Instrukcja obsługi balii ogrodowych

1) Balia musi być ustawiona na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu. Trzeba wziąć pod
uwagę, że balia po napełnieniu wodą waży około 1,5 tony. Odpowiednie podłoża to:
a) wylewka betonowa
b) płyty betonowe
c) legary drewniane
2) Przy montażu komina należy zadbać o solidne osadzenie rur kominowych.
3) Schodki trzeba przykręcić do balli nierdzewnymi wkrętami 4x50mm. Schodki muszą się opierać o
utwardzone podłoże. Nie mogą wisieć w powietrzu lub wbijać się w miękkie podłoże.
4) Nie wolno korzystać z balii bez zapoznania się z instrukcją obsługi
5) Rozpalanie w piecu można rozpocząć kiedy poziom wody w beczce będzie 10 cm od górnej
krawędzi.
6) Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w balii, ani jej pobliżu.
7) Nie wolno korzystać z beczki pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8) Przy paleniu w piecu należy zachować wszystkie środki ostrożności, należy korzystać z rękawic
ochronnych . Komin, osłony komina oraz drzwiczki nagrzewają się!
9) Temperatura wody nie może przekraczać 42 ⁰C.
10) Po skorzystaniu z bali w temperaturach poniżej 0 ⁰C , należy pamiętać o wypuszczeniu wody z bali
oraz pieca.
11) PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Balia z hydromasażem lub oświetleniem jest urządzeniem elektrycznym, które może podłączyć do
instalacji elektrycznej jedynie elektryk posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu
instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi
uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.
a) Balię z hydromasażem lub oświetleniem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z
wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 10 mA, wyłącznik musi być
wyposażony w przycisk TEST, który umożliwi sprawdzenie instalacji).
b) Obwody elektryczne, do których są podłączone hydromasaż lub oświetlenie, nie mogą zasilać
innych urządzeń elektrycznych i powinny być zabezpieczone.

- Pompa moc 1100W bezpiecznik S 191B16 przewód zasilający min. 3 x 1,5 mm2.
- Lampa LED 12V DC, transformator 230 V, przewód 2x1mm2
c) Podłączenie balii z hydromasażem i oświetleniem do instalacji może być dokonane jedynie
przez puszkę łączeniową IP X5 (IP 55; odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi
nie mniej niż 3 mm)
d) Należy wykonać zdublowane uziemienie pompy.
e) Punkt elektryczny podłączenia balii z hydromasażem lub oświetleniem musi mieć wykonany
pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
f)

Instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik mający przerwy stykowe na
wszystkich biegunach zapewniające pełne odłączenie w warunkach przepięć kategorii III.

g) Dostęp do przewodów jest przez drzwiczki rewizyjne oraz przez otwór rewizyjny pompy
zamaskowany deską. Zdjęcia poniżej. Po lewej stronie pompa z przewodami, po prawej
otwór rewizyjny zamaskowany deską.

12) W baliach wyposażonych w hydromasaż trzeba zachować szczególną ostrożność podczas
korzystania w temperaturach poniżej 0⁰C.
13) W baliach wyposażonych w hydromasaż należy dbać o czystość wody oraz stosować chemię
basenową, oraz trzeba regularnie czyścić filtr. Nie można dopuścić do zapchania filtra, co może
spowodować zastój wody w instalacji.
14) Włączenie/wyłączenie hydromasażu odbywa się przez naciśnięcie przycisku pneumatycznego
15) Włączenie/wyłączenie światła LED odbywa się przez dotknięcie panelu zbliżeniowego.
16) Możliwe zagrożenia:
a) dotknięcie gorących części pieca i komina grozi poparzeniem
b) nieostrożne wchodzenie do balii grozi poślizgnięciem.
c) nie zalecenie się do 11 punktu niniejszej instrukcji grozi porażeniem elektrycznym.
d) rozpalanie w piecu bez odpowiedniego poziomu wody w balii grozi pożarem.

Firma "CZARNOPINSKI" i WIT-DREW nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z balii ogrodowej. Kąpiel w balii podejmujesz na własną
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