
Masážní podložka je elektrické zařízení k použití do vany. Vaši koupelnu promění v perličkovou lázeň.

Před použitím položte podložku na dno vany. Napusťte vanu vodou a přístroj zapněte. Vaši vanu zaplaví velké množství  
vzduchových bublinek unikajících z podložky. Bublinky budou jemně masírovat vaše tělo a podporovat krevní oběh.

Popis

PERLIČKOVÁ KOUPEL S IONIZÁTOREM (model: SPA700)

Držadlo

Řídící panel

Spojka

Bublinková podložka

Dálkové ovládání

El. zástrčka

HadiceVýstup
 vzduchu

Přívod vzduchu

Směr proudění

Bublinková podložka

Upozornění
• Před použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití.
• Přívodní kabel  nepřehýbejte, neřežte, netahejte za něj násilím. Mohlo by  

dojít k jeho poškození a k případnému úrazu elektrickým proudem.
• Centrální řídící jednotku nedávejte do vody.
• Pokud dojde  k poškození přístroje, neopravujte jej.
• Před použitím zkontrolujte, zda el.napětí odpovídá  napětí znázorněnému na přístroji.
• Vždy odpojte přístroj z el.zdroje pokud jej nepoužíváte nebo při čištění.
• Dbejte, abyste neměli mokré ruce při vytahování přístroje ze zásuvky (netahejte za kabel, uchopte za zástrčku).
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• Při vytahování zástrčky ze zásuvky nepoužívejte násilí a mějte suché ruce.
• Jestliže přístroj nefunguje, vypněte jej, vytáhněte ze zásuvky a pošlete  

k opravě výrobci či servisní organizaci.
• Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, vyměňte jej.
• Přístroj nečistěte ve vodě.
• Části přístroje, ve kterých je napětí přesahující 12V nesmí přijít do styku  

s osobou, která je ve vaně.
• Centrální el. jednotka (včetně dálkového ovladače) musí být umístěna či upevněna tak, aby  nespadla do vany.
• Během užívání nestavte přístroj na vlhký povrch.
• Nebezpečí: hadici nezaměňujte. Používejte pouze hadici od dodavatele, zaslanou společně s přístrojem.
• Po každém použití hadici a podložku vysušte.
• Při použití nesmí být žádná část přístroje umístěna nad vanou.
• Přístroj smí být zapnut do elektrické zásuvky zapojené přes proudový chránič, jehož jmenovitý proud není vyšší 

než 30mA.
• Jednotlivé části perličkové koupele instalujte ve správných zónách.
• Centrální jednotka nesmí být položena výše než je horní okraj vany.
• Během použití nepoužívejte v místnosti spreje.
• Nebraňte v proudění vzduchu (neohýbejte hadici ani ji neucpávejte).
• El. přívod pravidelně kontrolujte. Jeví-li přívod známky jakéhokoli poškození,  

přístroj nepoužívejte.
• Zabraňte postříkání centrální jednotky vodou, či jinému namočení.

Hladina akustického výkonu A činí: 83,5+/-2,5dB
Hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 1m od spotřebiče číní: 71,7 +/-2,5dB

1. Uvedení do provozu
 Připojení 
-  zasuňte konec vzduchové  hadice  

s výstupky do otvoru v centrální  
jednotce a lehce pootočte proti 
směru hodinových ručiček (obr.1).  
Druhý konec vzduchové hadice  
připojte k podložce (obr.2).  
Před instalací nechte srovnat

  teplotu výrobku k pokojové teplotě.

Umístění 
-  nejprve do vany napusťte malé množství vody,  

poté do ní dejte podložku.  
Podložku důkladně přitlačte ke dnu vany tak,  
aby přísavky na spodní straně podložky přilnuly  
ke dnu (obr.3).

obr. 2

Přísavky

obr. 3

obr. 1
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Umístění výkonné centrální jednotky a ovladače 
Tyto dvě součásti přístroje musí být umístěny tak, aby v žádném případě nepřišly do styku s vodou.  
Přestože je dálkový ovladač vzduchotěsný, neponořujte jej do vody.

Zapnutí přístroje
• každé zmáčknutí tlačítka doprovází pípnutí
• indikační světlo ukazuje zvolený program.

Ovládání - ovládací panel
- pro zapnutí zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ (pro vypnutí jej opětovně zmáčkněte)
- pro požadovanou intenzitu vzduchu mačkejte tlačítko „BUBBLE“  
  (LOW malá intenzita/MED střední intenzita/HIGH vysoká intenzita).
- pro zapnutí ohřevu vzduchu máčkněte tlačítko „HEAT“ (pro vypnutí opětovně máčkněte tlačítko).

Jak používat dálkové ovládání
Otevřete kryt dálkového ovládání a vložte baterie. Infračerveným světlem na ovladači zamiřte na infračervený přijímač 
na panelu centrální jednotky. Zmáčkněte příslušné tlačítko. Tlačítka na dálkovém ovladači odpovídají tlačítkům na pane-
lu centrální jednotky. Vzdálenost ovladače od centrální jednotky - max. 7m pod úhlem max. 30°.

Uskladnění přístroje 
Po použití přístroj nejprve vytáhněte ze zásuvky. Odpojte jednotlivé části přístroje.  
Podložku vysušte, složte a dejte zpět do krabice.

Čištění přístroje 
Výkonnou centrální jednotku nečistěte benzínem či olejovými látkami.  
Nečistěte pomocí nylonového kartáče. Omyjte vlhkým hadrem a osušte čistým hadříkem.
Dle četnosti používání propláchnětě vodou molitanový filtr vzduchu, který je umístěný vespod řídící jednotky. 

Možné komplikace
Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky. 

Problém Možná příčina Řešení
-  netvoří  

se bublinky
-  přístroj není zapojen do zásuvky 
- přístroj je vypnutý

-  zasuňte zástrčku  
do zásuvky a do přístroje- zapněte 
přístroj

-  nefunguje dálkové ovládání -  infračervené světlo není  
zamířené na infračervený  
port na centrální jednotce

- baterie jsou vybité

-  zamiřte na infračervený port
- vyměňte baterie
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Technické údaje

Napětí: 230V

Výkon: 700W

Výstupní množství vzduchu: low - 0,4m3/min
medium - 0,6m3/min
high - 0,7m3/min

Množství vzduchových otvorů: 246

Velikost roštu: 118 × 38 cm

Přívodní kabel 1,7 m

Ochrana životního prostředí 
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte 
pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste 
se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


