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Õnnitleme! Sul on nüüd uus mullivann! Ees on hulk ilusaid hetki: soojad kümblused ja vesimassaaž, 

mida võid nautida koos pere või sõpradega kas või taevatähti imetledes… Soe vesi lõõgastab, hellitab 

keha ja meeli. Vesimassaaž mõjub eriti hästi pärast pingelist tööpäeva või trenni väsinud lihastele. 

Väli-mullivann on arukas investeering kõikehõlmava heaolu nimel. 
 

Enne vanni tööle panemist loe selle kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Järgi turvajuhiseid, 

nõuandeid ja soovitusi. Kasutusjuhistest leiad lahendused kõikidele üldisematele 

probleemolukordadele, samuti vastab kõikvõimalikele küsimustele meelsasti seadme edasimüüja. 

Soovi korral võid täita garantiitunnistuse ja saata selle meile e-postiga. 
 

Hoia need kasutusjuhised edaspidiseks alles! 
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1. VANNI PAIGALDAMINE 

1.1 ETTEVALMISTUSED ENNE VANNI KOHALETOIMETAMIST 
Vali aegasasti ja hoolikalt koht, kuhu tahad vanni paigaldada. 

Veendu kohta valides, et vanni minek ja sealt väljatulek on turvaline. Vanni peab saama ka 
hooldada ja vajaduse korral tarvilikke parandustöid teha. Hooldustöid tuleb teha välisvooderduse 
kaudu, mistõttu vanni ümber peab jääma vähemalt 70 cm vaba ruumi. 
 

Kui vann süvistatakse nt terrassi sisse, tuleb kindlustada ligipääs hooldusseinale ja 

tühjendusventiilile. Vanni ei tohi süvistada pinnasesse.  

Kui paigaldad vanni aeda, soovitame paigaldada selle alla vähemalt 10 cm paksune betoonplaat. 
 

1.2 VANNI PAIGALDAMINE VÄLITINGIMUSTESSE 

Kui vann paigaldatakse välitingimustesse, võib selle asetada kuivale kruusale, betoonile vms. 
Tegelikult kõlbab ükskõik milline alusmaterjal, mis kannatab läbikülmumist, on tasane ning kannab 
kogu vett ja kümblejaid täis vanni raskust.  
 

Aluspind peab olema tasane ja rõhtne. Vee vahetamisel peab saama kasutatud vee vanni 
lähedusest eemale juhtida. Kui paigaldad vanni ebatasasele alusele, võib see põhjustada vanni 
kerele tõsiseid kahjustusi. Kasulik on teha vanni tühjendamiseks eraldi kanalisatsioon või drenaaž.  
 

Kui vann paigaldatakse terrassile või mujale põrandaga kohta, tuleb eelnevalt veenduda, et 
aluspind suudab kanda vanni raskust koos vee ja kümblejatega, mis võib olla kokku tubli 3000 kg. 
Kui sa ei ole selles päris kindel, võta ühendust vastava ala spetsialistidega. 
 

2 

 



1.3 VANNI PAIGALDAMINE SISETINGIMUSTESSE 
 
Kui paigaldad mullivanni sisetingimustesse, tuleb mõningaid asjaolusid silmas pidada. Tõenäoliselt 
hakkab vannist vett välja loksuma, kui inimesed vanni või sealt välja astuvad või kui juhtud vanni 
lihtsalt liiga palju vett laskma. Seepärast peab põrand olema isoleeritud ja vettpidav ning vee peab 
saama juhtida kanalisatsiooni. 
 
Kui vanni kasutatakse, muutub ruum niiskeks ja vajab korralikku tuulutust. Soovitame niisiis 
ettenägelikult paigaldada ka niiskuse-eemaldi.  
 

1.4 VANNI ELEKTRIPAIGALDUS 

Vanni läheduses peab olema vooluallikas (3 faasi, maandus, null, 16 A). Ühendada tohib ainult 
sellisesse vooluahelasse, mis on turvatud nii rikkevoolulüliti kui ka töölülitiga. Välispaigalduseks 
sobiv kaabel tuleb juhtida vooluallikast kohta, kuhu koduspaa tahetakse paigaldada. Kaabel peab 
olema vooluallika ja koduspaa vahekaugusest ligikaudu 2 meetrit pikem. Vooluallikat peab saama 
elektrikilbis eraldi ühendada. Koduspaa elektriühendusi tohib teha ainult volitatud elektrik. 
Täpsema teabe saamiseks vaata ühendusskeemi juhtkorpuse kaane all. 

QUICK START CARD 
IN.YE-3-CE™ & IN.YE-5-CE™ 
EUROPEAN VERSION 

 

1. ÜHENDUSED 
VÄLJUNDID JA PANEELID 

C1 – Paneeliühendus 

Soojenduse 
ühendus 

C0 -Sidelink (in. 
touch, in.stick, in.k112 
och in.k120 klaviatuurid, 
swim spa ühendus) 

Soojendi 

Liist Valgustuse ühendus (P34 alati sees, P35 juhitav) 
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A4 Valikuline ühendus  

AMP-port 
(A0 -> A4) pumpadele ja 
lisadele.  
Varieerub koostest 
sõltuvalt.  

 

 

 

Valikuline ühendus 
(toote nr 9920-401346) 

 

 

 

Peavooluühendus 

 



2. VOOLUJUHTME ÜHENDAMINE 

Paigalda sillused õigesti, arvestades faaside arvu. 

1. faas 2. faas 3. faas (standard) 

PJ1 P7-P13 PJ1 P7-P10 PJ1 P7-P10 

230 V, 50 Hz (nullfaas) 

Vältimatult vajalikud on õigesti 
tehtud ühendused jaotuskarbi, 
rikkevoolukaitsme ja 
klemmiplokiga.  
Ühendamise ajaks peab 
vooluallikas olema välja lülitatud. 

3. faas Delta 

PJ1 P7-P13 

230 V, 50 Hz (faas-faas) 
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PJ2 P10-P74 

Sillus Asend 

HOIATUS! Kõik ühendused peab 
tegema volitatud elektrik, kes 
järgib kõiki hetkel kehtivaid 
eeskirju. See toode tuleb alati 
ühendada vooluahelasse, mida 
turvab rikkevoolukaitse.  
 

PJ2 P10-P74  
 

PJ2 P11-P13 PJ2 P13-P74 

Sillus Asend Sillus Asend Sillus Asend 

 



2. VANNI KASUTUSELEVÕTT 

1. Elektriühendusi tohib teha ainult volitatud elektrik. 

2. Kui vann täidetakse veega, peab see olema välja lülitatud ja ka keskse vooluallikaga 

ühendamata. 

3. Ühenda vann vooluvõrku alles siis, kui see on sobivalt veega täidetud. 

4. Eemalda hoolduspaneeli kohalt välisvooderdus ja veendu, et pumbad ja küttekeha on 

korralikult kinnitatud ja et need ei ole näiteks transportimise ajal oma kohalt lahti tulnud. 

Kontrolli ka seda, kas kõik T-sulgeventiilid on ülemises asendis. 

5. Veendu, et vee-eemaldusventiil on suletud. 

6. Eemalda vanni filter ja täida vann veega, juhtides vee aiavoolikuga läbi filtri korpuse, et 

vältida õhutaskute teket torustiku täitumise ajal. Kui kasutad oma kaevu vett, soovitame 

paigaldada voolikule eeltäitmisfilter. 

7. Veendu, et kõik massaažidüüsid on avatud ja vesi käib neist läbi. 

8. Täida vann selle sisepinnal (sisemisel akrüülkattel) oleva piirmärgini. 

9. Kui välisõhu temperatuur on alla 0 °C, on oluline, et sisselastava vee temperatuur oleks  

15–20 °C. Ära unusta vannile kaant peale panna. 

10. Kui vann on veega piirmärgini täidetud, pane filter oma kohale tagasi ja ühenda vann 

vooluvõrku. 

11. Veeringluspump käivitub kohe, kui vool on sisse lülitatud. Veendu, et vesi ringleb. Kui vesi ei 

ringle, lülita mullivann välja ja ventileeri torustiku kanalisüsteemi. 

12. Kui vesi käib ringi, pane paika soovitud temperatuur ning tee kellaaja- ja muud vajalikud 

seaded. Vaata täpsemaid juhiseid juhtpaneeli alajaotistest. 

13. Lisa hooldusvahendite valmistaja juhiste järgi tarvilikus koguses hooldus- ja 

puhastuskemikaale. 

14. Sule vanni kaas, et vähendada vee soojenemisaega. Vesi soojeneb umbes 2–3 kraadi tunnis. 

  
Vanni täitmine 
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2.1 BLUETOOTHI ÜHENDUS 

1. BLUETOOTHI ULATUS 

Mooduli MyMusic leviulatus on umbes 10 m. Seda mõjutavad ilmastikutingimused (sh taimestiku 
ehk puude-põõsaste tekitatavad takistused). Bluetoothi ühendus tuleks teha vastuvõtjale 
võimalikult lähedale. 

 

2. HELIALLIKA ÜHENDAMINE 

Enne Bluetoothi ühenduse loomist tuleb kasutatavad seadmed paarideks liita ehk paarida. Veendu, 
et Bluetoothi kaudu vanniga ühendatatav seade on sisse lülitatud ja et see ei ole samal ajal 
Bluetoothi kaudu mingi muu seadmega ühendatud. 
 

3. MOODUSTA SEADMEPAAR 

Kui tahad moodustada paari jaamaga MyMusic, mine oma seadme Bluetoothi seadetesse. Sealt 
oskab enamik seadmeid otsida automaatselt teisi läheduses olevaid Bluetoothi ühendusi, ja neid 
saab täpsemini leida otsifunktsiooniga.  
Kui su seade tuvastab ühenduse nimega MyMusic, vali see ja moodusta seadmepaar, kasutades 
salasõna 2288. Sel moel ühendatakse seade võrku jaamaga MyMusic, ja see ühendub sinna edaspidi 
automaatselt, kui kõnealune seade on vanni leviulatuses. Jaamaga MyMusic on võimalik ühendada 
kokku kaheksa eri seadet, kuid see suudab korraga teenindada ainult ühte. 
 

4. KÄSITSI ÜHENDAMINE 

Kui tahad ühendada juba eelnevalt paaritud seadme käsitsi heliallkikaga, ava ühendatava seadme 
Bluetoothi seaded ja vali jaamaga MyMusic paaritav seade menüüst. 
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VEAOTSING JA LAHENDUSED 

VIGA LAHENDUS 

Minu seade on otsinguolukorras Bluetoothi 
seadmete tuvastamiseks piisavalt lähedal, kuid 
ei tunne ära jaama MyMusic. 

Kontrolli, kas audiojaam on ühendatud ja sisse 
lülitatud, kas oled levialas ja kas seadme 
Bluetooth ei ole ehk juba ühendatud mõne 
teise seadmega. 

Minu Bluetoothi seade ei leia ühendust 
jaamaga MyMusic. 

Seadmepaari moodustamiseks mooduliga 
MyMusic pead saama sisestada salasõna 2288. 
Mõned Bluetoothi saatjad ei luba isikliku 
salasõna sisestamist, ja sellisel juhul ei saa neid 
seadmeid omavahel paarida. 

Kuigi mu seade on levipiirkonnas ja MyMusic 
on sisse lülitatud koos Bluetoothi ühendusega, 
ilmub veateade, kui proovin seadmeid paarida. 

Eemalda kõik olemasolevad ühendused seadme 
ja mooduli MyMusic vahelt ning alusta 
seadmete paarimist algusest peale. 

Mu seade on ühendatud, kuid muusikat ei 
taasesitata. 

Teatud juhtudel ei suuda MyMusic ühendatud 
seadme muusikarakendust tööle panna. 
Kontrolli, kas muusikarakendus on avatud ja 
käivita see oma mobiilseadmest. 

Mu seade on ühendatud, kuid muusikat 
taasesitatakse minu seadmest, mitte vanni 
moodulist MyMusic. 

Mooduli MyMusic ühendus võib olla vigane. 
Katkesta vanni vooluvarustus 20 minutiks, et 
ühendus nullida, ja alusta seadmete paarimist 
uuesti. 
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3. KASUTUSJUHISED 

3.1 JUHTPANEEL JA VEAKOODID 

 

Juhtpaneeli kiirjuhend annab vanni digitaalsel juhtpaneelil kasutada olevate tähtsamate funktsioonide 
üldkirjelduse. See aga on üksnes üldine juhend. Mudelitel võib esineda erinevusi. 

 
 

Nutikas Talv  

ÜHE PUMBAGA MUDEL KAHE PUMBADA MUDEL 
 Pump  

 

Märgutuled 
 

 

*Ühe kiirusega pump: vajuta nuppu Pump, et pump käivitada.  
Teine vajutus seiskab pumba. 
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 Pump  

    

   

   

 

 



Hr 
Küttekeha probleem. Veendu, et vett on piisavalt ja et filter on puhas. Lülita elekter 15 minutiks 
välja ja pane siis vann uuesti tööle. Kui endiselt näidatakse veakoodi, võta ühendust hooldajaga. 

HL 
Vesi on liiga kuum (48 °C). Ära roni vette! Võta kaas pealt ära ja lase veel jahtuda. Lülita vool välja ja 
pane siis vann uuesti tööle. 

AOH 
Vanni kere temperatuur on liiga kõrge. Ava vanni vooderdus ja oota, kuni temperatuur alaneb. 

FLO 
Vee vooluprobleem. Kontrolli, kas kõik düüsid on avatud ja kas vannis on piisavalt vett. 
Eemalda filter, katkesta vool ja käivita uuesti. Kui veakood kaob, sest vannis ei ole filtrit või on filter liiga 
määrdunud, siis puhasta filtrit hoolikalt või vaheta see uue vastu. 

Prr 
Temperatuurianduri probleem. Võta ühendust vanni hooldajaga. 

OH 
Vee temperatuur on üle 42 Celsiuse kraadi. Ära roni vanni! Võta kaas pealt ära ja lase veel jahtuda. 
Kui probleem edasi kestab, võta ühendust vanni hooldajaga. 
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3.2 PUMBAD 

Sinu vannil on ringlusveepump, mille ülesanne on 
lasta veel ringi käia, et seda puhastada ja 
soojendada. Pumba võimsus on 180 W, et hoida 
elektrikulu minimaalsena. Lisaks on su vannil 
sõltuvalt mudelist üks või kaks massaažipumpa, 
mis pakuvad üldist massaaži. 

3.3 ÕHUREGULAATORID 

Sõltuvalt mudelist on mõned vannid varustatud 
õhuregulaatoritega, mille abil saab seada 
massaaži intensiivsust. Nende kaudu võid lisada 
vesimassaažidušši rohkem õhku, mis muudab 
massaažiefekti tugevamaks. Õhuregulaatorite 
arv on mudelist sõltuvalt erisugune. 

3.4 VALGUSTUS 

Sinu vann on varustatud LED-tuledega, mis loovad kümblemise ajal laheda meeleolu. LED-tulesid saab 
seada juhtpaneelilt. 
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3.5 KÜTTEKEHA 

Sinu vann on varustatud 3 kW võimsusega küttekehaga, mis soojendab vett ja hoiab selle 
temperatuuri. Hoia vannil alati kaas peal, kui vanni parasjagu ei kasutata. Nii väldid tarbetut 
elektrikulu ja vee saastumist. 

3.6 VEE PUHASTAMINE JA PUHTANA HOIDMINE 

Nauditava kümbluselamuse juures mängib tähtsaimat osa kümblusvee puhtus. Vee hoiavad 
puhtana paberfilter ja osonaator. Vannil on eraldi ringlusveepump, mis ajab vett läbi filtri. 
Soovitame puhastada filtrit kord nädalas veega loputades. 

 

Et kümblusvesi püsiks puhta ja värskena, on tarvis kasutada hoolduskemikaale. Nende doseerimine 
ja kasutamine varieeruvad tooteti. Loe hoolikalt läbi toote infolehes olevad juhised, kuidas valitud 
kemikaali doseerida. Ära unusta lisada hooldusvahendit ka siis, kui vanni lastakse uus vesi või kui 
seda täidetakse esimest korda. 
 

VEE KVALITEET 

Et saaksid oma kümblushetki mõnuga võtta, peaksid aeg-ajalt vee kvaliteeti kontrollima. Vee pH 
peab jääma 7,2–7,4 vahele, et puhastus toimiks optimaalselt. Liiga madal pH võib põhjustada 
silmade ja naha ärritust ning vanni tööhäireid. Liiga kõrge pH korral halveneb puhastustõhusus – 
vesi muutub sogaseks, tekib katlakivi ja sete. 
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3.6.1 FILTRID 

Ringlusveepump ajab vett ringi läbi filtri, puhastades kümblusvett mehaanilisest prügist. Soovitame 
puhastada filtrit kord nädalas. Kui filtrit regulaarselt puhastada, püsib kümblusvesi puhtana ja ka 
filtri kasutusiga on märgatavalt pikem ning hoolduskemikaale kulub vähem. 

FILTRI PUHASTAMINE 
NB! Vanni kasutamine ilma filtrita on keelatud! 

1. Ava filtriluugi kaas. 
2. Eemalda filter. 
3. Loputa filtrit rohke veega, nt aiavoolikuga. (Ära kasuta survepesurit, sest tugev surve võib filtri 

materjali kahjustada.) 
4. Kasta filter puhastusainesse puhastusaine tootja juhiste kohaselt. 
 
Filtripadrunit tuleb vahetada vähemalt üks kord 12 kuu jooksul. 

3.6.2 OSONAATOR 

Sinu mullivann on varustatud osonaatorisüsteemiga. 

Osonaator toodab õhuhapnikust osooni, mis seguneb veega. Osoon kõrvaldab (oksüdeerib) 
mustuse ja peatab bakterite kasvu. Osoneerimisel ei jää vette mingeid kõrvalsaadusi ja seda on 
täiesti ohutu kasutada. Meie osonaatorid on kohandatud vastavalt vanni suurusele ja 
mahutavusele ning osoon ei mõjuta kümblusvee pH taset. 
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3.6.3 HOOLDUSKEMIKAALID 

Turul on palju mitmesuguseid hooldusvahendeid, mille seast edasimüüja aitab sul leida sinu vanni 
jaoks kõige sobivamad. Paljude hooldusvahendite puhul on saadaval n-ö stardipakend, mis sisaldab 
kõike, mida alustuseks vajad. Küsi lisateavet oma edasimüüjalt. Kõige tavalisemad vee kvaliteedi 
testseadmed ja hooldusained on loetletud siin allpool. 

 
Klooripulber  Flokulant (veepuhastuskemikaal) 

PH + pulber   Torustiku puhastusvahend 

PH – pulber   Filtripuhastusvahend 

Vetikatõrjevahend  Vee testseadmestik 

 
 
pH REGULEERIMINE 

 

pH ehk vesinikueksponent on vee suhtelise happesuse näitaja; seda mõõdetakse skaalal 1–14. Lahus 
on neutraalne kui pH = 7, happeline, kui pH < 7 ja aluseline, kui pH > 7. Mullivanni kümblusvee pH-d 
tuleks hoida vahemikus 7,2–7,4. Õige pH väärtuse säilitamine on eriti oluline. 
 

NB! Kui pH ei ole korras, võib tekkida probleeme! 
 

Kui pH ületab 7,8, võivad vees olevad mineraalid moodustada akrüülpinnale ladestisi ning 
ummistada voolikud, filtripadrunid ja düüsid. Puhastusained (nt kloor ja broom) muutuvad vähem 
tõhusaks ja vesi võib välja näha hägune. 
 

Lahendus: lisa vahendit pH- ja järgi sealjuures alati pakendil olevaid juhiseid. 
 

Kui pH jääb alla 7,2, on vee happesus liialt kõrge. Muu hulgas annab sellest märku asjaolu, et vanni 
metallosad (kütteelemendid, düüsid ja laagrid) hakkavad roostetama. Veepuhastusaineid kulub 
rohkem ja vesi tundub kuidagi ebameeldiv. 

Lahendus: lisa vahendit pH+ ja järgi sealjuures alati pakendil olevaid juhiseid. 

NB! Garantii ei kata mullivanni kahjustusi valede pH väärtuste tõttu. 

 



KLOORIGA TÖÖTLEMINE 
 
Klooriga töötlemist kasutatakse kõikide basseinide ja vannide puhul, olgu siis kas koos osooniga 

või ilma. Sinu vanni vee kontrollimine kloori kasutades käib nii. 

Võta vee pH ja kloori proov vähemalt kaks korda nädalas; pH peaks jääma vahemikku 7,2–7,4. 
pH väärtust reguleeritakse toodetega pH+ ja pH-. 
 

NB! pH peab olema eespool nimetatud vahemikus enne kloori lisamist. 
 

Kloori väärtus peaks olema ligikaudu 1,0 ja kloori tuleks vette lisada korrapäraselt. Järgi 
pakendil olevaid doseerimisjuhiseid. 
 

 
3.6.4 AKRÜLPINNA HOOLDAMINE 
 
AKRÜÜLPINNA PUHASTAMINE 

 

Vanni kest on valmistatud antibakteriaalsete omadustega akrüülmaterjalist Lucite®, mis hoiab 
ära bakterite ja halbade lõhnade tekke. Akrüül on eriti vastupidav ja hõlpsasti hooldatav 
materjal. 
 

Puhasta pinda leebe pesuvahendiga, millel ei ole abrasiivseid omadusi. Ole ettevaatlik turul 
pakutavate tugevamate pesuainete suhtes. Mõned neist on nii tugevad, et võivad vanni pinda 
kahjustada. 
 

Oluline on, et vanni sisepinnale ei oleks jäänud pesuvahendi jääke, kui vann uuesti täis lastakse. 
Vastasel juhul hakkab vesi vanni töölepanekul vahutama. 
 

Kui vanni sisepinnale tekivad mõlgid või kriimud, tuleb need kohad kiiresti parandada. Seda on 
võimalik teha ka ise (kasutades peeneteralist liivapaberit ja pärast lihvimist akrüülvaha), kuid 
soovitame siiski lasta sellised kahjustused korda teha spetsialistil. Küsi täpsemalt meie 
edasimüüjalt. 

 
VÄLISVOODERDUSE PUHASTAMINE 

 

Vanni välisvooderdus on valmistatud materjalist, mis kannatab UV-kiirgust ega nõua mingit 
erihooldust. Puhasta välisvooderdust lapi, leebe pesuvahendi ja veega. 
 

Ära kasuta puhastamiseks kõrgsurvepesurit, sest vesi võib tungida vanni kere sisemusse ja 
põhjustada vanni elektriseadmestikus lühise. 

 
KAANE PUHASTAMINE 

 

Kasuta kaane puhastamisel põhiliselt vette kastetud lappi. Tugevasti kinni jäänud mustuse võib 
eemaldada ka leebe pesuvahendiga, mida siiski tuleks veega segada. 
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ÜLDISI JUHISEID 
 

Ära jäta mullivanni pikaks ajaks ilma kaaneta ja tühjana päikese kätte. Kui vanni sisepinda 
mõjutavad pikka aega otsesed päikesekiired, võib see vanni akrüülpinda kahjustada. Hoia vannil 
alati kaas peal, kui seda parasjagu ei kasutata – olgu vann siis tühi või täis. 

 
3.6.5 VEE VAHETAMINE 

Vee puhtus on hügieeni ja vanninaudingute jaoks otsustava tähtsusega. Vaheta vannis vett iga 3–4 
kuu tagant. 
 

1. Võta filtripadrun filtrikorpusest välja. 
2. Lisa vette torustiku puhastusvahendit (vastavalt tootja juhistele). 
3. Eralda vann enne tühjendamist vooluvõrgust. Voolu võib sisse lülitada alles siis, kui 

kümblustünni on uus, puhas vesi sisse lastud. 
4. Tühjenda vann tühjendusventiili kaudu. See paikneb vooderdise põhjas; täpset asukohta tuleb 

vaadata vastavalt mudelile. 
5. Kui vann tühjaks jookseb, loputa aiavoolikuga üle ka massaažidüüsid, et nendesse või 

pumpadesse ei jääks musta vett. 
6. Loputa üle vanni pinnad ja kuivata puhta lapiga. 
7. Täida vann puhta joogiveega filtriava kaudu, et torustikku ei saaks tekkida õhulukku (õhulüüsi). 

8. Täida vann miinimumtaseme märgini. Maksimumtase on patjade alaserv, ära lase veetasemel 
sellest kõrgemale tõusta.  

9. Kui veetase vannis on õige, pane filter tagasi oma kohale ja lülita vool sisse. 
10. Kui vool on sisse lülitatud, hakkab ringlusveepump tööle. Kontrolli, kas vesi käib vannis ringi. 

Kui ei, lülita vool välja ja ventileeri torustikku. 
11. Kui vesi käib ringi, võid seada selle temperatuuri soovitud kraadini ning samas ka õige kellaaja 

ning panna paika muud juhtpaneeli seaded. Vaata täpsemalt juhtpaneeli kirjeldavast punktist. 
12. Pane vannile kaas peale. Vannivesi soojeneb umbes 1–2 kraadi võrra tunnis. Soojenemisaeg 

sõltub vanni suurusest ja vee algtemperatuurist. 
13. Välisõhu temperatuur mõjutab ka vannivee soojenemisaega. Kõva külmaga tuleks vann täita 

vähemalt 15–20-kraadise veega, et vältida vanni operatsioonisüsteemi jäätumise tõttu 
tekkivaid kahjustusi. 
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3.6.6 VANNI TÖÖKORRAS HOIDMINE 
Siin ette antud ajavahemikud on suunavad. Tegelik vajadus kujuneb selle järgi, kui sageli ja 

palju vanni kasutatakse. 

 

 
AJAVAHEMIK  MEETMED 

Kord nädalas   Kontrolli ja paranda vee pH väärtust 

Kord nädalas   Kontrolli ja paranda vee kloorisisaldust 

Kord nädalas   Puhasta paberfiltrit 

Kord kuus    Kontrolli rikkevoolukaitset 

Kord 3 kuu järel   Vaheta vannis vett 

Kord 6 kuu järel   Puhasta kaant 

Kord 6 kuu järel  Puhasta vanni välisvooderdust 

Kord aastas   Vaheta paberfilter uue vastu 
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3.7 VEAOTSINGU JUHISED 
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 PÕHJUS LAHENDUS 

Vool ei jõua vanni 1. Voolujuhe ei ole ühendatud. 1. Ühenda voolukuhe võrku. 

2. Elekter ei ole sisse lülitatud. 2. Kontrolli, kas elekter on sisse lülitatud. 
3. Rikkevoolukaitse on rakendunud. 3. Tee kindlaks, mis seisus on rikkevoolukaitse. 

4. Pistikupesa ei tööta. 4. Proovi mingi muu voolutarbijaga, kas pistikupesa 
on töökorras. 

5. Keskploki viga. 5. Võta ühendust edasimüüjaga. 

Pumbad 
töötavad, kuid 
vesi ei käi ringi 

1. Veetase on liiga madal. 1. Lase vett juurde, nii et tase jõuab märgini. 
2. Torustikus on õhutasku 
(õhulüüs). 

2. Eemalda kõik filtrid ja lase filtritorusse vett.  
Kui see ei aita, lülita vool välja ja lõdvenda pisut 
pumbaühendust, et õhumullid torustikust välja 
pääseksid. 
Kui õhk vabaneb ja vesi ringlema hakkab, pinguta 
liitekoht üle. 

3. Massaažidüüsid on kinni. 3. Ava kõik massaažidüüsid. 

Rikkevoolukaitse 
rakendub 
 

1. Ülekoormus 1. Vanni keskploki elektriseaded tuleb uuesti 
programmeerida. Võta ühendust edasimüüjaga. 

2. Mulivann ei ole ühendatud  
oma spetsiaalse pistikupesaga. 

2. Mullivann tuleb ühendada oma spetsiaalse 
pistikupesaga; sama sulavkaitsme taha ei tohi olla 
ühendatud muid seadmeid. 

3. Vanni mehhanismi on tunginud 

vett. 

3. Kontrolli veetaset. Kui see on liiga kõrge, lase 
muist vett välja. 
Eemalda vann vooluvõrgust, ava välisvooderdus ja 
lase mehhanismil kuivada. 

4. Maandusviga 4. Eemalda vann vooluvõrgust ja kontrolli, kas 
voolujuhe on terve. Küsi nõu elektrikult või 
edasimüüjalt. 

Küttekeha ei  
tööta 
 

1. Kellaaeg on vale. 1. Sea juhtpaneelil õige kellaaeg. 

2. Valesti tehtud puhkeaja- või 

energiasäästuseaded. 

2. Loe juhtpaneeli käsitlevast punktist juhiseid ja 
kontrolli, kas tehtud seaded on õiged. Võta 
vajaduse korral ühendust edasimüüjaga. 

3. Soojendus on seatud puuduma 
või nädalalõpurežiimile. 

3. Kontrolli, kas soojenduse seaded juhtpaneelil on 
tehtud õigesti, st kas seatud on midagi muud kui 
normaalrežiim (NORM.) 

4. Õhupuhur/ventilaator on 
seatud pideva töö režiimile. 

4. Lülita õhupuhur/ventilaator välja. Küttekeha ei 
tööta täistõhusalt, kui õhupuhur on pidevalt töös. 

5. Temperatuur on seatud liiga 
madalaks. 

5. Kontrolli temperatuuri seadet ja tõsta seda, kui 

vaja. 
6. Ebatavaliselt suur soojuskadu. 6. Pane vannile kaas peale ja kontrolli, kas see istub 

igalt poolt õigesti. 

Vesi ei puhastu 1. Filter on ummistunud või tuleb 
see välja vahetada. 

1. Puhasta filtrit hoolega või vaheta täiesti uue 
vastu. 

2. Hooldusvahendite vale 
doseerimine. 

2. Kontrolli vee puhtust ja kvaliteeti. Vaata juhiseid 

testipakendi tootekirjeldusest. 
3. Filtrimisaeg on liiga lühike. 3. Lisa juhtpaneelil igapäevast filtrimisaega. 

 

 



3.8 TALVEKS HOIULEPANEK 

Me ei soovita vanni talveks tühjaks lasta. Kui soovid siiski vanni talvekuudel tühjana hoida, võid 
tellida meie hooldusteenindusest tasulise talveks tühjendamise. Tasulise teeninduse hulka 
kuuluvad allpool loetletud toimingud. 

• Vanni veest tühjendamine 
• Vanni sisepindade puhastamine 
• Torustiku ja massaažidüüside veest tühjendamine 
• Pumba eemaldamine 
• Lõppkontroll 

Et vältida torustiku ja vanni mehhanismi jäätumist, on äärmiselt oluline olla eriti hoolikas. NB! 
Meie garantii ei korva jäätumisest põhjustatud kahjustusi – isegi mitte hooldusteeninduse tehtud 
talveks tühjendamise korral. 
 

3.9 ETTEVALMISTUSED TALVEKS 

Kui vanni talvekuudel ei kasutata, võid alandada vee temperatuuri 15 kraadini. Sel juhul talvitub 
vann turvaliselt ega jäätu ning energiakulugi on mõõdukas. Soovitame kõnealust ületalve 
hoidmise moodust. Kui tahad vanni siiski tühjana hoida (NB! Me ei soovita seda!), loe talveks 
tühjendamise juhised hoolikalt läbi ja toimi nende järgi. 
 

NB! Meie garantii ei korva jäätumisest põhjustatud kahjustusi. 

 

TOIMI NII 
 
1. Katkesta vanni vooluvarustus. Tühjenda vann veest kas 

sukelpumba abil või olemasoleva tühjendusventiili kaudu (vt pilti). 

Puhasta ja kuivata hoolikalt. 

2. Lõdvenda küttekeha mõlemal pool olevaid ühendusi, et jääkvesi 

saaks torustikust välja valguda. 

3. Lõdvenda pumbaühendusi, et nendesse ega torustikku ei jääks 

vett. 

4. Puhasta massaažidüüsid veest ja kuivata need suruõhupüstoliga.  

5. Jäta vanni tühjendusventiil lahti. 

6. Kuivata enne välisvooderduse paigaldamist vanni kere sisemusest 

kõik veejäägid. 

7. Pane vannile kaas peale ja kata seejärel vann presendiga. 

 
NB! 
 

Ära unusta kõiki ühendusi enne uuesti kasutuselevõttu üle 
pingutada! Tühjendusventiil 
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3.10 ELEKTRITARVE 

Vanni voolutarvet mõjutavad mitmed asjaolud, nt vanni suurus, temperatuur ja kasutussagedus, 
pumpade arv ning kui palju kasutatakse massaažifunktsiooni. Natuke mõjutab voolutarvet seegi, kui 
kaugel põhjas või lõunas sa elad. 
 

Vanni Wellis on Saksamaal katsetanud TÜV. Muuhulgas uuriti seadme voolutarbimist. Ilmnes, et 
välistemperatuuril 4,1–7,4 Celsiuse kraadi kulus kolm korda nädalas 30-minutise kümblusaja korral 
umbes 240 kW kuus. 

VÄLISTEMPERATUUR VEE TEMPERATUUR VOOLUTARBIMINE 

Tarbimine puhkerežiimil  

7,26 kW/24h 4,1 - 7,4 °C 37 °C 

Tarbimine aktiivsel 

kasutamisel: 

1,086 kW/30 min 
Tarbimine alla 

30
min
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4. TEHNILISED ANDMED 

4.1 VANNI EHITUS 

4.1.1 KERE 

Vanni kere on valmistatud puidukaitsevahendiga surveimmutatud puidust, mis annab vannile pika 
kasutusea. Puit on hea materjal ka soojusisolatsiooni mõttes – erinevalt näiteks metallist. 

4.1.2 PÕHJAPLAAT 

Hermeetiline ABS-põhjaplaat 
 

ABS-isoleeritud põhjaplaat on alus, mille peale on ehitatud vanni kere. Külgedelt tõuseb 
põhjaplaat pisut üles vanni välisvooderduse sisepoolele, moodustades vanni siseosade kaitseks 
niiskus- ja putukakindla isolatsiooni. Peegeldav isolatsioonikiht ulatub üle põhjaplaadi ja hoiab 
ära temperatuurikahjustusi. 
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4.1.3 VÄLISVOODERDUS 

Horisontaalsetest paneelidest vooderdus koos vanni nurkades olevate vertikaalsete paneelidega 
anab vannile stiilse väljanägemise. Välisvooderdus on tehtud keskkonnasõbralikust, UV-kiirgusele 
vastupidavast polümeermaterjalist, mis näeb välja nagu ehtne puit, aga on täielikult hooldusvaba. 

4.1.4 VANNI KEST 

POLI-MAX ™ tugevdatud toode 
 

Vanni kesta konstruktsioon on tehniliselt uuenduslik. Oleme konstrueerinud ökoloogiliselt täiesti 
neutraalse akrüül/ABS/polümeerlaminaatsüsteemi, mis on samm edasi teel tugevama, heledama, 
stabiilsema, keskkonnasõbralikuma ja lõpuks ka biolaguneva tooteni. 
 

See pakub soojus- ja heliisolatsiooni, mis omakorda vähendab märkimisväärselt kasutuskulusid ja 
teeb meie vannist tõenäoliselt vanniturul ühe kõige vaiksema ja turvalisema. 
 

POLI-MAX ™ tugevduse eelised 
 
 Eriti tõhus heliisolatsioon – meie mullivann on turul pakutavatest ilmselt kõige vaiksem. 
 Käi kümblemas millal iganes – see ei häiri naabreid. 
 Eriti tõhus soojusisolatsioon, mis tähendab pikemat aega kütmiste vahel ja väiksemat 

elektrikulu! 
 Ökoloogiliselt vastupidav, biolagunev toode (erinevalt klaaskiust). 
 

Kõige välimine kiht on mikroobivastase 
töötlusega akrüülmaterjal Lucite 

ABS-polümeerkiht lisab löögikindlust ja 
vastupidavust 

Keskmise tihedusega polüuretaan pakub 
stabllisust ning heli- ja soojusisolatsiooni 
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4.1.5 KAAS 

Kõik kaaned on valmistatud hoolikalt ja ühtlase kvaliteediga, et tagada maksimaalne 
soojusisolatsioon. See aitab hoida sinu vanni energiakulud kontrolli all. 
 

Kaanel on kahekordne isolatsioon: nn puhvertihend ja sisemine aurutõke. Need on tehtud 
vastupidavast materjalist. Et vältida sademevee kogunemist, on kaas konstrueeritud keskelt 
paksema ja äärte suunas õhenevana. Nii voolab vihma- ja lumevesi kaanelt paremini ära. 
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4.2 MUDELI ANDMED 

4.2.1 EMOTION STD 

Suur ja sügav vann, kuhu korraga mahub oma kuus inimest (lamamiskoht pluss viis istekohta). 
Täiuslik mõnulemiskoht suurele perele või sõpruskonnale õhtu veetmiseks. Emotion on varustatud 
22 roostevabast terasest massaažidüüsi, 10 LED-lambi, 3 kW küttekeha, 2 hj pumba, 
ringlusveepumba ja osonaatoriga. 

 

 

MASSAAŽIDÜÜS  
Keskendatud ühele kehaosale, 

masseerib keskmise tugevusega 

MASSAŽIDÜÜS  
Keskendatud laiemale kehapiirkonnale, 
masseerib ringlevalt, leebelt, keskmise 

tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS  
Keskendatud ühele kehaosale, 

masseerib leebelt 

Tehnilised andmed   

Suurus, mm (PxLxK)   2130X2130X870   3 võimsuse regulaator ei   

Elektriühendus 
   

3 x 16A, 400V ning 0  
+ maa   

Küttekeha 3 kW 

Kaal tühjalt/veega 270 kg/ 850 L   Ringlusveepump 250 W   

Max kogukaal koos kümblusvee  
ja kümblejatega 

1780 kg Massaažipump 1X2 hv 
1 kiirus 

Istme sügavus 63,3–76,6 cm Filter 1 tk 
peenpaberfilter 

Akrüülkest 6,3 mm akrüül + ABS 
(Lucite)   

Osonaator jah 

Polüuretaantugevdus jah   LED-valgustus   10 X 1 LED  

Polyfoam isolatsioon (1 cm)   jah   Kuklapadjad 3 tk 

Iste- ja lamamiskohtade arv   6/1 Valgustusega kosk ei 

Keskplokk Gecko   in.ye-3-ce   Pop-up purskkaev ei   

Juhtpaneel Gecko   in.k300   Audiosüsteem Bluetotoothiga ei   

Massaažidüüsid (roostevabad)   22   Kaas  jah  

Jalamassaaž/ Tsooniteraapia  jah ABS põhi jah   

Õhusegisti   ei     
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4.2.2 HARMONY STD 

Harmony on suurepärane perevann, mis kujutab endast väga head luksuse ja praktilisuse 
kombinatsiooni. Harmony on varustatud ühe lamamis- ja viie istekohaga, millest vähemalt kahel on 
rohkesti massaažidüüse. Vannil on ka kaks pop-up-purskkaevu, mis pakuvad kümbluskogemusele 
meeldivat lisa. Harmony mudelil on kokku 46 roostevaba massaažidüüsi, 15 LED-i, 3 kW küttekeha, 
3 hj massaažipump, ringlusveepump ja osonaator. Lisaks on vannil ka kaks sisseehitatud Bluetooth-
kõlarit. 

MASSAAŽIDÜÜS  
Keskendatud ühele kehaosale, 

masseerib keskmise tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS  
Keskendatud laiemale kehapiirkonnale, 
masseerib ringlevalt, leebelt, keskmise 

tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS  
Keskendatud ühele kehaosale, 

masseerib leebelt 
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Tehnilised andmed 

Suurus, mm (PxLxK) 2000x2000x870 3 võimsuse regulaator 1 

Elektriühendus 
 

3 x 16A, 400V ning 0  
+ maa 

Küttekeha 3 kW 

Kaal tühjalt/veega 262 kg/ 1136 l Ringlusveepump 250 W 

Max kogukaal koos kümblusvee  
ja kümblejatega 

1 880 kg Massaažipump 1X3 hj 
1 kiirus 

Istme sügavus 59,0–69,0 cm Filter 1 tk 
peenpaberfilter 

Akrüülkest 6,3 mm akrüül + ABS 
(Lucite) 

Osonaator jah 

Polüuretaantugevdus jah LED-valgustus 15 X 1 LED 

Polyfoam isolatsioon (1 cm) jah Kuklapadjad 3 tk 

Iste- ja lamamiskohtade arv 6/1 Valgustusega kosk ei 

Keskplokk Gecko in.ye-3-ce Pop-up purskkaev 2 tk 

Juhtpaneel Gecko in.k300 Audiosüsteem Bluetoothiga jah / 2 kõlarit 

Massaažidüüsid (roostevabad) 46 Kaas jah 

Jalamassaaž/ Tsooniteraapia jah ABS-põhi jah 

Õhusegisti 4   

 

 



4.2.3 SPIRIT STD 
Spirit on varustatud kahe lamamis- ja kolme istekohaga. Vannil on kokku 42 roostevaba 

massaažidüüsi, 16 LED-lampi, 3 kW küttekeha, 3 hj massaažipump, ringlusveepump ja osonaator. 

Lisaks on Spiritil neli sisseehitatud Bluetooth-kõlarit. 

MASSAAŽIDÜÜS 3” Keskendatud 
ühele kehaosale, masseerib keskmise 

tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS 3” Keskendatud 
laiemale kehapiirkonnale, masseerib 

ringlevalt, leebelt, keskmise 
tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS 2” Keskendatud 
ühele kehaosale, masseerib leebelt 
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Suurus, mm (PxLxK)  2000X2000X890  3 võimsuse regulaator    

Elektriühendus 
 

3 x 16A, 400V ning 0 
+ maa  

Küttekeha 3 kW 

Kaal tühjalt/veega  246 kg/ 956 l Ringlusveepump  250 W   
Max kogukaal koos 
kümblusvee ja kümblejatega 

1 660 kg Massaažipump 1X3 hj 
 kiirus 

Istme sügavus 60,0–70,6 cm Filter 2 tk  
peenpaberfilter 

Akrüülkest   6,3 mm akrüül + ABS 
(Lucite)  

Osonaator jah 

Polüuretaantugevdus  jah LED-valgustus 16 X 1 LED   
Polyfoam isolatsioon (1 cm)  jah  Kuklapadjad  3 tk 
Iste- ja lamamiskohtade arv 5/2 Valgustusega kosk ei 
Keskplokk Gecko  in.ye-3-ce  Pop-up purskkaev  ei   

Juhtpaneel Gecko in.k300 Audiosüsteem 
Bluetoothiga  

jah/4 kõlarit 

Massaažidüüsid (roostevabad) 42 Kaas jah 

Jalamassaaž/ Tsooniteraapia jah  ABS-põhi jah 
Õhusegisti  3    

 

 



a b   

c d 

 

e f 

Winter Solstice Sterling Silver  

4.2.4 SERENITY STD 

Serenity on varustatud ühe lamamis- ja viie täismõõdus istekohaga. Kokku 82 roostevaba 
massaažidüüsi, 12 LED-lampi, lisaks lõõgastav valgustatud kosk. Serenityl on neli sisseehitatud 
Bluetooth-kõlarit. 

 

 

MASSAAŽIDÜÜS 3” 
Keskendatud ühele 

kehaosale, 
masseerib keskmise 

MASSAAŽIDÜÜS 3” 
Keskendatud laiemale 

kehapiirkonnale, masseerib 
ringlevalt, leebelt, keskmise 

MASSAAŽIDÜÜS 2” 
Keskendatud ühele kehaosale, 

masseerib leebelt 
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Suurus, mm (PxLxK)  2130X2130X910   3 võimsuse regulaator     

Elektriühendus 
 

3 x 16A, 400V ning 0 
+ maa   

Küttekeha 3 kW 

Kaal tühjalt/veega  300 kg/ 1110 l Ringlusveepump  250 W   
Max kogukaal koos 
kümblusvee ja kümblejatega 

2130 kg Massaažipump 2X3 hj 
 kiirus  

Istme sügavus 
 

61,0–68,0 cm Filter 1 tk  
peenpaberfilter  

Akrüülkest 
 

6,3 mm akrüül + ABS 
(Lucite)   

Osonaator jah 

Polüuretaantugevdus  jah   LED-valgustus  12 X 1 LED   
Polyfoam isolatsioon (1 cm)  jah  Kuklapadjad  5 tk   
Iste- ja lamamiskohtade arv 6/1 Valgustusega kosk jah 
Keskplokk Gecko  in.ye-3-ce   Pop-up purskkaev  ei   
Juhtpaneel Gecko  in.k300   Audiosüsteem Bluetoothiga  jah/4 kõlarit   
Massaažidüüsid (roostevabad)  82   Kaas   jah   
Jalamassaaž/ Tsooniteraapia jah   ABS-põhi  jah  
Õhusegisti  4     

 

 



4.2.5 SENSE STD 

Sense on suurepärane luksuse ja praktilisuse kombinatsioon, milles on kokku seitse istekohta. 
Sense varustuses on 58 roostevaba massaažidüüsi, valgustatud kosk, 12 LED-lampi ja veealune 
jalakohavalgustus. 
Sensel on neli sisseehitatud Bluetooth-kõlarit. 

 

MASSAAŽIDÜÜS 3” Keskendatud 
ühele kehaosale, masseerib keskmise 

tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS 3” Keskendatud 
laiemale kehapiirkonnale, masseerib 

ringlevalt, leebelt, keskmise 
tugevusega 

MASSAAŽIDÜÜS 2” Keskendatud 
ühele kehaosale, masseerib leebelt 
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Suurus, mm (PxLxK)  2180 × 2180 × 910   3 võimsuse regulaator     

Elektriühendus 
 

3 × 16A, 400V 
ning 0 + maa  

Küttekeha 3 kW 

Kaal tühjalt/veega 
 

350 kg / 1146 l Ringlusveepump 
W-EC Pump 
(0,19 kW)   

Max kogukaal koos 
kümblusvee ja kümblejatega 

2000 kg Massaažipump 2X3 hj 

Istme sügavus  57,3–60,7 cm Filter 1 peenpaberfilter  

Akrüülkest 6,3 mm akrüül + ABS 
(Lucite)   

Osonaator jah 

Polüuretaantugevdus  jah LED- valgustus   12 LED   

Polyfoam isolatsioon (1 cm)  jah  Kuklapadjad   4   

Iste- ja lamamiskohtade arv 7/0 Valgustusega kosk jah 

Keskplokk Gecko  IN.YE-3   Pop-up purskkaev  ei   

Juhtpaneel Gecko in.k300 Audiosüsteem Bluetoothiga jah / 4 kõlarit 

Massaažidüüsid (roostevabad) 58   Kaas   jah   

Jalamassaaž/ Tsooniteraapia jah   ABS-põhi  jah   

Õhusegisti  5     



4.3 VANNISKÄIKU HÕLBUSTAVAD ERGONOOMILISED ABIVAHENDID 

Tutvustame tooteid, mis lihtsustavad ja pakuvad ergonoomilist abi mitmetel vanniskäiguga 
seotud toimingutel. 

 

4.3.1 EASY LIFTER 

Easy Lifteri abil avaneb vanni kaas kergelt ja lihtsalt. Easy Lifteri 
saab paigaldada vanni külge. See vajab vaid 40 cm ruumi vanni 
taga, kui kaas on püstiasendis. Lisaks vähendab see kaane kulumist 
ja kaas peab kauem vastu. 

4.3.2 MYSTEP 

MyStep trepp hõlbustab vanni astumist ja vannist väljatulekut. MyStep on 70 cm lai ja kannab ka 
150-kilost inimest. Mõõtmed: 900 x 610 x 400 mm 
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4.3.3 SPA BAG 

Spa Bag pakub vannile lisakaitset nii ilmastiku kui ka UV-kiirguse eest. Kümbluste vahelisel ajal on su 
vann sellega kaitstud parimal võimalikul moel. Kaitsekott vähendab külmematel talvekuudel ka 
soojuskadu ja elektrikulu. 

4.3.4 PEENPABERFILTER 

Vanni filtrite regulaarne puhastamine pikendab filtrite kasutusiga, kuid need tuleb teatud 
ajavahemike tagant ikkagi välja vahetada, et tagada süsteemi optimaalne toimimine ja vee 
võimalikult hea kvaliteet. Loe kasutusjuhendist täpsemalt filtrite puhastamise ja nende tavapärase 
kasutamise kohta. 
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4.3.5 EELTÄITEFILTER 

4.3.5.1 PURE FILL 
AKTIIVSÖEFILTER 

Kui sul on oma kaev, siis soovitame kasutada eelfiltrit. Eelfilter 
sisaldab aktiivsütt ja see tuleb kinnitada otse aiavooliku külge, kui 
vanni vett laskma hakkad. Filter eemaldab veest orgaanilise mustuse 
ning vähendab lubja- ja rauasisaldust. Eelfiltrist võib läbi lasta 
ligikaudu 8000 liitrit vett. Sule eelfilter pärast kasutamist ning säilita 
seda püstiasendis ja kuivana. 

4.3.5.2 PURE STREAM 
VEEPEHMENDUSE EELFILTER 

Kui sul on kare, suure lubjasisaldusega vesi, siis soovitame Pure Stream 
eelfiltrit. Filter eemaldab veest karedust põhjustavad kaltsiumi- ja 
magneesiumisoolad. 

Eelfiltrist võib läbi lasta ligikaudu 6500 liitrit vett. Kontrolli pärast 
kasutamist, et filter oleks veest täiesti tühjendatud.  
 

Pane siis peale alumine plastkork ja täida filter soolveega, et see uuesti 
aktiveerida. Võta umbes 1 spl tavalist keedusoola kahe detsiliitri vee 
kohta. Pane peale ülemine plastkork ja hoia soolveega täidetult kuni 
järgmise kasutamiseni. NB! Kalla soolvesi alati enne filtri uuesti 
kasutamist välja. 
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4.3.6 EELFILTRITE KASUTAMINE 

1. Kontrolli kasutusjuhistest, kui palju vett läheb vaja su vanni täitmiseks. 

2. Keera korgid söefiltri otstelt maha. 

3. Ühenda filter pöördadaptri abil aiavoolikuga.  

4. Lase veel läbi filtri joosta, kuni vesi on selge. Selle toiminguga eemaldatakse söefiltrisse 
jäänud söetolm. Puhastus kestab umbes 30 sekundit, mille vältel jookseb läbi umbes 10 
liitrit vett. 

0’-30’ >30’ 
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5. Täida mullivann 1/3 ulatuses selle 
kogumahutavusest (mis 1000-liitrise 
mahutavuse korral tähendab u 300 liitri 
vee sisselaskmist). See on oluline, et 
saavutada vee õige karedus.  

6.  Kui vann on 1/3 ulatuses täidetud ja 
vesi on liiga kare, võid asja parandada, 
ühendades filtri Pure Streamfiltriga 
Pure Fill, ja jätkata vanni täitmist. 
Veepehmendiga loputamine läheb palju 
kiiremini siis, kui esimene liiter on välja 
lastud! 

7.  Kui vann on filtrit Pure Stream 
kasutades täidetud, on tarvis 
kontrollida vee karedust. Seda saab 
teha spetsiaalsete testritega. Loe 
juhiseid toote pakendi infolehelt. 
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4.4 TURVALISUS 

 LOE HOOLIKALT LÄBI JÄRGNEVAD TURVAJUHISED JA JÄRGI NEID TÄPSELT!  
 HOIATUS: alaealised ei tohi vanni ilma täiskasvanute järelevalveta kasutada. 
 Vann tuleb paigaldada hoolikalt, järgides asjakohaseid juhiseid ja eeskirju. 

Elektripaigaldustöid tohib teha ainult volitatud elektrik.  
 Seade tuleb ühendada sobiva, ilmastiku mõjude eest kaitstud vooluallikaga. 
 Soovitame teha elektripaigalduse püsipaigaldusena. 
 Vanni ja kaitsmeplaadi vahele tuleb paigaldada voolu katkestav turvalüliti.  
 Vann tuleb ühendada rikkevoolukaitsmega (RCD), mille lekkevool on maksimaalselt 30mA. 
 Kui voolujuhe on vigane, peab elektrik selle välja vahetama, et vältida võimalikke õnnetusi.  
 Väikesed lapsed võivad vanni minna ainult koos vanema/täiskasvanuga. 
 Kui sul on südamehaigus, liiga madal või kõrge vererõhk, vereringehäired, diabeet või 

märkimisväärne ülekaal, pea enne vanni kasutamist nõu oma arstiga. 
 Pea enne vanni kasutamist nõu oma arstiga, kui tarvitad ravimeid, sest mõned ravimid 

võivad põhjustada unisust, mõjutada pulssi, vererõhku ja/või vereringet. 
 Kui põed mõnd nakkavat haigust, pead kümblemist vältima. Et vältida hüpertermiat 

(kuumarabandust), ei tohiks vannivee temperatuur olla üle 40 °C. 
 Juhtplokki, küttekeha, pumpasid ja muid elektriosi tohib hooldada ainult volitatud 

hooldustehnik. 
 Ära kasuta vanni läheduses elektriseadmeid (vahemaa peab olema vähemalt 1,5 meetrit). 
 Välisvooderduse eemaldamine vanni kasutamise ajal on keelatud. 
 Kui vann on süvistatud terrassi või muu ehitise sisse, vastutab omanik, et vannile on 

võimalik selle hooldamiseks/remontimiseks ligi pääseda. 
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4.5 KKK 

KUIDAS MA SAAKSIN VANNI ÕIGESSE KOHTA TOIMETADA? 

Et vann kaalub üle 300 kg, soovitame tellida tõstukauto, mis su vanni õigesse kohta paigutab. 

 
KUI PALJU VANN ELEKTRIT KULUTAB? 

Elektrikulu sõltub mh vanni mudelist, välistemperatuurist ja vanni kasutussagedusest. Vaata 
täpsemalt punktist 3.8. 

 

KUI TIHTI TULEB VANNIS VETT VAHETADA? 

Vett tuleks vahetada umbes neli korda aastas – sõltuvalt muidugi kümblemise sagedusest ja vee 
kvaliteedist. Eralda vann enne selle tühjendamist vooluvõrgust. Vaata täpsemalt punktist 3.4.5 

 
KAS VANNI PUHTANA HOIDMISEKS TULEKS KASUTADA MINGEID 
KEMIKAALE? 

Kuigi vann on varustatud filtrite, ringlusveepumba ja osonaatoriga, läheb selleks, et kümblusvesi 
püsiks puhta ja värskena, tarvis selliseid kemikaale nagu kloor, broom ja aktiivne hapnik. Nende 
doseerimine ja kasutamine võib varieeruda. Loe iga toote infolehest, kuidas sinu valitud 
hoolduskemikaali tuleks kasutada. Hooldusvahendit tuleb lisada ka siis, kui vanni lastakse uus vesi 
või kui vann esimest korda veega täidetakse. Loe selle kohta täpsemalt punktist 3.4.3 

 
KUIDAS TOIMIB OSONAATOR? 

Osonaator toodab elektrilahenduse toimel õhuhapnikust osooni, mis takistab tõhusalt vees olevate 
bakterite ja hallitusseente kasvu. Kui osoon hiljem kümblusveest eemaldub, muutub see tagasi 
tavaliseks hapnikuks, nii et vette ei jää mingeid kõrvalsaadusi. 
 

Vanni osonaator on valitud vastavalt vanni suurusele ja mahutavusele ning seda on täiest ohutu 
kasutada. Erinevalt traditsioonilistest kemikaalidest ei mõjuta see kümblusvee pH-d ja vähendab 
kloori või muude kemikaalide kasutamise vajadust. 

 
KUI TIHTI TULEKS FILTREID VAHETADA? 

Filtrikorve tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada neist suurem prügi, näiteks puulehed, 
putukad ja juuksekarvad. Filtrid tuleb kord nädalas veega läbi loputada. Ära kasuta vanni ilma 
filtriteta! Filtreid tuleb vahetada iga 12 kuu tagant. Vaata täpsemalt punktist 3.4.1 

 
MIDA ON VANNI TÖÖKORRAS HOIDMISEKS VAJA? 

Akrüülpinna puhastamiseks läheb vaja pehmet lappi ja leebet pesuvahendit, mis ei vahuta. Ära 
kasuta abrasiivseid küürimisvahendeid! Padjad tuleb eemaldada ja veega puhtaks pesta. Kui vann 
pikemaks ajaks kasutuseta jääb, eemalda padjad, et pikendada nende kasutusiga. Välisvooderdust 
võib pesta vee ja niiske lapiga. Ära kasuta välisvooderduse puhastamiseks survepesurit, sest vesi 
võib tungida kere sisemusse ja elektroonikat kahjustada. Vaata täpsemalt punktist 3.4.4 
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KAS VANNI TOHIB HOIDA TÜHJANA VÕI ILMA VOOLUÜHENDUSETA? 

Soovitame hoida vann alati vett täis ja vooluühenduses. Vanni on üsna raske veest täielikult tühjendada. 
Kui õues on külmakraadid ja süsteemi on jäänud vett, võivad pumbad ja düüsid jäätuda. Kui vann on 
pikemat aega vooluühenduseta, hakkab sinna kiiresti tekkima vetikaid ja hallitust, mis kujutavad endast 
märkimisväärset ohtu tervisele. Talvel vanni tühjana või elektriühenduseta hoidmine on keelatud. 

 
KUI TÄIS VANN TULEKS LASTA? 

Vann tuleb täita veega selle sisepinnal oleva märgini. 

 
MILLINE ON VANNI OPTIMAALNE TEMPERATUUR? 

Soovitame vannivee temperatuuriks 37–39 C. Ära kümble üle 40-kraadises vees! 

 
LÄHEN PAARIKS NÄDALAKS PUHKUSELE. KAS MA VÕIN SELLEKS AJAKS VANNI 
VOOLUVÕRGUST EEMALDADA? 

Soovitame, et vann oleks alati veega täidetud ja vooluvõrku ühendatud. Siis hoiab ringlusveepump vee 
puhta ja värskena. Kui tahad natuke elektrikulu kokku hoida, võid alandada ajutiselt vee temperatuuri 
kümne kraadi võrra. 

 
MIDA TEHA, KUI VÄLJAS ON PAKANE JA TEKIB VANNI MÕJUTAV 
ELEKTRIKATKESTUS? 

Jäta vannile kaas peale, et soojuskadu oleks väiksem. Kui vool tagasi tuleb, kontrolli, kas ringlusveepump 
käivitub. Kui vesi on jahtunud, käivitub küttekeha ja soojendab vee seatud temperatuurini. 

 
MIS JUHTUB, KUI OLED UNUSTANUD MASSAAŽIPUMBAD PÄRAST 
VANNISKÄIKU TÖÖLE? 

Massaažipumbad lülituvad pärast 15-minutist töötamist automaatselt välja. Kui tahad pärast 15 minuti 
möödumist massaaži jätkata, võid massaažipumbad kohe pärast automaatset katkestust uuesti sisse 
lülitada.  

 

MIS JUHTUB, KUI VÄLJAS ON PAKANE JA KÜTTEKEHA EI TÖÖTA? 

Vanni jäätumiskaitse kindlustab, et vannis olev vesi ei jäätu, kui küttekeha ei tööta korralikult. 
Jäätumiskaitse käivitab kõik pumbad, nii et vesi hakkab vannis ringi käima, kui temperatuur langeb alla 7 
kraadi. Pumbad jäävad tööle, kuni vee temperatuur tõuseb taas üle 7 kraadi. 
 

MISSUGUSELE ALUSPINNALE VANN TULEB PAIGUTADA? 

Vann tuleks paigutada siledale, tasasele, külmumist taluvale pinnale, mis kannatab vanni kogukaalu 
(koos vee ja inimestega), näiteks ette valmistatud kruusapadjale või terrassile. Soovitame paigaldada 
vanni alla spetsiaalse isolatsiooniplaadi, mis pakuks vannile lisakaitset ja soojustust. Me ei soovita panna 
vanni otse n-ö heinamaale. Vanni võib ka kas poolenisti või täielikult terrassi sisse süvistada. Sellisel 
juhul tuleb aga silmas pidada, et terrassi peab saama hooldusluugi kohast lahti võtta ja et hooldusluugi 
juures peab jääma piisavalt ruumi hooldus- ja remonditööde tegemiseks. Vaata täpsemalt punktist 1.1-
1.3. 
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KAS ENNE KÜMBLUST TULEKS DUŠI ALL KÄIA? 

Kindlasti. Kanna hoolt, et kõik kümblema tulijad peseksid ennast enne vanni ronimist kenasti 
puhtaks. Sellega pikendad märkimisväärselt vanni veevahetusintervalli, väheneb vajadus kasutada 
hoolduskemikaale ning vesi püsib puhtama ja hügieenilisemana. Hoolitse, et vanni tulijad pärast 
pesus käimist ennast korralikult üle loputaksid, sest ei ole sugugi hea, kui seebi- ja šampoonijäägid 
vannis vahutama hakkavad. 

 

KAS VANNI SÜSTEEMI SAAB SEADA KÜTTEKEHA TEATUD AJAKS SISSE 
LÜLITAMA? 

Ei, sest kui soovitud veetemperatuur on paika pandud, juhib süsteem soojendamist automaatselt. Ka 
majanduslikult ei ole kasulik veel vahepeal jahtuda lasta. 
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5. GARANTII JA GARANTIITINGIMUSED 

5.1 GARANTIITINGIMUSED 

Pakume sõltuvalt komponentidest kuni viieaastat garantiid (kui meie kasutustingimustes ei ole 
sätestatud teisiti), vt loetelu allpool. Vigadest tuleks teatada kohe, kui need avastatakse. 

 
GARANTII EI KATA 
 Töö- ja hoolduskulusid 
 Kulumaterjale (nt filtrid, osonaator, kuklapadjad ja pumpade kuullaagrid) 
 Elektrilöögi või äikese või muude väliste tegurite põhjustatud kahjusid  
 Vee kvaliteedi tõttu (nt valed kloori või pH väärtused või soolasisaldus) tekkinud kahjusid 
 Valesti ületalve hoidmise tõttu tekkinud jäätumisega seotud vigastusi 
 Väära või hooletu käsitsemise tõttu tekkinud vigastusi 

 
Garantii ei kata ka selliste lisaseadmete lahtivõtmist ja uuesti paigaldamist, mida me ei ole 
tarninud. Samuti ei korvata kahjustatud osade parandamisraskuste tõttu tekkivaid kulusid – ka 
mitte siis, kui osa on sellise ehitusega, et selle parandamine läheks osa jaemüügihinnaga 
võrreldes põhjendamatult kalliks. 
 

Garantii ei kata võimalikke kaudseid kahjusid, kui need ei ole põhjustatud tarnija raskest 
hooletusest. Tarnija ei vastuta vigade eest, mida on põhjustanud ostja ettevaatamatus, hooletus 
või õnnetus. 
 

Garantii ei kata sissetulekute kaotamise, telefonikõnede, kooste/lahtivõtu, kohalesõitmise jne 
tõttu tekkivaid kulutusi. 
 

TARBIJAKAITSESEADUS KEHTIB JÄTKUVALT 

Tarbijakaitseseaduse järgi on sul kolm aastat aega, et algupärase tootevea asjus kaebus 
(reklamatsioon) esitada. Algupärane viga võib olla tootmisviga või mis tahes muu viga, mis 
tootel on olnud enne selle vastuvõtmist. Sellised vead võivad ilmneda ka päris kaua pärast toote 
ostmist. See, et saad garantii lühema kehtivusajaga, ei tähenda, et kaebuse esitamise aeg 
lüheneks. Vahe on selles, et kui garantiiaeg on lõppenud, tuleb sul tõestada, et viga oli olemas 
algusest peale. 
 

Allpool on eri komponentide garantiiajad. 
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GARANTIIAJAD: 

5 aastat garantiid vanni raamile ja kerele. 
3 aastat garantiid vanni akrüülkestale. Katab lõhesid ja lekkeid. 
2 aastat garantiid vanni voolikutele ja torudele. Katab lekkeid. 
2 aastat garantiid massaažidüüsidele. 
2 aastat garantiid juhtsüsteemile. 
2 aastat garantiid küttekehale. 
2 aastat garantiid pumbale. 
2 aastat garantiid kaanele. 
2 aastat garantiid LED-valgustusele. 
 

Garantii ei kehti äriotstarbel kasutatavate mullivannide puhul. Garantii hakkab kehtima alates 
vanni tarnekuupäevast. Hoia ostukviitung alles, et vajaduse korral tõendada garantii kehtivust. 
Kui soovid, võid täita allpool oleva blanketi ja saata selle meile koos tehniliste probleemide 
kirjeldusega.  
 

5.2 KONTAKTANDMED 

Kui sul on tehnilisi probleeme, võta ühendust meie tehnilise toega allpool näidatud e-posti 
aadressil. Lisa oma teatisele vanni seerianumber (leiad selle vanni tüübisildilt) ja kviitungi foto. Et 
asjaajamist kiirendada, lisa oma teatisele selged fotod ja probleemi üksikasjalik kirjeldus.  

Tehniline tugi võtab sinuga võimalikult kiiresti ühendust. 

 info@ulkoporeallaskauppa.fi 
 

38 

 

mailto:info@ulkoporeallaskauppa.fi


5.3 GARANTIITUNNISTUS 

GARANTII 
CAMARGUE WELLNESS 

VÄLI-MULLIVANN 
Võid soovi korral täita ja saata selle garantiitunnistuse koos vea kirjeldusega aadressil: 

info@ulkoporeallaskauppa.fi 
 

Hoia see koos kviitungiga alles. 

Vanni mudel:    

Seerianumber:   

Ostukuupäev:  

Ostukoht     

Paigalduskuupäev:  

Paigaldaja:    

Ostja nimi:   

Aadress     

Posti sihtnumber:    

Asukoht:   

Telefoninumber:   

Teine telefoninumber:   

E-posti aadress:   
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