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Seznam a popis dílů 

Číslo Popis Počet Číslo ND 

1 Ovládací základna 1 11836 

2 Zadní kryt ovládací základny 1 11719 

3 Ovládací panel 1 11837 

4 Šroub ovládacího panelu 3 11024 

5 Krytka na ovládací základně pro nafukování 1 11831 

6 Klíč na šroub ovládacího panelu 1 11053 

7 Hadice na nafukování 1 11830 

8 Těsnění na ovladači přítoku/výpusti 2 11699 

9 Těsnění na ovladači přívodu vzduchu 1 11687 

10 Krytka výpusti 1 11696 

11 Adaptér výpustního ventilu 1 11718 

12 Pouzdro na kartuši jednotky 1 11798 

13 Kartuše 2 11692 

14 Víko pouzdra na kartuši 1 11797 

15 Krytka na stěnové průchody 3 11739 

16 Vana 1 11842 

17 Krycí víko 1 11841 

18 Nafukovací část víka (předinstalována do krycího víka) 1 11689 

19 Podložka pod vířivku 1 11717 

20 Dávkovač chemie 1 10883 

21 Testovací proužky 1 11855 

22 Klíč na šroub ovládacího panelu 1 11742 

23 Manometr 1 11741 

24 Adaptér hadice na nafukování 1 11829 

25 Přezka samec 6 11698 

26 Přezka samice 6 11799 

 

Při objednávce náhradních dílů je nutné uvést správné číslo náhradního dílu. 

 



Před sestavováním vašeho výrobku věnujte, prosím, několik minut kontrole obsahu balení a 

seznamte se se všemi částmi vířivky. 

POZNÁMKA: Nákresy jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Nákres 

neodpovídá reálným rozměrům výrobku. 

 



Vlastnosti výrobku 
Maximální počet míst k sezení:  4 dospělé osoby 

Objem vody:     795 l (210 gal) 

Vnitřní/ vnější průměr:   147cm/191cm 

Výška:      71 cm (28 palců) 

Generátor bublin:    0,9 HP / 220-240 V / 50 Hz 

Průtok filtračního čerpadla:   1 741l/h 

Výkon ohřívače:    2 200 W / 220-240 V/ 50 Hz 

Teplotní rozsah:    20°C - 40°C 

Zvýšení teploty:    1,5-2,5°C/h 

Počet bublinových trysek:   120 

Doporučený pracovní tlak vířivky:  0,083 bar 

 

Vířivka je vybavena kabelem, filtrační pumpou, ohřívačem vody, generátorem bublin, ovládacím 

panelem a zabudovaným hard-water systémem. 

 



 

 

 

 

 



Nafouknutí vířivky 
Nafouknutí stěny vířivky 

1. Vyjměte podložku pod vířivku (19) z obalu a položte ji na čistou plochu. Poté 

rozprostřete plášť vířivky přes podložku. Vypouštěcí ventil umístěte tak, aby byl 

nasměrován k vhodnému místu na vypouštění vody. 

2. Stiskněte západku na vrcholu základny a odejměte zadní kryt (obr. 3) 

3. Odšroubujte krytku pro nafukování na ovládací základně (5) k otevření vývodu na 

nafukování, připojte jeden konec hadice na nafukování (7) a otočením doprava ji 

uzamkněte (obr. 4). 

4. Odšroubujte víčko vzduchového ventilu ve spodní části vnější stěny vířivky, čímž se 

ventil dostane do správné polohy pro nafukování. Nasaďte druhý konec hadice na 

nafukování (7) do ventilu a otočením doprava ji uzamkněte (obr. 5) 

5. Nejprve stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Poté stiskněte tlačítko  

pro nafouknutí stěny vířivky. Stěna musí být na dotek pevná, ale ne příliš tvrdá (obr. 

6) 

DŮLEŽITÉ: Výrobek nepřefukujte! Nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor. 

6. Nafukování zastavte znovu tlačítkem  

7. Ze vzduchového ventilu odpojte hadici na nafukování (7) a připojte na něj manometr 

(23). Pokud je vířivka správně nafouknutá, indikátor tlakoměru bude v zelené oblasti 

(obr. 7). Pokud není vířivka správně nafouknutá, opakujte předchozí kroky. 

8. Zašroubujte víčko vzduchového ventilu 

POZNÁMKA: Víčko je určeno k našroubování a k vyšroubování. Nikdy nevyvíjejte příliš 

velkou sílu, mohlo by dojít k uvolnění ventilu vnitřního nafukovacího systému. Pro 

správnou údržbu ventilu si prostudujte část návodu „Upevnění vzduchového ventilu 

vířivky“. 

 



Nafouknutí nafukovací části víka 

1. Otevřete nafukovací ventil a 

vložte do něj hadici na nafukování 

(7). Stiskněte tlačítko  pro 

nafouknutí víka. Víko nafukujte 

tak, aby bylo na dotek dostatečně 

pevné, ale ne příliš tvrdé (obr. 8) 

2. Odpojte hadici na nafukování (7) 

z ventilu a uzavřete jej. 

3. Nasaďte zpět krytku pro nafukování na ovládací základně (5), zavřete a zatlačte ventil. 

POZNÁMKA: Pokud je potřeba stěny či víko přifouknout, postupujte dle instrukcí v části 

„Nafouknutí stěny vířivky“ a „Nafouknutí nafukovací části víka“. 

Vyfouknutí vířivky 
Vyfouknutí stěny vířivky 

1. Odšroubujte víčko vzduchového 

ventilu. Zatlačte na ventil a otočte o 

90 stupňů směrem doprava do dolní 

pozice (obr. 9). 

2. Jakmile je vyfukování dokončeno, 

stiskněte ventil a otočte o 90 stupňů 

doleva k navrácení do nafukovací 

pozice. 

3. Nasaďte zpět víčko. 

 

Vyfouknutí nafukovací části víka 

1. Vytáhněte kryt ventilu a stiskněte jej v jeho základně, dokud nedojde k vyfouknutí. 

2. Zavřete a zatlačte ventil zpět. 

Instalace kontrolní jednotky vířivky 
1. Připojte kontrolní jednotku do vířivky (obr. 10). Rukou pevně utáhněte konektory. 

K utažení nepoužívejte nástroje. 

2. Nasaďte zadní kryt ovládací základny zpět (2) na základnu vířivky (obr. 11). Zadní kryt 

musí být nainstalován před používáním vířivky. 

UPOZORNĚNÍ: Na kontrolní jednotku si nesedejte, neopírejte se o ni ani na ni neumisťujte 

žádné předměty. 

 

 

 

 

 



 

9. Zkontrolujte, zda je vířivka připojena k uzemněné elektrické zásuvce a zmáčkněte 

tlačítko pro zapnutí vířivky.  Zapněte ohřívač vody (viz. Ovládací jednotka vířivky). 

Topný systém je schopen zvýšit teplotu vody o cca 1,5-2,5°C za hodinu.  

Ovládací jednotka vířivky 
 

A: 

Tlačítko ohřevu vody     E: Tlačítko pro filtrování 

B: Přepínač Celsius/Fahrenheit   F: Tlačítko pro generátor bublin 

C: Tlačítko pro zvýšení teploty   G: LED display 

D: Tlačítko pro snížení teploty   H: Tlačítko pro vypnutí a zapnutí – On/Off 
Tlačítko pro vypnutí a zapnutí:  

Pokud je vířivka zapojena, použijte toto tlačítko pro zapnutí vířivky. Zelené 

světlo vedle tlačítka znamená, že je vířivka aktivována. Opětovným 

zmáčknutím tohoto tlačítka vypnete všechny ostatní aktivované funkce. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestavěný HARD-WATER SYSTÉM se automaticky zapíná při zapnutí filtračního systému. 

 
 

 

 



 



 
 

 
K dávkování chlóru do vody používejte přiložený plovoucí dávkovač na chemikálie (průměr 

chemické tablety: méně než 2,5 cm). Vždy dodržujte chemické pokyny výrobce. Pokud je 

vířivka v provozu, vždy vyjměte plovoucí dávkovač na chemikálie z vody. Chlór nesmí přijít do 

styku se stěnami vířivky, pokud není zcela rozpuštěn. Při použití kapalného chlóru vodu 

ihned po aplikaci promíchejte. 

 

 



 

6.Přiložte hadici na nafukování (7) do generátoru 

bublin na vrcholu ovládacího panelu. 

7.  Stiskněte tlačítko pro generátor bublin a 

nasměrujte hadici na nafukování na výpusti ve 

vířivce a na ovládací jednotku, aby se vysušila 

veškerá voda z potrubního systému (obr. 17 a 

18). 

8. Použijte čistý ručník k odstranění zbylé vody a 

nečistot na vaně a ovládací jednotce. 

9. Ujistěte se že, je vana i ovládací jednotka 

důkladně vysušena. 

POZNÁMKA: Přiložené krytky (15 a 23) mohou 

být použity k uzavření konektorů pro přívod a 

odtok vody z vnitřní strany vířivky. Zabráníte tak úniku vody z vířivky 

 



 
1. Ujistěte se, že je vířivka vyfouknutá. 

Otevřete víčko vzduchového ventilu a 

zasuňte klíč (22) do základny 

vzduchového ventilu (obr. 18) 

2. Z vnitřní strany vířivky uchopte jednou 

rukou základnu vzduchového ventilu a 

otočte klíč ve směru hodinových ručiček. 

DŮLEŽITÉ:  Vzduchový ventil příliš neutahujte. 

Nikdy nemanipulujte se vzduchovým ventilem, pokud je vířivka v provozu nebo naplněna 

vodou. 

Krycí víko vířivky 

Zajišťovací spony jsou uzamykatelné. Dva klíče jsou součástí balení. Každá spona je označena 

symboly odemčeno, zamčeno. Pokud vanu nepoužíváte, vždy ji přikryjte a uzamkněte. Klíče 

uschovejte mimo dosah dětí. Pokud klíče ztratíte, lze je nahradit podobným plochým 

šroubovákem. Pravidelně kontrolujte, zda je krycí víko vířivky těsné, zda není předčasně 

opotřebované či poškozené. Opotřebované nebo poškozené krycí víko vířivky nikdy 

nepoužívejte! Pokud je vířivka bez dohledu, krycí víko neposkytne dostatečnou ochranu před 

vstupem dětí do vířivky. 

Oprava vířivky a krycího víka vířivky 

K opravě defektů použijte přiloženou záplatu. Důkladně očistěte a vysušte opravovanou 

oblast. Sejměte záplatu z podkladového papíru a přitiskněte náplast pevně na poškozené 

místo. 

Dlouhodobé skladování a zazimování 
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Změny v návodu vyhrazeny 


