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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή της συγκεκριμένης 
μπανιέρας έχει γίνει με σκοπό να παρέχει όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη απόλαυση και ωφέλεια στο χρήστη της. Επίσης, μεγάλη
έμφαση έχει δοθεί στην αντοχή της στη χρήση και την απλότητα 
στο χειρισμό και την συντήρηση της.

Αφού γίνει η τοποθέτηση της μπανιέρας και η σύνδεση της με την 
παροχή του ρεύματος, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που 
αναγράφονται στην εγγύηση της, τη γεμίζουμε με νερό μέχρι η 
στάθμη να καλύψει τα jet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ:

 

1.                                     2. 4. 3.

       1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

2. & 3. AIR CONTROL                                                                       
Περιστρέφοντας τα AIR CONTROL δεξιά-αριστερά, 
αυξομειώνουμε την πίεση των jet, τα οποία χωρίζονται σε δύο 
ομάδες, διοχετεύοντας περισσότερο ή λιγότερο αέρα μέσα στο 
νερό. Τα jet  έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργούν 
ταυτόχρονη περιστροφική κίνηση των δύο στοιχείων νερού-αέρα
και να παρέχουν στο χρήστη το μέγιστο των ευεργετικών 
ιδιοτήτων τους. 

4. AIR BUTTON                                                                                
Πατώντας το AIR BUTTON γίνεται η έναρξη και η παύση της 
λειτουργίας του υδρομασάζ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
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Για την απολύμανση του συστήματος υδρομασάζ χρησιμοποιούμε
ταμπλέτα απολύμανσης με τον παρακάτω τρόπο: ξεβιδώνουμε 
το καπάκι της υποδοχής και τοποθετούμε στο εσωτερικό την 
ειδική ταμπλέτα απολύμανσης. 

Βιδώνουμε το καπάκι και πλέον η διαδικασία απολύμανσης θα 
γίνεται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του υδρομασάζ. Η διάρκεια
της ταμπλέτας απολύμανσης είναι για 5 χρήσεις του υδρομασάζ 
περίπου.

Με τη διαδικασία της απολύμανσης απομακρύνουμε από τις 
σωληνώσεις και γενικά από όλο το κύκλωμα του υδρομασάζ τους
μύκητες διατηρώντας το καθαρό.

Κατά τη λειτουργία του υδρομασάζ καλό θα είναι να μην 
χρησιμοποιούμε προϊόντα (π.χ. αφρόλουτρα κ.α.) που πιθανόν να 
αφήσουν κατάλοιπα στο κύκλωμα του υδρομασάζ και να 
δυσκολέψουν την απολύμανση του. Για τη χρησιμοποίηση 
τέτοιων προϊόντων θα πρέπει να έχουμε διαβεβαίωση από το 
σημείο αγοράς για την καταλληλότητα τους.

Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε ευαισθησίας του χρήστη στα 
συστατικά στοιχεία της ταμπλέτας απολύμανσης (αναγράφονται
στη συσκευασία), η τελευταία θα πρέπει να αφαιρείται από την 
υποδοχή κατά τη διάρκεια χρήσης του υδρομασάζ και να 
επανατοποθετείται μετά την έξοδο του χρήστη από το νερό, 
θέτοντας σε λειτουργία το υδρομασάζ για 10-15 λεπτά περίπου. 
Επίσης η ταμπλέτα απολύμανσης δεν πρέπει να συνδυάζεται και 
να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα (προϊόντα 
καθαρισμού, αφρόλουτρα, αιθέρια έλαια κ.α.) γιατί υπάρχει 
κίνδυνος χημικής αντίδρασης.
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TECHNICAL FEATURES
HYDROMASSAGE SYSTEM No2

Dear customer, the design and construction of this bathtub has 
been designed to provide the greatest possible pleasure and benefit
of the user. Also great emphasis has been given to its strength and 
normality in the handling and maintenance.

Once the installation of the tub and connection to the power supply 
is done, fill with water until the level to cover the jets.

OPERATING INSTRUCTIONS

THE BATHTUB IS READY TO OPERATE USING THE FOLLOWING CONTROLS

 

1.                                     2. 4. 3.

       1. DISINFECTANT TABLET HOLDER

2. & 3. AIR CONTROL                                                                       
Turning the air-control right or left, fluctuates pressure jets, which
are divided into 2 groups, passing more or less air into the water. 
The Jets are designed specifically to create simultaneous rotary 
movement of water and air, and provide the user with the 
maximum beneficial properties.

4. AIR BUTTON                                                                                
Pressing the air-button is starting and shutdown of the 
hydromassage.

DISINFECTION

To disinfect the system use the disinfection tablet in the following
manner: unscrew the holder and place inside the disinfection 
tablet. Screw the cap and now the disinfection process is done 
simultaneously with the operation of the hydromassage. The 
duration of the tablet is for about 5 uses.
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In the process of disinfection is  removed from the piping and in 
general from all over the system, mold and keeps the water 
clean. In case of any sensitivity to the ingredients of the tablet 
should be removed


