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INSTRUKCJA OBSŁUGI BALII I WANIEN OGRODOWYCH

Instrukcja napisana przez producenta.
Niezbędny poradnik dla użytkowników
wanien i balii ogrodowych

Uwaga!
Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu,
uruchamiania i korzystania z balii i wanny ogrodowej. Przed przystąpieniem do którejś z
wymienionych czynności koniecznie należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji.
Produkt podlega gwarancji wyłącznie gdy zastosowano zarówno przy montażu i obsłudze
czynności wynikające z niniejszej instrukcji.
Rozdział I. Bezpieczeństwo
1. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym
UWAGA!
Balia, wanna 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.
•

W odległości 1,5m nie można używać urządzeń elektrycznych i elektronicznych
oraz przedłużaczy.

•

W odległości 1,5 m nie można montować oświetlenia.

•

Balia lub wanna powinna być zainstalowana w odległości minimum 1,5 m od
metalowych powierzchni.

•

Nie należy instalować balii lub wanny pod napowietrznymi liniami zasilającymi.

2. Zapobieganie poparzeniu i pożarowi
•

Przed zainstalowaniem pieca należy upewnić się, czy wszystkie wymiary
bezpieczeństwa są zachowane. W bliższej odległości niż bezpieczne nie powinny
znajdować się żadne urządzenia elektryczne, przewody oraz materiały
łatwopalne. Przed rozpaleniem ognia w piecu należy upewnić się, czy w bliskiej
odległości pieca nie ma żadnych łatwopalnych lub niepotrzebnych przedmiotów.

•

Rozpalanie w piecu można rozpocząć w chwili gdy poziom wody będzie sięgał
10cm od górnej krawędzi niecki.

•

UWAGA! Uchwyty nagrzewają się w trakcie pracy pieca. Użyj rękawic
ochronnych do otwierania i zamykania drzwi pieca oraz popielnika.

•

W trakcie pracy pieca komin i osłona komina rozgrzewają się. Nie dotykaj
gorących elementów! Grozi poparzeniem!
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Komin i kanały kominowe nie wolno czyścić w trakcie pracy pieca, ani gdy jest
gorący.
•

Komin i kanały kominowe powinny być czyszczone regularnie oraz jeśli piec nie
był używany przez dłuższy czas. Niecałkowite spalenie paliwa oraz
nieprawidłowe wyczyszczenie komina mogą spowodować zapalenie się sadzy
nagromadzonej w spalinach.

•

Do usuwania popiołu należy użyć metalowego, stabilnie stojącego na ziemi
naczynia. W popiele mogą znajdować się gorące kawałki żaru, dlatego naczynie,
do którego będziemy przesypywali popiół nie powinno stać zbyt blisko
łatwopalnych elementów.

3. Bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników
•

Właściciel balii lub wanny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci i innych
użytkowników.

•

Przed korzystaniem z wanny lub balii należy sprawdzić jej stan techniczny.
Zwłaszcza stan kratek zabezpieczających odpływ. Nie wolno korzystać z balii i
wanny gdy kratka jest uszkodzona lub usunięta.

•

Przed każdorazowym wejściem do wody należy sprawdzić jej temperaturę przy
użyciu termometru.

•

Dzieci, osoby niepełnosprawne i chore nie wolno pozostawiać bez opieki.

•

Nie wolno zbliżać się dzieciom do pieca i komina gdyż grozi to poparzeniem.

•

Dla bezpieczeństwa dzieci niecka musi być zabezpieczona pokrywą, a całość czyli
wanna lub balia wraz z piecem zabezpieczona ogrodzeniem. Nie należy
wchodzić na pokrywę.

•

Należy zachować wszelkie środki ostrożności dotyczące mokrej powierzchni i
możliwości pośliźnięcia się przy wchodzeniu i wychodzeniu z kąpieli.

•

Po kąpieli należy zabezpieczyć dostęp do bali lub wanny.

4. Zapobieganie urazom
•

Podczas kąpieli nie wolno używać przedmiotów ze szkła lub innych materiałów
tłukących bądź ostrych. Należy stosować wyłącznie naczynia nietłukące się.

•

Nie należy demontować żadnych części wanny lub balii gdyż może dojść do
urazów.
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•

Temperatura wody nie może przekraczać 40°C, temperatura od 37-40°C jest
bezpieczna dla zdrowia osób dorosłych, którzy nie mają przeciwskazań
zdrowotnych do korzystania z gorących kąpieli.

•

Dla dzieci zalecana jest niższa temperatura. Kąpiel nie powinna przekraczać 10
minut.

•

Kobiety w ciąży powinny być szczególnie ostrożne i przed kąpielą zasięgnąć
porady specjalisty.

•

Przed skorzystaniem z kąpieli, przy problemach z nadciśnieniem tętniczym,
zaburzeniami w krzepliwości krwi i przy różnych chorobach serca. Osoby z
zatorowo-zakrzepowym zapaleniem naczyń, cukrzycą czy nadczynnością
tarczycy, osoby te muszą koniecznie skontaktować się z lekarzem specjalistą.

•

Nie wolno korzystać z balii i wanny pod wpływem substancji psychoaktywnychszczególnie narkotyków, alkoholu, leków.

•

Osoby z ranami lub zakażeniami zewnętrznymi nie powinny korzystać z kąpieli.

•

Nie należy zażywać kąpieli bezpośrednio po dużym wysiłku.

•

Nigdy nie śpij w kąpieli bo grozi to utonięciem.

•

Należy zadbać o odpowiednią dezynfekcje wody zarówno od strony biologicznej
jak i mechanicznych zanieczyszczeń wody.

•

Należy korzystać z kąpieli w otoczeniu innej osoby dorosłej.

•

Zabrania się skakania i nurkowania.

•

Nie zależy przekraczać dopuszczalnej ilości osób w balii lub wannie. Dopuszcza
się korzystanie do 4/6 (w zależności od rodzaju balii/wanny) osób równocześnie.

•

Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z balii
i wanny. Mokre schody są śliskie, pośliźnięcie może grozić urazem.

•

Utrzymanie otoczenia balii lub wanny powinno być zachowane w czystości, a
powierzchnia podłogi wykonana z materiałów antypoślizgowych i bezpiecznych.

•

Po zakończeniu używania balii lub wanny należy odpowiednio zabezpieczyć do
niej dostęp przed osobami niepowołanymi.
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Rozdział II. Instalacja i korzystanie z balii lub wanny
Przed podłączeniem bali lub wanny należy upewnić się, czy nie występują uszkodzenia
mechaniczne. Ponadto odpowiednio przygotować miejsce oraz sprawdzić i wykonać pomiary
instalacji elektrycznej.
•

Balia musi być ustawiona na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu. Trzeba wziąć
pod uwagę, że balia lub wanna po napełnieniu wodą waży około 1,5 tony. Odpowiednie
podłoża to:
a) wylewka betonowa
b) płyty betonowe
c) legary drewniane
Miejsce montażu musi być odpowiednio wytrzymałe z uwzględnieniem nacisków
pracującej wanny lub balii z użytkownikami. Uszkodzenie konstrukcji wanny lub balii
wynikające z nieprawidłowego montażu nie podlega gwarancji producenta.

•

Należy zamontować piec. Przed użyciem pieca balię lub wannę należy napełnić wodą
do odpowiedniego poziomu tzn. 10 cm od górnej krawędzi - zapoznaj się dokładnie z
załączoną instrukcją.
UWAGA ! Po skorzystaniu z balii lub wanny w temperaturach poniżej O°C należy
pamiętać o wypuszczeniu wody z niecki i pieca.

•

Przy montażu komina należy zadbać o solidne osadzenie rur kominowych.

•

Nie należy stosować do wody soli oraz chemii na bazie chloru.

•

Schodki trzeba przykręcić do balii nierdzewnymi wkrętami 4x50mm. Schodki muszą się
opierać o utwardzone podłoże. Nie mogą wisieć w powietrzu lub wbijać się w miękkie
podłoże.
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Rozdział III. Instalacja elektryczna balii lub wanny
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.
•

Balię/wannę 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).

•

Obwody elektryczne, do których są podłączone hydromasaż lub oświetlenie, nie mogą
zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinny być zabezpieczone:
a) Pompa moc 1100W bezpiecznik S 191B16 przewód zasilający min. 3 x 1,5 mm2.
b) Lampa LED 12V DC, transformator 230 V, przewód 2x1mm2

•

Podłączenie balii lub wanny 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).

•

Należy wykonać zdublowane uziemienie pompy.

•

Punkt elektryczny podłączenia balii lub wanny z hydromasażem lub oświetleniem musi
mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.

•

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

•

Dostęp do przewodów w balii 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.
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•

Dostęp do przewodów w wannie jest przez drzwiczki rewizyjne.

•

W baliach i wannach wyposażonych w hydromasaż trzeba zachować szczególną
ostrożność podczas korzystania w temperaturach poniżej 0⁰C.

•

W baliach i wannach 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.

•

Włączenie/wyłączenie

hydromasażu

odbywa się

przez

naciśnięcie

przycisku

pneumatycznego.
•

Włączenie/wyłączenie światła LED odbywa się przez dotknięcie panelu zbliżeniowego.
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•
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