Instrukcja obsługi (PL)
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1. Informacje na temat bezpieczeństwa
• Nie wolno korzystać z wanny dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
• Osoby niepełnosprawne muszą zachować szczególną ostrożność podczas kąpieli.
• Przed rozpoczęciem kąpieli sprawdź temperaturę wody w wannie. Odpowiednie temperatury wody do 40 ºC.
• Temperatura wody nie może przekraczać wynosić powyżej 60 ºC może spowodować to uszkodzenie wanny.
• Nie należy korzystać z kąpieli będąc pod wpływem alkoholu.
• Zachowaj szczególną ostrożność wchodząc i wychodząc z wanny.
• Podczas uruchamiania systemu masażu upewnij się, że wszystkie dysze wodne są otwarte.
• Uważaj by twoje włosy nie dostały się do systemu odpływu lub dysz wodnych. Zachowaj bezpieczną odległość.
• Nie korzystaj z innych urządzeń elektrycznych biorąc kąpiel. Wszystkie inne urządzenia podłączone do sieci elektrycznej,
znajdujące się w pobliżu wanny, muszą być zamontowane tak, by nie mogły wpaść przypadkowo do wanny.
• Skonsultuj z lekarzem możliwość korzystania z funkcji masażu wodnego i powietrznego wanny będąc w ciąży lub spodziewając się,
że możesz być w ciąży.
• Skonsultuj z lekarzem możliwość korzystania z funkcji masażu wodnego i powietrznego wanny będąc chorym.
• Przed kąpielą wanna powinna być czysta, wszystkie otwory wanny w tym dysze myszą być otwarte i drożne.
• W trakcie pracy wanny z hydromasażem zabronione jest zdejmowanie obudowy.
Zabronione jest korzystanie z wanny z hydromasażem bez zainstalowanej obudowy lub przed zabudowaniem wanny.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub wanna zacznie niepoprawne funkcjonować natychmiast należy odłączyć zasilanie
za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego i zadzwonić do autoryzowanego serwisu. Korzystanie z wanny w
takim przypadku jest zabronione. Wyłącznik różnicowoprądowy musi być sprawdzany co miesiąc. W tym celu należy:
- upewnić się, że przełącznik jest w pozycji ON
- wcisnąć przycisk TEST
Jeżeli przełącznik przeskoczy na pozycję OFF to znaczy, że działa poprawnie. W takim przypadku kończymy
test ustawiając przełącznik w pozycji ON. Jeżeli nie przeskoczy, trzeba ręcznie przestawić go na pozycję OFF i
zadzwonić po serwis.

2. Wymogi dotyczące montażu i użytkowania wanny
• Wanny Balteco przeznaczone są do użytku publicznego i prywatnego. Wanny montuje się wewnątrz budynków. Temperatura powietrza
w pomieszczeniu gdzie będzie pracować wanna z hydromasażem powinna wynosić od 15 do 40 ºC a względna wilgotność nie powinna
przekraczać 85%.
• Montażu wanny z hydromasażem dokonuje autoryzowany serwisant z uprawnieniami do montażu wanien lub inna osoba przeszkolona w
tym zakresie.
• Materiały i podzespoły użyte do produkcji wanien Balteco, wyposażenie dodatkowe i urządzenia sterujące wanny są dokładnie
testowane. Przed wysyłką każda wanna jest dokładnie sprawdzana w Dziale Kontroli Jakości firmy Balteco.
• Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu hydromasażu są urządzeniami jednofazowymi zasilanymi prądem zmiennym -230/400V;
50Hz, z uziemieniem - dopuszczalne odchylenie -10 do +5%. Podłączenie instalacji elektrycznej do wanny powinno być wykonane w sposób
trwały, tzn. zabronione jest zakończenie kabla zasilającego wannę wtyczką a następnie podłączenie do gniazda sieciowego.
• Ciśnienie wody zasilającej wannę musi zawierać się w przedziale od 1.5 do 4 bar (150-400 kPa).
• Magazynowanie oraz transport wanien powinien odbywać się zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na opakowaniu wanny.
• Przy transporcie zewnętrznym dopuszcza się przenoszenie tylko na palecie w opakowaniu. Po rozpakowaniu wanny, w czasie jej
przenoszenia, należy chwytać za ramę aluminiową.
• Zabrania się chwytania za węże, kable i inne elementy systemu masażu. Zabrania się opierania wanny o jej krawędzie.
Wanna musi być przechowywana w temperaturze od -25 do 60 ºC, w przedziale wilgotności względnej do 95%.
UWAGA! Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów. Przed instalacją i rozpoczęciem
użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeżeli wpadek lub
uszkodzenie spowodowane jest niedbałością lub nieprzestrzeganiem warunków zawartych w instrukcji a także wynikających
z niewłaściwego użytkowania wanny i nieprzestrzegania warunków transportu lub magazynowania.

3. Montaż
• Montaż wanny oraz jej podłączenie do sieci elektrycznej musi być wykonane przez firmę instalatorska certyfikowana
przez Balteco lub odpowiedniego specjalistę.
• Przy wyborze miejsca montażu wanny z masażem należy kierować się następującymi czynnikami:
- zapewnić odpowiednią elektryczną moc przyłączeniową do systemu wanny, spełniającą aktualne przepisy, sieć musi
być uziemiona,
- w pomieszczeniu powinno być zamontowane przyłącze kanalizacyjne oraz przyłącze ciepłej i zimnej wody użytkowej,
- pomieszczenie powinno posiadać sprawnie działającą wentylację,
- pomieszczenie powinno posiadać wypoziomowane podłoże,
- pomieszczenie powinno mieć odpowiednią wielkość
• Konstrukcja wanny zapewnia grawitacyjny spływ wody w przypadku prawidłowego wypoziomowania wanny. Wannę
należy poziomować w miejscu docelowego montażu przy użyciu poziomicy.
• Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy się upewnić, że kabel zasilający posiada przewód ochronny. Należy
pozostawić minimum 50 cm przewodu, aby możliwe było odsunięcie wanny od ściany.
• Podłączenia do instalacji wodnej należy dokonywać za pomocą węży elastycznych zostawiając zapas minimum 50 cm,
aby w razie potrzeby możliwe było odsunięcie wanny od ściany. Przestrzeń pomiędzy krawędzią wanny a ścianą musi
być uszczelniona, aby nie dopuścić do zalania urządzeń znajdujących się pod koroną wanny.
• Przy montażu akrylowego panelu maskującego wsunąć górną krawędź panelu(2) pod koronę wanny(1). Dolną część
umocować za pomocą śrub.
• W przypadku zabudowy wanny płytkami ceramicznymi należy pamiętać o przygotowaniu otworu rewizyjnego
umożliwiającego dostęp do urządzeń pod wanną, jak również otworów wentylacyjnych zapewniających dopływ powietrza
do urządzeń hydromasażu.
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4. Podłączanie do sieci elektrycznej
Wszystkie podłączenia elektryczne związane z instalacją wyrobu powinny być wykonane przez kwalifikowanego elektryka. Przy
podłączaniu należy przestrzegać wszystkie miejscowe wymogi oraz dopuszczalne obciążenie dla jednej fazy. W celu wykonania
dodatkowego miejscowego połączenia wyrównawczego należy bezwzględnie podłączyć do zacisku uziemienia na ramie aluminiowej
wyrobu wszystkie przedmioty sterujące znajdujące się w danym pomieszczeniu:
• metalowe rury wodne, gazowe, ściekowe, wentylacyjne, do ogrzewania centralnego itp.;
• konstrukcje metalowe budowli;
• inne postronne elementy metalowe mogące wytwarzać potencjal elektryczny;
• przewody ochronne gniazd wtykowych znajdujących się w łazience;
• obudowa zaworu mieszającego usytuowanego oddzielnie od wanny. Przekrój miedzianego przewodu uziemienia powinien wynosić
co najmniej 2,5 mm². Obwód elektryczny produktu powinien być zabezpieczony znamionowym prądem roboczym o wartości 30
mA, wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz wyłącznikiem bezpieczeństwa o wartości prądu roboczego przewidzianej do prądu
zapotrzebowania. Wyrób należy podłączyć do sieci elektrycznej w sposób stały, bez połączenia wtykowego. Długość kabla zasilania
sieciowego powinna umożliwiać odsunięcie wyrobu od ścian, jeśli to konieczne. Możliwe warianty podłączenia do sieci elektrycznej,
zależnie od miejscowych warunków, przedstawione są na poniższych rysunkach.
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5. Zasady korzystania
5.1 PANEL STERUJĄCY EVO (SYSTEMY COMFORT 1, COMFORT 2)

Comfort 1
Lampka
sygnalizacyjna
wskazuje, że
urządzenie jest
podłączone do
sieci

Comfort 2

Wł./wył. funkcja hydromasażu
(lampka sygnalizuje włączenie funkcji
hydromasażu). Masaż wodny działa bez
przerwy od 40-90 minut, następnie wyłącza
się.

Wł./wył. oświetlenie (opcja)
Lampka sygnalizująca, że oświetlenie
jest włączone.
AmbiLight podwodna chromoterapia

Wł./wył. funkcja masażu powietrzny
(lampka sygnalizuje włączenie funkcji
masażu powietrzem). Masaż powietrzny
działa bez przerwy od 40-90 minut, a
następnie wyłącza się.

Wł./wył. urządzenie

AmbiLight
System chromoterapii sterowany jest poprzez wyłącznik pokazany na stronie lub za pomocą przycisku oświetlenia na panelu
sterowania. Kolory zmieniają się poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku. Jeśli przerwa między naciśnięciem przycisków jest
dłuższa niż 2,5 sekundy, system zostanie wyłączony. Poprzez przytrzymanie przycisku przez ponad 2,5 sekundy, kolory zaczną się
powoli zmieniać i lampka zapali się. Po krótkim naciśnięciu przycisku zmiana kolorów zatrzyma się i lampka sygnalizacyjna zacznie
migać. Jeśli naciśniesz przycisk na krótko po raz drugi, zmiana barw będzie kontynuowana i lampka sygnalizacyjna przestanie
migać. Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączeniu funkcji. Funkcja ta jest aktywna przez 30 minut, po tym czasie jest
automatycznie włączana.

5.2 PANEL STERUJĄCY EVO+ (SYSTEMY LUXURY, LUXURY DUAL)

Luxury

Luxury Dual
Wyświetlacz V
OLED

T Lampka zasilania

Oświetlenie A
E Masaż boczny
L Lampa sygnalizująca

masaż boczny
Lampa sygnalizująca
włączoną funkcję
K
oświetlenia
Regulacja masażu
powietrzem (-)

C Dodatkowy masaż

F

M Lampa sygnalizująca
dodatkowy masaż
G

B Masaż
powietrzem

H

Regulacja masażu
powietrzem (+)
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Cykl pracy
Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej, dioda T powinna świecić. Naciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje wyświetlacz
OLED (V). Od tego momentu na wyświetlaczu naprzemiennie pojawiać się będzie zegar i temperatura otoczenia lub wody w wannie oraz ikony informujące o możliwości uruchomienia poszczególnych funkcji.
Po pierwszym podłączeniu do sieci elektrycznej zegar będzie pokazywał godzinę 00:00 aż do czasu jej ustawienia. (Patrz „Ustawienie czasu”).
Jeśli wanna jest pusta, wyświetlacz pokazuje temperaturę powietrza.
Po napełnieniu wanny wodą, wyświetlacz OLED (V) aktywuje się automatycznie (jeśli nie został uruchomiony wcześniej) i
będzie można uruchomić funkcję masażu wodnego oraz podwodnego oświetlenia halogenowego. W dolnej części wyświetlacza
OLED pojawią się ikony masażu wodnego oraz podwodnego oświetlenia halogenowego. W systemach S6, S8, S8i oraz S10
na wyświetlaczu dodatkowo pojawi się ikona informująca o możliwości uruchomienia dodatkowej pompy do masażu wodnego.
Po opróżnieniu wanny ikony znikną. Ikony masażu powietrznego i chromoterapii widoczne są na wyświetlaczu OLED (V) bez
względu na ilość wody w wannie.
20 minut po zniknięciu ikony masażu wodnego i podwodnego oświetlenia halogenowego lub 10 minut po wyłączeniu masażu
powietrznego (jeśli masaż powietrzny był uruchomiony po zniknięciu ikon masażu wodnego i podwodnego oświetlenia halogenowego) uruchomi się automatyczne osuszanie. Podczas pracy automatycznego osuszania dioda (G) oraz ikona automatycznego osuszania będą migać. Jeśli naciśniemy przycisk masażu powietrznego podczas pracy automatycznego osuszania,
funkcja się wyłączy.
30 minut po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku lub 20 minut po zniknięciu ikon masażu wodnego oraz podwodnego
oświetlenia halogenowego wyświetlacz (V) przejdzie w stan czuwania. Zapalona zostanie jedynie dioda (T).

Automatyczne osuszanie
Automatyczne osuszanie dysz masażu powietrznego rozpoczyna się 20 minut po zniknięciu ikony masażu wodnego i podwodnego oświetlenia halogenowego lub 10 minut po wyłączeniu masażu powietrznego (jeśli masaż powietrzny był uruchomiony po
zniknięciu ikon masażu wodnego i podwodnego oświetlenia halogenowego). Automatyczne osuszanie pracuje na maksymalnych
obrotach przez 20 sekund po czym wyłącza się stopniowo. Automatyczne osuszanie może być zablokowane/aktywowane przez
równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków + (H) i – (F) przez 2,5 sekundy w czasie gdy funkcja nie jest uruchomiona. Włączenie się diody G i miganie ikony masażu powietrznego przez 7 sekund oznacza tryb aktywnego automatycznego
osuszania. Jeśli na wyświetlaczu nie będzie widoczna przez 7 sekund dioda G i po tym czasie się pojawi oznacza to, że funkcja
automatycznego osuszania jest zablokowana.
UWAGA! Automatyczne osuszanie dysz masażu powietrznego rozpocznie się jeżeli po opróżnieniu wanny ikony masażu
wodnego oraz podwodnego oświetlenia halogenowego znikną na co najmniej minutę.

Ustawienie czasu
Po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków A i E przez 2,5 sekundy wyświetlacz zacznie migać, co oznacza, że
możemy dokonać jego ustawienia. Godzinę zmieniamy naciskając przycisk A, minuty naciskając przycisk E. Jeśli nie naciśniemy
żadnego z przycisków przez 2,5 sekundy czas zostanie zapisany.
UWAGA! Zegar należy ustawić zawsze po pierwszym podłączeniu wanny do sieci elektrycznej oraz po przerwach w dostawie
prądu. Jeśli na wyświetlaczu widoczna przez dłuższy czas jest godzina 00:00 należy ustawić zegar.

5.3 FUNKCJE
AmbiLight
W skład chromoterpii wchodzą cztery zsynchronizowanych lamp LED. Funkcja ma manualny lub automatyczny tryb pracy.
Kolory mogą być włączane poprzez powtarzalne naciskanie przycisku A. Jeżeli różnica pomiędzy kolejnymi naciśnięciami jest
dłuższa niż 2,5 sekundy system się wyłączy. Przytrzymanie przycisku A przez 2,5 sekundy spowoduje, że kolory będą zmieniać
się automatycznie. Dioda K na panelu kontrolnym będzie migać przez 10 sekund. Jeśli podczas pracy trybu automatycznego
naciśniemy przycisk A tryb się wyłączy.

Podwodne oświetlenie halogenowe
Podwodne oświetlenie halogenowe można uruchomić jeśli na wyświetlaczu OLED (V) widoczna jest dioda podwodnego oświetlenia
halogenowego. Oświetlenie uruchomiane jest poprzez naciśnięcie przycisku A, dioda K informuje o pracy oświetlenia. Ponowne
naciśnięcie przycisku A spowoduje wyłączenie oświetlenia.

Masaż powietrzny (systemy Luxury, Luxury Dual)
Naciśnięcie przycisku B uruchamia funkcję masażu powietrznego, dioda G informuje o jego pracy. Dodatkowo, za pomocą przycisków + (H) i – (F) można regulować intensywność pracy masażu. W celu uruchomienia pulsacji (efekt fali) należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk B przez 2.5 sekundy, dioda G będzie migać przez 10 sekund i zostanie włączona. W tym momencie
przyciski + (H) i – (F) umożliwiają regulację częstotliwości pulsacji. Ponowne naciśnięcie przycisku B wyłączy masaż powietrzny.
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Masaż wodny (Systemy Luxury, Luxury Dual)
Funkcja jest dostępna jeśli na wyświetlaczu OLED (V) widoczna jest kona masażu wodnego. Masaż wodny (dysze boczne
oraz dysze na plecy i stopy w wannach wyposażonych w jedną pompę wodną lub dysze boczne i dysze na stopy w większości
wanien wyposażonych w dwie pompy wodne) uruchamia się naciskając przycisk E, dioda L informuje o pracy masażu. Ponowne
naciśnięcie przycisku E wyłączy system masażu.

Druga, dodatkowa pompa do masażu wodnego (System Luxury Dual)
Drugą, dodatkową pompę wodną można uruchomić, jeśli na wyświetlaczu OLED (V) widoczna jest ikona dodatkowej pompy wodnej. Funkcje uruchomiamy poprzez naciśniecie przycisku C, dioda M informuje o pracy masażu. Ponowne naciśnięcie przycisku
C wyłączy funkcję.

REGULACJA NATĘŻENIA MASAŻU WODNEGO (DOPOWIETRZANIE), A1
W wannach Balteco możliwe jest dopowietrzanie strumienia wody z dysz wodnych w trakcie ich
pracy. W tym celu należy użyć pokrętła pokazanego na zdjęciu obok. W zależności od wanny do dysz
bocznych, dysz na plecy lub dysz na stopy może być przypisane kilka pokręteł.

A1
REGULACJA DYSZ BOCZNYCH, A2
W zależności od modelu wanny, system hydromasażu Balteco może być wyposażony w zamykane
boczne dysze wodne. Na czas transportu dysze wodne powinny być zamknięte. W celu ich otwarcia
środek dyszy (widoczny na zdjęciu obok) należy przekręcić w lewo. Obracając środek dyszy regulujemy
również siłę pracy masażu wodnego a także kierunku strumienia wodnego. Na czas włączania masaż
wodnego wszystkie dysze muszą być otwarte. W trakcie pracy masażu wodnego można zamknąć
jednocześnie maksymalnie połowę dysz wodnych.

A2

REGULACJA INTENSYWNOŚCI MASAŻU PLECÓW, A3, A4
Podczas pracy masażu wodnego można zwiększyć lub zmniejszyć intensywność pracy dysz na plecy za
pomocą rozdzielacza. Przekręcając pokrętło rozdzielacza w jedną ze stron zwiększamy intensywność
pracy dysz wodnych na plecy zmniejszając siłę pracy dysz bocznych i dysz na stopy. Przekręcając
pokrętło w druga stronę działamy odwrotnie. W przypadku, gdy wanna wyposażona jest w duże dysze
wodne Grand, możliwa jest zmiana intensywności pracy:
A) Dysz Grand
B) Dysz wodnych na plecy
C) Dysz bocznych i dysz na nogi
Po zakończeniu kąpieli zalecane jest ustawienia pokrętła rozdzielacza tak, by masaż pleców był
wyłączony.

A3

PRZEPŁYWOWY POGRZEWACZ WODY, A5
Przepływowy podgrzewacz wody może działać tylko podczas pracy masażu wodnego. W celu
uruchomienia podgrzewacza naciskamy przycisk (widoczny na zdjęciu obok), zapalona dioda
informuje o jego pracy. W celu wyłączenia podgrzewacza przycisk naciskamy ponownie. W momencie
wyłączenia masażu wodnego, przepływowy podgrzewacz wody wyłączy się automatycznie.

A4

A5
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5.4 ELEKTRONICZNE STEROWANIE URZĄDZENIEM SLIMLINE HYDRO
Opis funkcji:
1. Hydro – dysze boczne i na stopy do hydromasażu (włączanie i wyłączanie)
Naciskanie przycisku Hydro umożliwia włączanie i wyłączanie pompy uruchomiającej hydromasaż z dysz bocznych
i na stopy. Pompa do hydromasażu uruchamia się wyłącznie w przypadku, gdy poziom napełnienia wanny wodą
wynosi co najmniej 5 cm powyżej dysz bocznych. Uruchamianie się pompy sygnalizuje zapalenie się lampki
kontrolnej obok przycisku Hydro.
Uwaga! Jeżeli otwór spustowy jest otwarty, pompa do hydromasażu może nie uruchamiać się lub działać
nieprawidłowo.
2. Back – dysze na kręgosłup oraz ich dodatkowa moc (włączanie i wyłączanie)
Włączanie i wyłączanie systemu masażu kręgosłupa Back możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy została włączona
pompa do hydromasażu oraz gdy poziom napełnienia wanny wodą przekracza poziom dysz na kręgosłup.
W przypadku masażu kręgosłupa, do wyboru są dwa poziomu intensywności. Naciskanie przycisku Back uruchamia
system masażu kręgosłupa. Jeśli pragną Państwo doświadczyć bardziej intensywnego masażu, należy w ciągu
mniej niż 10 sekund ponownie naciskać przycisk, aby uruchomić pompę dodatkową. Masaż kręgosłupa zostanie
automatycznie wyłączony, gdy poziom wody w wannie spada poniżej poziomu górnych dysz na kręgosłup.
3. Side – dodatkowa moc dysz bocznych do hydromasażu; program terapeutyczny (włączanie i wyłączanie)
Naciskanie przycisku Side umożliwia regulację dodatkowej mocy dysz bocznych do hydromasażu (włączanie/
wyłączanie). Funkcja ta może być włączona jedynie w przypadku jednocześnej pracy pompy do hydromasażu.
Po drugie, naciskanie przycisku Side umożliwia sterowanie programem terapeutycznym regulującym poziom intensywności
różnych rodzajów masażu. W celu włączania programu terapeutycznego należy przytrzymać przycisk Side przez co
najmniej 2,5 sekundy, aż lampka kontrolna obok przycisku zacznie migać. Do uruchamiania programu wymagany jest
poziom wody w wannie sięgający powyżej poziomu dysz na kręgosłup oraz działanie pompy do hydromasażu.
4. Foot – dodatkowa moc dysz bocznych i na stopy do hydromasażu (włączanie i wyłączanie)
Naciskanie przycisku Foot umożliwia regulację poziomu intensywności hydromasażu stóp. Do korzystania z funkcji
potrzebna jest jednoczesna praca pompy do hydromasażu.
5. Light – wybór i program kolorów świetlnych do podświetlenia AmbiLight (włączanie i wyłączanie)
Naciskanie przycisku Light umożliwia zmienianie gamy kolorów świetlnych. Gdy przycisk nie zostanie wciśnięty przez
więcej niż 5 sekund, kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie podświetlenia AmbiLight.
Przytrzymanie przycisku Light przez co najmniej 2,5 sekundy powoduje włączenie się programu powolnej zmiany
kolorów świetlnych. Uruchamianie się programu sygnalizuje zapalenie się lampki kontrolnej obok przycisku Light.
6. Autofill – automatyczne napełnianie wanny wodą (włączanie i wyłączanie)
Auto fill to system napełniania wanny wodą: po napełnieniu wanny wodą dopływ wody zostanie automatycznie odcięty.
W celu korzystania z funkcji należy otwórzyć zawór mieszający i nacisnąć przycisk Auto fill – uruchamianie się systemu
sygnalizuje zapalenie się lampki kontrolnej obok przycisku. W chwili, gdy poziom wody przekracza poziom dysz na
kręgosłup, dopływ wody zostanie odcięty i sygnal dzwiękowy informuje o napełnieniu wanny wodą. Następnie użytkownik
musi zamknąć zawór mieszający i ponownie nacisnąć przycisk Auto fill w celu wyłączenia funkcji.
Uwaga! Podczas korzystania z tej funkcji nie można włączać żadnej innej funkcji elektronicznej wanny. Z zaworu
mieszającego wanny można zawsze korzystać też bez funkcji Auto fill.

6. Konserwacja wanny i systemu hydromasażu
Temperatura wody podczas napełniania wanny nie powinna przekraczać 60 °C. Zabrania się wlewania wrzątku do wanny
oraz próby włączania pomp wodnych bez obecności wody w wannie.
Wszystkie modele wanien Balteco wykonane są z akrylu sanitarnego. Jedną z podstawowych właściwości akrylu sanitarnego jest
gładkość powierzchni, dlatego też utrzymanie czystości powierzchni wanny oraz dezynfekcja i usuwanie osadów z wapnia i żelaza jest
bardzo proste. Firma Balteco poleca tradycyjne środki czyszczące, ale należy zwrócić uwagę na to, że:
- powinno się używać płynów delikatnych, niezawierających środków żrących, ściernych oraz takich, które nie zawierają w swoim
składzie acetonu i amoniaku;
- należy używać miękkiej ścierki lub gąbkę.
Firma Balteco zaleca własny preparat do czyszczenia akrylu. Podczas dokonywania pielęgnacji wanny zasilanie elektryczne powinno
być odłączone.

KONSERWACJA MASAŻU POWIETRZNEGO
Po każdorazowym spuszczeniu wody z wanny zaleca się ręczne załączenie dmuchawy powietrza na ok. 30-40 sek. Jest to pomocne
w dokładnym osuszeniu układu powietrznego oraz utrzymaniu czystości. Niezastosowanie się do w/w wytycznych może spowodować
wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu z systemu masażu powietrznego. Systemy S5-S10 wyposażone są w system automatycznego osuszania (patrz Automatyczne osuszanie).

DEZYNFEKCJA
W celu przeprowadzenia dezynfekcji należy napełnić wannę wodą, do której wlewamy odpowiednią ilość płynu do dezynfekcji.
Włączamy systemy masażu na ok. 5 minut. Po upływie tego czasu spuszczamy wodę z wanny i jeszcze raz napełniamy w celu
wypłukania systemów. W celu dokładnego wypłukania należy włączyć urządzenie na ok. 3 minuty. Firma Balteco zaleca własny
preparat do dezynfekcji wanny. Zabrania się korzystania z wanny podczas przeprowadzania dezynfekcji.

UWAGI DOTYCZĄCE SPUSZCZANIA WODY Z WANNY
Po opróżnieniu wanny na jej dnie mogą pozostać kropelki wody. Zaleca się wytarcie do sucha dna wanny po każdym użyciu w celu
uniknięcia plam i zacieków.
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