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ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA

Pokud chcete, aby Vám vana dlouho a spolehlivì sloužila, øiïte se prosím následujícími pokyny

a doporuèeními :

- vanu èistìte po každém použití - doporuèujeme spolehlivý a osvìdèený RAVAK CLEANER;

- do vany napouštìjte nejprve studenou a následnì teplou vodu;

- bez prodlení zajistìte opravu protékající vodovodní baterie;

- zamezte styku povrchu vany s rozpouštìdly, laky a øedidly, ale i s lakem na nehty nebo odlakovaèem, protože

mohou poškodit její povrch. Stejnì nebezpeèné jsou horké pøedmìty - cigareta nebo rozpálená kulma.

Na èištìní nepoužívejte koncentrované èistící prostøedky nebo látky, obsahující abrasivní složky.

Doporuèujeme používat speciálnì vyvinuté èistící prostøedky RAVAK DESINFECTANT na dezinfekci

hydromasážních systémù a RAVAK CLEANER pro šetrnou a kvalitní údržbu povrchu vany a ostatních

komponentù.

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉM

Jedenkrát za 3 týdny doporuèujeme vanu napustit teplou vodou, pøípadnì použít vodu po koupeli , nalít do ní

desinfekèní pøípravek (doporuèený výrobcem) dle návodu a zapnout celý systém na cca 10-15 minut.

Následnì vanu vypusťte a znovu ji napusťte již jen èistou vodu, aby se systém propláchnul. Propláchnutí se

provádí také po dobu cca 10-15 minut. Po vypuštìní vody je tøeba vanu osušit na povrchu.

AIRMASÁŽNÍ SYSTÉM

Jedenkrát za 3týdny doporuèujeme vanu napustit teplou vodou, pøípadnì použít vodu po koupeli, nalít do ní

desinfekèní pøípravek (doporuèený výrobcem) dle návodu a zapnout celý systém na 0,5 minuty aby se

pøípravek ve vodì promíchal.Poté nechte desinfekèní prostøedek ve vanì pùsobit po dobu cca 10-15minut.

Vanu vypusťte a znovu ji napusťte již jen èistou vodu,nìkolikrát zapnìte a vypnìte airsystém.Vypusťte vodu

z vany a nechte systém bìžet nìkolik minut, aby se vysušil.Na závìr vanu osušte mìkkým hadøíkem.

U systému Hydro+Air kombinujte oba zpùsoby dohromady.

V pøípadì že je systém vybaven automatickou desinfekèní jednotkou postupujte následovnì: Po skonèení

desinfekèního procesu vypusťte vodu z vany a její povrch opláchnìte èistou vodou. Nechte probìhnout

automatické vysoušení a na závìr vanu osušte mìkkým hadøíkem.

Jedinì výše popsaným zpùsobem dokonale zabráníte usazování minerálních sedimentù, organických neèistot

a zbytkù mýdla.

Dávkování dezinfekèního pøípravku RAVAK DESINFECTANT :

Do teplé vody nalít 40 -120 ml roztoku (na každých 100 litrù vody dávkujeme 40 ml roztoku).

Jestliže jsou na povrchu vany mechanické neèistoty (napø. po instalaci vany nebo po malování koupelny),

postupujte vždy následujícím zpùsobem :

- neèistoty odstraòte z povrchu mechanicky, nejlépe napø. døevìnou stìrkou, zásadnì nepoužívejte kovové

stìrky, drátìnku, kovovou vlnu, nože nebo drhnoucí žínky;

- neèistoty z oleje, mazadel a tukù odstraòte technickým lihem. Nepoužívejte silná rozpouštìdla jako aceton,

øedidla na barvy, toluen nebo benzen, èpavkové ani chloridové pøípravky;

- práškové èistící prostøedky používejte pouze na kovové èásti vany, ale lépe je použít pasty nebo leštící

emulze;

- na závìr povrch vany vždy opláchnìte èistou vodou a osušte mìkkým hadøíkem.

Je pøísnì zakázáno rozebírat nebo upravovat technologická zaøízení instalovaná pod vanou a zasahovat do

elektrické èásti nebo manipulovat s elektrickými prvky systému. Pamatujte na to pøi každé údržbì vany

a dodržujte toto naøízení.


