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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
ČÍTAJTE A RIAĎTE SA VŠETKÝMI INŠTRUKCIAMI 

 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
 
AKO OCHRÁNIŤ DETI PRED RIZIKOM 
 

 VÝSTRAHA 
• RIZIKO UTOPENIA DETÍ. Treba dávať pozor, aby sa zabránilo nepovolenému prístupu detí. Aby sa predišlo nehode, treba mať 

deti stále pod dozorom. 
 

 VAROVANIE 
• Na zmenšenie rizika ublíženia nedovoľte deťom používať toto zariadenie bez dozoru. 
• Na zmenšenie rizika ublíženia sú odporúčané nižšie teploty vody pre deti. Tie sú citlivejšie na horúcu vodu. 
 
Robte 
• Presvedčte sa vždy po použití bazénu, či sú uzamknuté všetky detské poistky kvôli bezpečnosti vašich detí. Každý bazén Hot 

Spring je vybavený uzamykacím krytom, ktorý zodpovedá bezpečnostným požiadavkám ASTM F1346-91 Standard. 
• Pred vstupom vášho dieťaťa do bazénu otestujte teplotu vody, aby ste sa uistili, že je vyhovujúca. Deti sú citlivejšie na horúcu 

vodu. 
• Pripomeňte deťom, že mokré povrchy môžu byť veľmi klzké. Presvedčte sa, že sú deti opatrné pri vstupe alebo výstupe z bazénu. 
• Nedovoľte deťom, aby vyliezali na kryt bazénu. 
• Nedovoľte deťom, aby používali bazén bez dozoru. 
 
 
ZABRÁNENIE RIZIKU EL. SKRATU 
 

 NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO EL. SKRATU: 
• Zapájajte iba na uzemnený zdroj.  
• Nezakopávajte kábel. Môže to spôsobiť smrť alebo vážne ublíženie na zdraví v dôsledku skratu, ak nie je použitý špeciálny typ 

kábla alebo keď niekto kope na nesprávnom mieste. 
• Uzemňovací terminál (drôtový konektor) je k dispozícii na vrchu kontrolnej skrine vnútri priestoru pre zariadenie. Tento konektor by 

mal byť spojený s min. priemerom 8,4 mm2 jednoliatym medeným drôtom medzi touto časťou a inými kovovými spojmi, kovovými 
vodovodnými rúrami, kovovými uzávermi elektrického zariadenia, vedením alebo kovovým zariadením v rámci 1,5 m okolo 
bazénu. 

• Neprevádzkujte hlavný ovládací panel audio, keď ste vo vnútri bazéna (ak je bazén vybavený audio komponentmi). 
• Nepripájajte žiadne pomocné komponenty (napr. prídavný kábel k reproduktorom, slúchadlá, prídavné audio komponenty) k audio 

systému, iba tie, ktoré sú schválené firmou Watkins Manufacturing Corporation.  
• Neservisujte sami audio komponenty otvorením alebo odstránením krytu s vybavením, môže to spôsobiť nebezpečenstvo napätia 

alebo iné nebezpečenstvo zranenia. Každý servis má urobiť kvalifikovaný servisný pracovník.  
• Nedotýkajte sa externej antény k spa audio systému. 
 

 VAROVANIE 
• Aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, poškodený kábel vymeňte okamžite. Jeho poškodenie môže mať za 

následok smrť alebo vážne poškodenie osôb elektrickým prúdom. 
• Uzemňovací terminál (TB-1, drôtový konektor) je umiestnený vo vnútri ovládacej krabice. Aby ste znížili riziko elektrického 

zasiahnutia, tento terminál pripojte k uzemnenému terminálu vášho elektrického zdroja alebo na zásobovací panel s plnou 
zelenou. Vedenie musí byť ekvivalentné k veľkosti vodiča, ktorý zásobuje bazén. Tento konektor by mal byť spojený s min. 
priemerom 8.4 mm2 jednoliatym medeným drôtom medzi touto časťou a inými kovovými spojmi, kovovými vodovodnými rúrami, 
kovovými uzávermi elektrického zariadenia, vedením alebo kovovým zariadením v rámci 1,5 m okolo bazénu. Prostriedky na 
odpojenie musia byť jasne prístupné, ale musia byť inštalované najmenej 5m od bazénu.  

• Pred každým použitím bazénu vždy stlačte tlačidlo TEST. Spínač by sa mal prepnúť do pozície „Trip“. Počkajte 30 sekúnd a 
resetujte každý istič GFCI tak, že ho úplne vypnete a potom úplne zapnete. Potom by mal spínač zostať zapnutý. Ak niektorý z 
prerušovačov nefunguje správne, toto môže znamenať elektrické poškodenie a riziko zásahu elektrinou. Odpojte z elektriny, až 
kým nebude nájdená a odstránená porucha. 

 
POZNÁMKA 
Pri nedodržaní čakania 30 sekúnd pred vytiahnutím GFCI zo zásuvky môže spôsobiť, že bliká indikátor energie (na kontrolnom paneli). 
Ak sa toto stane, zopakujte kontrolu GFCI. 
 
• Inštalujte bazén tak, aby ste zaistili správne vypúšťanie priestoru zahŕňajúceho elektrické súčasti. 
 
 
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU 

 NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU 
• Inštalujte najmenej 1,5 m od všetkých kovových povrchov. Bazén môže byť nainštalovaný aj v rámci 1,5 m okolo kovových 

povrchov, ale tie musia byť pripojené min. 8.4 mm2  jednoliatym medeným drôtom pridaným ku konektoru na krabici terminálu, 
ktorý je dodaný na tento účel v súlade s Národným Elektrickým Kódom Kód ANSI/NMFPA70-1993. 

• Nezavádzajte nijaké iné elektrické obvody do okruhu 1,5 m od bazénu ako sú svetlo, rádio, telefón alebo televízor. Nedodržanie 
bezpečnej vzdialenosti môže spôsobiť smrť alebo vážne ublíženie na zdraví v dôsledku skratu, ak by el. vedenie spadlo do 
bazénu. 

• Inštalujte svoj vírivý bazén takým spôsobom, že vypúšťanie bude mimo priestoru elektrického zariadenia a od všetkých 
elektrických komponentov. 
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Robte 
• Uistite sa, že váš bazén je zapojený správne na zdroj el. energie – využite služby autorizovaného elektrikára. 
• Odpojte bazén zo zásuvky pred jeho vypustením alebo opravou elektrických komponentov. 
• Vyskúšajte GFCI-zásuvku(y) pred každým použitím bazénu. 
• Audio komponenty vymieňajte len za také isté (ak je váš bazén nimi vybavený).  
• Nepoužívajte bazén s odstránenými dvierkami priestoru pre zariadenie bazénu. 
• Nezavádzajte elektrické vedenie v okruhu 1,5 m od bazénu. 
• Nepoužívajte iný (predlžovačku) ako vyššie uvedený kábel na zapojenie bazénu do elektrického zdroja. Kábel nemusí byť správne 

uzemnený a zapojenie je s rizikom šoku. Predlžovačka môže spôsobiť prehriatie a poškodenie motora tryskovej pumpy. 
• Nepokúšajte sa otvoriť el. kontrolnú skriňu. Nie sú tam žiadne časti opraviteľné používateľom. 
 
 
PREDÍDENIE RIZIKÁM 
 

 NEBEZPEČENSTVO : RIZIKO PORANENIA 
• Aby ste predišli tomuto riziku, neodstraňujte vypúšťacie zariadenie (filtrové rúry) umiestnené vo filtri. 
• Vypúšťacie zariadenie je uspôsobené na špeciálny prúd vody vytváraný tryskovou pumpou. Nikdy nevymieňajte vypúšťacie 

zariadenie za iné s menším prietokom, ako je označené na originálnom vypúšťacom zariadení.  
• Existuje nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu. Uvedomte si, že mokré povrchy môžu byť veľmi klzké. Dávajte si pozor pri vstupe a 

výstupe z bazénu. 
• Nikdy neovládajte bazén, keď je vypúšťacie zariadenie poškodené alebo vybrané. 
• Ľudia s infekčnými chorobami by nemali bazén používať. 
• Držte všetky voľné časti oblečenia alebo visiacu bižutériu mimo dosah rotujúcich trysiek alebo iných pohyblivých komponentov. 
 

 NEBEZPEČENSTVO : ZVÝŠENÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY LIEKOV 
• Požitie drog, alkoholu alebo liekov pred vstupom do bazénu môže viesť k nekontrolovaniu s možnosťou utopenia. 
• Ľudia požívajúci lieky by mali používanie bazénu konzultovať s lekárom pred jeho použitím. Niektoré lieky môžu spôsobiť 

ospanlivosť, kým iné môžu zrýchliť tlkot srdca, krvný tlak a obeh. 
• Ľudia užívajúci lieky s účinkom ospanlivosti (antihistaminiká, antikoaguláty,...) by nemali bazén používať. 
 

 NEBEZPEČENSTVO : ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY ZVÝŠENÉ POUŽÍVANÍM BAZÉNA 
• Tehotné ženy by mali konzultovať používanie bazénu s lekárom. 
• Ľudia trpiaci obezitou alebo srdcovými chorobami, nízkym alebo vysokým krvným tlakom, problémami s obehom alebo cukrovkou 

by mali konzultovať používanie bazénu s lekárom. 
 

 NEBEZPEČENSTVO : NEČISTÁ VODA 
• Udržujte vodu čistú a dezinfikovanú správnou chemickou ochranou. Odporúčané hladiny pre bazény Hot Spring sú: 
 Free Available Chlorine (voľne dostupný chlór) 3,0 – 5,0 ppm 
 Water pH (vodné pH)     7,4 – 7,6 
 Total Alkalinity (celková zásaditosť)  40 – 120 ppm 
 Calcium Hardness (tvrdosť kalcia)   50 – 150 ppm 
 
 Pozrite si časť Údržba a kvalita vody pre kompletné inštrukcie! 
 
 DÔLEŽITÉ: Zapnite tryskovú pumpu najmenej na 10 minút po pridaní hociktorej z uvedených chemikálií do filtra. 
• Čistite filtrovú náplň mesačne, aby ste odstránili nečistoty a vodný kameň, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť chod hydromasážnej 

trysky, obmedziť prúd vody alebo prehriať vysokolimitný termostat, ktorý vypne celý bazén. 
 

 NEBEZPEČENSTVO : ZABRÁNENIE RIZIKU HYPERTERMIE 
• Dlhotrvajúce kúpanie v horúcej vode môže spôsobiť hypertermiu = nebezpečenstvo, ktoré nastáva, keď vnútorná teplota tela 

presahuje normálnu (37°C). Symptómy hypertermie zahŕňajú nespozorovanie vysokej teploty vody, neuvedomenie si potreby vyjsť 
z bazénu, fyzickú neschopnosť vyjsť z bazénu, poruchy u tehotných žien, nepozornosť smerujúca k utopeniu. 

 

 VAROVANIE 
• Užívanie alkoholu, drog alebo liekov môže vážne zvýšiť riziko fatálnej hypertermie v horúcich vaniach a vírivých bazénoch. 
 
 

 NEBEZPEČENSTVO : ZABRÁNENIE RIZIKU PORANENIA 
• Voda v bazéne by nikdy nemala prekročiť 40°C. Teploty vody od 38°C – 40°C sú považované za bezpečné pre zdravého 

dospelého človeka. Nižšie teploty sú odporúčané pre dlhšie použitie (viac ako 10 minút) a pre malé deti. Dlhšie použitie môže 
spôsobiť hypertermiu. 

• Tehotné alebo potenciálne tehotné ženy by mali obmedziť teplotu vody do 38°C. Nedodržanie môže viesť k poraneniu vášho 
dieťaťa. 

• Nepoužívajte bazén okamžite po namáhavom cvičení.  
 

 NEBEZPEČENSTVO : ZABRÁNENIE RIZIKU POPÁLENÍN 
• Na zníženie rizika poranenia pred vstupom do bazénu odmerajte teplotu vody teplomerom, pretože tolerancia teploty regulačného 

zariadenia sa môže líšiť.  
• Vyskúšajte rukou teplotu vody pred vstupom do bazénu, aby ste sa uistili, že je vyhovujúca. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIE 
Každý bazén Hot Spring je odoslaný s BEZPEČNOSTNÝM OZNAČENÍM v balíku pre užívateľa. Označenie, ktoré je požadované podľa  
požiadaviek Výpisu produktu, by malo byť trvalo nainštalované tam, kde je viditeľné pre majiteľa. Ak chcete získať ďalšie  
BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIA, kontaktujte vášho dodávateľa bazénu Hot Spring a pýtajte si diel č. 70798.  
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DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE K BAZÉNU 
 
Ďalej sú uvedené dôležité informácie o bazéne, ktoré vám rozhodne odporúčame prečítať si a aplikovať ich.  
 
Robte 
• Používajte a uzamykajte kryt, keď nie je bazén používaný, či už je plný alebo prázdny. 
• Sledujte odporúčania v časti Ochrana a údržba bazénov v tomto návode. 
• Používajte len povolené príslušenstvo a odporúčané čističe a chemikálie na bazény. 
• Nenechávajte bazén Hot Spring na slnku nenaplnený vodou alebo bez krytu. Vystavenie priamym slnečným lúčom môže spôsobiť 

poškodenie materiálu. 
• Neposúvajte ani neťahajte bazén po bočnej strane. Môže to poškodiť boky bazénu. 
• Nezdvíhajte alebo neťahajte kryt pomocou remeňov; vždy ho zdvíhajte alebo neste pomocou držiakov. 
• Nepokúšajte sa otvoriť elektrickú kontrolnú skrinku. Nie sú tam žiadne používateľom opraviteľné časti. Nedodržanie vedie k 

zrušeniu záruky. Ak máte problém s ovládaním, pozorne si prejdite kroky opísané v časti Riešenie problémov. Ak nie ste schopní 
vyriešiť problém, kontaktujte svojho autorizovaného dílera bazénov Hot Spring. Veľa problémov môže byť ľahko zistených po 
telefóne autorizovaným servisným technikom Hot Spring.  

 
 
ŠPECIFIKÁCIE BAZÉNOV 
 

Výška

Účinná filtračná plocha

Objem vody

Hmotnosť - prázdny

Hmotnosť - plný*

Mŕtva hmotnosť*

Elektrické požiadavky

Rozmery pôdorysu

97 cm 91 cm

6m² 6m²

 1 500 W 1 500 W

 1 438 l 1 173 l

 450 kg 349 kg

 2 283 kg 1 919 kg

 537 kg/m² 513 kg/m²

 220-240V, 20 amp ,
jednofázový

okruh chránený GFCI

/1

/2

220-240V, 16 amp ,
jednofázový

okruh chránený GFCI

/1

/2

PULSE™ (model PLSDE) FLAIR  (model FLRE)™

226 x 226 cm 213 x 213 cm

84 cm

6m²

1 500 W

1 022 l

318 kg

1 656 kg

488 kg/m²

220-240V, 16 amp ,
jednofázový

okruh chránený GFCI

/1

/2

GLOW  (model GLWE)™

193 x 213 cm

BOLT™ (model BLTE)

84 cm

6m²

1 500 W

1 098 l

277 kg

1 691 kg

488 kg/m²

220-240V, 16 amp ,
jednofázový

okruh chránený GFCI

/1

/2

203 x 203 cm

 
 
*POZNÁMKA: Hmotnosť „plného bazénu“ a „Mŕtva hmotnosť“ bazénu zahŕňa aj váhu užívateľov bazénu (predpokladaná hmotnosť 
užívateľa 79,5 kg). 
1/ Výkon prúdu (amp) sa mení v závislosti od krajiny. Poraďte sa s autorizovaným predajcom Hot Spring o podrobnostiach. 
2/ GFCI môže byť nazývané tiež ako ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) alebo RCD (Residual Current Device). 
UPOZORNENIE:  Watkins Manufacturing odporúča, aby sa pred umiestnením bazéna na nadzemné podlažie konzultovalo toto miesto 
s konštrukčným inžinierom alebo dodáteľom.  
 
 

INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII 
 
PRÍPRAVA MIESTA 
 
Pravdepodobne už máte miesto pre váš nový bazén vybrané, viete, či bude umiestnený vo vnútri alebo vonku, na terase alebo dlažbe. 
Uistite sa, či vami vybrané miesto spĺňa nasledujúce požiadavky: 
• Vždy pokladajte bazén na pevnú a rovnú podložku. Naplnený bazén je veľmi ťažký, preto sa uistite, či podlaha vami vybraná túto 

váhu vydrží. 
• Pred naplnením nezabudnite položiť bazén vodorovne (viď Vyrovnávanie bazénu). 
• Uistite sa, či sú všetky elektrické súčasti chránené pred stykom s vodou. Styk elektrických súčastí s vodou môže spôsobiť skrat a 

následne poruchu elektrického vybavenia bazénu či domu. 
• Ponechajte si vždy voľný prístup k poistkám elektrického obvodu. 
• Nechajte si vždy voľný a ľahký prístup k priestoru zariadenia bazénu, ktorý potrebuje pravidelnú starostlivosť a údržbu. 
 
 
VYROVNÁVACIE INŠTRUKCIE K BAZÉNU 
 
Aby váš bazén Hot Spring mohol pracovať správne a 

aby sa vnútorné potrubie vypúšťalo úplne, musí byť 
váš bazén vyrovnaný. 

 

 VAROVANIE 
Watkins Manufacturing Corporation odporúča 
konzultáciu u stavebného inžiniera alebo dodávateľa 
pred umiestnením vírivého bazénu na zvýšenú podlahu 
alebo podstavec. 
 
DÔLEŽITÉ: Firma Watkins si vyhradzuje právo na 

300 cm

1,
3 

cm

Sklon 1.3 cm na 3 m pre správne odvodňovanie
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akúkoľvek zmenu špecifikácií alebo dizajnu bez vzniku akýchkoľvek 
povinností. 
 
 
PRÍPRAVA VYROVNANIA PRE BAZÉN 
 
Odporúča sa betónový sklon 1,3 cm na 3 m, aby dažďová voda a vodné 
preliatie odtekalo a netvorilo pod bazénom mláku (ak by bola voda pod 
bazénom dlhší čas, môže to spôsobiť poškodenie dreva). Ďalšou 
možnosťou sú aj tehly, široké kamene alebo kocky.  
 
POZNÁMKA:  Je nevyhnutné brať do úvahy, že jemný povrch alebo hlina 
môže zvýšiť množstvo nečistôt, ktoré sa nevedomky nanesú do vody 
bazénu a môžu spôsobiť poškodenie vybavenia ako aj povrchu bazénu, čo 
nie je pokryté zárukou. 
 
 
VONKAJŠIA A TERASOVÁ INŠTALÁCIA 
Nezáleží na tom, kam svoj nový bazén umiestnite, ale je dôležité, aby stanovisko bolo na pevných základoch. Na škody spôsobené 
zlým umiestnením a inštaláciou bazénu na nedostatočne pevnej podložke sa limitovaná záruka nevzťahuje. 
Pokiaľ bazén umiestnite von, odporúčame spevnenú betónovú podložku najmenej 10 cm hrubú. Zosilnený kôl alebo sieť v podložke by 
mal byť pripevnený na drôt 8.4 mm² priemer podľa medzinárodnej vyhlášky (pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho inšpektora 
pre dodržiavanie elektrickej vyhlášky; môžu vyžadovať kontrolu správneho uzemnenia pred vyliatím betónu na vyformovanie podložky). 
 
INŠTALÁCIA PODLOŽKY 
Uistite sa, že podložka bazén skutočne unesie. Musíte poznať maximálnu nosnosť podložky. Prekonzultujte to s kvalifikovaným 
stavebným dodávateľom alebo stavebným inžinierom. Pre zistenie hmotnosti bazénu a jeho objemu, viď Diagram špecifikácií bazénu. 
Táto hmotnosť nesmie prekročiť maximálnu nosnosť podložky na kg/m2, lebo dôjde k vážnemu poškodeniu štruktúry bazénu. 
 

 POZOR ! 
Spoločnosť Watkins® Manufacturing Corporation odporúča konzultácie s licencovaným stavebným konštruktérom alebo dodávateľom 
pred tým, ako bazén umiestnie na vyvýšenú podložku. 
 
 
VNÚTORNÁ/PRÍZEMNÁ INŠTALÁCIA 
 
Pokiaľ sa rozhodnete pre vnútornú inštaláciu bazénu, musíte si uvedomiť niektoré špeciálne požiadavky. Na podlahu okolo bazénu sa 
určite dostane voda, preto musíte použiť podložku, ktorá sa nebude šmýkať ani pokiaľ bude mokrá. Je nevyhnutné zabezpečiť odtok 
vody. Keď staviate novú miestnosť pre váš bazén, odporúčame nainštalovať do podlahy odtok. Vlhkosť okolitého prostredia sa po 
inštalácii bazénu prirodzene zvýši. Voda sa môže taktiež dostať do styku s drevenými časťami bazénu, čo by mohlo spôsobiť 
práchnivenie, pliesne alebo iné problémy. Kontrolujte účinky zvýšenej vlhkosti na vybavení miestnosti (papierové, drevené časti, atď.). 
Na zníženie týchto nežiadúcich účinkov vždy zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti. V prípade potreby podľa rady architekta 
nechajte nainštalovať klimatizáciu. 
Váš díler vírivých bazénov Hot Spring je dobre informovaný a rád vám poskytne informácie o zariadení a stavebných požiadavkách. 
Tiež vám dajú kópiu nášho plánovacieho sprievodcu – len si vyžiadajte Preddodacie inštrukcie pre Hot Spring vírivé bazény. 
 

 VAROVANIE 
Prosím udržiavajte priestor okolo vírivého bazénu dobre vetraný, keď je bazén inštalovaný vo vnútri alebo v obmedzenom priestore. 
Nedostatočné vetranie okolia bazénu môže spôsobiť nános väčšej ako normálnej koncentrácie chemikálií bazénu a/alebo fragmentov 
baktérií. Tieto rozptýlené bazénové chemikálie a/alebo fragmenty baktérií môžu byť inhalované a môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním 
alebo poškodenie pľúc u niektorých ľudí trpiacich poruchami imunitného systému alebo respiračnou infekciou. Ak sa u vás alebo iných 
kúpajúcich vyskytne tento stav, prosím vyhľadajte čo najskôr lekársku pomoc. 
 
K hore uvedenému, správne čistite a udržiavajte váš vírivý bazén podľa nasledovného: 
• Riaďte sa všetkými procedúrami v tomto manuáli a vytlačenými inštrukciami o baleniach všetkých produktov vodnej starostlivosti 

(chemikálie). 
• Testujte vodu pravidelne, aby ste zabezpečili správnu hladinu dezinfekcie, pH a ostatných požiadaviek na starostlivosť o vodu. 
• Podľa pravidelného rozvrhu a v súlade s týmto manuálom vypustite, vyčistite a znovu napustite váš vírivý bazén čerstvou vodou. 
• Čistite filter(re) najmenej raz za mesiac. 
• Skontrolujte, aby ste sa uistili, že máte správnu cirkuláciu cez vodný systém bazénu. 
• Kúpajúci musia byť pred vstupom do bazénu umytí.  
 
 
PRÍSTUP PRI DODÁVKE BAZÉNU 
 
Najprv určite rozmery svojho bazénu podľa nasledujúcej tabuľky. Zobrazené rozmery sú rozmery bazéna vo vertikálnej polohe, 
položeného na bok. 
 

PULSE  (model PLSDE)™

FLAIR™ (model FLRE)

BOLT™ (model BLTE)

Model Šírka Dĺžka Výška

96,5 cm 226,1 cm 226,1 cm

91,4 cm 213,4 cm 213,4 cm

84,0 cm 203,0 cm 203,0 cm

GLOW™ (model GLWE) 83,8 cm 213,4 cm 193,0 cm
 

Široké kamene alebo tehly môžu spôsobiť,
že bazén sa stane nevyrovnaným

Úroveň
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Ďalej potom kontaktujte vášho predajcu, aby ste zistili výšku a šírku, ktorá je pridaná na 
dodacej karte, ktorú používa dodávateľ pri dodávke vášho nového bazénu. Použite výšku na 
karte plus rozmery, ktoré sú zobrazené ako H, aby ste určili vertikálny rozmer, potrebný pre 
nastavenie karty a bazénu. Použite šírku z karty alebo rozmer W, alebo ktorý je väčší, aby 
ste určili maximálnu potrebnú šírku. 
 
POZNÁMKA: Rozmery môžu byť veľmi dôležité najmä ak bude bazén posúvaný hore alebo 
dole po schodoch.  
Použite informácie, ktoré sú uvedené vyššie, aby ste určili požiadavky potrebné pre prístup 
na vami želané miesto.  
Pri umiestňovaní bazénu na jeho miesto môže byť nevyhnutné odstrániť bránu, časť plotu, 
alebo iné pohyblivé prekážky.   
V niektorých prípadoch je nevyhnutné použiť pri umiestňovaní bazénu na miesto aj žeriav. 
Toto je bežnou praxou.  
Žeriav má už zabudované rameno, ktoré môže správne preklenúť vašu prístupovú cestu. Pri 
použití žeriavu je nevyhnutná kontrola pracovníkom od dodávateľa bazénu Hot Spring, ktorý 
potom aj uskutoční inštaláciu bazénu. Pokládka bazénu žeriavom trvá zvyčajne priemerne 
30 minút. 
 
POZNÁMKA: Ak si dodávka vášho bazénu vyžaduje žeriav, môžete byť požiadaný, aby ste 
za túto službu zaplatili ako za dokončenie dodávky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
 
Váš bazén Hot Spring bol vyrobený tak, aby ho bolo možné prevádzkovať na bežných povrchových 
materiáloch. Zatiaľ čo betónová podložka je najlepšia, čo sa týka dlhej životnosti*,  ostatné základy 
sú tiež akceptovateľné, pokiaľ sú pripravené dostatočne dopredu pred dodávkou bazénu. Tri 
obrázky dole ukazujú niektoré odporúčané povrchy.  
 
Je na vás ako na majiteľovi domu, aby ste pripravili vhodnú a vyhovujúcu plochu pre bazén. Majte 
na mysli, že väčšina pracovných skupín nie je vybavená, aby vyrovnala a pripravila podklad pre 
bazén.  
Ak máte záujem, aby ste mali betónovú dosku, tehlový povrch alebo inštaláciu na drevenej podlahe, 
váš dodávateľ bazénu Hot Spring by mal byť schopný odporučiť vám kvalifikovaného, 
licencovaného dodávateľa.  
 
POZNÁMKA: Aby váš bazén fungoval správne a vnútorné potrubie sa vypúšťalo úplne, musíte 
zaistiť, že bazén po inštalácii bude vyrovnaný. Schémy na nasledujúcich stranách ukazujú 
odporúčané vyrovnávacie body na spodných častiach podporného systému našich bazénov. Váš 
technik od dodávateľa bazénu Hot Spring  vám môže pomôcť vykonať všetky tieto postupy. 
 
 

Aká je šírka prístupovej cesty
v najužšom bode?

Skontrolujte šírku a výšku
všetkých prekážok!

Odstávajúci elektromer!

Plynomery!

Klimatizácia!

Máte aj dosta ujúci horný
priestor

č
?

Skontrolujte nízke stropy, 
pre nievajúce konáre,
da ďové odkvapy!
č

ž

Je cesta voľná?

Odstráňte konáre, búdu pre psa,
drevo na kúrenie, atď!

Ak je tam pravý uhol, dá sa tu
oto iť? (Bazén sa nezohne)č

Nie viac ako 6 súvislých 
schodov bez odpočívadla?

Záhrada

Miesto pre bazén

Ulica

Dom

šírka

výška

dĺž
ka
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ROZMERY 
 
PULSE DL (Model PLSDE) 
 
POZNÁMKA 
Všetky rozmery sú približné, odmerajte svoj bazén predtým, ako urobíte vážne rozhodnutia o dizajne alebo prístupe. 
 
 

Otvory
pre elektrický kábel

Výpustný ventil

Predný pohľad

Pohľad na bazén zospodu

Kryt
technologického zázemia

 
POZNÁMKA 
Spoločnosť Watkins® Manufacturing Corporation vyžaduje, aby Pulse™ bol nainštalovaný na minimálne 10 cm hrubej spevnenej 
betónovej podložke alebo na plošine, ktorá je schopná odolať „mŕtvej váhe“, uvedenej v tabuľke.  

 VAROVANIE 
Pulse™ nemôže byť v žiadnom prípade ničím podložený! 
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FLAIR™ (Model FLRE) 
 
POZNÁMKA 
Všetky rozmery sú približné, odmerajte svoj bazén predtým, ako urobíte vážne rozhodnutia o dizajne alebo prístupe. 
 
 

Otvory
pre elektrický kábel

Výpustný ventil

Predný pohľad

Pohľad na bazén zospodu

Kryt
technologického zázemia

 
POZNÁMKA 
Spoločnosť Watkins® Manufacturing Corporation vyžaduje, aby Flair™ bol nainštalovaný na minimálne 10 cm hrubej spevnenej 
betónovej podložke alebo na plošine, ktorá je schopná odolať „mŕtvej váhe“, uvedenej v tabuľke.  
 

 VAROVANIE 
Flair™ nemôže byť v žiadnom prípade ničím podložený! 
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BOLT™ (Model GLWE) 
 
POZNÁMKA 
Všetky rozmery sú približné, odmerajte svoj bazén predtým, ako urobíte vážne rozhodnutia o dizajne alebo prístupe 
 
 

Otvory
pre elektrický kábel

Výpustný ventil

Predný pohľad

Pohľad na bazén zospodu

Kryt
technologického

zázemia

 
 
 
POZNÁMKA 
Spoločnosť Watkins® Manufacturing Corporation vyžaduje, aby Flair™ bol nainštalovaný na minimálne 10 cm hrubej spevnenej 
betónovej podložke alebo na plošine, ktorá je schopná odolať „mŕtvej váhe“, uvedenej v tabuľke.  
 

 VAROVANIE 
Bolt™ nemôže byť v žiadnom prípade ničím podložený! 
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GLOW™ (Model GLWE) 
 
POZNÁMKA 
Všetky rozmery sú približné, odmerajte svoj bazén predtým, ako urobíte vážne rozhodnutia o dizajne alebo prístupe. 
 
 

Otvory
pre elektrický kábel

Výpustný ventil

Predný pohľad

Pohľad na bazén zospodu

Kryt
technologického

zázemia

 
 
POZNÁMKA 
Spoločnosť Watkins® Manufacturing Corporation vyžaduje, aby Glow™ bol nainštalovaný na minimálne 10 cm hrubej spevnenej 
betónovej podložke alebo na plošine, ktorá je schopná odolať „mŕtvej váhe“, uvedenej v tabuľke.  
 

 VAROVANIE 
Glow™ nemôže byť v žiadnom prípade ničím podložený! 
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OVLÁDÁNIE A ZARIADENIE 
 
 
PULSE DL (Model PLSDE) 
 
Pohľad zhora :  
 
A. Kombinácia trysiek XL Hydromassage 
B. Kombinácia trysiek Hydromassage 
C. Trysky Direct Hydromassage 
D. Sekundárne nasávanie 
E. Vankúš bazénu 
F. Filtračné zariadenie 
G. Ovládací panel 
H. Vzduchová páka pre trysky Direct 

Hydromassage 
I. Páka Diverter 
J. Páka Vodnej funkcie 
K. Vodná funkcia 
L. Tryska Heater/Ozón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priestor technologického zázemia : 
 
1. Cirkulačná pumpa Silent Flo 5000® 
2. Trysková pumpa Wavemaster® 
3. Ohrievač No-Fault® 
4. Kontrolná skrinka IQ 2020® 
5. Odtokový ventil  
6. Ozónový vstrekovač (voliteľné) 
7. Spájací terminál 
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FLAIR™ (Model FLRE) 
 
Pohľad zhora :  
 
A. Kombinácia trysiek XL Hydromassage  
B. Kombinácia trysiek Hydromassage                                                           
C. Trysky Direct Hydromassage 
D. Sekundárne nasávanie 
E. Vankúš bazénu 
F. Filtračné zariadenie 
G. Ovládací panel 
H. Vzduchová páka pre trysky Direct 

Hydromassage 
I. Páka Diverter 
J. Držiak na pohár 
K. Páka Vodnej funkcie 
L. Vodná funkcia 
M. Tryska Heater/ Ozón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priestor technologického zázemia : 
 
1. Cirkulačná pumpa Silent Flo 5000® 
2. Trysková pumpa Wavemaster® 
3. Ohrievač No-Fault® 
4. Kontrolná skrinka IQ 2020® 
5. Odtokový ventil  
6. Ozónový vstrekovač (voliteľné) 
7. Spájací terminál 
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BOLT (Model BLTE) 
 
Pohľad zhora :  
 
A. Kombinácia trysiek XL Hydromassage  
B. Kombinácia trysiek Hydromassage                                                           
C. Trysky Direct Hydromassage 
D. Sekundárne nasávanie 
E. Vankúš bazénu 
F. Filtračné zariadenie  
G. Ovládací panel 
H. Vzduchová páka pre trysky Direct 

Hydromassage 
I.      Tryska Heater / Ozón (voliteľné 

príslušenstvo) 
J. Reproduktor (voliteľné príslušenstvo) 
K. Držiak na pohár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priestor technologického zázemia : 
 
1. Cirkulačná pumpa Silent Flo 5000® 
2. Trysková pumpa Wavemaster® 
3. Ohrievač No-Fault® 
4. Kontrolná skrinka IQ 2020® 
5. Odtokový ventil  
6. Ozónový vstrekovač (voliteľné) 
7. Spájací terminál 
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GLOW™ (Model GLWE) 
 
Pohľad zhora :  
 
A. Kombinácia trysiek XL Hydromassage  
B. Kombinácia trysiek Hydromassage                                                           
C. Trysky Direct Hydromassage 
D. Sekundárne nasávanie 
E. Vankúš bazénu 
F. Filtračné zariadenie  
G. Ovládací panel 
H. Vzduchová páka pre trysky Direct 

Hydromassage 
I. Držiak na pohár 
J. Páka Vodnej funkcie 
K. Vodná funkcia 
L. Tryska Heater / Ozón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priestor technologického zázemia : 
 
1. Cirkulačná pumpa Silent Flo 5000® 
2. Trysková pumpa Wavemaster® 
3. Ohrievač No-Fault® 
4. Kontrolná skrinka IQ 2020® 
5. Odtokový ventil  
6. Ozónový vstrekovač (voliteľné) 
7. Spájací terminál 
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INŠTALÁCIA 
 
ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY A UPOZORNENIA 
Vírivý bazén Hot Spring bol starostlivo skonštruovaný pre vašu maximálnu bezpečnosť a ochranu proti elektrickému šoku. Pripojenie 
bazénu k nesprávne uzemnenému obvodu zruší funkčnosť ochranných funkcií bazénu. Prosíme, kompletne si prečítajte a úplne 
dodržujte nasledujúce inštrukcie o inštalácii a pripojení vášho modelu bazénu k elektrickému zdroju! 
 
SERVISNÁ poznámka 
Všetky modely vírivých bazénov Hot Spring sú vybavené indikátorom, ktorý okrem ukazovania prístupu elektrického prúdu do bazénu 
má aj diagnostickú funkciu. Indikátor začne blikať, ak sa ohrievač vysokolimitného termostatu vypne. Ak svetielko indikátora bliká, riaďte 
sa inštrukciami v časti riešenia problémov pre identifikovanie a opravenie chyby. Indikátor prestane blikať hneď ako je problém 
odstránený. 
 

 
Tento produkt vyžaduje 16 Amp (Flair, Bolt a Glow) alebo 20 Amp (Pulse DL), jednofázové, 220 - 240 V, trojkáblové zapojenie (jeden - 
neutrálny, druhý – uzemňovač). Uzemňovací vodič musí mať prinajmenšom tie isté rozmery ako sieťový vodič. Tiež sa vyžaduje použiť 
jednoliaty medený spojný kábel s minimálnym priemerom 8.4 mm2 (#10 AWG). Taktiež musí byť použitý jeden hlavný vypínač s 
minimálne 3 mm oddelením medzi kontaktmi na všetky obvody k bazénu. 
 
Inštalujte sub-panel podľa miestnych predpisov, ale nie menej ako 1,5 m od bazénu. 
 
 
 
INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU ROZVODU 
1. Pre pripojenie všetkých elektrických zapojení najprv opatrne potiahnite spodnú časť panelu dverí von z rámu v dolnom rohu na 

každej strane predného panelu dverí (predný panel dverí je po celej dĺžke bazéna na tej istej strane ako je ovládací panel).  
2.  Odstráňte 3 skrutky zo spodnej časti predného panelu dverí a dajte dole predný panel dverí.  
3. Nájdite kontrolnú skrinku. Uvoľnite skrutky na prednej strane kontrolnej skrinky. Odstráňte skrutky a kryt kontrolnej skrinky. 
4. Veďte elektrický rozvod za použitia jedného z piatich predlisovaní v ráme pod dverami.  
5. Pripojte zdroj rozvodu ku kontrolnej skrinke a pripojte káble podľa nasledujúcich obrázkov a podľa káblového diagramu na 

vnútornej strane krytu kontrolnej skrinky. 
 

 VAROVANIE 
Odstránenie alebo nahradenie ističa GFCI bude mať za následok „nebezpečný“ bazén a nie je zahrnutý v záruke. 
 
SERVISNÁ poznámka 
Všetky modely bazénov Hot Spring sú vybavené indikátorom prívodu el. prúdu, ktorý okrem toho, že ukazuje, či je bazén pod prúdom, 
má aj diagnostickú funkciu. Ak sa vysokolimitný termostat ohrievača vypne, začne indikátor blikať. 
 
Dôležitá poznámka 
Všetky bazény spoločnosti Watkins® Manufacturing Corporation vyžadujú GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) kvôli elektrickej 
bezpečnosti. Kvôli rozličným podmienkam v každej krajine, firma Watkins NEDODÁVA tento prístroj ako štandardnú súčiastku bazénu. 
Je to samostatná zodpovednosť každého autorizovaného dílera firmy Watkins vybrať, inštalovať a potvrdiť podmienky fungovania tohto 
prístroja. Spoločnosť Watkins® Manufacturing odporúča, aby bol tento prístroj pripojený ku koncu elektrického kábla bazénu. GFCI musí 
byť nainštalovaný kvalifikovaným elektrikárom. GFCI musí spĺňať všetky národné a miestne elektrické kódexy. 
 
 
 
PRIPÁJACIE KÁBLOVÉ INŠTRUKCIE 
 
PULSE DL, FLAIR, BOLT & GLOW 
1. Zapojte 2,1 mm² (Flair, Bolt a Glow) alebo 4.0 mm² (Pulse DL) kábel zo sieťovej fázy (hnedá) ističa do terminálu 5 na 

terminálovom bloku.  
2. Zapojte 2,1 mm² (Flair, Bolt  a Glow) alebo 4.0 mm² (Pulse DL) kábel z neutrálnej fázy (modrá) ističa do terminálu 7 na 

terminálovom bloku. 
3. Zapojte 2,1 mm² (Flair, Bolt a Glow) alebo 4.0 mm² (Pulse DL) kábel z uzemňovača (žltý/zelený) do uzemňovacej pozície na 

terminálovom bloku. 
 
Kvôli ďalším požiadavkám si pozrite vaše národné zapájacie predpisy! 
 
POZNÁMKA 
Zapojte káble podľa nasledujúcich diagramov. 
Zapojte len na obvod, ktorý je chránený GFCI. 

VÍRIVÉ BAZÉNY LIMELIGHT™ MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ PODĽA VŠETKÝCH PLATNÝCH NÁRODNÝCH A MIESTNYCH 
ELEKTRICKÝCH PREDPISOV. VŠETKY ELEKTRICKÉ PRÁCE BY MALI BYŤ ROBENÉ SKÚSENÝM A AUTORIZOVANÝM 
ELEKTRIKÁROM. ODPORÚČAME POUŽIŤ VYHRADENÝ  ELEKTRICKÝ ROZVOD, INVENTÁR A KÁBEL PRE VŠETKY 
OBVODY. 
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KONFIGURÁCIA SPOJOVACIEHO VEDENIA PODĽA MODELOV  
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INŠTRUKCIE K UŽÍVANIU A OBSLUHE 
ČÍTAJTE A RIAĎTE SA VŠETKÝMI INŠTRUKCIAMI 
 
Bazény Hot Spring vypnú ohrievač, keď sa aktivuje trysková pumpa. 
Výhrevný systém týchto modelov bazénov využíva No-Fault design firmy Watkins. Tento prvotriedny vykurovací systém zahŕňa 
exkluzívny ohrievač No-Fault 1500 (1,5kW), ktorý je prakticky odolný voči vytvoreniu povlaku a korózii, teda dvom hlavným dôvodom 
porúch ohrievačov. Ďalšie komponenty, ktoré vytvárajú ohrievací systém sú energeticky úsporná slabo prúdová cirkulačná pumpa 
ohrievača, elektronický termostat na udržiavanie teploty vody a vysokolimitný termostat ohrievača, vypínač teploty ohrievača a vypínač 
ohrievača pre ochranu používateľa bazénu a systému. 
Hot Spring Pulse DL obsahuje jedno tryskové čerpadlo Wavemaster 9000 (2.5 hp jednorýchlostné) a jedno tryskové čerpadlo 
Wavemaster 9200 (2.5 hp dvojrýchlostné). 
Hot Spring Flair™ & Glow™ obsahuje jedno tryskové čerpadlo Wavemaster 8000 (2 hp jednorýchlostné) a jedno tryskové čerpadlo 
Wavemaster 8200 (2 hp dvojrýchlostné). 
Hot Spring Bolt je vybavené jedným tryskovým čerpadlom Wavemaster 7000  (1.65 Hp jednorýchlostné). 
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SPÚŠŤACIE A ZNOVUNAPĹŇACIE PROCEDÚRY 
 
Váš bazén Hot Spring bol postupne testovaný počas výrobného procesu, aby bola zaručená spoľahlivosť a dlhodobá spokojnosť 
zákazníka. Malé množstvo vody mohlo zostať v potrubí po testovaní a ako následok sú pred dodaním spôsobené škvrny na obložení a 
stranách bazénu. Pred napustením utrite steny bazénu mäkkou utierkou.  
Pozorne čítajte a riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami, aby ste zabezpečili úspešné spustenie alebo znovunapĺnenie. 
 

 Upozornenia 
• Nenapĺňajte bazén horúcou vodou, môže to spôsobiť vypnutie termostatu. 
• Nezapájajte prázdny bazén na elektrický prúd. Ten automaticky aktivuje dôležité komponenty v bazéne, ako kontrolky, ohrievač, 

cirkulačná pumpa a iné systémy. Ak je dodávaný elektrický prúd do týchto komponentov predtým ako je bazén naplnený, 
komponenty budú poškodené a takáto porucha nie je pokrytá zárukou. 

• Nepoužívajte bazén po napustení, ak nie sú splnené všetky kroky uvedené nižšie. 
• Nepoužívajte Clean Screen pre-filter, ak ošetrujete váš bazén polyhexametylén biguanidovým dezinfekčným prostriedkom 

(Biguanide, PHMB, napríklad BaquaSpa™). 
 
1. Zavrite všetky odtoky a napustite bazén cez filtrové zariadenie. Hladina vody vo vašom vírivom bazéne Hot Spring by mala byť 

udržiavaná tesne pod spodným okrajom vankúša.  
 ODPORÚČA SA: Použite Clean Screnn pre-filter,  aby ste odstránili nežiadúce nečistoty z vody z vodovodného kohútika.  
 DÔLEŽITÉ: Watkins Manufacturing Corporation neodporúča napĺňať bazén zmäkčenou vodou, keďže to môže poškodiť 

zariadenie bazénu. 
2. Po napustení bazénu vodou a zabezpečení dvierok zariadenia, je potrebné zapojiť elektrický prúd do bazénu. 
3. Trysková pumpa, ohrievací systém a celé vnútorné potrubie budú čiastočne naplnené, keďže je bazén plný. Na skontrolovanie 

fungovania tryskového systému a odstránenie zostávajúceho vzduchu v ohrievacom systéme, stlačte 2krát tlačidlo JETS, trysková 
pumpa bude pracovať 1 minútu na plný výkon. Ak je tryskový systém plne funkčný (podľa sily a nepretáčania sa trysiek), napĺňanie 
bazénu je ukončené. Slabé alebo pretáčajúce sa trysky sú znamením stavu nízkej hladiny vody alebo upchatých filtrových náplní.  

     DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že vzduchové kontrolné klapky (viď obrázok v časti Air Control systém) sú otvorené, otočením každej jednej 
v smere hodinových ručičiek a skontrolovaním, či páčka Diverter je otočená do pozície „3 hodiny“ pre model Flair a do pozície „6 
hodín“ pre model Pulse DL. Kombináciou prednej časti trysiek sa takisto dá prúdenie úplne zastaviť, tieto trysky by sa mali takisto 
otvoriť.  

4. Nastavte celkovú zásaditosť (TA) na 125 ppm, tvrdosť kalcia (CH) na 150 ppm, potom pH vody na 7,4 – 7,6. Tieto úkony sú 
spísané v časti KVALITA A ÚDRŽBA VODY.  

 DÔLEŽITÉ: Pridajte vodné chemikálie priamo do filtrového zariadenia s tryskovou pumpou zapnutou na vysokú rýchlosť najmenej 
na 10 minút. 

 OPERAČNÁ POZNÁMKA: Nastavenie TA ako prvého kroku je dôležité, lebo jej nevyváženie ovplyvní vašu schopnosť nastaviť 
správne pH a zabráni efektívnemu účinku dezinfekčného prostriedku. 

5. Prechlórujte vodu pridaním 1 – 1/2 čajovej lyžičky chlóru (sodium dichlor) na 950 litrov vody bazénu. Spustite tryskové tlačidlo, aby 
ste precirkulovali vodu na 10 minút (čistiaci cyklus). 

6. Počas doby prechlórovania otočte páčku Diverter cez obidve operačné pozície, nechajúc vodu bazénu cirkulovať (so zapnutými 
tryskami) rovnakú dobu. Napríklad, nechajte páčku Diverter v každej pozícii približne 2-3 minúty.  

 POZNÁMKA K OVLÁDANIU: Páčka Diverter je navrhnutá tak, aby pracovala v pozícii 3 a 9 hodín alebo na pozícii 6 a 12 hodín 
(model Glow nepoužíva páčku Diverter). 

7. Nastavte kontrolku teploty na požadovanú teplotu medzi 36°C – 40°C, potom umiestnite vinylový kryt na bazén a nechajte teplotu 
vody stabilizovať  (asi 24 hod). Zabezpečte uzavretie bazénu krytovými zámkami. Priebežne kontrolujte teplotu vody v bazéne. 
Keď teplota vody stúpne nad 32°C, pokračujte nasledujúcim krokom. 

8. Otočte páčku Diverter do prvej pozície (3 hodiny pre model Flair alebo 6 hodín pre model Pulse DL) a zapnite trysky na 10 minút, 
aby sa precirkulovala voda v bazéne. Po ukončení čistiaceho cyklu otestujte vodu kvôli zvyšku Free Available Chlorine (FAC - 
voľne dostupný chlór). Ak je zvyšok medzi 3 – 5 ppm na testovacích pásikoch (nájdete v testovacej súprave) pokračujte 
nasledujúcim bodom. Ak je menej ako 3 ppm, prechlórujte vodu pridaním 1 – 1/2 čajovej lyžičky chlóru (sodium dichlor) na 950 
litrov vody. Spustite tryskové čerpadlo na 10 minút, aby precirkulovalo vodu v bazéne. 

9. Otočte páčku Diverter do ďalšej pozície (9 hodín pre model Flair alebo 12 hodín pre model Pulse DL) a nechajte vodu 
precirkulovať (použitím trysiek) na 10 minút. Otestujte vodu kvôli zvyšku FAC (voľne dostupný chlór). Ak je zvyšok medzi 3 – 5 
ppm na testovacích pásikoch (nájdete v testovacej súprave) pokračujte nasledujúcim bodom. Ak je menej ako 3 ppm, prechlórujte 
vodu 1 – 1/2 čajovej lyžičky chlóru (sodium dichlor) na 950 litrov vody. Potom spustite tryskové čerpadlo na 10 minút, aby 
precirkulovalo vodu v bazéne. Opakujte túto procedúru, kým neskontrolujete všetky operačné pozície páčky SmartJet. 

10. Znova skontrolujte TA na 125 ppm, CH na 150 ppm, potom pH vody na 7,4 – 7,6.  
 POZNÁMKA k ovládaniu: Uistite sa, že ste nastavili TA ako prvú, keďže nevyváženie ovplyvní vašu schopnosť nastaviť správne 

pH a zabráni efektívnemu účinku dezinfekčného prostriedku. Bazén je pripravený na používanie, ak voda v bazéne bola 
precirkulovaná všetkými operačnými pozíciami páčky SmartJet a hladina chlóru je medzi 3 – 5 ppm. 

11. Teplota v bazéne je predprogramovaná na 39°C a normálne sa na ňu zohreje počas 18 – 24 hod. Teplotu vody môžete zvýšiť 
pomocou tlačidla TEMP+ a znížiť pomocou TEMP- na kontrolnom paneli. Po niekoľkých hodinách zostáva teplota vody v odchýlke 
o 1 – 1,2 stupňa od vami nastavenej. Aby ste zabránili zasahovaniu do nastavenia, môžete si zamknúť vaše želané nastavenie 
teploty. Pozrite si časť Kontrolný panel kvôli detailom. 

 
POZNÁMKA: Ak necháte pustené tryskové čerpadlo príliš dlho a bazén je zakrytý krytom, toto môže spôsobiť zvýšenie teploty vody v 
bazéne. Všetky bazény sú vybavené bezpečnostným zariadením, aby sa znížilo riziko poškodenia komponentov bazéna alebo zranenie 
osôb. Takže ak necháte nepretržite v chode tryskové čerpadlo, kontrola tryskového čerpadla ho po dvoch hodinách automaticky vypne. 
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Zosilnenie 
prúdenia 
vzduchu 

Zníženie 
prúdenia 
vzduchu 

12 hodín 

 

TRYSKOVÉ SYSTÉMY A TRYSKY 
 
DIVERTER SYSTÉM (LEN MODEL PULSE  DL & FLAIR) 
 
S exkluzívnym Diverter systémom vášho vírivého bazénu Hot Spring môžete kontrolovať 
masážnu činnosť vášho vírivého bazénu. Použitím páčky Diverter sú aktivované trysky po 
skupinách, známe ako tryskové systémy. 
Hot Spring Pulse DL má dva tryskové systémy, ktoré sa aktivujú otočením páčky Diverter do 
polohy 6 alebo 12 hodín, zatiaľ čo model Hot Spring Flair má dva tryskové systémy, ktoré sú 
aktivované otočením páčky Diverter do polohy 3 alebo 9 hodín. Aby ste prešli na iný systém 
trysiek, jednoducho otočte páčku Diverter. Orientácia je založená na pozícii na ovládacom paneli.  
 
Prosíme prezrite si možnosti tryskového systému na nasledujúcich stránkach, aby ste určili, ktoré 
trysky sú aktivované, pri rôznych pozíciách páčky Diverter. Alebo jednoducho len vstúpte do 
bazénu – vyskúšajte a uvidíte, čo sa stane. 
 
 
AIR CONTROL SYSTÉM 
 
Air Control systém vám umožní kontrolovať intenzitu masáže trysiek 
Direct Hydromassage pomocou nastavenia kombinácie vody so vzduchom. 
Otočte páčku Air Control v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili intenzitu 
trysiek Direct hydromassage a v protismere hodinových ručičiek, aby ste ju zvýšili. 
 
 
TRYSKY 
 
TRYSKY DIRECT HYDROMASSAGE 
Trysky Direct hydromassage sú malé, vytvárajú presný, úzky prúd, ktorý má masírujúci účinok. Sú  umiestnené do skupiny, 
aby vytvorili jemnú, upokojujúcu masáž vášho chrbta, krku a ramien.  
 
 
KOMBINÁCIA TRYSIEK HYDROMASSAGE 
Tieto trysky poskytujú veľkú masáž nôh, chrbta a oblasti ramien. Tieto trysky môžu byť nastavené tak, aby poskytovali 
buď stacionárnu, presnú masáž, alebo polohovaním trysky na jednu stranu, rôznorodú rotačnú masáž. Taktiež sa dá 
meniť rýchlosť rotácie otáčaním prednej strany trysky od plného prúdu až po úplné vypnutie trysky. Aby ste zabránili 
poškodeniu potrubia a komponentov bazénu, nevypínajte viac ako polovicu týchto trysiek v tom istom čase.  
 
 
KOMBINÁCIA TRYSIEK XL HYDROMASSAGE 
Tieto trysky môžu byť nastavené tak, aby poskytovali buď stacionárnu, presnú masáž alebo polohovaním trysky na 
jednu stranu rôznorodú rotačnú masáž. Taktiež sa dá meniť rýchlosť rotácie otáčaním prednej strany trysky od 
plného prúdu až po úplné vypnutie trysky. Aby ste zabránili poškodeniu potrubia a komponentov bazénu, nevypínajte 
viac ako polovicu týchto trysiek v tom istom čase. 
 
 
KOMBINÁCIA TRYSIEK - ÚDRŽBA 
 
Ak by ste zistili, že buď Kombinácia trysiek alebo Kombinácia trysiek XL rotujú pomalšie, ako keď bol bazén nový, alebo že niektoré 
trysky sú zachytené, príčinou môže byť zachytená nečistota v ložisku trysky. Aby ste odstránili nečistoty, postupujte nasledovne:  
1. Vypnite bazén,  otáčajte prednú stranu trysky v protismere hodinových ručičiek, až kým sa zastaví.  
2. Keď sa predná strana prestane pohybovať, zatlačte ju a použite extra silu, aby ste otočili prednú časť trysky v protismere 

hodinových ručičiek po uzamykaciu polohu, kým sa zastaví. Vytiahnite trysku von z bazénu.  
3. Po vyčistení nečistôt vo vnútri vodou, otáčajte rotačné oko, malo by sa otáčať voľne. Ak nie, vložte koniec ložiska do octu (ocot 

zjemní všetky nečistoty).  Nechajte namáčať cez noc. Na ďalší deň dobre opláchnite vodou a znovu urobte test otáčania.  
    POZNÁMKA: Ak sa stále neotáča voľne, je nevyhnutné nechať ju namáčať aj druhú noc. Ak ešte stále nefunguje správne, budete 

musieť kúpiť náhradný diel od vášho dodávateľa Hot Spring. 
4. Pri výmene pozícia spoju na zadnom konci musí lícovať telo smerom dole a zatlačte hlavicu tela naspäť do uchytenia bazénu. 

Jemne otáčajte hlavicu v ktoromkoľvek smere, dokiaľ nezacítite, že pevne zapadla do uchytenia hlavice. Akonáhle sedí, zatlačte a 
otáčajte hlavicu v smere hodinových ručičiek s použitím trochu väčšej sily na prekonanie zamykacej pozície. Ak sa hlavica nechce 
otáčať, vytiahnite ju a otočte ju celú o 180 stupňov a opakujte tento krok. Zapnite tryskovú pumpu, kombinované trysky by sa mali 
voľne točiť. 

 
 
VODNÁ FUNKCIA 
 
Vírivé bazény Hot Spring Pulse DL, Flair a Glow sú vybavené vodnou funkciou Vidro™. Táto vodná funkcia sa dá zapnúť alebo vypnúť, 
keď je dvojrýchlostná pumpa na nízkej rýchlosti (pokojný režim) alebo vysokej rýchlosti. Aby fungovala správne, vypínacia páčka 
(on/off) vodnej funkcie musí byť stále len v plne zapnutej pozícii. 
Ak táto páčka nie je v plne zapnutej pozícii keď pumpa ide na vysokej rýchlosti, pravdepodobne bude vodná funkcia smerovať vodu 
podstatne ďalej do bazénu, ako keď je páčka on/off otvorená. Toto nie je správne fungovanie. Ak toto nastane, mali by ste pumpu 
vypnúť, otočiť páčku vodnej funkcie do plne zapnutej pozície a zapnúť pumpu znovu. 
Keď nie je používaná, prepnite páčku on/off do pozície OFF.  
 

 VAROVANIE: Čiastočné zablokovanie prúdenia vody pri vstupe vodnej funkcie spôsobí prúdenie vody ďalej do alebo až z bazénu.
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TRYSKOVÉ ČERPADLO 2 
TRYSKOVÝ SYSTÉM 1 

Páčka Diverter v pozícii   
 
a) 2 Kombinácie trysiek na pravej zadnej stene 
b) 4 trysky Direct Hydromassage v ležadle napravo 
c) 1 Kombinácia trysiek XL vpravo v ležadle v oblasti nôh 
d) 1 Kombinácia trysiek XL na prednej stene ležadla 
e) 2 Kombinácie trysiek na prednej stene ležadla 
f) 4 trysky Direct hydromassage na ľavej stene 

TRYSKOVÉ ČERPADLO 2 
TRYSKOVÝ SYSTÉM 2 

Páčka Diverter v pozícii  
 
a) 6 trysiek Direct na ľavej zadnej stene 
b) 6 trysiek Direct na zadnej stene 
c) 4 trysky Direct v oblasti nôh 
d) 1 Kombinácia trysky XL v oblasti nôh 
e) 4 trysky Direct na ľavej stene  

TRYSKOVÉ ČERPADLO 1 
 

a) 2 Kombinácie trysiek 
b) 4 trysky Direct 
c) 2 Kombinácie trysiek XL 
d) 1 Kombinácia trysiek XL 
e) 4 trysky Hydromassage 
f) 2 trysky Direct Hydromassage 
g) 1 Vodná funkcia (páčka musí byť v polohe 

ON) 

MOŽNOSTI TRYSKOVÝCH SYSTÉMOV U JEDNOTLIVÝCH MODELOV 
 
 
PULSE DL (MODEL PLSDE) 
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TRYSKOVÉ ČERPADLO 2 
TRYSKOVÝ SYSTÉM 1 

Páčka Diverter v pozícii   
 
a) 6 trysiek Direct na ľavej zadnej stene 
b) 4 trysky Direct na zadnej stene 
c) 2 Kombinácie trysiek na ľavej prednej stene 
d) 6 trysiek Direct na ľavej stene 

TRYSKOVÉ ČERPADLO 2 
TRYSKOVÝ SYSTÉM 2 

Páčka Diverter v pozícii  
 
a) 1 Kombinácia trysky XL na zadnej stene 
b) 4 trysky Direct na pravej zadnej stene 
c) 2 Kombinácie trysiek XL na pravej zadnej stene 
d) 4 trysky Direct v ležadle (oblasť lýtok) 
e) 2 Kombinácie trysiek na ľavej prednej stene 

TRYSKOVÉ ČERPADLO 1 
 
a)    2 Kombinácie trysiek 
b)    2 Kombinácie trysiek 
c)    4 trysky Direct 
d)    1 Kombinácia trysky XL 
e)    1 Kombinácia trysky  XL 
f)     1 Vodná funkcia (páčka musí byť v polohe ON) 

 
FLAIR™ (MODEL FLRE) 
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TRYSKOVÉ ČERPADLO 2 
 
a)    4 trysky Direct  
b)    1 Kombinácia trysky XL 
c)    1 Kombinácia trysky XL 
d)    2 trysky Direct 
e)    2 Kombinácie trysiek 
f)     2 Kombinácie trysiek 

  TRYSKOVÉ ČERPADLO 1 
 
a)    4 trysky Direct 
b)    4 trysky Direct 
c)    2 Kombinácie trysiek 
d)    1 vodná funkcia (páčka musí byť v polohe ON) 

TRYSKOVÉ ČERPADLO  
 
a)    8 trysiek Direct 
b)    4 trysky Direct 
c)    2 Kombinácie trysiek 
d)    2 Kombinácie trysiek 
e)    1 Kombinácia trysky XL 

BOLT (MODEL BLTE) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOW™ (MODEL GLWE) 
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KONTROLNÝ OVLÁDACÍ PANEL 
 
Všetky modely bazénu Hot Spring sú vybavené kontrolným panelom, ktorý je umiestnený nad dvierkami s vybavením bazénu. Kontrolný 
panel umožňuje používateľovi nastaviť si teplotu, aktivovať trysky a svetlo a uzamknúť teplotu a/alebo funkcie bazénu a použiť indikátor 
svetiel a integrovaného displeja LCD, aby umožnil rýchlu vizuálnu kontrolu stavu bazénu. 
 
 

Displey

Tlačidlo trysiek Tla idlo svetlačIndikátor Ready (Pripravený) Indikátor Power (výkon)

Tlačidlo
Re im Mode

hore
ž

Tlačidlo
Re im Mode

dole
ž

Tla idlo Off
vypnúť
č

Tla idlo č
zapnúť

On

 
 
 
 
TLAČIDLÁ A DISPLEJ KONTROLNÉHO PANELU 
 
Kontrolný panel má tlačidlá, ktorými užívateľ bazénu nastavuje teplotu, zapína a vypína osvetlenie, aktivuje alebo deaktivuje tryskové 
pumpy a mnohé ďalšie funkcie, ktoré sú pridané do vášho bazénu. Kontrolný panel ukazuje, ktoré tlačidlo bolo stlačené a či bola 
požadovaná funkcia vykonaná. Po určitom čase nepoužívania stlačením akéhokoľvek tlačidla aktivujete vypnutý displej, tak ako aj 
požadovanú funkciu. Ikony funkcií, pokiaľ sú aktivované v režime, zostanú svietiť aj počas vypnutia displeja. 
 
 
TLAČIDLÁ KONTROLNÉHO PANELU 
 

 
 
 
 
DISPLEJ KONTROLNÉHO PANELU 
 
Ready indicator - Ukazovateľ Pripravený 
Lock Icon - Ikona uzamykania 
Set Icon - Ikona nastavenia 
Water Care Icon - Ikona starostlivosti o vodu 
Temp Icon - Ikona teploty 
Jets Icon - Ikona Trysiek 
Light Icon - Ikona svetla 
Power Indicator - Ukazovateľ Výkonu 
Summer Timer Icon - Ikona letného nastavenia 
Audio Icon - Ikona Audio 

TEMPSET

READY POWER

Ukazovateľ
Pripravený

Ukazovateľ
Výkonu

Symbol
Trysiek

Symbol
Svetla

Symbol
Letného

nastavenia
Symbol

Uzamykania

Symbol
Starostlivosti

o vodu

Symbol
Teploty

Ukazovateľ
Funkcie

Symbol
Audio

Ikona
Nastavenia
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KONTROLA TRYSIEK 
 
Tlačidlo JETS aktivuje tryskové pumpy. Po stlačení tlačidla JETS sa na 
displeji kontrolného panelu zobrazí symbol trysiek. Symbol zostane 
rozsvietený, kým znovu nestlačíte tlačidlo, aby ste vypli trysky, alebo po 
dvoch hodinách nepretržitej činnosti trysiek, kedy ich kontrolný systém 
automaticky vypne. 
 
Ak trysková pumpa nebude fungovať, uistite sa, že je deaktivovaná funkcia 
SPA LOCK.  
 
Stlačením tlačidla JETS trysky pre Pulse, Flair a Glow pracujú nasledovne:  
 
• 1. stlačenie = nízka rýchlosť tryskového čerpadla 1 
• 2. stlačenie = vysoká rýchlosť tryskového čerpadla 1 
• 3. stlačenie = vysoká rýchlosť tryskového čerpadla 1 & 2 
• 4. stlačenie = vysoká rýchlosť tryskového čerpadla 2 a nízka rýchlosť tryskového čerpadla 1 
• 5. stlačenie = vysoká rýchlosť tryskového čerpadla 2 
• 6. stlačenie = vypnutie tryskového čerpadla 
 
Stlačením tlačidla JETS trysky pre Bolt pracujú nasledovne:  
 
• 1. stlačenie = tryskové čerpadlo Zapnuté  
• 2. stlačenie = tryskové čerpadlo Vypnuté 
 
SVETLO 
 
Všetky bazény Hot Spring sú vybavené systémom osvetlenia Raio, aby zvýšili pôžitok z nočného používania. Bazén používa špeciálne 
vytvorený nízko napäťový svetelný zdroj LED. 
 
SVETLO – ON/OFF & INTENZITA OSVETLENIA 
 
Kontrola svetla používa štyri pozície: Vysoká, Stredná, Nízka a Vypnutá. 
Aby ste zapli svetlo, stlačte tlačidlo LIGHT. Týmto sa svetlo zapne do 
Vysokej, alebo maximálnej pozície. Keď svetlo vypnete, symbol svetla 
bude svietiť na kontrolnom paneli displeja.  
Ak znova stlačíte tlačidlo LIGHT, znížite intenzitu svetla na Strednú 
pozíciu. Stlačením tlačidla LIGHT znovu znížite intenzitu svetla ešte viac, 
na Nízku pozíciu. Ak stlačíte tlačidlo LIGHT ešte raz, svetlo vypnete. Keď 
je svetlo deaktivované, aj symbol svetla sa vypne.  
Ak svetlo necháte zapnuté, automaticky sa vypne kontrolným systémom 
po šiestich hodinách nepretržitej prevádzky. Symbol svetla na paneli sa 
tiež vypne, keď je svetlo deaktivované.  
Ak sa svetlo nevypne, uistite sa, že je deaktivované SPA LOCK. SPA 
LOCK zablokuje ovládanie kontrolného panelu. 
 
SVETLO - MULTI-FAREBNÝ REŽIM OVLÁDANIA 
 
Osvetlenia vo vašom bazéne môžu zobraziť rozličné farby, takisto ako aj prechádzanie cez rôzne sekvencie farieb v rozličných 
rýchlostiach. Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne: 
Na kontrolnom paneli stlačte najprv tlačidlo LIGHT (svetlo sa aktivuje), potom stlačte tlačidlo MODE� alebo MODE�, až prejdete do 
režimu LITE+. Akonáhle sa objaví, stlačte tlačidlo ON�, aby ste sa dostali do režimu Lite. Stlačte tlačidlo MODE� alebo MODE�, aby 
ste prechádzali cez obrazovky COLOR – LOOP# - EXIT. Stlačte tlačidlo ON� alebo tlačidlo OFF� v obrazovke COLOR toľkokrát, až 
sa požadovaná prepne cez rozličné farby svetiel. Stlačte tlačidlo ON� alebo tlačidlo OFF� v obrazovke LOOP, aby ste zvolili plynulú 
sériu farieb. Stlačte tlačidlo ON �, aby ste opustili obrazovku v režime LITE+. 
 
POZNÁMKA: Ak je svetlo vypnuté, keď ste v režime LOOP alebo COLOR, taký istý režim sa bude vyskytovať, keď je svetlo 
reaktivované. 
 
 
INDIKÁTORY SVETLA 
 
Pri nahliadnutí na hlavný kontrolný panel sú svetelné indikátory dobre viditeľné. Dva svetelné indikátory (POWER a READY) pracujú 
nezávisle od zostatku displeja kontrolného panelu. To znamená, že dokonca i pri vypnutom kontrolnom panele môžete jednoducho určiť 
na indikátore „READY“, či je alebo nie je v bazéne vami nastavená teplota. 
 
Indikátor Power: Indikátor POWER je zapnutý, pokiaľ je bazén správne napojený na zdroj energie. Indikátor POWER zastáva tiež 
diagnostickú funkciu – blikajúci indikátor POWER signalizuje, že vysokolimitný ohrievač sa vypol, čo znamená, že buď je teplota vody v 
bazéne nad prijateľnou hranicou alebo nastala porucha bazénu (ako napr. nízka cirkulácia v dôsledku upchatých filtrov). Vypnutý 
POWER indikátor znamená to, že je problém s kontrolnou skrinkou bazénu, alebo prívodom energie do bazénu. 
 
Indikátor Ready: Indikátor READY svieti, pokiaľ teplota vody v bazéne neprekročí nastavenú teplotu o viac ako 1,4°C a vypne sa, 
pokiaľ sa teplota vychýli z tejto hranice. Ak zvýšite alebo znížite nastavenú hodnotu teploty, indikátor sa nezapne, pokiaľ teplota 
nedosiahne prijateľné rozpätie novonastavenej teploty. Blikajúci indikátor READY znamená, že sa vyskytol problém s tepelným 
senzorom. 

READY POWER

Displej režimu zapnutých trysiek

READY POWER

Displej režimu osvetlenia
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LOGO SVETLA HOT SPRING  
 
Logo Hot Spring vpredu na bazéne svietu zelenou a modrou farbou. Tieto farby vám ukazujú bez toho, aby ste museli bazén otvoriť a 
pozrieť sa na ovládací panel, že bazén je zapnutý a pripravený. Zelené svetlo je ekvivalentné k indikátoru READY, popísanom vyššie a 
modré svetlo je ekvivalentné k indikátoru POWER, popísanom vyššie.  
Ak modré alebo zelené svetlo bliká, pozrite sa do Riešenia problémov, uvedenom v tomto manuály.  
 
 
MENU DISPLEJA RIADIACEHO PANELA 
 
Kontrolný panel pozostáva zo štyroch menu. Tieto menu sú: Nastavenie Teploty, Systém, Lite+ a Nástroje.  
Stlačte tlačidlo MODE� alebo MODE�, aby ste prešli cez hlavné 
menu. Keď sa zobrazí požadované menu, stlačte tlačidlo ON�, aby ste 
menu aktivovali. 
 
KONTROLA TEPLOTY 
 
Rozpätie nastavenej teploty je medzi 27°C a 40°C. (Teplota jednotlivého 
nastavenia sa môže jemne odchyľovať v závislosti na aktuálnom 
používaní vášho bazénu a vonkajšej teploty.) 
 
Po zapojení bazénu ku zdroju napätia po prvý krát sa teplota 
automaticky nastaví na 39°C. Toto je teplota nastavená výrobcom v 
továrni. Potom, čo bol bazén nainštalovaný a použitý, hodnota 
poslednej teploty nastavenej užívateľom bude uložená v pamäti. Táto 
teplota sa automaticky nastaví i po vypojení bazénu zo zdroja a jeho 
následného znovu zapojenia. (Nastavenie teploty závisí na súčasnom používaní a podmienkach vášho bazénu a vonkajšej teploty). 
Na zobrazenie nastavenej teploty stlačte tlačidlo ON�. Potom sa nastavená teplota zobrazí, pokiaľ nie je bazén uzamknutý (ak je 
uzamknutý, objaví sa symbol zámku). Zobrazenie hodnoty nastavenej teploty automaticky zmizne po 30 sekundách. 
Na zvýšenie nastavenej teploty stlačte tlačidlo ON�. Pri každom stlačení tlačidla sa teplota zvýši o jeden stupeň. Pokiaľ necháte 
tlačidlo stlačené dlhšie, teplota vzrastie o jeden stupeň každú pol sekundu. 
Na zníženie nastavenej teploty stlačte tlačidlo OFF�. Pri každom stlačení tlačidla sa teplota zníži o jeden stupeň. Pokiaľ necháte 
tlačidlo stlačené dlhšie, teplota poklesne o jeden stupeň každú pol sekundu. 
Pokiaľ sa hodnota teploty nezmení, skontrolujte funkcie TEMPERATURE LOCK a SPA LOCK. Pokiaľ je ktorákoľvek z týchto funkcií v 
činnosti, hodnota teploty sa nedá zmeniť. 
 
 
SYSTÉMOVÝ REŽIM 
 
Váš vírivý bazén Hot Spring je vybavený Systémovým režimom. Táto 
funkcia vám umožní pohodlne zapnúť v tom istom čase trysku (trysky) 
na vysokú rýchlosť a svetlo na maximálny výkon. 
Aby ste aktivovali systémový režim, urobte nasledujúce kroky:  
Stlačte tlačidlo MODE�, až kým sa na displeji rozsvieti symbol 
SYSTM. Ikony trysiek a svetla budú blikať, až kým je systém 
aktivovaný. Stlačte tlačidlo ON�, aby ste aktivovali režim SYSTM. 
 
POZNÁMKA: Keď je aktivovaný, funkcie trysky a svetla sa dajú stále 
zmeniť stlačením tlačidla JETS alebo LIGHT.  
Pre deaktiváciu systému stlačte tlačidlo MODE�, až kým sa rozsvieti 
symbol SYSTM na displeji. Stlačte tlačidlo OFF� pre deaktiváciu. 
 
 
REŽIM NÁSTROJE (TOOLS) 
 
Režim TOOLS je jedným z hlavných režimov na kontrolnom paneli. 
V rámci režimu TOOLS je šesť podrežimov, ktoré sa skladajú z: 
Clean, Temp Lock, Spa Lock, Summer Timer a Exit.  
 
Aby ste sa dostali do režimu nástrojov, prejdite cez hlavné menu 
použitím tlačidla MODE� alebo MODE�, až kým sa zobrazí menu 
TOOLS. Pre vstup do podrežimu stlačte tlačidlo ON�, pre 
prechádzanie podrežimu použite tlačidlo MODE� alebo MODE�. 
Akonáhle sa zobrazí požadovaný podrežim, stlačte tlačidlo ON�, aby 
ste aktivovali podrežim alebo stlačte tlačidlo OFF�  pre deaktiváciu 
podrežimu. Ak chcete vyjsť z podrežimu, prechádzajte cez podrežim, 
až kým sa zobrazí EXIT, stlačte tlačidlo ON� pre ukončenie menu. 
 
 
REŽIM ČISTENIE (CLEANING) 
 
Všetky bazény Hot Spring sú vybavené režimom „Cleaning“. Keď je 
tento režim aktivovaný, trysková pumpa v prvom systéme trysky sa 
zapne a ide desať minút (používa sa pre údržbu vody). Pre aktiváciu 

TEMPSET

READY POWER

Displej nastavenej teploty

TEMPSET

READY POWER

Displej aktívny

SET

READY POWER

Displej režimu funkcií

READY POWER

Funkcia Clean
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režimu „Cleaning“ stlačte tlačidlo MODE� alebo MODE�, až kým sa zobrazí režim TOOLS. Potom stlačte tlačidlo ON�, aby ste prešli 
do TOOLS podrežimu. Bude svietiť symbol CLEAN (režim CLEAN je prvý podrežim) na displeji. Stlačte tlačidlo ON�, aby ste aktivovali 
režim CLEAN.  
 
 
POZNÁMKA: Ikona trysky zostane na displeji CLEAN a bude blikať na hlavnom displeji, pokiaľ je aktivovaný režim „Cleaning“.  
Ak chcete zastaviť cyklus CLEAN ešte pred uplynutím desiatich minút, stlačte tlačidlo MODE�, až kým sa na displeji rozsvieti symbol 
TOOLS, potom stlačte tlačidlo ON�, aby ste prešli do TOOLS podrežimu, kde svieti symbol CLEAN na displeji. Pre deaktiváciu stlačte 
tlačidlo OFF�. 
 
POZNÁMKA: Stlačenie tlačidla JETS tiež deaktivuje čistiaci cyklus. 
 
 
 
UZAMYKACIE FUNKCIE (LOCK) 
 
Z hlavného kontrolného panelu sa dajú ovládať dve uzamykacie 
funkcie, TEMPERATURE LOCK a SPA LOCK, stlačením tlačidla 
MODE� alebo MODE�, keď sa zobrazí režim TOOLS. Potom stlačte 
tlačidlo ON�, aby ste vstúpili do podrežimu TOOLS. Použite tlačidlo 
MODE� alebo MODE�, aby ste prešli cez podrežim a dostali sa k 
funkcii uzamykania. Keď je uzamknutie aktivované, zostáva aktívne, 
až kým nie je stlačená určitá kombinácia tlačidiel na vypnutie 
uzamknutia. Aj po krátkom vypnutí prúdu od bazénu (napr. výpadok 
prúdu) zostane uzamknutie aktívne. 
 
 
UZAMYKANIE TEPLOTY (TEMPERATURE LOCK) 
 
Funkcia TEMPERATURE LOCK vypne teplotnú kontrolnú funkciu na 
hlavnom kontrolnom paneli. Funkcie trysiek a svetla budú fungovať 
normálne. TEMPERATURE LOCK je najčastejšie používaná 
užívateľmi, ktorí nechcú, aby iní menili alebo manipulovali s 
nastavenou teplotou vody v bazéne. TEMPERATURE LOCK je v 
podrežime režimu TOOLS.  
TEMPERATURE LOCK sa aktivuje stlačením tlačidiel MODE� v 
podrežime TOOLS, až kým sa symbol LOCK+ zobrazí na displeji. 
Ikona lock bude blikať, keď je deaktivovaná. Stlačte tlačidlo ON�, 
aby sa aktivovala funkcia TEMPERATURE LOCK. 
Pokiaľ je TEMPERATURE LOCK aktivovaná, JETS, LIGHT a ostatné 
ďalšie funkcie vášho bazénu budú fungovať normálne a nastavenie teploty bude na displeji viditeľné, nebude sa však môcť meniť. 
Pokiaľ sa stlačí tlačidlo teploty, kontrolný panel zobrazí symbol zámku lock a nastavenú teplotu po dobu 30 sekúnd, potom zhasne. 
Pre vypnutie TEMPERATURE LOCK stlačte tlačidlo MODE� v podrežime TOOLS, kým sa zobrazí symbol LOCK na displeji. Pre 
deaktiváciu funkcie TEMPERATURE LOCK stlačte tlačidlo OFF�. 
 
 
UZAMYKANIE BAZÉNU (SPA LOCK) 
 
Funkcia SPA LOCK deaktivuje všetky funkcie na hlavnom kontrolnom 
paneli. Slúži hlavne ako prevencia proti nežiadúcemu užívaniu bazénu. 
Režim SPA LOCK je podrežimom v režime TOOLS.  
Pre zapnutie SPA LOCK stlačte tlačidlo MODE� v podrežime TOOLS, 
až kým sa objaví na displeji symbol SPA +. Ikona lock bude blikať, keď 
je deaktivovaná.  Stlačte tlačidlo ON�, aby ste aktivovali funkciu SPA 
LOCK. 
Pokiaľ je SPA LOCK aktivovaný, tlačidlá pre trysky, kontrolu teploty, 
svetlo a iné ďalšie funkcie vášho bazénu sa môžu deaktivovať. Po 
stlačení tlačidla sa na displeji kontrolného panelu objaví symbol zámku 
lock a slovo SPA na dobu 30 sekúnd, potom zhasne. 
Na vypnutie SPA LOCK stlačte tlačidlo MODE� v podrežime TOOLS, 
kým sa symbol SPA – objaví na displeji.  
Pre deaktiváciu funkcie SPA LOCK stlačte tlačidlo OFF�. 
 
 
ZRUŠENIE ZÁMKU (LOCK OVERRIDE) 
 
Táto funkcia je pre tých užívateľov bazénov, ktorí normálne nechávajú 
nastavenú teplotu uzamknutú. Ak si užívateľ želá uzamknúť všetky 
kontrolky bazénu dočasne, zámok bazénu môže byť zaktivovaný cez 
už zaktivovaný zámok teploty. Potom, keď je zámok bazénu vypnutý, 
zámok teploty zostáva, aby chránil pred neželaným manipulovaním s 
nastavenou teplotou. 

TEMP

READY POWER

Displej zámku teploty - odomknutý

TEMP

READY POWER

Displej zámku teploty - zamknutý

READY POWER

Displej zámku bazénu - odomknutý

READY POWER

Displej zámku bazénu - zamknutý
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LETNÝ REŽIM 
 
Váš bazén Hot Spring je vybavený časovačom letného režimu. 
Časovač Letného režimu môže byť aktivovaný počas extrémne 
horúcich letných mesiacov, ak sa stáva ťažkým udržovať čo najnižšiu 
teplotu vody pre pohodlie. Pri zapnutí – ON tohto režimu sa cirkulačná 
pumpa (ktorá pridáva teplo do vody pri normálnom fungovaní) a 
ohrievač do piatich minút vypnú na najbližších 8 hodín. Taktiež sa na 
kontrolnom paneli zjaví zobrazenie letného režimu a zostane aktívne 
počas funkcie letného režimu. Po týchto 8 hodinách sa pumpa a 
ohrievač automaticky reštartujú a budú pracovať normálne ďalších 16 
hodín. Cirkulačná pumpa a ohrievač sa potom každý deň vypnú na 8 
hodín, pokiaľ bude letný režim aktívny. Takto sa minimalizuje prevod 
tepla do vody. Ak sa začne teplota vonku ochladzovať, mali by ste 
letný režim vypnúť – pozícia OFF (zobrazenie na hlavnom paneli 
zmizne). Toto je efektívny 24 hodinový cirkulačný režim, ktorý udržuje 
činnosť ohrievača a operačné výdavky na minime počas 
chladnejších/ťažších mesiacov používania. 
 
POZNÁMKA: Kedykoľvek odpojíte prúd od bazénu a potom znovu 
zapojíte, časovač letného režimu resetuje začiatok 8 hodinového 
vypínacieho režimu. Ak chcete iný 8 hodinový vypínací čas, deaktivujte 
letný režim, potom znova zaktivujte v čase vami zvolenom pre 8 
hodinový vypínací čas. 
 
DÔLEŽITÉ: Letný režim nezníži teplotu vody pod teplotu vzduchu. 
Na zaktivovanie letného režimu jednoducho sledujte tieto body: 
1. Nastavte kontrolku teploty na 26°C, ak chcete predchádzať tomu, aby sa výhrevné teleso zaplo počas času ochladzovania.  
2. Na kontrolnom paneli súčasne stlačte tlačidlo MODE�, až kým sa na displeji objaví symbol TOOLS. 
     Potom stlačte tlačidlo  ON�, aby ste sa dostali do letného režimu. Stlačte tlačidlo MODE�, až kým sa na displeji zobrazí symbol 

STMR+. Stlačte tlačidlo ON�, aby ste aktivovali režim letného času. 
Ak sa teplota vzduchu ochladí, letný režim musí byť deaktivovaný. Na deaktiváciu postupujte podľa kroku 3. 

3. Aby ste vypli Letný režim, stlačte tlačidlo MODE�, až kým sa na displeji zobrazí režim TOOLS. Potom stlačte tlačidlo  ON�, aby 
ste sa dostali do podrežimu TOOLS. Stlačte tlačidlo  MODE�, kým sa na displeji zobrazí symbol STMR-. Pre deaktiváciu stlačte 
tlačidlo OFF�. 

 
 

OVLÁDANIE HUDBY 
 
Ak je nainštalovaný integrovaný MP3 zvukový systém,  použite priložené diaľkové ovládanie, aby ste nastavili hlasitosť a iPod skladbu.   
Nasledujúce platí pre bazény Hot Spring, ktoré majú nainštalovaný voliteľný hudobný systém: 
 
Akonáhle je hudobný systém nainštalovaný v bazéne, ovládací panel môže byť použitý na ovládanie hudobného systému. Nasledujúce 
informácie  demonštrujú, ako sa orientovať v hudobnom režime pomocou ovládacieho panelu bazéna. 
 
REŽIM HUDBY 
 
Keď je hudobný systém nainštalovaný, režim HUDBA (MUSIC) je dostupný na obrazovke panela.  
Aby ste vstúpili do režimu, stlačte na ovládacom panely tlačidlá MODE ▲ alebo MODE ▼, až kým sa zobrazí MUSIC.  
 
ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA OVLÁDACIEHO PANELA 
 
• Aby ste vstúpili do pod-režimov, alebo aby ste nastavili aktuálnu zobrazenú funkciu, použite tlačidlá ON ▲ alebo OFF ▼. 
• Aby ste prešli do ďalšieho pod-režimu, použite tlačidlá MODE ▲ alebo MODE ▼. 
• Aby ste vyšli z pod-režimu, stlačte MODE ▲ toľko krát, koľko je to potrebné, až kým sa zobrazí EXIT, potom stlačte tlačidlo ON ▲, 

aby ste pod-režim opustili. 
 
HUDOBNÝ SYSTÉM ON/OFF (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) 
 
Z režimu MUSIC:  
 
1. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo AUDIO. 
2. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo PWR. 
3. Stlačte tlačidlo ON ▲ pre zobrazenie PWR + a pre zapnutie  hudobného systému ON. Stlačte tlačidlo OFF ▼ pre zobrazenie PWR 

- a pre vypnutie hudobného systému OFF. 
DÔLEŽITÉ: Môže trvať až do 10 sekúnd, kým sa zapne alebo vypne.  
 
PRE NASTAVENIE HLASITOSTI 
 
Z režimu MUSIC:  
1. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo AUDIO. 
2. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo PWR. 
3. Stlačte tlačidlo MODE ▲, aby sa zobrazilo VOL.  
4. Stlačte tlačidlo ON ▲ pre zvýšenie hlasitosti a tlačidlo OFF ▼ pre zníženie hlasitosti. 
POZNÁMKA: Rozpätie hlasitosti je od 1-40. Žiadne zobrazené číslo znamená, že Hlasitosť je OFF. 

READY POWER

Funkcia Letného režimu - vypnutá

READY POWER

Funkcia Letného re imu - zapnutáž
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PRE NASTAVENIE EKVALIZÁCIE (EQ) 
 
Z režimu MUSIC:  
1. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo AUDIO. 
2. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo PWR. 
3. Stlačte tlačidlo MODE ▲, aby sa zobrazilo VOL.  
4. Stlačte tlačidlo MODE ▲, aby sa zobrazilo SETUP. 
5. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo EQ. 
6. Stlačte tlačidlo ON ▲ pre EQ +. Stlačte tlačidlo OFF ▼ pre EQ -.  

Ekvalizér Zvýšenie – EQ + pre zvýšenie, EQ – pre nezvýšenie. 
 
PRE NASTAVENIE ZDROJA 
 
Z režimu MUSIC:  
1. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo AUDIO. 
2. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo PWR. 
3. Stlačte tlačidlo MODE ▲, aby sa zobrazilo VOL.  
4. Stlačte tlačidlo MODE ▲, aby sa zobrazilo SETUP. 
5. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo EQ. 
6. Stlačte MODE ▲, aby sa zobrazilo SRC. 
7. Stlačte buď tlačidlo ON ▲ alebo tlačidlo OFF ▼, aby ste zmenili číslo zdroja. 
DÔLEŽITÉ: Zobrazenie Zdroja – SRC: číslo musí byť na 3 pre hudobný systém, aby fungoval. 
 
PRE PAUZU/HRANIE iPOD® 
 
Z režimu MUSIC:  
1. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo AUDIO. 
2. Stlačte MODE ▲, aby sa zobrazilo iCAST™.  
3. Stlačte tlačidlo ON ▲ pre PLAY+. 
4. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby ste spustili alebo zastavili iPod.  
 
PRE ZMENU SKLADBY V iPOD 
 
Z režimu MUSIC: 
1. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo AUDIO. 
2. Stlačte MODE ▲, aby sa zobrazilo iCAST™.  
3. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby sa zobrazilo PLAY+. 
4. Stlačte MODE ▲, aby ste zobrazili TRK+.  
5. Stlačte buď tlačidlo ON ▲ alebo tlačidlo OFF ▼, aby ste zmenili iPod skladbu. 
 
PRE UKONČENIE iCAST REŽIMU 
 
Z režimu iCAST: 
1 Stlačte  MODE ▲ toľkokrát , ako je to potrebné, až kým sa zobrazí EXIT.  
2. Stlačte tlačidlo ON ▲, aby ste ukončili hudobný systém.  
POZNÁMKA: Posledné nastavenia Hlasitosti a EQ, ktoré boli použité pred odpojením hudobného systému, budú nové prednastavené 
nastavenia, ktoré budú použité pri ďalšom spustení hudobného systému. 
 
OBRÁTENIE DISPLEJA 
 
Kontrolný panel môžete obrátiť pre jednoduchší pohľad z vnútra bazénu.  
Pre obrátenie displeja postupujte nasledovne:  
Stlačte  súčasne tlačidlá MODE� & OFF�. Súčasným stlačením týchto tlačidiel MODE� & OFF� druhýkrát, obrazovka sa vráti späť 
do originálneho zobrazenia. 
 
 

STAROSTLIVOSŤ O BAZÉN A ÚDRŽBA 
 
Váš bazén Hot Spring je vyrobený z tých najkvalitnejších a najodolnejších materiálov, aké sú k dispozícii. Váš program starostlivosti o 
bazén a údržby určí, akú dlhú životnosť bude mať váš bazén a všetky jeho komponenty. Pravidelná údržba a riadenie sa podľa 
nasledujúcich rád vám pomôže chrániť vašu investíciu. 
 
 
 
 
 
VYPÚŠŤANIE VODY 
 
Zostatky saponátov z plaviek a mydlový film z vášho tela sa môže postupne hromadiť vo vode. Obvykle sa voda v bazéne po štyroch 
mesiacoch zašpiní a musí sa vymeniť. Sprchovanie pred vstupom do bazénu bez používania mydla alebo preplákania vašich plaviek po 
vypraní značne obmedzí obsah saponátov vo vode.  
 
DÔLEŽITÉ: Nezabudnite vodu meniť každé tri až štyri mesiace. 
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VYPÚŠŤANIE VÁŠHO BAZÉNU 
 
1. Odpojte váš bazén zo zdroja elektriny správnou metódou.  
2. Zistite miesto hlavného vypúšťacieho ventilu bazénu a dajte dole zátku. Pripevnite jeden koniec záhradnej hadice k odtokovému 

ventilu (aby ste zabránili zatopeniu podkladu bazénu) s uistením sa, že netlačíte odtokovú rúru. Výpust hadice smerujte k 
príslušnému odtokovému miestu.  
POZNÁMKA: Voda s vysokým obsahom dezinfekcie môže poškodiť rastliny a trávu. 

3. Otvorte ventil pomocou kľučky. Bazén sa vypustí samospádom.  
DÔLEŽITÉ: Všetky modely bazénov Hot Spring sa takmer kompletne vypustia hlavným vypúšťacím ventilom a druhotným 
ventilom. Zariadenie ako trysková pumpa a ohrievací systém budú vypustené. Zbytky vody v spojoch alebo zariadení bazénu po 
vypustení je treba odstrániť len v prípade, ak je bazén pripravovaný na prezimovanie. 

4. Umožnite vypustenie vody hlavným ventilom. 
5. Keď je bazén prázdny, skontrolujte povrch bazénu a vyčistite (podľa inštrukcií zo Starostlivosti o exteriér bazénu). 
6. Zatvorte druhotný odtokový ventil a nasaďte zátku. 
7. Umiestnite alebo zatvorte dvierka pre prístup k vybaveniu bazénu a nasaďte skrutky.  
8. Znovu naplňte bazén cez filtračné zariadenie PRED zapojením do zdroja elektriny. 
 
FILTRAČNÝ SYSTÉM 
 
Filtre, ktoré sú v bazéne, NIE sú vytvorené tak, aby vydržali vysokú záťaž, a preto by sa nemali používať na sedenie. V extrémnych 
prípadoch by sa filtre mohli zlomiť a prasknúť. Toto je považované za zneužitie a nevzťahuje sa na to záruka.  
Bazény Hot Spring sú vybavené jedným filtrom, ktorý je presne upravený tak, aby vyhovoval cirkulačnému systému. Pri akomkoľvek 
filtračnom systéme sa môžu filtrové zásobníky upchať, výsledkom je znížený vodný prietok. Je dôležité udržiavať čistý a neupchatý 
filtračný systém. Nielen že to zabezpečuje maximálny výkon trysiek, ale umožňuje efektívne fungovanie 24-hodinového cirkulačného 
systému. Watkins Manufacturing Corporation doporučuje čistiť filtrové zásobníky minimálne raz za mesiac (namáčaním, aby sa 
rozpustili minerály). 
 

 VAROVANIE: Frekvencia a dĺžka používania a taktiež počet kúpajúcich sa prispievajú k určeniu vhodného času medzi čisteniami 
filtra. Frekventovanejšie používanie znamená častejšie čistenie filtra. Nečistením zásobníkov zapríčinená ich nepriechodnosť bude 
spôsobovať nižší prietok vody cez ohrievací agregát, čo môže spôsobiť vypnutie vysokolimitného termostatu a teplotného vypínača 
ohrievača a cirkulačnej pumpy. Ak sa vysokolimitný  alebo teplotný vypínač vypnú počas teplôt pod nulou a nespozorujete to, voda v 
bazéne môže zamrznúť. Všetky poškodenia bazénu (spôsobené zmrznutím) zapríčinené ako výsledok nedostatočnej údržby (určené 
ako chybné používanie alebo zlé zaobchádzanie v časti Hot Spring Limitovaná záruka) nebudú pokryté zárukou na bazén. 
 

 NEBEZPEČENSTVO: Na zníženie rizika ublíženia užívateľov bazénu, NEODSTRAŇUJTE sacie nástavce (filtrové stojaté rúrky) 
umiestnené vo filtrovom zariadení. 
 
 
VEDĽAJŠIA (SEKUNDÁRNA) PRIEHRADKA 
 
Vo vašom bazéne sa v oblasti trysky footweel nachádzajú tri druhotné násavné priehradky. Priehradka sa používa ako filter ako 
prevencia, aby špiny necirkulovali cez systém. 
 

 VAROVANIE: Nepoužívajte bazén, keď je nasávacia priehradka vybratá. 
 
 
ODSTRÁNENIE A ČISTENIE FILTROVÝCH ZÁSOBNÍKOV 
 
1. Odpojte bazén z elektrického zdroja. 
2. Zložte a opatrne odložte nabok kryt z filtrového zariadenia. 
3. Odstráňte akékoľvek plávajúce časti z filtrového zariadenia. 
4. Otočte prichytávajúcou rúčkou filtra (umiestnenou na vrchu filtrových zásobníkov) proti smeru hodinových ručičiek. 
5. Odstráňte príchytku filtra a zásobník. 
 
SERVISNÁ POZNÁMKA: Nikdy neodstraňujte filtrovú stojatú rúrku. Neodfiltrované nečistoty sa dostanú do vnútorných spojov a 
upchajú ich. NIKDY NEODSTRAŇUJTE SACIE NÁSTAVCE FILTRA! 
 

6. Vždy čistite filter použitím odmasťovača filtrov ako Hot Spring FreshWater Filter Cleaner čistič filtrov, aby ste odstránili nános 
minerálov a mastnoty. Jednoducho namočte filter do odmasťovača podľa návodu na obale, potom dajte filter na čistý povrch a 
vysprchujte dočista použitím záhradnej hadice. Možno bude potrebné otočiť filter kým ho sprchujete, aby ste odstránili všetky 
nečistoty medzi filtrovým skladaním.  

7. Pre znovu nasadenie filtrového zásobníka postupujte v obrátenom poradí ako pri rozmontovaní. Nepreťahujte závity! 
 

 VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte bazén s vybranými filtrovými zásobníkmi alebo filtrovými stojatými rúrkami! 
 
 
 
 
ÚDRŽBA VANKÚŠOV BAZÉNU 
 
Vankúše používané v bazénoch Hot Spring budú poskytovať pohodlie, pokiaľ sa im bude venovať dostatočná starostlivosť. Sú 
umiestnené nad hladinou vody, aby sa minimalizovalo vybielenie povrchu vankúša chlórovanou vodou a inými chemikáliami 
obsiahnutými vo vode. Pre zvýšenie životnosti by sa mal vankúš pri čistení povrchu bazénu vybrať a očistiť. Telové oleje môžu byť 
odstránené roztokom z mydla a vody. VŽDY dôkladne opláchnite vankúše vodou, aby sa odstránili všetky pozostatky mydla. Vankúše 
môžu byť po čistení ošetrené prípravkom Hot Spring Cover Shield™. Pokiaľ nebude bazén  používaný dlhšiu dobu (ako počas 
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dovolenky alebo ak je bazén prezimovaný), alebo ak je voda v bazéne prechlórovávaná, vankúše by mali byť odstránené do budúceho 
použitia bazénu. Aby ste si udržali nový vzhľad bazénu, je nevyhnutné pravidelne meniť vankúš bazénu.  
 
Odstránenie a znovu nasadenie vankúša: 
1. Opatrne nadvihnite jeden koniec vankúša od povrchu bazénu, až kým sa vankúš uvoľní z plastového držiaka. Keď sa uvoľní jeden 

koniec, tlačte vankúš opačným smerom, aby ste ho vytiahli z druhého držiaka.  
2. Pre znovu nasadenie vankúša umiestnite šípku na zadnej strane vankúša tak, aby ukazovala smerom hore. 
3. Jemne zatlačte jeden koniec vankúša do držiaka na bazéne.  
4. Zatlačte aj druhú stranu vankúša; použite obidve ruky, natiahnite vankúš do držiakov a s jemným natiahnutím ho opatrne zatlačte 

do držiakov. 
 
 
ÚDRŽBA VONKAJŠKU 
 
POVRCH BAZÉNU 
 
Váš bazén Hot Spring má povrch akrylový plášť. Na povrchu sa škvrny a nečistota zvyčajne neudržia. Jemnou handrou ľahko odstránite 
väčšinu nečistôt. Veľa doma skladovaných chemikálií je škodlivých pre povrch vášho bazénu. Watkins Manufacturing Corporation 
odporúča prípravok Hot Spring FreshWater Spa Shine, ďalšie výrobky, ktoré prešli výrobnou kontrolou, sú Soft Scrub® a Windex®. 
Hydrogenuhličitan sodný (jedlá sóda) sa  tiež môže použiť na čistenie menších plôch. Vždy dôkladne opláchnite zvyšky chemických 
činidiel z povrchu vane čistou vodou. 
 
SERVISNÉ POZNÁMKY 
1. Železo a meď vo vode môžu zanechať na povrchu škvrny pokiaľ zostanú nekontrolované. Váš dodávateľ bazénu Hot Spring má na 

sklade Stain and Scale Inhibitor ako je Stain and Scale Defense, ktorý sa používa, ak je vo vode vysoká koncentrácia rozpustných 
minerálov. 

2. Použitie akéhokoľvek alkoholu alebo domáceho čističa, okrem určených na čistenie povrchov bazénov, NIE JE doporučené. 
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce brusné čiastočky alebo rozpúšťadlá, môžu spôsobiť poškodenie povrchu 
vane. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE SILNÉ CHEMIKÁLIE! Používanie silných chemikálií môže viesť k poškodeniu povrchu vane. Na 
toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.  

 
DÔLEŽITÉ: Niektoré čistiace prostriedky dráždia oči a pokožku. Uchovávajte prípravky mimo dosah detí a pri aplikácii postupujte 
opatrne. 
 
 
OBKLAD BAZÉNU EVERWOOD® 
 
Bazény Hot Spring majú obklad Everwood. Everwood sa skladá z tuhého polyméru, ktorý je kombináciou trvanlivosti plastov a krásy 
dreva. Everwood nepraská, nelúpe sa, nevytvára bubliny ani sa neštiepi, ani po dlhodobom vystavení prírodným živlom. 
Čistenie Everwood pozostáva len z postreku obkladu slabým roztokom z vody a mydla na odstránenie škvŕn a nánosov špiny. 
Na Everwood nepoužívajte drsné čističe ani ho nedrhnite drsnými materiálmi, aby ste nepoškodili textúru. 
Firma Watkins odporúča namoriť Everwood každé 3 – 4 roky (záleží to od prostredia). Kontaktujte svojho miestneho predajcu kvôli 
moriacim procedúram a odporúčaným moridlám. 
 
 
STAROSTLIVOSŤ O KRYT BAZÉNU 
 

 VAROVANIE: Tento kryt je manuálny ochranný kryt, ktorý zodpovedá alebo prekonáva všetky bežné normy ASTM pre bezpečnosť 
krytov. Nezaistené alebo nesprávne zaistené kryty sú hazardom. Pred použitím sa musí kryt odstrániť úplne, a nie len sčasti. 
 
 
VINYLOVÝ KRYT 
 
Vinylový kryt na bazén je atraktívny, trvanlivý, penou izolovaný výrobok. Pre udržanie jeho krásy sa odporúča mesačné čistenie a 
udržiavanie. 
 
Čistenie a udržovanie vinylového krytu:  
1. Odstráňte kryt z bazénu a opatrne oprite o stenu alebo plot. 
2. Záhradnou hadicou osprchujte kryt, aby ste odstránili všetky nečistoty. 
3. Použite veľkú špongiu a/alebo jemnú kefku a veľmi jemný mydlový roztok (1 čajová lyžička prostriedku na umývanie riadu do 7,5 

litra vody) alebo jedlú sódu (sódu bikarbónu), vydrhnite vinylový povrch krytu krúživými pohybmi. Nenechávajte na kryte zaschnúť 
zbytky mydla, pred vyschnutím riadne opláchnite povrch vodou.  
DÔLEŽITÉ: Aby ste predišli tomu, aby sa do vody bazénu dostal saponát, počas čistenia by kryt nemal byť na bazéne.  

4. Vydrhnite kryt po jeho obvode aj po stranách. Potom opláchnite vodou. 
5. Vnútornú stranu krytu opláchnite vodou (nepoužívajte mydlo) a vytrite suchou handrou. 
6. Po vyčistení naneste na povrch krytu tenkú vrstvu leštidla Hot Spring Cover Shield® a dôkladne vyleštite. 
SERVISNÁ POZNÁMKA: Na odstránenie živice použite plyn z cigaretového zapaľovača (nie z drevouhoľného zapaľovača). Použite ho 
úsporne, a hneď potom ho opláchnite roztokom s mydlom na sedlá, potom utrite dosucha. 
 
Dôležité pripomienky: 
• odstraňujte snehovú pokrývku, aby ste zabránili zničeniu penovej výplne. 
• zamykajte popruhy, aby ste zabezpečili bazén v dobe, kedy nie je používaný. 
• neťahajte ani nedvíhajte kryt pomocou klapiek ani uzamykacích remeňov krytu. 
• nestúpajte ani si nesadajte na kryt. 
• nepokladajte na kryt žiadne kovové ani teplo vodivé predmety ani nepremokavú plachtovinu a veci, mohli by spôsobiť roztopenie 

penovej výplne, a to nie je zahrnuté v záruke. 
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• nepoužívajte žiadne zdvíhacie mechanizmy, chemikálie ani čistidlá, ktoré nie sú doporučené firmou Watkins Manufacturing 
Corporation alebo jej autorizovaným predajným a servisným dílerom. 

 
DÔLEŽITÉ: Aj keď bazén nepoužívate, je vhodné, aby kryt bol na bazéne. Keď je naplnený, kryt zaisťuje údržbu efektívnej teploty a 
ekonomickú prevádzku. Keď je prázdny, bazén chráni pred prípadným poškodením vnútra povrchu bazénu, čo môže spôsobiť príliš 
silné slnko. Tento typ poškodenia je špeciálne vyčlenený zo záruky. 
 
 
SKLÁPACÍ SYSTÉM NA KRYT 
 
Potrebný priestor za krytom pri otvorení: 
• CoverCradle® & CoverCradle II – 71 cm 
• UpRite® - 18 cm 
• Lift ´n Glide™ - 36 cm 
 
DÔLEŽITÉ: Používanie iného sklápacieho zariadenia ako tých, ktoré sú uvedené vyššie, vyníma bazén Hot Spring zo záruky. Sklápacie 
zariadenia musia byť nainštalované tak, aby sa otvárali smerom dozadu. Inštalácia sklápacieho zariadenia smerom do strany vyníma 
bazén Hot Spring zo záruky.  Pozri limitácie záruky bazénov Hot Spring.   
 
AKO OTVORIŤ VINYLOVÝ KRYT 
 
POZNÁMKA: Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo odstrániť vinylový kryt tlačením alebo zovretím obruby alebo uzamykacích remeňov 
krytu. Obruba by sa zničila a roztrhala. Toto poškodenie nie je kryté zárukou. 
Taktiež dávajte pozor na ľadový nános okolo zdvižných bodov na sklápacom systéme, ktorý môže poškodiť systémové komponenty. 
 

  VAROVANIE: Kryt a sklápací systém krytu sa neodporúča používať pri vetre presahujúcom 40 km/h. 
 
POZNÁMKA: Pokiaľ je váš bazén umiestnený na priestore prístupnom vetru, môžu byť namontované dodatočné uzamykacie popruhy, 
aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku vetra. 
 
Ako sa kryt otvára 
1. Pokiaľ sú popruhy na zamykanie krytu odomknuté, položte jednu ruku pod krycí lem, medzi bazén a kryt, aby sa porušilo 

utesnenie krytu. Potom preklopte jednu polovicu krytu cez druhú. 
2. Pokiaľ nemáte dostatok priestoru za bazénom, postavte sa z bočnej strany priamo vedľa prehnutého miesta preloženého krytu.  

A. Pri CoverCradle & CoverCradle II sklápacích systémoch: použite obe ruky, dajte jednu ruku pod spodnú polovicu krytu (práve 
nad hladinu vody) a druhú umiestnite pozdĺž hrany krytu, práve nad okraj. Jemne tlačte (nezdvíhajte) oboma rukami smerom 
k protiľahlému rohu (diagonálne). Ako sa kryt otvára, plynové pružiny umožnia krytu jemne dosadnúť.  

B. Pre UpRite sklápací systém: Jednoducho zodvihnite v jeho stredovom zhybe, posúvaním dozadu za bazén a nechajte ho tam 
jemne dosadnúť. 

C. Pre Lift ´n Glide sklápací systém: Jemne nadvihnite kryt vpredu pri bazéne, posúvajte (potlačte dozadu, kým nezastaví), 
preložte kryt na polovicu a zdvihnite ho s posunutím dozadu za bazén. Vsuňte uzamykací kolík do boku zdvižného 
zariadenia, aby sa predišlo neželanému zavretiu. 

 
POZNÁMKA: Pokiaľ otvárate bazén pomocou sklápacieho systému, používajte vždy len jednu z týchto dvoch metód. Nepokúšajte sa 
otvoriť kryt akýmkoľvek iným spôsobom. Škody spôsobené nesprávnym otváraním alebo zatváraním krytu nie sú kryté limitovanou 
zárukou. 
 
Ako zavrieť kryt 
1. Postavte sa z boku krytu, jednu ruku dajte na horný roh krytu a jemne tlačte späť na bazén. Kryt tak prekryje polovicu bazénu.  

POZNÁMKA: Pri UpRite alebo Lift´n Glide sklápacom systéme najprv odomknite uzamykací mechanizmus pred potlačením krytu 
vpred.  

2. Kryt narovnáte zdvihnutím rukoväte umiestnenej na prednej polovici krytu. Nechajte narovnanú polovicu spadnúť na bazén. Tlak 
vzduchu vytvorený padaním krytu zabráni privretiu vinylovej obruby medzi kryt a vaňu bazénu.  

3. Zaistite popruhy krytu a zamknite ich. 
 
 
Dôležité pripomienky: 
• zaistite vždy okolo bazénu bezpečnosť. 
• odomknite pred otvorením krytu vždy všetky uzamykacie zariadenia krytu. 
• uzamknite vždy kryt, ak  bazén nie je  používaný. 
• zakryte bazén vždy krytom, ak  sa bazén nepoužíva, či je prázdny alebo plný. 
• odstráňte snehový nános, aby ste predišli poškodeniu krytu. 
• nechávajte kryt otvorený pri chlórovaní a inom ošetrovaní vody. 
• nestúpajte, ani si nesadajte na kryt alebo sklápací systém. 
• nezdvíhajte, ani nemanipulujte sklápacím systémom pomocou zámkov krytu. Nie sú skonštruované pre používanie ako rukoväte. 
• nepoužívajte iné chemické prípravky a čistidlá ako tie, ktoré sú doporučené Watkins Manufacturing Corporation alebo ich 

autorizovaným predajným a servisným predajcom. 
• nepoužívajte tvrdé, ostré alebo kovové predmety, ako napr. stierače na sklo automobilu na odstránenie ľadovej vrstvy. Takéto 

predmety môžu poškodiť, poškriabať alebo prepichnúť vinylový povrch. 
 

  VAROVANIE: Deti bez dozoru držte ďalej od krytu. Po použití bazénu vždy zamykajte kryt na miesto! Dávajte si pozor, aby ste si 
nepricvikli ruky do zhybov. Nikomu nedovoľte, aby liezol, sedel alebo stál na kryte, keď je otvorený. Môžete sa poraniť a tak isto aj 
poškodiť kryt a mechanizmus. 
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STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNY POČAS ICH NEPOUŽÍVANIA 
 
Pokiaľ plánujete odcestovať preč a bazén dlho nepoužívať, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi, aby ste zabezpečili udržanie kvality vody: 
 
KRÁTKA DOBA (3-5 dní): 
1. Upravte pH hodnotu podľa inštrukcií v časti Kvalita a údržba vody. 
2. Dezinfikujte vodu podľa šokových procedúr tiež v časti Kvalita vody. 
3. Uzamknite kryt bazénu na miesto pomocou uzamykacích klapiek. 
4. Po návrate opäť vodu dezinfikujte a upravte pH podľa pokynov. 

 
DLHÁ DOBA (5-14 dní): 
Pred odchodom: 
1. Najmenej jeden deň pred odchodom znížte teplotu na najnižšiu hodnotu. Táto teplota by mala byť asi 26°C. 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Vodné okysličovače ako sodium dichlór (chlór) udržujú svoju hladinu efektívnosti podstatne dlhšie v 
teplej vode (26°C) než v horúcej (38-40°C).  

2. Upravte pH a dezinfikujte vodu podľa šokových procedúr. 
 
Po návrate: 
1. Dezinfikujte vodu podľa inštrukcií, teplotu nastavte na pôvodnú úroveň. Voda v bazéne bude bezpečná pre vaše použitie, pokiaľ 

hladina zvyškov voľne dostupného chlóru poklesne pod 5,0 ppm. 
 
POZNÁMKA: Pokiaľ nebudete používať bazén dlhšiu dobu (viac ako 14 dní) a nemáte možnosť údržby vody v dobe, kedy ste preč, 
doporučujeme bazén vypustiť alebo zazimovať. Bazén vybavený FreshWater III ozónovým systémom môže prekročiť túto dobu až do 4 
týždňov nepoužívania. FreshWater III ozónový systém nechráni bazén pred zamrznutím. 
 
 
PREVENCIA  PROTI ZAMRZNUTIU 
 
Váš bazén Hot Spring bol skonštruovaný na celoročné používanie v akejkoľvek klíme. Na niektorých miestach s extrémne nízkou 
teplotou (pod –12°C) v kombinácii so silným vetrom môže dôjsť k čiastočnému zamrznutiu tryskového čerpadla, aj keď nastavená 
teplota vody v bazéne zostáva na rovnakej hodnote. Počas tohto studeného obdobia sa môže znížiť úspornosť bazéna, pretože 
ohrievač bude pracovať častejšie. Aby sa predišlo čo najviac problémom spojených so zamŕzaním komponentov, bol skonštruovaný 24-
hodinový filtračný systém s vypúšťacími trubkami prepájajúci tryskové pumpy s ohrievacím systémom. Pokiaľ pumpy ohrievacieho 
systému pracujú nepretržite, chladnejšia voda v ohrievacom a filtračnom systéme je nepretržite nahradzovaná teplou vodou z bazénu. 
Aby nedošlo znovu k čiastočnému zamrznutiu niektorých komponentov, môže pomôcť izolačná súprava (dostupná u predajcu Hot 
Spring.) Táto izolačná súprava tiež pomôže maximalizovať výkonnosť bazénu. 
   
POZNÁMKA: Keď sa počasie opäť oteplí (približne 15-21°C), izolačná súprava musí byť odstránená, aby sa predišlo prehriatiu 
tryskovej pumpy. 
 
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo si chcete objednať izolačnú súpravu, obráťte sa, prosím na vášho predajcu Hot Spring. 
 
ZAZIMOVANIE 
 
Ak necháte bazén nepoužívaný dlhšiu dobu vo veľmi chladnom počasí, mali by ste ho vypustiť, aby ste predišli zamrznutiu kvôli 
zlyhaniu prúdu alebo vybavenia.  
NEBEZPEČENSTVO: Ako protimrznúcu zmes používajte iba Propylén Polyglycol (dostupný vo viacerých špecializovaných obchodoch). 
Tento je netoxický. Nikdy nepoužívajte automobilové nemrznúce zmesi (Etylén Glycol), pretože tieto sú toxické! 
VAROVANIE: Ak budete nesprávne postupovať, čo sa týka nasledujúcich informácií, môže to viesť k poškodeniu, ktoré nie je pokryté 
zárukou. Preto vám odporúčame kontaktovať vášho  miestneho dodávateľa, keď budete robiť tento servis.  
1. Vypustite bazén podľa odseku Vypúšťanie vášho bazénu.  
2. Odstráňte filtračné zásobníky, vyčistite ich a uložte ich na suché miesto.  
DÔLEŽITÉ: Tieto prídavné inštrukcie musia byť dodržané, keď vypúšťate a zazimovávate bazén v klimatických podmienkach, kde 
teplota ide pod 0°C.  Aby ste efektívne odstránili a vytiahli všetku vodu z vnútra potrubia bazénu, musí byť použitá 19-litrová kombinácia 
(vysávač/odsávač).  
3. Pripojte hadicu vysávača k dúchavej strane vysávača. 

a) Dajte koniec hadice vysávača do jedného z filtračných otvorov.  
b) Zapnite dúchanie a nechajte vyfúknuť všetku zostávajúcu vodu z potrubných trubiek (zaberie to približne 3-5 minút).  
c) Otočte páčku do druhej polohy a nechajte systém vyčistiť.  
d) Ak je váš bazén vybavený viac ako dvomi tryskovými systémami, potom musí byť odsatý každý tryskový systém.  

4.  Pripojte hadicu vysávača na odsávaciu stranu vysávača. Vysajte postupne všetky otvory a ústia: 
a) Otvory trysiek: začnite s tryskami v hornej časti a postupujte smerom dole (ak bude odsávanie vychádzať z ďalšej trysky, 

zablokujte túto trysku použitím veľkého uteráka alebo handry – toto pomôže vytiahnuť vodu, ktorá je zadržaná hlbšie vo vnútri 
hlavnej línie).  

b) Miesto na filtre a filtračná priehradka. 
c) Hlavný  vypúšťací vývod (môže byť nevyhnutné pevne prikryť vypúšťaciu mriežku, keď budete vysávať hlavný odtok a 

druhotný odtok, aby ste zaistili, že voda je kompletne odsatá zo systému potrubia).  
5.  Dôkladne utrite povrch bazénu čistou handrou. 
6.  Nasaďte uzáver na hlavnom a druhotnom vývode.  
UPOZORNENIE: Používajte iba Propylén Polyglycol ako protimrznúcu zmes. Tento nie je toxický. Nikdy nepoužívajte automobilové 
nemrznúce zmesi (Etylén Glycol), pretože tieto sú toxické! 
7. Použite dlhý nadstavený lievik, nalejte protimrznúcu zmes do všetkých stúpajúcich potrubí, filtračných nasávacích doplnkov, 

otvorov trysiek a otvorov vodných doplnkov. Pridajte dostatočné množstvo protimrznúcej zmesi, aby ste zaistili dostatočnú ochranu 
– v každom prípade budete v otvoroch vidieť tekutinu alebo bude vytekať z iného miesta.  

8. Zakryte bazén krytom a upevnite spony dole na kryte. Zakryte kryt bazéna dvoma kusmi preglejky, aby sa rovnomerne rozdelila 
tiaž snehu a ľadu. Zaistite plastovou prikrývkou alebo nepremokavou plachtou a preglejkou.  

9. Znovu nasaďte dvierka na zariadení, ak sú odstránené.  
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ZNOVUAKTIVOVANIE 
 
Odstráňte preglejku a plastovú prikrývku. Otvorte kryt bazénu odopnutím pút na boku.  
1. Postupujte podľa odseku Spustenie a Postup pri napúšťaní bazénu, uvedenom v Užívateľskom manuály. Neinštalujte filtre, aby ste 

ich uchránili vystaveniu protimrznúcej zmesi.  
2. Ako súčasť tohoto procesu, supercholórujte vodu v bazéne pridaním troch čajových lyžičiek chlóru (sodium dichlór) na 950 litrov 

vody v bazéne do filtračného oddelenia. Toto je normálne dvojnásobné množstvo chlóru potrebné pre superchlorizáciu. Toto extra 
množstvo chlóru je potrebné, aby sa zničila protimrznúca zmes.  

POZNÁMKA: Možno bude potrebné použiť Defoamer (Odpeňovač), aby sa znížila pena z protimrznúcej zmesi.  
3. Vypustite bazén, aby ste zaistili odstránenie protimrznúcej zmesi. Vodu nevypúšťajte na trávu alebo rastliny vzhľadom na vysokú 

hladinu chlóru.  
4. Po kompletnom vypustení bazéna znovu nainštalujte filtre a postupujte podľa odseku Spustenie a Postup pri napúšťaní bazéna, 

uvedenom v Užívateľskom manuály.  
DÔLEŽITÉ: Vždy majte bazén zakrytý krytom, či už je naplnený alebo nie.  
  
 

KVALITA VODY A JEJ ÚPRAVA 
 
Je dôležité mať čistú vodu v bazéne. Údržba vody je najmenej chápaný a najviac dôležitý bod vlastníctva bazénu. Držte sa rád 
predajcu, ktorý vám dá konkrétne pokyny, ako dosiahnuť a udržiavať perfektnú čistú vodu vo vašom bazéne. 
 
Tu je náš návod krok po kroku. 
 
DÔLEŽITÉ: Pozrite si „Terminológiu vody“ v odseku uvedenom neskôr, aby ste lepšie pochopili terminológiu používanej chémie.  
Váš program údržby závisí od obsahu minerálov vo vode, od toho ako často používate bazén a koľko ľudí ho používa. 
Watkins objavil EverFresh® systém starostlivosti o vodu pre svoje bazény, ktorý je alternatívou používania systému založeného na 
chlóre. Tento systém využíva na čistenie strieborné ióny, ozón a aktívny dezinfekčný prostriedok (monopersulfate, alebo MPS) pre 
dezinfekciu bazénu. Zahŕňa Clean Screen pre-filter, FreshWater III vysokovýkonný ozónový systém a FreshWaterAg Ag+



 čistič 
strieborných iónov. 
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 
TRI ZÁKLADNÉ OKRUHY OŠETROVANIA VODY: 
• filtrácia vody 
• chemická rovnováha/kontrola pH 
• dezinfekcia vody  
 
Za dezinfekciu vody zodpovedá majiteľ bazénu, ktorý musí pravidelne (ak je to potrebné, denne) používať schválený dezinfekčný 
prostriedok. Dezinfekčný prostriedok bude chemicky kontrolovať prítomnosť baktérií a vírusov vo vode, alebo ich bude zaznamenávať 
behom používania bazénu. Baktérie a vírusy sa množia veľmi rýchlo vo vode, ktorá nie je dezinfikovaná. 
V zodpovednosti majiteľa bazénu je tiež zabezpečiť chemickú rovnováhu vody a kontrolovať hodnotu pH. Budete pridávať chémiu, aby 
ste udržiavali správnu hladinu Celkovej alkality, tvrdosť vody a pH. Správne nastavená chemická hladina celkovej alkality, tvrdosť vody 
a pH minimalizuje koróziu kovov, pomáha zvyšovať životnosť bazénu a umožňuje dezinfekčnému prostriedku účinkovať s maximálnym 
efektom. 
 
 
METÓDY TESTOVANIA VODY V BAZÉNE 
 
Správne testovanie a analýza vody sú dôležité pre udržovanie jej kvality. Aby ste sa riadili odporúčaným programom pre bazény, je 
potrebné vykonať testy na: 
• celkovú zásaditosť (TA) 
• tvrdosť vody (CH) 
• pH 
• dezinfekčný prostriedok 
 
Existujú 2 typy testovania, ktoré sú známe a odporúčané firmou Watkins: 
SADA S TESTOVACÍM ČINIDLOM je preferovaná metóda a zabezpečuje najvyššiu presnosť.  
TESTOVACIE PÁSIKY sú výhodnou testovacou metódou používanou mnohými vlastníkmi bazénov. Zapamätajte si, že testovacie 
pásiky nie sú odolné voči teplu a kontaminácii vo vlhkom prostredí, čo spôsobí nepresnosť výsledkov. 
 
DÔLEŽITÉ: Vždy čítajte a opatrne sa riaďte inštrukciami zahrnutými v testovacom náradí alebo testovacích prúžkoch, aby ste 
zabezpečili presnosť výsledkov. 
 
 
ZÁKLADNÁ CHEMICKÁ OCHRANA 
 
Keď používate chemikálie, čítajte návody opatrne a precízne sa riaďte inštrukciami. Ak sú použité správne, chránia vás a váš bazén, ale 
môžu byť hazardné v koncentrovanej forme. Vždy zachovávajte nasledujúce pokyny: 
• Dovoľte len zodpovednej osobe pracovať s chemikáliami. DRŽTE ICH MIMO DOSAHU DETÍ. 
• Správne odmerajte presne špecifikované množstvá, nikdy viac. Nepredávkujte svoj bazén. 
• Držte všetky nádoby starostlivo uzavreté. Skladujte na chladnom, suchom, dobre ventilovanom mieste. 
• Vždy zatvorte nádobu, ak ju nepoužívate. Vráťte vrchnáky na správnu nádobu. 
• Neinhalujte výpary a zabráňte kontaktu chemikálie s očami, nosom a ústami. Ihneď po použití si umyte ruky. 
• Riaďte sa núdzovou radou na návode produktu v prípade náhodného kontaktu, alebo ak ste chemikáliu prehltli. Zavolajte lekára 

alebo miestne Centrum pre kontrolu jedov. Ak je lekár potrebný, zoberte nádobu produktu so sebou, aby ju mohli identifikovať. 
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• Nedovoľte vniknutiu chemikálií do zeme. 
• Nepoužívajte vysávač, aby ste odstránili zvyšky chemikálií. 
• Nikdy nefajčite v okolí chemikálií. Niektoré výpary môžu byť vysoko horľavé. 
• Neskladujte chemikálie v priestore pre zariadenie bazénu. 
 
AKO  PRIDAŤ CHEMIKÁLIE DO VODY 
 
DÔLEŽITÉ: Všetky chemikálie do vody, vrátane granulovaného dichlóru, MPS, granulovaných upravovačov pH hodnoty, granulovaného 
zvyšovača celkovej zásaditosti, tekutého odstraňovača škvŕn a tekutého odpeňovača, sa musia  vždy pridávať správne do filtračného 
zariadenia, keď tryskové pumpy sú v chode na vysokej rýchlosti a musia ísť minimálne po dobu 10 minút. 
 
Pridávanie chemikálií do vody v bazéne: 
1. Odklopte kryt. Opatrne odstráňte a odložte kryt filtračného zariadenia. 
2. Stlačením tlačidla JETS uveďte do činnosti tryskovú pumpu. 
3. Dobre namerajte odporúčané množstvo chemikálie a pomaly ju vsypte do filtračného zariadenia. Dajte pozor, aby ste si 

nepostriekali ruky, oči, povrch bazénu, alebo jeho obloženie. 
4. Po 10 minútach vypnite trysky a zavrite a zaistite kryt. Nebezpečie utopenia: Nikdy nenechávajte otvorený bazén bez dozoru! 
 
 
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA K „SUPERCHLÓROVANIU/NECHLÓROVACIEMU ŠOKOVÉMU OŠETRENIU“: Po superchlórovaní alebo 
nechlórovacom šoku vášho bazénu nechajte kryt otvorený minimálne 20 minút, aby sa mohol oxidačný plyn vyvetrať. Vysoká 
koncentrácia zachyteného oxidačného plynu, ktorá môže nastať v dôsledku šokového zaobchádzania (nie denná dezinfekcia), môže 
spôsobiť odfarbenie alebo pokrčenie spodnej časti vinylového krytu. Tento druh poškodenia sa berie ako chemické poškodenie a 
nepokrýva ho záruka. 
 

 VAROVANIE: Vysoká úroveň dezinfekcie môže používateľom bazénu spôsobiť nepríjemnosti s očami, pľúcami a pokožkou. Vždy 
pred použitím bazénu udržujte odporúčanú hladinu dezinfekcie.  
 
 
PROGRAM OŠETROVANIA VODY V BAZÉNE LIMELIGHT 
 
Každý krok vo vašom programe údržby vody závisí na vykonaní predošlých krokov. Vynechaním kroku alebo nedosiahnutím 
odporúčaného rozpätia môže spôsobiť nerovnováhu vo vašej vodnej chémii. Nevyvážená vodná chémia môže poškodiť bazén a jeho 
komponenty ako aj spôsobiť nepohodlie užívateľovi. 
 
 
NAPLNENIE BAZÉNA VODOU 
 
1. Watkins Manufacturing Corporation odporúča používanie Clean Screen pre-filter pri napúšťaní bazénu vodou, aby sa zabránilo 

vstupu kontaminácie do bazénu.  

 VAROVANIE: Nepoužívajte filter Clean Screen pre-filter, ak plánujete  použiť bromín alebo BaquaSpa ako sanitizér.  
2. Pre-filter Clean Screen je vyrobený na odstránenie nežiadúcich kontaminácií ako špina, hrdza, saponát, riasy z naplnenej vody. 

Rozpustené minerály a kovy ako olovo, kalcium, meď a železo sa ním nedajú odstrániť. 
3. Inštrukcie sú zahrnuté v pre-filtri  Clean Screen. Keď je bazén naplnený, pokračujte v ďalšom kroku.  
 
 
UPRAVENIE CELKOVEJ ZÁSADITOSTI (TA) 
 
1. Odporúčaná TA pre vodu vášho bazénu je 40 – 120 ppm. 
2. TA je množstvo celkovej hladiny uhličitanov, bikarbonátov, hydroxidov a iných zásaditých substancií vo vode. TA je známa ako 

„tlmič pH“ vo vode. Inými slovami je to schopnosť vody odolať zmenám hladiny pH. 
3. Ak je TA príliš nízka, hladina pH bude kolísať široko z vysokej na nízku. Výkyvy pH môžu spôsobiť koróziu alebo usadzovanie 

vodného kameňa na komponenty bazénu. Nízka TA sa dá napraviť pridaním Hot Spring FreshWater pH/Alkalinity Up, alebo 
sodium hydrogen carbonate. 

4. Ak je TA príliš vysoká, hladina pH bude smerovať k vysokému stupňu a môže byť ťažké ju znížiť. Dá sa znížiť použitím bisulfátu 
sodíka. 

5. Ako je TA vyrovnaná, zostane ustálená, ale keď pridáme viac vody s vysokou alebo nízkou zásaditosťou, zvýši sa alebo sa zníži 
TA. 

6. Keď je TA na odporúčanej hladine, pristúpte k nasledujúcemu kroku. 
 
 
 
UPRAVENIE TVRDOSTI VODY (CH) 
 
1. Odporúčaná hladina CH je 50 – 150 ppm. 
2. CH je množstvo celkového rozpusteného kalcia vo vode. Kalcium pomáha kontrolovať koróziu vo vode. Preto sa neodporúča 

napustiť „mäkkú“ vodu. Je to veľmi korozívne zariadenie a môže spôsobiť vytvorenie škvŕn na povrchu bazénu.  
3. Ak je CH príliš vysoká („tvrdá voda“), môže spôsobiť sformovanie vodného kameňa na povrchu bazénu. CH môže byť znížená 

zriedením – kombináciou 75% tvrdej a 25% mäkkej vody, čo je dobrý začiatok. Ak vám nie je dostupná mäkká voda, alebo to pre 
vás nie je praktické, pridajte do vody prípravok proti škvrnám a vodnému kameňu ako Hot Spring FreshWater Stain and Scale 
Defense, podľa návodu na obale. 

4. Po vyrovnaní CH, táto úroveň normálne zostane stabilná, ale keď pridáte viac vody s vysokým alebo nízkym obsahom kalcia, zvýši 
to alebo zníži tvrdosť vody. 

5. Keď je CH na odporúčanej hladine, pristúpte k nasledujúcemu kroku. 
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ÚPRAVA pH 
 
1. Odporúčaná hladina pH vašej vody je 7,4 – 7,6. 
2. Hladina pH je množstvo kyslosti a zásaditosti. Hodnoty nad 7 sú zasadité, hodnoty pod 7 sú kyslé. Udržovanie správnej hladiny pH 

je dôležité pre:  
• Optimalizovanie efektívnosti dezinfekčného prostriedku. 
• Udržovanie vody, aby bola príjemná pre užívateľa. 
• Prevencia pokazenia zariadenia. 

3. Ak je hladina pH príliš nízka, môže nastať toto: 
• Dezinfekčný prostriedok sa rýchlo rozptýli. 
• Voda môže byť nepríjemná pre užívateľa. 
• Zariadenie bazénu môže skorodovať. 
Ak je pH príliš nízke, môžeme ho zvýšiť pridaním Hot Spring FreshWater pH/Alkalinity Up, alebo sodium hydrogen carbonate do 
vody. 

4. Ak je hladina pH príliš vysoká, môže nastať toto:  
• Dezinfekčný prostriedok je menej efektívny. 
• Vodný kameň sa vytvorí na povrchu bazénu a na zariadení. 
• Voda sa môže zakaliť. 
• Póry filtrového zásobníka sa môžu zaniesť. 
Ak je pH príliš vysoké, môžeme ho znížiť pridaním Hot Spring FreshWater pH/Alkalinity Down alebo sodium bisulfate do vody. 
POZNÁMKA: Po pridaní uhličitanu alebo bisulfátu sodíka počkajte 2 hodiny, až potom testujte vodu kvôli pH. Skoršie merania 
nemusia byť presné. 

5. Je dôležité pravidelne kontrolovať pH. pH bude ovplyvnené kúpaním, pridaním novej vody, pridaním rôznych chemikálií a typom 
použitého dezinfekčného prostriedku. 

6. Keď má pH odporúčanú hladinu, pokračujte posledným krokom. 
 
 
ÚDRŽBA HLADINY DEZINFEKČNÉHO PROSTRIEDKU 
 
1. Dezinfekčný prostriedok je veľmi dôležitý pre ničenie rias, baktérií a vírusov a pre prevenciu proti množeniu nežiadúcich 

organizmov vo vode. Na druhej strane je ale nežiadúca 
vysoká hladina dezinfekčného prostriedku, pretože to môže 
spôsobiť podráždenie očí, pokožky a pľúc. 

2. Vždy udržujte odporúčanú hladinu dezinfekčného prostriedku. 
3. Watkins odporúča  

• Sodium dichlor-s-triazinetrione (Sodium dichlór alebo 
chlór). 

• Brominating Concentrate. 
• BaquaSpa (prosím sledujte inštrukcie, použite váš 

BaquaSpa manuál). 
 

 VAROVANIE: nepoužívajte tri-chlórchlorín, žiadny typ 
stlačeného brómu, alebo chlóru, kyslé ani žiadne iné dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané firmou Watkins. 
 
 

Minimum Maximum Na zvýšenie Na zníženie

1. Celková zásaditosť (TA) 40 120 Sodium hydrogen carbonate
alebo sodium bicarbonate

Sodium bisulfate

2. Tvrdosť vody (CH) 100 150 CH Increaser (zvyšovač)
Kombinácia 75% tvrdej

a 25% mäkkej vody
alebo prostriedok proti škvrnám

a vodnému kameňu

3. Ph 7,4 7,6 Sodium hydrogen carbonate Sodium bisulfáte

4. Dezinfekčný prostriedok Viď. časť Údržba hladiny dezinfekčného prostriedku

RÝCHLY SPRIEVODCA ÚDRŽBOU VODY SPOLOČNOSTI WATKINS  MANUFACTURING CORPORATION®

Optimálne rozpätie (ppm) Ktoré chemikálie použiť
Kroky

 
 
  
 
SYSTÉM OŠETROVANIA VODY EVERFRESH® 
 
Tento systém pozostáva z nasledujúcich produktov: 
• Clean Screen pre-filter 
• Sodium dichlor (chlór) 
• Monopersulfate (MPS) 
• Vysokovýkonný ozónový systém FreshWater® III 
• FreshWaterAg+® striebornoiónový čistič 

Zásaditá voda
(zóna vodného kameňa)

Optimálna zóna

Kyslá voda
(korozívna zóna)

8,2

7,8
7,6
7,4

7,2
6,8
Ph

Pridajte pH Decreaser
pre zníženie pH

Ideálny stav

Pridajte pH Increaser
pre zvýšenie pH
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Clean Screen pre-filter sa používa, keď napúšťame bazén po prvýkrát alebo pri znovanapĺňaní. Pripojí sa na záhradnú hadicu a 
vyfiltruje hrdzu, špinu, saponát, riasy a chemikálie. 
Sodium Dichlor (chlór) je jediný odporúčaný dezinfekčný prostriedok, ktorý bude efektívny spolu so všetkými ostatnými produktmi v 
tomto systéme. 
Vysokovýkonný ozónový systém FreshWater III používa rozptylovú vypúšťaciu technológiu na produkciu vysokej koncentrácie 
ozónu, ktorý je vstrekovaný do vody bazénu. 
Monopersulfate (MPS) je oxidujúca chemikália používaná na prevenciu nánosu kontaminantov, maximalizovanie efektívnosti 
dezinfekčného prostriedku, minimalizovanie kombinovaného chlóru a zlepšenie priezračnosti vody. 
FreshWaterAg+® striebornoiónový čistič rozptyľuje strieborné ióny do vody, a tým blokuje rozmnožovanie baktérií. Ak sa skombinuje s 
MPS alebo chlórom, oxiduje častice vo vode. 
Je dôležité riadiť sa odporúčanými aplikačnými a udržiavacími programami opísanými pre používanie každého produktu. 
Ak je bazén používaný dlhšiu dobu, ako celé poobedie alebo večer, bude potrebné pridať dezinfekčný prostriedok.  
Je nevyhnutná týždenná „liečba šokom“. 
Liečba šokom rýchlo ničí všetky zostávajúce kontaminanty, kým revitalizuje striebornoiónovú náplň a umožňuje tak uvoľňovanie 
strieborných iónov ďalej do vody. Bez tejto týždennej liečby šokom, striebornoiónová náplň môže zastaviť uvoľňovanie strieborných 
iónov do vody.  
„Liečiť šokom“ môžete svoj bazén použitím MPS alebo sodium dichlóru. Liečba šokom vyžaduje oveľa menej sodium dichlóru ako MPS 
(1 čajová lyžička sodium dichlóru má také účinky ako 2 polievkové lyžice MPS). Sodium dichlór je vhodnejší pre týždenný šok pre tých 
užívateľov, ktorí majú skúsenosti s veľkým znečistením po kúpaní. 
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: MPS je oxidant, nie dezinfekčný prostriedok. 
 
INŠTRUKCIE K VÝMENE STRIEBORNOIÓNOVÉHO ČISTIČA FreshWaterAg+® 
 
Keď vymieňate FreshWaterAg+® čistič (každé 4 mesiace) odporúčame v tom istom čase vypustiť a napustiť bazén. Po znovu napustení 
bazénu vyrovnajte hladiny TA, CH a pH na odporúčané. Dezinfikujte bazén pridaním dezinfekčného prostriedku, ako MPS alebo sodium 
dichlóru (viď tabuľka dezinfekcie kvôli detailom). 
1. Zložte kryt bazénu. 
2. Opatrne odstráňte a dajte nabok kryt filtrového zariadenia. 
3. Odstráňte všetky neupevnené časti zvnútra filtrového zariadenia. 
4. Lokalizujte šedý vrchnák filtra, otočte ho v protismere hodinových ručičiek, kým sa nedá odmontovať z filtrovej stojatej rúrky. 
5. Odmontujte a očistite filtrové zásobníky.  

POZNÁMKA: Keď vymieňate striebornoiónový čistič FreshWater Ag+, je to najlepšia príležitosť na vyčistenie a vymenenie filtra, 
aby ste predĺžili jeho životnosť. Aby ste rotovali filtre, jednoducho vymeňte filter za druhý.  Potom vyčistite a uskladnite staré filtre, 
kým znova bude nevyhnutné meniť striebornoiónový čistič.  

6. Odmontujte čistič FreshWaterAg+®. 
7. Nainštalujte nový čistič FreshWaterAg+® na filtrovú stojatú rúrku. Nezatláčajte ho dolu na filtrovú stojatú rúrku. 
8. Namontujte vyčistené filtrové zásobníky. 
9. Namontujte a zaistite šedý vrchnák filtra. 
10. Nasaďte kryt filtrového zariadenia. 
11. Vráťte kryt bazénu na miesto. 

 VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte bazén s odmontovanými filtrovými zásobníkmi alebo filtrovou stojatou rúrkou! 
 

Pri spúšťaní
alebo znovunapĺňaní bazéna

SPRIEVODCA ZÁKLADNÝM OŠETROVANÍM VODY

Riaďte sa napúšťacími a znovunapĺňacími procedúrami. POZNÁMKA:  Keď napúšťate bazén,
použite Clean Screen pre-filter pre odstránenie nežiadúcich kontamintantov. 

Pred každým použitím
(otestujte pred pridaním
chemikálií; nepridávajte
žiadne chemikálie, ak majú
správnu alebo vyššiu hladinu)

Pridajte pol ( ) čajovej lyžičky sodium dichlóru
na 950 litrov

½

FLAIR, BOLT, GLOW PULSE DL

Raz týždenne

Pulse DL (Model PLSDE)
Flair (Model FLRE)
Bolt (Model BLTE)
Glow (Model GLWE)

ALEBO
    čaj. lyžičky
1  čaj. lyžičky
1  čaj. lyžičky
1  čaj. lyžičky

2
3

Pridajte jednu (1) pol. lyžicu monopersulfátu
(MPS)* na 950 litrov

Pulse DL (Model PLSDE)
Flair (Model FLRE)
Bolt (Model BLTE)
Glow (Model GLWE)

ALEBO
1     pol. lyžice
1 pol. lyžica
1 pol. lyžica
1 pol. lyžica

1
3

Pridajte jeden a pol (11 )  čajovej lyžičky
sodium dichlóru na 950 litrov

Pulse DL (Model PLSDE)
Flair (Model FLRE)
Bolt (Model BLTE)
Glow (Model GLWE)

ALEBO
2 čaj. lyžičky
11  čaj. lyžičky
11  čaj. lyžičky
11  čaj. lyžičky

Pridajte tri (3) pol. lyžice monopersulfátu
(MPS)* na 950 litrov

Pulse DL (Model PLSDE)
Flair (Model FLRE)
Bolt (Model BLTE)
Glow (Model GLWE)

ALEBO
4 pol. lyžice
3 pol. lyžice
3 pol. lyžice
11  pol. lyžice

Ka dé 4 mesiacež Vypustite a napustite bazén. Vymeňte striebornú vložku FreshWater Ag+.
POZNÁMKA: Pri napúšťaní použite Clean Screen pre-filter, aby ste odstránili nežiadúce zložky.

Ak je potrebné,
ak voda je nejasná, kalná,
alebo má zápach

Pridajte jeden a pol (1 1 ) čajovej lyžičky
sodium dichlóru na 950 litrov.

Pulse DL (Model PLSDE)
Flair (Model FLRE)
Bolt (Model BLTE)
Glow (Model GLWE)

ALEBO
2 čaj. lyžičky
11  čaj. lyžičky
11  čaj. lyžičky
11  čaj. lyžičky

 
MPS je oxidizér, nie sanitizér. 
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OTÁZKY A ODPOVEDE K STRIEBORNÝM IÓNOM 
 
Otázka: Ako sa pridávajú strieborné ióny do vody? 
Odpoveď: Náplň strieborných iónov obsahuje keramické zrnká, ktoré sú napustené striebrom. Umiestnením náplne do filtrovej 

nádržky sú zrnká vystavené prúdu vody vytvorenému 24-hodinovou činnosťou tryskovej pumpy. Prúdiaca voda cez 
chemicko-erózny proces nesie so sebou strieborné ióny nevyhnutné k dezinfekčnému činidlu do vody. 

Otázka: Čo sa stane, ak nepridáme každý týždeň „liečbu“ nechlórovým okysličovačom? 
Odpoveď: Kontamináty vo vode môžu obaliť keramické zrnká striebornoiónovej náplne, a tým blokujú prúdenie strieborných iónov do 

vody. Keď toto nastane, vo vode nebude žiadne činidlo strieborných iónov, eliminujúce ich z procesu dezinfekcie. 
Otázka: Ako často sa má vymieňať náplň čističa FreshWaterAg+®? 
Odpoveď: Musí sa vymieňať každé 4 mesiace. Prosíme obráťte sa na inštrukcie pridané ku každej náplni FreshWaterAg+®. 
Otázka: Môžem použiť ozónový systém FreshWater® III spolu so systémom strieborných iónov? 
Odpoveď: Áno, dokonca je to preferované! Použitie ozónového systému FreshWater® III zlepší výkon strieborných iónov a v podstate 

zredukuje potrebu dodatočných chemických ošetrovacích prostriedkov, keď sa bazén nepoužíva. 
Otázka: Prečo nemôžete použiť bróm alebo biguanidy namiesto MPS alebo chlóru? 
Odpoveď: Bróm alebo biguanidy budú chemicky reagovať s dezinfekčným procesom strieborných iónov. Toto eliminuje ich užitočný 

dezinfekčný efekt. 
 
Ďalšie pokyny: 
• Kontrolujte chemickú hladinu MPS alebo dichloru pred každým použitím. 
• Skontrolujte hladinu sanitizéru pred každým použitím. 
• Každé 4 mesiace meňte čistič FreshWaterAg+®. 
• Testujte týždenne úplnú zásaditosť a pH. 
• Používajte len MPS pre vírivé bazény, napríklad Hot Spring® MPS nechlórový oxidizér. 
• Skladujte chemikálie na chladnom, suchom mieste v tesne uzavretých nádobách. 
• Nepoužívajte bróm alebo biguanidy. Je v nich aktívny dezinfekčný prostriedok a skombinuje sa so striebornými iónmi a deaktivuje 

ich. 
• Nepoužívajte číridlo vody. Môže spôsobiť zakalenie vody. 
 
 
CHLÓR (SODIUM DICHLÓR) 
 
1. Dezinfekčné chemikálie, ako chlór, sú oxidanty, ktoré zabíjajú baktérie a vírusy vo vode. Voľne dostupný chlór (FAC) je množstvo 

nepoužitého chlóru dostupného na dezinfekciu bazénu. Odporúčaná hladina FAC je 3.0 – 5.0 ppm. 
2. Watkins Manufacturing Corporation odporúča použiť Hot Spring koncentrované chlórové granule (Sodium Dichlor) na 

dezinfikovanie vody. Sodium dichlór je preferovaný, pretože je úplne rozpustný, rozpúšťa sa rýchlo a je takmer pH neutrálny. 
3. Udržovanie správnej hladiny chlóru počas používania bazénu je nesmierne dôležité. 
4. Ak je FAC príliš nízke, baktérie a vírusy sa rozmnožujú rýchlejšie v teplej vode. Zvýšte FAC pridaním granulovaného sodium 

dichlóru. 
5. Ak je FAC príliš vysoké, voda môže byť neprijateľná pre vaše oči, pľúca a pokožku. Jednoducho počkajte nejaký čas. Hladina FAC 

po čase prirodzene opadne. 
6. Keď je FAC v odporúčanej norme, bazén je pripravený pre vaše potešenie. 
 

 VAROVANIE: Existuje niekoľko foriem stabilizovaného chlóru dostupného pre používanie vo vírivých bazénoch a v plaveckých 
bazénoch, každá má svoju špecifickú chemickú charakteristiku. Je dôležité vybrať si tú, ktorá je určená pre vírivé bazény. Použitie 
nesprávnych produktov ako je trichlór, ktorý má veľmi nízke pH (2,6), rýchlo sa rozpúšťa v horúcej vode, čo sa prejavuje vysokou 
hladinou chlóru, a je vyrobený pre plavecké bazény, SPÔSOBÍ ŠKODU na vašom bazéne. Použitie tekutého alebo iného typu 
stlačeného brómu alebo chlóru, kyseliny alebo iného typu dezinfekčného prostriedku, čo nie je odporúčané Watkins Manufacturing 
Corporation, POŠKODÍ váš bazén a toto nie je pokryté limitovanou zárukou. 
 
DÔLEŽITÉ: granulovaný chlór (sodium dichlor) sa pokazí, keď je skladovaný nesprávne. Odporúčame nakupovať chlór v polkilovej 
alebo kilovej nádobe a uskladňovať na chladnom a suchom mieste pre udržanie účinku. 
 
 
SUPERCHLÓROVANIE 
 
Je vytvorené na „odpálenie“ nánosu chloramínov (použitý chlór), na eliminovanie zápachu chlóru a na udržanie správnej hladiny 
voľného chlóru. 
Pri superchlórovaní otvorte kryt bazénu najmenej na polovicu na 20 minút na vyvetranie chlórových výparov. Vysoká koncentrácia 
týchto výparov v dôsledku superchlórovania (nie denná dezinfekcia), môže spôsobiť odfarbenie alebo poškodenie spodnej časti krytu 
alebo poškodenie kachličiek, čo nie je pokryté zárukou. 
 
DÔLEŽITÉ: vždy nechajte FAC klesnúť na 5 ppm pred použitím bazénu. 
 

 VAROVANIE: nikdy nenechajte otvorený bazén bez dozoru, hlavne ak sa pri ňom nachádzajú deti! 
 

NEPOUŽÍVAJTE BAZÉN!
Kým údaj

na testovacom pásiku
nie je pod touto hladinou.

543210 6

ÚDAJ Z DPD TESTOVACEJ SÚPRAVY CHLÓRU ALEBO TESTOVACIEHO PÁSIKA

NEPOUŽÍVAJTE BAZÉN!
Pridajte chlór,

aby ste dosiahli požadovanú
bezpečnostnú hladinu.
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VYTVORENIE DEZINFEKČNÉHO ROZVRHU 
 
Počas prvého mesiaca vlastníctva, merajte zostatok dezinfekčného prostriedku denne, aby ste si vytvorili štandard pre USER LOAD 
(počet užívateľov) a USAGE TIME (čas používania) oproti SANITIZER NEEDED (potrebná dezinfekcia). 
• USER LOAD = počet ľudí, ktorí vstúpia do bazénu. 
• USAGE TIME = množstvo času stráveného užívateľom v bazéne. 
• SANITIZER NEEDED = množstvo FAC potrebné na zosúladenie počtu užívateľov a ich kombinovaný čas strávený v bazéne. 
Napríklad, 2 používatelia, ktorí pravidelne používajú bazén večer 20 minút vytvoria špecifickú a tak trocha stálu požiadavku na 
dezinfekciu.  
Počas prvého mesiaca vlastníctva, títo 2 používatelia môžu presne určiť, koľko dezinfekčného prostriedku treba použiť po poriadku na 
udržanie správneho zostatku. Ak sa hocikedy počet užívateľov v bazéne a/alebo harmonogram používania dramaticky zmení (pozvaní 
hostia), množstvo a častosť pridávania dezinfekčného prostriedku dramaticky vzrastie. 
Čím je väčší čas používania alebo počet ľudí používajúcich bazén, tým rýchlejšie sa zmenšuje hodnota zostatku. 
 
 
DODATOČNÁ ÚDRŽBA VODY 
 
Správna dezinfekcia vody a rovnováha minerálov (kontrola pH) sú absolútne nevyhnutné pre skompletizovanie programu na údržbu 
vody bazénu. 
Tu sú 3 ďalšie známe prídavné prostriedky, ktoré máte na výber: 
 
 
ODSTRAŇOVAČE NÁNOSU MINERÁLOV 
 
Ako sa voda odparí a nová voda sa pridá, množstvo rozpustených minerálov sa zvýši (znížte odparovanie tým, že necháte bazén 
prikrytý kedykoľvek je to možné). Voda bazénu sa nakoniec môže zmeniť na „tvrdú“ (príliš vysoká tvrdosť kalcia) dostatočne na 
poškodenie ohrievača kalcifikovaním jeho povrchu. Správna kontrola pH to môže minimalizovať. 
Normálne nánosy mydla vyžadujú výmenu vody dostatočne pravidelne tak, aby prirodzené nánosy minerálov neboli problémom. 
Príležitostne vysoký obsah železa alebo medi vo vode môžu vytvoriť zelené alebo hnedé škvrny na bazéne. Odstraňovač nánosu 
minerálov môže pomôcť redukovať tieto kovy. 
 
POZNÁMKA: Dobrá voda má vysokú koncentráciu minerálov. Pri použití malého prúdenia vody, extra výkonný pórový vodný filter 
(napr. in-line pred filter ako Clean Scren pre-filter) pomôže odstrániť veľa z väčších častíc počas napúšťania bazénu. In-line pred filtre si 
môžete zakúpiť u dodávateľa bazénov Hot Spring. 
 
 
PENOVÉ ODSTRAŇOVAČE 
 
Treba vymieňať vodu v bazéne kvôli usádzaniu mydla vo vode. Mydlo typicky vytvorí vo vode penu, keď pracujú trysky. Mydlo sa 
dostáva do bazénu 2 spôsobmi: z tiel užívateľov, ktoré zadržiavajú mydlový roztok po sprchovaní, a z kúpacieho odevu, ktorý zadržiava 
mydlo po umývaní. 
 
Penové odstraňovače môžu zadržiavať penu, ale nemôžu odstrániť mydlo z vody. Mydlo sa veľmi ťažko odstraňuje z vody, pretože 
mydlo neoxiduje so žiadnou chemikáliou pridanou do bazénu. Len ozón môže oxidovať s mydlom. 
 
Nakoniec mydlový nános vo vode bude koncentrovaný, s výsledkom nečistého pocitu na pokožke kúpajúceho, čo je nemožné odstrániť. 
Keď toto nastane, je čas na vypustenie a znova napustenie bazénu. V závislosti od vstupu mydla, voda by mala vydržať 4 mesiace do 
potreby vypustenia. 
 
 
OZÓN (VOLITEĽNÝ) 
 
Ozón je silné oxidačné činidlo, ktoré sa vytvára v prírode alebo umelo človekom. Ozón oxiduje široké množstvo vodných kontaminátov, 
od zvyškov mydla až po baktérie.  
Vysokovýkonný ozónový systém FreshWater III je jediný ozónový čistiaci systém povolený pre inštaláciu vo vašom bazéne Hot Spring . 
Táto systémová jednotka využíva technológiu rozptylového vyprázdňovania (CD) na vytvorenie vyššej koncentrácie ozónu ako je 
vytváraná konkurenčnými ozónovými systémami s UV svetlom. 
Vysokovýkonný ozónový systém FreshWater III namontovaný pod obklad ponúka menej zjavnú inštaláciu a je menej prístupný k 
účinkom teplotám mrazu. Odmontujte dvierka priestoru zariadenia na kontrolu činnosti jednotky (toto predchádza odpojeniu bazénu 
pred jeho vypustením). Jednoducho počúvajte bzukot transformátora kvôli overeniu činnosti vysokovýkonného ozónového systému 
FreshWater III. 
Ozónový systém FreshWater III vo vašom bazéne vysoko zvyšuje kvalitu vody, keď je použitý ako doplnok k správnemu programu na 
údržbu vody. Protikladom niektorých informácií kolujúcich v priemysle plaveckých a vírivých bazénov ohľadom ozónových systémov, 
ozón NEMÔŽE byť použitý ako nezávislý dezinfekčný prostriedok, číridlo vody, anti-penidlo a činidlo na komplexné zlučovanie 
minerálov. Druhotný zdroj sanitizéru musí byť používaný, aby udržal hladinu voľného chlóru na 2.0 ppm. Watkins Manufacturing 
Corporation odporúča, aby bol program na chemickú údržbu založený na sledovaní uznávaných a dokázaných priemyselných 
štandardov, keď používate systém na čistenie ozónu, aby ste zaistili dezinfekciu vody a najvyššiu kvalitu očistenej vody. 
 
 
ČISTENIE OZÓNOVÉHO VSTREKOVAČA (Voliteľné vybavenie) 
 
Nánosy minerálov môžu upchať ozónový vstrekovač, čo spôsobí nedostatok prúdenia alebo nízky prúd ozónových bubliniek. Na 
prevenciu tohto si pozrite inštrukcie na čistenie vstrekovača: 
 
1. Odpojte bazén od prúdu. 
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2. Vstúpte do priestoru zariadenia. 
3. Nájdite ozonátor v priestore zariadenia a odpojte ho od kontrolnej skrine. 
 

Kyselina dusičná sa zhroma ďuje vo vzdu ných častiach ozonátoru a vstrekovača.
Kyselina dusičná spôsobí rozsiahle chemické popáleniny, ak je vytvorený priamy kontakt s poko kou,

 tak e v dy noste ochranné rukavice, okuliare a oblečenie, keď pracujete na ozonátorových
a vstrekovacích trubkách. Na prevenciu inhalácie alebo po itia kyseliny dusičnej,

NEFÚKAJTE alebo nevdychujte ústami pri adaptéroch, zariadení alebo potrubí ozonátorových
alebo vstrekovacích vzduchových trubiek.

ž š
ž

ž ž
ž

!  !VAROVANIE

 
 
4. Nalejte 1/2 litra bieleho octu do nádoby, napr. hrnček alebo kanvica. Umiestnite nádobu na podlahu časti zariadenia. POZNÁMKA: 

Biely ocot nepoškodí žiadne komponenty bazénu. 
5. Opatrne spustite dlhú Tygon/Kynar trubicu k dnu ozonátora. Môžete nájsť tekutú substanciu v potrubí. Ak sa tam tekutá substancia 

nachádza, UISTITE SA, ABY STE NEPRIŠLI S TOUTO SUBSTANCIOU DO STYKU (VIĎ VAROVANIE HORE). 
6. Umiestnite koniec trubice do octu, súčasne kontrolujte, že druhý koniec potrubia sedí na spodku nádoby.  
7. Obnovte prívod elektrického prúdu do bazénu. 
8. Nechajte bazén bežať, kým celý 1/2 liter octu je preč. Toto by malo zaistiť veľký prúd octu cez vstrekovač a vyčistiť zablokovanie. 
9. Odpojte bazén od prúdu. 
10. Odstráňte prázdny hrnček alebo kanvicu. 
11. Znova nainštalujte trubicu na dno ozonátora. 
12. Pripojte ozonátor na kontrolnú skrinku. 
13. Zavrite dvierka priestoru zariadenia. 
14. Obnovte prívod elektrického prúdu do bazénu. 
 
ROBTE: 
 
• Nepoužívajte kyselinu pre plavecké bazény na zníženie pH. 
• Nestriekajte zvyšovač pH na obloženie Everwood. 
• Nepoužívajte zhustené dezinfekčné prostriedky. 

Použitie brómových tyčiniek alebo tabletiek v plavákoch, čo môže byť zachytené vo vypúšťadle alebo na chladiacom mieste (alebo 
výlevke z podlahy bazénu) sa preukáže odfarbením alebo porušením povrchu bazénu. 

• Nepoužívajte plavákové typy dezinfekčných systémov, keďže je to slabé alebo žiadne riešenie k programu údržby vášho bazénu. 
 
Povrch bazénu ľahko znesie efekty správne podaného dezinfekčného prostriedku. Plavákové činidlá môžu byť zachytené na jednom 
mieste a spôsobiť predezinfikovanie (alebo chemické vznietenie) toho miesta. 
Ak je nastavenie činidla príliš vysoké, vysoká koncentrácia môže odfarbiť povrch bazénu a poškodiť spodnú časť jeho krytu. 
Automatické plavákové činidlá majú tendenciu buď prebrómovať alebo nedostatočne brómovať, keďže hladina narušenia je rôzna. 
Škoda na bazéne a kryte môže nastať veľmi rýchlo. 
 

 VAROVANIE: Watkins Manufacturing Corporation NEODPORÚČA použitie žiadneho plavákového chemického činidla. Škoda na 
povrchu bazénu a jeho častiach spôsobená týmto činidlom, je špeciálne nepokrytá zárukou. 
 
• Nepoužívajte dezinfekčný prostriedok, ktorý nie je vyrobený pre vírivé bazény. 
• Nepoužívajte domáce bielidlá (tekutý sodium hypochlorite). 
• Nesypte alebo nestriekajte chemikálie na povrch vody. Tento spôsob môže spôsobiť chemicky vytvorené bubliny (nesprávne 

používanie chemikálií). 
• Používajte iba granulované formy sanitizérov. 
• Pridávajte všetky chemikálie pomaly do oddelenia s filtrami pri prevádzke tryskovej pumpy na desať minút. 
• Venujte špeciálnu pozornosť, ak pridávate jedlú sódu na čistenie ako interiérových tak aj plastových povrchov. 
 
 
ZÁKLADNÉ OTÁZKY O CHEMIZÁCII VODY 
 
Otázka: Prečo nemôžete použiť plavák na dezinfekciu vody vášho bazénu? 
Odpoveď: Watkins Manufacturing Corporation to neodporúča z 3 dôvodov: 

1. Plavák nie je schopný kontrolovať hladinu dezinfekčného prostriedku, v ktorom je rozpúšťaný vo vode. Keď je plavák 
prvýkrát pridaný do bazénu, hladina dezinfekčného prostriedku môže byť extrémne vysoká. Vysoká hladina 
dezinfekčného prostriedku môže chemicky popáliť alebo odfarbiť povrch bazénu alebo spodnú časť krytu. Po určitej 
dobe hladina dezinfekčného prostriedku ovplyvnená plavákom klesne skoro na nulu. Nízka hladina dezinfekčného 
prostriedku podporuje rozmnožovanie baktérií, vírusov a rias vo vode bazénu. 

2. Plaváky majú tendenciu zostať na 1 mieste bazénu dlhý čas (často nad chladiacim sedadlom) vystavujúc toto miesto 
extrémnym hladinám dezinfekčného prostriedku. 

3. Plavák umožní časticiam vysoko koncentrovaného dezinfekčného prostriedku vypadnúť a usadiť sa na dne alebo 
sedadlách povrchu bazénu. Tieto častice dezinfekčného prostriedku chemicky popália povrch bazénu. Aj keď je váš 
bazén špeciálne vyrobený, aby odolal efektom chemikálií určených pre vírivé bazény, žiadny povrch bazénu nevydrží 
tento typ vysoko koncentrovaných chemikálií. Zapamätajte si, nesprávne použitie chemikálií je špeciálne vybrané z 
pokrytia zárukou. 

 
Otázka: Keď otvorím bazén, cítim chlór. Ako sa zbaviť tohto zápachu? 
Odpoveď: Existujú 2 typy chlóru v bazéne. 1. typ = FAC, čo je chlór dostupný pre dezinfekciu vášho bazénu. Tento typ chlóru nemá 

zápach. 2. typ = Chloramín, ktorý je zvyškom z chlóru už spotrebovaného. Chloramíny majú silný chlórový zápach. Zápach 
z chloramínov sa dá eliminovať „šokovaním“ vody. Ak cítite zápach chlóru vo vode, váš bazén vám pripomína, aby ste 
pridali šokovací prípravok. 
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Otázka: Prečo nemôžem napúšťať bazén mäkkou vodou? 
Odpoveď: Mäkká voda je v podstate taká istá ako správna bazénová voda okrem tej väčšiny alebo všetkého kalcia nahradeného 

sodíkom. Mäkká voda môže spôsobiť koróziu ohrievača a iných komponentov. Výmena komponentov poškodených 
skorodovaním je veľmi drahá. 

 
Otázka: Snažím sa zredukovať počet chemikálií, ktorým je vaša rodina vystavená. Naozaj je potrebné používať toľko veľa 

chemikálií a v takých množstvách? 
Odpoveď: Kým vystavenie hocakej chemikálii môže byť zdraviu škodlivé, nízke hladiny chemikálií sú efektívne a priaznivé. V prípade 

vody bazénu podľa programu na udržiavanie vody bazénov Hot Spring sú potrebné odporúčané chemikálie na ochranu 
užívateľa pred vodnými patogénmi (mikróby pôsobiace ochorenia) a na ochranu komponentov pred koróziou. Systém 
ošetrovania vody EverFresh minimalizuje použitie chemikálií s nešetrnými vedľajšími účinkami, napr. halogénové 
dezinfekčné prostriedky. 

 
Otázka: Prečo nie je škoda spôsobená chemikáliami pokrytá zárukou? 
Odpoveď: Hladiny chemikálií a kvalita vody sú pod vašou priamou kontrolou. Pod správnou základnou ochranou bude váš bazén 

miestom relaxácie v horúcej vode po mnoho rokov. Ak si nie ste istí chemikáliami alebo ich použitím, kontaktujte vášho 
autorizovaného dílera alebo Watkins Manufacturing Corporation. 

 
 
VODNÁ TERMINOLÓGIA 
 
Nasledujúce chemické názvy sú použité v časti Kvalita a údržba vody. Ich porozumenie vám pomôže lepšie pochopiť proces údržby 
vody. 
 
Bromamíny zlúčeniny vytvorené kombináciou brómu s dusíkom z telových olejov, perspirantov, moču,... Na 

rozdiel od chloramínov, bromamíny nemajú ostrý zápach a sú efektívnymi dezinfekčnými 
prostriedkami. 

Bróm halogénový dezinfekčný prostriedok (tá istá chemická trieda ako chlór). Je obyčajne používaný v 
tyčinkách, tabletkách alebo granulovanej forme. Viď čo robiť a čo nerobiť v časti o údržbe vody 
pre ďalšie informácie. 

Tvrdosť vody množstvo rozpusteného kalcia vo vode. Malo by byť približne 150 – 200 ppm. Vysoká hladina 
kalcia spôsobí zakalenie vody a vytvorenie vodného kameňa. Nízka hladina spôsobí poškodenie 
zariadenia bazénu. 

Chloramíny zlúčeniny vytvorené kombináciou chlóru s dusíkom z telových olejov, perspirantov,... Môžu 
spôsobiť podráždenie očí, tak isto silný zápach. Sú ľahšie a pomalšie sa rozpúšťajúce 
dezinfekčné prostriedky ako bromamíny. 

Chlór výkonná dezinfekčná chemikália pre váš bazén. Watkins Manufacturing Corporation odporúča 
používať typ granulovaného chlóru Sodium dichlor. Tento typ je preferovaný kvôli svojej 
absolútnej rozpustnosti a takmer úplnej pH neutrálnosti. 

Chlórový (alebo brómový) zostatok množstvo chlóru alebo brómu zostávajúceho po uspokojení potreby chlóru alebo brómu. 
Zostatok je potom množstvo dezinfekčného prostriedku, ktorý dokáže chemicky zahubiť 
baktérie, vírusy a riasy. 

Korózia postupné voľné odstraňovanie kovových častí bazénu, väčšinou spôsobené chemikáliami. V 
podstate je spôsobená nízkym pH alebo vodou s hladinami TA, CH, pH alebo dezinfekčného 
prostriedku mimo odporúčanej. 

DPD preferované činidlo používané v testovacích sadách na odmeranie FAC. 
Halogén každý z týchto 5 prvkov: Fluór, Chlór, Bróm, Jód, Astát. 
MPS  monopersulfát je nechlórový oxidizér používaný so systémom čistenia strieborných iónov 

FreshWaterAg+®. 
Kyselina dusičná zloženie kyseliny dusičnej, vysoko korozívna chemikália, je vedľajším produktom procesu tvorby 

ozónu. Kyselina dusičná je tvorená vo veľmi malom množstve a ľahko sa rozpustí v prúde vody 
s ozónom.  

Oxidizér použitie oxidujúcej chemikálie je na prevenciu nánosu kontaminantov, maximalizovanie 
efektívnosti dezinfekčného prostriedku, minimalizovanie kombinovaného chlóru a zlepšenie 
priezračnosti vody. 

Ozón ozón je silný okysličovací prostriedok, ktorý je produkovaný v prírode aj umelo človekom. Ozón 
neformuje žiadne vedľajšie produkty chloramínov (ozón vlastne oxiduje chloramíny) a nezmení 
vodné pH. 

Patogén  mikroorganizmus podobný baktérii, ktorý spôsobuje choroby. 
PH množstvo vodnej kyslosti a zásaditosti. Odporúčaná hladina pH je 7,4 – 7,6. Pod 7,0 je voda 

príliš kyslá a môže poškodiť ohrievací systém. Nad 7,8 je voda príliš zásaditá a môže spôsobiť 
zakalenie a vytvorenie vodného kameňa na povrchu bazénu a na ohrievači.  

Ppm skratka „parts per million“ (časti z milióna), štandardné množstvo koncentrácie chemikálií vo 
vode. Identické pre mg/l (miligramy na liter). 

Činidlo chemický materiál v tekutom stave, púdri alebo tabletkovej forme na použitie pri chemickom 
testovaní. 

Dezinfekčný prostriedok sú pridávané a udržiavané na odporúčaných hladinách kvôli ochrane kúpajúcich sa pred 
patogenickými organizmami, ktoré môžu spôsobiť infekciu alebo chorobu. 

Vodný kameň  drsné kalcium zadržiavajúce nánosy, ktoré pokrývajú povrch bazénu, ohrievača, vodovodných 
trubiek a upchávajú filtre. V podstate, vodný kameň je spôsobený obsahom minerálov 
skombinovaných s vysokým pH. Ešte k tomu sa vodný kameň formuje aj pri vyššej teplote vody. 

Super-chlorinácia  tiež známa ako liečba šokom, keď je použitý chlór na dezinfekciu. Je to proces pridania 
významnej dávky rýchlo rozpustného dezinfekčného prostriedku (odporúča sa MPS alebo 
sodium dichlór) na zoxidovanie nefiltrovaného organického odpadu a odstránenie chloramínov a 
bromamínov. 

Úplná zásaditosť  množstvo bikarbonátov, uhličitanov a hydroxidov vo vode. Správna TA je dôležitá pre kontrolu 
pH. Ak je TA príliš vysoká, je ťažké nastaviť pH. Ak je TA príliš nízka, bude ťažké udržať pH na 
správnej hladine. Požadovaná hladina TA je 40 – 120 ppm. 
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SERVISNÉ INFORMÁCIE 
 
HLAVNÉ INFORMÁCIE 
 
Bazén Hot Spring bol skonštruovaný tak, aby vám po dlhé roky bez problémov poskytoval úžitok. Príležitostne sa môžu objaviť 
problémy na zariadení, v takom prípade žiadajte opravu od kvalifikovaného servisného pracovníka. Napriek tomu, že také jednoduché 
opravy ako znovu vsadenie GFCI ističa, nulovanie vysoko limitného termostatu, alebo výmena žiarovky nevyžaduje servisnú službu, 
môžu naznačovať, že sa jedná o vážnejšie poruchy. Tieto poruchy potom vyžadujú kvalifikovaného servisného technika. Pred tým, než 
zavoláte servisnú službu, prosím nahliadnite do Sprievodcu riešenia problémov. 
 
POZNÁMKA: Vždy si nechávajte účet z kúpy kvôli budúcemu možnému zdokladovaniu. 
 
 
GFCI A VYSOKOLIMITNÝ TERMOSTAT 
 
Ak bazén nefunguje, vždy najprv skontrolujte, či je pripojený ku zdroju. 
Skontrolujte GFCI ističe na hlavnom paneli. Keď GFCI nefunguje, resetujte ho. Ak sa neresetuje, môže to znamenať, že vznikol skrat v 
elektrických komponentoch. Privolajte autorizovaného servisného technika kvôli určeniu bližšej diagnózy.  
Ak pri kontrole GFCI nezistíte žiadnu závadu, skontrolujte poistky domu a uistite sa, že hlavná poistka elektrického obvodu sa nevypla. 
Ak sa vypla, to signalizuje, že obvod bol buď preťažený, alebo nastal skrat medzi panelom s poistkami a ovládaním alebo subpanelom 
bazénu. V takomto prípade vyhľadajte kvalifikovaného elektrikára. 
Ak po skontrolovaní hlavného vypínača a GFCI nenájdete žiadnu závadu, skontrolujte vysoko limitný termostat. Pre jeho kontrolu 
jednoducho vypnite bazén na 30 sekúnd. Toto automaticky vynuluje vysoko limitný termostat, ak je na ňom závada. Keď bazén po 
znova spustení energie zosilní, je to znamenie, že cez ohrievačom preteká redukovaný prúd vody. Výpadok vysoko limitného 
termostatu je obvykle výsledkom jedného, alebo kombináciou nasledujúcich problémov: 1) upchaté filtrové zásobníky, 2) upchatie 
systému potrubia, 3) nefungujúca cirkulačná pumpa ohrievača, 4) bazén nebol pred vypustením odpojený od zdroja, 5) vzduch v 
potrubí. (Blikajúci indikátor Power na prednej strane kontrolného panelu bude signalizovať poruchu vysoko limitného termostatu.) 
Ak bazén nebude fungovať ani po odpojení a resetovaní GFCI alebo resetovaní vysokolimitného termostatu, potom by ste sa 
s problémom mali obrátiť na kvalifikovaného servisného technika. Pozrite sa do oddielu ohrievania, či bazén funguje, ale nezohrieva, 
alebo pozrite sa do tabuľky Riešenie problémov.  
 
NO-FAULT OHRIEVAČ A INTEGROVANÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ 
 
Watkins Manufacturing Corporation bezpodmienečne ručí za ohrievač No-Fault proti akejkoľvek poruche, ktorá vyžaduje jeho výmenu. 
Trvanie záruky je rovnaké ako je uvedené v Záruke komponentov. Táto záruka definuje bezpodmienečné pokrytie bez výnimky, že 
komponenty nepracovali v systéme bazénu správne. To znamená, že podmienky, ktoré normálne rušia limitovanú záruku, ako 
poškodenie vodnou chémiou, sa nevzťahujú na ohrievač No-Fault. 
Je dôležité vedieť, že ohrievač No-Fault je chránený aj vysoko limitným termostatovým okruhom aj integrovaným tlakovým spínačom. 
Príčiny vypnutia vysoko limitného ohrievača sme prediskutovali v predošlej časti. 
Pokiaľ bazén nezohrieva, červené a zelené svetlo bliká, ale pumpa a osvetlenie fungujú, môže to znamenať, že je otvorený tlakový 
spínač. Otvorenie tlakového spínača je normálne výsledkom jedného alebo kombinácie týchto problémov: 1) upchatý filtrový zásobník, 
2) upchatie systému potrubia, 3) nefungujúca cirkulačná pumpa ohrievača, 4) bazén nebol pred vypustením odpojený od zdroja, 5) 
vzduch v potrubí. Keď je problém identifikovaný a napravený, tlakový spínač sa uzatvorí, čo zenergizuje ohrievač. 
 
 
SILENT FLO 5000 CIRKULAČNÁ PUMPA A TERMÁLNY PRERUŠOVAČ CIRKULAČNEJ PUMPY 
 
Silent FLO 5000 cirkulačná pumpa je presne určená, vodou ochladzovaná, energicky výkonná, tichá a umožňujúca kontinuálnu filtráciu. 
Keďže je Silent FLO 5000 pumpa ochladzovaná vodou, je zabezpečená termálnym prerušovačom, čo je prevencia proti poškodeniu 
pumpy prehriatím, keď cez ňu neprúdi voda.  
Vypnite termálny prerušovač cirkulačnej pumpy odpojením bazénu od zdroja a nechajte pumpu ochladiť. 
Výpadok termálneho vypínača je obvykle výsledkom jednej, alebo kombináciou nasledujúcich problémov: 
1. Upchaný filtrový zásobník. 
2. Upchatie systému potrubia. 
3. Nefungujúca cirkulačná pumpa ohrievača. 
4. Bazén nebol pred vypustením odpojený od zdroja. 
5. Vzduch v potrubí. Po zistení a odstránení poruchy bude možné resetovať termálny vypínač pumpy, ktorá bude potom normálne 

fungovať. 
 
 
VYSOKOVÝKONNÝ OZÓNOVÝ SYSTÉM FRESHWATER III (VOLITEĽNÉ) 
 
Tento systém prakticky nepotrebuje údržbu, pretože je umiestnený v priestore zariadenia bazénu. 
 

 VAROVANIE: Ak váš bazén vyžaduje riešenie problémov okrem riešení v tomto manuáli, kontaktujte svojho dodávateľa bazénov 
Hot Spring. Ozónové systémy FreshWater III by mali byť servisované len kvalifikovaným technikom. 
 
ZÁRUČNÁ POZNÁMKA: Čistenie ozónového vstrekovača nie je pokryté zárukou. Pozrite si časť OZÓN v tomto manuáli kvôli 
inštrukciám o čistení ozónového vstrekovača. 
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RÔZNE SERVISNÉ INFORMÁCIE  
 
Kontrolné a vysoko limitné termostaty sú vybavené elektronickými senzormi, ktoré sú prepojené s potrubím bazénu. Nikdy netrhajte ani 
neprerušujte drôty, ktoré spájajú senzory termostatu v kontrolnej skrinke. 
Trysková pumpa je vybavená termálnym vypínačom pri preťažení, ktorý je zostrojený na ochranu pumpy pred prehriatím. Ak sa pumpa 
sama vypne v staršom bazéne, môže to signalizovať poruchu ložísk motora pumpy. Ak sa pumpa sama vypne v novom bazéne, je to 
obvykle výsledkom jedného, alebo kombináciou viacerých nasledujúcich faktorov: 
- Tepelné preťaženie: Nie všetky termálne vypínače sú rovnaké. Niektoré sú viac citlivé než iné a prerušia chod pumpy už pri 

nižších teplotách. 
- Nesprávne zapojenie: Pokiaľ je bazén pripojený predĺženým káblom a elektrické vedenie nie je dostatočné, pumpa nemá 

dostatočnú zásobu energie, a preto môže spotrebovávať viac prúdu a produkovať nadmerné teplo. 
 
 
ČO NESPADÁ DO ZÁRUKY 
 
Limitovaná záruka je neplatná, ak bol vírivý bazén Hot Spring nesprávne nainštalovaný, modifikovaný, vystavený zneužitiu alebo 
nesprávnemu použitiu, alebo ak opravy bazénu neboli vykonané autorizovaným zástupcom Watkins Manufacturing Corporation.  
Zmena zahŕňa výmenu komponentov alebo potrubia, elektrickú konverziu, alebo pridanie nepovolených dezinfekčných prostriedkov 
alebo čistiacich prostriedkov alebo ohrievací systém, ktorý spôsobuje poškodenie komponentov a zariadenia, alebo ak operačné 
podmienky nie sú bezpečné.  
Nesprávne použitie alebo zneužitie zahŕňa iné úkony ako sú v inštrukciách Watkins Manufacturing Corporation, alebo použitie bazénu v 
aplikácii, pre ktorú nie je vyrobený. Špeciálne: používanie bazénu v nedomovej aplikácii, poškodenie spôsobené činnosťou bazénu 
mimo špecifikovaných požiadaviek na voltáž (240V +- 10%) alebo voda v bazéne je mimo teplotného rozpätia 1°C a 49°C, poškodenie 
spôsobené výkyvmi vo voltáži alebo stavom „zatemnenia“, poškodenie spôsobené špinavými, upchatými alebo kalcifikovanými filtrovými 
zásobníkmi (viď inštrukcie o starostlivosti a údržbe vody v tomto manuáli vlastníka), poškodenie povrchu bazénu spôsobené Tri-
chlórom, BCDMH, chemickými tabletami v plaváku, kyselinou alebo inými dezinfekčnými chemikáliami alebo čističmi povrchov, ktoré nie 
sú odporúčané Watkins Manufacturing Corporation, poškodenie komponentov alebo povrchu bazénu spôsobené nesprávnym 
vyrovnaním pH alebo inou nesprávnou chemickou údržbou a poškodenie povrchu spôsobené nechaním bazénu nezakrytého, keď je 
bez vody a kvôli priamemu vystaveniu slnku (toto môže spôsobiť tepelné vyčerpanie v regiónoch s teplým podnebím), sú považované 
za zneužitie a nie sú kryté touto zárukou. 
Činnosť prírody a poškodenie spôsobené zvieratami, hlodavcami a hmyzom sú považované za zneužitie a nie sú pokryté touto zárukou. 
 
* činnosť bazénu neznamená používanie bazénu! Watkins Manufacturing Corporation neodporúča používať bazén, ak je teplota vody 
vyššia alebo nižšia ako teplotné rozpätie kontrolného panelu bazénu. 
 
 
ODVOLANIA 
 
Watkins Manufacturing Corporation nie je zodpovedná za škodu pri používaní bazénu Hot Spring alebo iné nehodové alebo vyplývajúce 
výdavky, poplatky alebo poškodenia, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na odstránenie trvalej podlahy alebo nevyhnutnosť 
premiestnenia žeriavom. Každá zahrnutá záruka má trvanie rovnaké ako aplikovateľná limitovaná záruka uvedená hore. Niektoré štáty 
neumožňujú limitovanie doby trvania zahrnutej záruky. Za žiadnych okolností nemôže byť Watkins Manufacturing Corporation alebo jej 
zástupca braný na zodpovednosť za poranenie osôb alebo poškodenie majetku, akokoľvek vzniknuté. 
 
 
ZÁKAZNÍCKY SERVIS FIRMY WATKINS 
 
Ak máte nejaké otázky ohľadom nastavenia, činnosti alebo údržby bazénu Hot Spring, ktoré neboli zodpovedané v tomto manuáli, 
kontaktujte svojho dodávateľa Hot Spring. 
 
 
KONTAKT NA VAŠU SERVISNÚ SPOLOČNOSŤ 
 
Výhradným servisným zástupcom povereným spoločnosťou Watkins® Manufacturing Corporation pre Slovenskú republiku je : 
 
 

 
 
 
 
 
 

SMIS SK s.r.o. 
 
Šustekova 20 
851 04 Bratislava 
tel. : 02 4363 2251 
fax : 02 4363 2253 
mobil : 0903 708 696 
               0910 960 989 

 
 
Letná 40 
040 01 Košice 
tel. : 055 720 8212 
fax : 055 720 8218 
mobil :   0911 657 766 
  0903 657 799 

e-mail : smis@smissk.sk www.smissk.sk
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VŠEOBECNÝ OPERAČNÝ SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV 
 
Ak nastane nejaký problém, neváhajte kontaktovať svojho autorizovaného dílera. Pokiaľ sa rozhodnete pomôcť si sám, uvádzame v 
nasledujúcej tabuľke niektoré rady, ako určiť a opraviť bežné problémy a poruchy. 
 

Problém

Nefunguje celý bazén. Výpadok elektriny.
Vypnutie GFCI.

Vypnutie vysokolimitného termostatu.

Aktivovaný SPA LOCK.

·
·

·

·

·
·

·

·

Skontrolujte zdroj elektriny.
Resetujte GFCI; pokiaľ sa neresetuje,
volajte servis.
Odpojte elektrinu na najmenej 30 sekúnd,
aby sa resetoval vysoko limitný ohrievač.
Ak sa neresetuje, skontrolujte upchatie
filtrov. Ak sa stále vypína,
zavolajte na servis.
Deaktivujte SPA LOCK.

Bazén nezohrieva; trysky
a osvetlenie fungujú
(indikátory Power a Ready blikajú).

Integrovaný tlakový spínač otvorený.

Vypnutý teplotný spínač cirkulačnej pumpy.

·

·

·

·

Skontrolujte, či nie sú upchaté filtre.
Integrovaný tlakový spínač sa resetuje,
pokiaľ sa obnoví prietok vody ohrievačom.
Ak bude ohrievač vypínať pravidelne,
volajte  servis.
Skontrolujte či nie sú upchaté filtre,
alebo vzduchové bubliny v potrubí.
Odpojenie bazénu od zdroja umožní
cirkulačnej pumpe, aby sa ochladila.
Teplotný vypínač cirkulačnej pumpy
sa resetuje po ochladení pumpy a znovu-
pripojení bazénu ku zdroju. Volajte servis,
ak sa bude teplotný vypínač
pravidelne vypínať.

Slabé alebo vytryskujúce trysky. Príliš nízka hladina vody.
Upchaté filtre.
Páčka Air Control uzavretá.

·
·
·

·
·
·

Pridajte vodu.
Vyčistite filtre.
Otvorte páčky Air Control.

Nefunkčné svetlo. Aktivovaný Spa Lock
Svetlo, káble alebo zapojenie pokazené

·
·

·
·

Deaktivujte SPA LOCK.
Volajte na servis.

Indikátor Power bliká (celý
bazén mimo prevádzky).

Príliš nízka hladina vody.
Upchaté filtre.
Páčka Air Control uzavretá.

··
·
·

Odpojte prívod energie na min. 30s.,
aby sa resetovali vysokolimitný ohrievač.
Ak sa neresetuje, skontrolujte upchatie
filtrov. Ak vypínanie pokračuje,
volajte servis. 

Indikátor Ready bliká. Problém so senzorom teploty. ·· Odpojte prívod energie na min. 30s.
ak blikanie pokračuje, volajte servis.

Indikátor Modré Logo
„Power“ bliká

Vysokolimitný termostat ohrievača vypnutý. ·· Odpojte prívod energie na min. 30s.,
aby sa resetovali vysokolimitný ohrievač.
Ak sa neresetuje, skontrolujte upchatie
filtrov. Ak vypínanie pokračuje,
volajte servis.

Možné príčiny Riešenie

VŠEOBECNÝ OPERAČNÝ SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Indikátor Zelené logo
„Ready“ bliká

Problém so senzorom teploty. ·· Odpojte prívod energie na min. 30s.
ak blikanie pokračuje, volajte servis.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV PRI ÚDRŽBE VODY 
 
 

Problém

Zakalená voda. Špinavé filtre.
Nadbytočné oleje/organická hmota.
Nesprávna dezinfekcia.
Nános častíc/organickej hmoty.

Stará alebo vypoužívaná voda.

·
·
·
·

·

·
·
·
·

·

Očistite filtre.
Šokujte bazén.
Pridajte dezinfekčný prostriedok.
Nastavte pH a/alebo TA
na odporúčanú hladinu.
Zapnite pumpu(y) a očistite filtre.
Vypustite a napustite bazén.

Vodný zápach. Nadbytočné organické látky vo vode.
Nesprávna dezinfekcia.
Nízke pH.

·
·
·

·
·
·

Šokujte vodu.
Pridajte dezinfekčný prostriedok.
Nastavte pH na odporúčanú hladinu.

Chlórový zápach. Vysoká hladina chlóru.
Nízké pH.

·
·

·
·

Šokujte bazén dezinfekčným prostriedkom.
Nastavte pH na odporúčanú hladinu.

Zatuchnutý zápach. Rozmnoženie baktérií alebo rias. ·· Šokujte vodu - ak je problém viditeľný,
vypustite, očistite a napustite bazén.

Nános organických látok/
vaňový prstenec okolo bazénu.

Nános olejov a špiny. ·· Zotrite prstenec čistou handrou -
ak je veľmi špinavý, vypustite bazén,
použite čistič na kachličky a povrch
bazénu, opláchnite a napustite bazén.

Rozmnoženie rias. Vysoké pH.
Nízka hladina dezinfekčného prostriedku.

·
·

·
·

Šokujte bazén a nastavte pH.
Šokujte bazén a udržujte hladinu
dezinfekčného prostriedku.

Podráždenie očí. Nízke pH.
Nízka hladina dezinfek ného prostriedku.č

·
·

·
·

Nastavte pH.
Šokujte bazén a udržujte hladinu

 prostriedku.dezinfek néhoč

Podráždenie pokožky alebo vyrážka. Nehygienická voda.

Hladina FAC nad 5 ppm.

·

·

·

·

Šokujte bazén a udržujte hladinu 
 prostriedku.

Nechajte hladinu voľného chlóru klesnúť
pod 5 ppm pred použitím bazénu.

dezinfek néhoč

Škvrny. TA a/alebo pH príliš nízke.
Vysoký železný a medený obsah
v zdroji vody.

·
·

·
·

Nastavte TA a/alebo pH.
Použite odstraňovač ukladania kovov.

Vodný kameň. Vysoký obsah kalcia vo vode.

TA a pH je príliš vysoké.

·

·

·

·

Nastavte TA a pH – ak je kameň
potrebné odstrániť

ypustite bazén, odstráňte kameň,
napustite bazén a vyrovnajte vodu

.
V

.

Možné príčiny Riešenie

RIEŠENIE PROBLÉMOV PRI ÚDRŽBE VODY
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POZNÁMKY 
 
 

 








