraminů 

Úprava hodnoty pH 
Kontrola obsahu 
aktivního chloru 
Dopuštění čerstvé vody 

SPA - pH plus 
SPA - pH minus 

Koroze kovových 
částí 

Nízká hodnota pH Zvýšení hodnoty pH SPA - pH plus 
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Používejte výhradně chemii značky HANSCRAFT SPA 
Přípravkami pro bazény nebo chemií jiných značek se vystavujete 

riziku ztráty záruky nebo předčasného stárnutí materiálu. 

Značkovou HANSCRAFT chemii vyžadujte od Vašeho prodejce. 
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10/ SLOVNÍK POJMŮ 

Alkalita - množství uhličitanů a kysličníkových částí obsažených ve vodě, která určuje schopnost 
nebo kapacitu vody odolávat změnám pH. 

Chlor - v granulované nebo v tekuté podobě působí jako dezinfekce, je velmi efektivní a rychle 
účinný. Doporučená hladina volného chloru 3.0-5.0 . 

Chlor Šok - dávkování velkého množství dezinfekce do bazénové vody k likvidaci čpavku, dusíku a 
organických částic. 

Chloraminy - směs vytvořená s chloru s vodíkem a čpavkem, zůstávající ve vodě pokud se vymkne 
kontrole dráždí oči a pokožku a způsobuje silný chlorový zápach. Reguluje se napouštěním čerstvé 
vody. 

Čistič filtrů - odmašťuje a hloubkově čistí filtrační kartuše. 

Kabinet – nebo-li bednění vířivky. Vnější obložení bazénu, které slouží jako kryt technologie, i jako 
prevence proti tepelným ztrátám. 

Ozonátor – zařízení ve vířivé vaně nebo v bazénu Swim Spa. Vytváří ozon a vypouští ho do vody, 
kde působí jako dezinfekce. 

pH - logaritmická hodnota vyjadřující relativní kyselost a zásaditost substance (bazénové vody) 
určovaná koncentrací vodíkových částic pH je vyjádřeno jako číslo ve škále od 0-14 kde 0-je 
maximální kyselost, 1-7 kyselost, 7-neutrálnost, 7-14 zásaditost, 14 maximální zásaditost. 
Ideální hodnota pH bazénové vody je v rozmezí 7.4-7.6 . 

pH plus – přípravek na zvýšení hodnoty pH bazénové vody. 

pH minus – přípravek na snížení hodnoty pH bazénové vody. 

Skimmer – nebo-li sběrač vody. Naleznete ho v každém bazénu i vířivce. Tímto místem voda 
protéká směrem k filtračnímu zařízení, aby bylo dosaženo odfiltrování pevných nečistot. 

Skořepina – Vnitřní povrch vířivé vany, který je ve styku s vodou. Nejčastěji akrylátová případně 
plastová. 

Termokryt – vrchní skládací kryt, který zabraňuje tepelným ztrátám z vodní hladiny. Zároveň 
chrání vodu proti kontaminaci dešťovou vodou či proti vniku okolních nečistot, jako je listí apod. 

Tvrdost vody – v závislosti na množství vápníku, je voda buď tvrdá (moc vápníku) nebo měkká 
(málo vápníku). 

Tester - používá se k měření chemických ukazatelů stavu vody, může mít podobu testovacích 
proužků nebo tekutých kapek. Existují rovněž i elektronické testery. Na základě výsledků dávkujete 
potřebné chemikálie. 
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11/ ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ 

Bezpečná likvidace elektrických součástí 
Elektronické části musí být ekologicky zlikvidovány. Po ukončení životnosti přístroje prosím toto 
zajistěte ve spolupráci s odbornou firmou, dle platných vyhlášek. 

Reklamace a servis 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné 
vady se, prosíme, písemně obraťte na svého prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky 
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínky Vašeho prodejce nebo 
distributora. 

Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše 

nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich 

zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

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




