
 

MSpa® paigaldus- ja kasutusjuhend 
C-TE041/061 Tekapo C-BE041/061 Bergen 
C-OM061 Ottoman C-ST061 Starry 
 

 
KÜSIMUSED? PROBLEEMID? PUUDUVAD OSAD? 
 
Korduma kippuvate küsimuste, kasutusjuhendite, videote ja varuosade saamiseks külastage veebisaiti 
www.the-mspa.com/support 
 
Ärge tagastage defektset või katkist toodet oma edasimüüjale enne, kui olete importijaga ühendust võtnud. 
Importija vastutab järelturustuse ja nõustamise eest. 
 
MSpa pideva tootearendusprotsessi tõttu jätab MSpa endale õiguse oma toodete funktsioone ja välimust muuta, mille 
tõttu võidakse ka käesolevat juhendit ette teatamata uuendada. 
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TERE TULEMAST MSPA MAAILMA 

 

Tere tulemast ja palju õnne ostu puhul! 
 
Täname, et valisite luksusliku MSpa ja usaldate meie kaubamärki. Loodame, et naudite oma 
MSpa mullivanni ja selle pakutavaid kümblusmõnusid pikki aastaid. 
 
Oleme koostanud selle kasutusjuhendi, et toetada teie esimest MSpa-kogemust. 
Enne esmakordset kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. 
Mõnusaid hetki MSpa-ga! 
 

 

 

Ametlik MSpa veebisait MSpa paigaldusvideod MSpa garantiijuhtumid MSpa hoolduspunktid 
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TURVAMEETMED JA ETTEVAATUS 

 
Enda ja toote ohutuse tagamiseks järgige alltoodud ohutusnõudeid. Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada tõsiseid vigastusi või surma või materiaalset kahju. Vale paigaldus ja ebaõige kasutamine 
tühistavad garantii. 
 
VEENDUGE, ET LOETE, MÕISTATE JA JÄRGITE KÕIKI JUHISEID. 
Hoidke need juhised alles edaspidiseks kasutamiseks. 
 

! OHT 

• Uppumisoht. Erilist tähelepanu tuleks pöörata laste omavolilise juurdepääsu takistamisele. 

• Oht elule Vanni kaant tuleb regulaarselt kontrollida lekete, enneaegse kulumise, lõhede, kahjustuste 
või muude ohtude suhtes. Kulunud või kahjustatud katteid ei tohi kasutada, kuna need ei taga piisavat 
kaitset ega takista laste kontrollimatut juurdepääsu vannile. 

• Oht elule Pärast iga kasutamist sulgege ja lukustage vanni kaas. 

• Vigastuste oht. Selle vanni imiliitmikud on mõõdetud nii, et need vastavad pumba poolt toodetud teatud 
kindlale veevoolule. Ärge kasutage vanni, kui imiliitmikud on katki või puuduvad. Ärge asendage 
imiliitmikuid ebasobivate osaga. 

• Vigastuste oht. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama tootja, volitatud hooldusfirma või 
kvalifitseeritud elektrik. 

• Elektrilöögi oht. Ärge lubage alla 1,5 m (5 jala) kaugusel vannist kasutada elektroonilisi seadmeid, 
nagu valgustid, telefonid, raadiod või televiisorid. 

• Elektrilöögi oht. Ärge kasutage vanni vihma, äikese või välgu korral. 
 

! OHT 

• Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage seadme vooluvõrku ühendamiseks pikendusjuhet, 
taimerit, adapterit või trafot. Veenduge, et pistikupesa on maandatud ja õigesti paigutatud. 

• Mullivanni elektritoide tuleb ühendada maandatud pistikupesast elektrikaabliga, mille rikkevoolulüliti 
katkestab voolu 10 mA juures. 

• Maandatud seadme tohib ühendada ainult otse maandatud pistikupessa. 

• Mullivanni läheduses ei tohi kasutada üle 12 V pingega elektriseadmeid. 

• Elektrilisi komponente sisaldavad osad, välja arvatud vanni juhtpuldid, tuleks paigutada või reguleerida 
nii, et need ei saaks vanni kukkuda. 

• Elektriühendused peavad vastama kehtivatele normidele ja nõuetele. 

• Juhtmega juhtpulti tuleb hoida korralikult selleks ette nähtud küljetaskus, kui pulti ei kasutata. 

• Lapsed ega piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega inimesed ei tohi kasutada seadet ilma 
juhendamise ja järelevalveta. Lastel ei tohi lasta mängida seadmega ega teha puhastus- või 
hooldustöid ilma täiskasvanute järelevalveta. 

• Vigastuste ohu vähendamiseks hoidke lapsed seadmest eemal, kui nad ei ole täiskasvanute pideva 
järelevalve all. 

• Laste uppumisohu vältimiseks tuleb lapsi kogu aeg jälgida. Pärast iga kasutamist sulgege ja lukustage 
vann. 

• Veenduge, et mullivanni asukoht peab vastu vanni kogukaalule koos vee ja kasutajatega. 

• Mullivannide kogukaalud vastavalt mudelile koos veega on toodud kasutusjuhendis. 

• Veenduge, et mullivann on paigaldatud kohta, mida võimalik ülevool ei kahjusta. 

• Vigastuste riski vähendamiseks pange tähele järgmist: 
a) Madalamat veetemperatuuri on soovitatav kasutada väikestele lastele ja juhtudel, kui vanni kasutusaeg 

ületab 10 minutit. Võimaliku kuumarabanduse (kuumastressi) vältimiseks on soovitatav, et vannivee 
keskmine temperatuur ei ületaks 40 °C (104 °F). 

b) Kuna liiga kõrge veetemperatuur võib raseduse esimestel kuudel loodet kahjustada, tuleks raseduse 
ajal või raseduse kahtlusega kasutada vannivett temperatuuril kuni 38 °C (100 °F). 

c) Enne mullivanni minekut kontrollige vee temperatuuri spetsiaalse termomeetriga. Vee tegelik 
temperatuur võib erineda juhtpaneelil näidatust, olenevalt ümbritsevatest oludest, näiteks 
päikesepaistest. 

d) Alkoholi, narkootikumide või ravimite kasutamine enne kümblemist või selle ajal võib põhjustada 
teadvusekaotust ning suurendada uppumisohtu. 

e) Alkoholi, narkootikumide või ravimite mõjul võib selgelt suureneda kuumarabanduse oht vannis olles. 
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f) Kuumarabanduse tagajärgi ja sümptomeid võib kirjeldada järgmiselt: ülekuumenemine (hüpertermia) 
tekib, kui keha sisetemperatuur tõuseb normaalsest temperatuurist 37 °C mõne kraadi võrra 
kõrgemaks. Kuumarabanduse sümptomiteks on lisaks keha sisetemperatuuri tõusule ka pearinglus, 
väsimus, uimasus ja minestamine. Kuumarabanduse tagajärgedeks on kuumatundlikkuse kadumine ja 
vannist lahkumise vajaduse mittetajumine, võimetus tajuda ohte, loote kahjustumine rasedatel, 
füüsiline võimetus vannist väljuda ja teadvusekaotus, mis võib põhjustada uppumist. 

g) Ülekaalulised või südamehaiguste, madala või kõrge vererõhu, vereringehäirete või diabeedi all 
kannatavad inimesed peaksid enne mullivanni kasutamist konsulteerima arstiga. 

h) Ravimeid võtvad inimesed peaksid enne vanni kasutamist konsulteerima arstiga, sest mõned ravimid 
võivad põhjustada uimasust või mõjutada südametegevust, vererõhku või vereringet. 

i) Enne mullivanni kasutamist konsulteerige kindlasti arstiga, kui olete rase, põete diabeeti, olete nõrga 
tervisega või kasutate ravimeid. 

• Nakkushaigusi põdevad inimesed ei tohi mullivanni kasutada. 

• Vigastuste vältimiseks olge vanni sisenemisel või sealt väljumisel ettevaatlik. 

• Vee temperatuur üle 40 °C võib ohustada tervist. 

• Ärge kunagi kasutage vanni üksi olles ega laske seda teistel üksi kasutada. 

• Ärge kasutage vanni kohe pärast rasket treeningut. 

• Soe vesi koos alkoholi, narkootikumide või ravimite mõjuga võib põhjustada teadvusekaotust. 

• Lahkuge vannist kohe, kui tunnete end ebamugavalt, uimasena või unisena. Vannivee kuumus võib 
põhjustada kuumarabandust ja teadvusekaotust. 

• Võimalike külmumiskahjustuste vältimiseks ärge laske vannil jahtuda temperatuurini alla 0 °C (32 °F), 
kui vannis on vett. Vanni ja maapinna vahele on soovitatav paigutada MSpa soojusisolatsioonimatt 
(müüakse eraldi). Kasutada võib ka samalaadset vahtplastist või muust soojusisolatsioonimaterjalist 
matti. Ärge lülitage mullivanni sisse, kui vesi on külmunud. 

• Ärge valage mullivanni üle 40 °C vett. 

• Enne kasutuselt kõrvaldamist, puhastamist, hooldamist või mistahes seadistamist eemaldage seade 
vooluvõrgust. 

• Ärge kunagi hüpake ega sukelduge vanni. 

• Kasutamise ajal ei tohi mullivanni kohal paikneda ükski elektriseadme osa. 

• Ärge peitke toitejuhet. Asetage juhe kohta, kus niiduk, murutrimmer või mõni muu tööriist seda 
vigastada ei saa. 

• Ärge puudutage toitejuhet ega proovige seda vooluvõrku ühendada või vooluvõrgust eemaldada, kui 
olete vees või kui käed on märjad. 

• Ärge kasutage vanni, kui see on kahjustatud ja/või ei tööta nõuetekohaselt. 

• Kui vann vajab hooldust, pöörduge lisateabe saamiseks otse importija poole. 

• Hoidke lemmikloomad mullivannist eemal ning katke mullivann alati kinni, kui seda ei kasutata. 

• Ärge lisage mullivanni vette vanniõli ega vannisoola. 

• Ärge mingil juhul pange pead vee alla. 

• Vältige vannivee neelamist. 

• Vanni mehhanismis on mikroorganisme kõrvaldav UVC-kiirguse funktsioon. Kui UVC seade vajab 
hooldust/remonti, pöörduge otse importija poole. Seadme vale kasutamine või kaitsekatte 
kahjustamine võib põhjustada ohtliku UVC-kiirguse eraldumist. UVC-kiirgus võib isegi väikestes 
doosides kahjustada silmi ja nahka. 
HOIATUS: Ärge kasutage UVC-valgustit, kui see on seadmest lahti ühendatud. 
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! TÄHELEPANU 

• Vannis on tavapärase kasutuse korral soovitatav vett vahetada iga 3–5 päeva tagant. Vajadusel 
vahetage vett tihedamini või kasutage vee puhastamiseks sobivaid veepuhastuskemikaale. 
Asjakohase veehooldusega saab veevahetuse intervalli pikendada. 

• Lisage veepuhastuskemikaale alati veele, mitte vett kemikaalidele. Vee lisamine kemikaalidele võib 
põhjustada ohtlike keemiliste aurude eraldumist või tugevaid keemilisi reaktsioone. 

• Kasutage veepuhastuskemikaale alati vastavalt tootja juhistele. 

• Ärge jätke mullivanni alla 4 °C keskkonda, kui kütteseade ei tööta. 

• Ettevaatust, märg pind võib libe olla! Astuge mullivanni ja sellest välja alati aeglaselt ja ettevaatlikult. 
Olge eriti ettevaatlik, kui põrand on märg. 

• Pumba kahjustuste vältimiseks kasutage mullivanni ainult siis, kui vee täituvustase on minimaalse ja 
maksimaalse piirväärtuse vahel. 

• Vanni tohib paigutada ainult kohta, kus põranda kandevõime on piisav ja aluspind on tasane. 

• Ärge jätke vanni liiga kauaks tühjaks. Tühjendage vann täielikult ja kuivatage korralikult, kui seda pikka 
aega ei kasutata. Ärge jätke vanni otsese päikesevalguse kätte. Kontrollige vanni regulaarselt ja alati 
enne iga kasutuskorda. Kui vann ei ole kasutusel, ladustage see kohe või hoidke kindlas kohas. 

• Mullivanni kate peab olema avatud, kui mullifunktsioon on sisse lülitatud. 

• Veetemperatuuri tahtmatute muutuste vältimiseks ärge kasutage välist taimerit või pistikupesa, mis 
regulaarselt välja ja uuesti sisse lülitub. Voolu pidev sisse- ja väljalülitamine võib häirida termostaadi 
tööd. 

• Lisateavet puhastamise, perioodiliste ülevaatuste ja muude hooldustoimingute kohta leiate 
kasutusjuhendi teistest punktidest. 

 

VANNI SERVAL OLEVAD HOIATUSED 

 

 
Kasutada täiskasvanute 
järelevalve all 

Loe kasutusjuhendit Sukeldumine keelatud Ära pane sõrmi 
massaažidüüsi 
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Hoiatus! Mullivanni hüdroisolatsiooni turvatsoonid on vanni eri osades erinevad, nagu näitab 
järgmine skeem. (Paigaldusskeem vastab standardile IEC 60364-7-702.) 

 

 

Alue = tsoon 

 

NB! –Ohutute kauguste mõõtmetes ei ole arvesse võetud seinu ega muid fikseeritud 
ruumijagajaid. 

Tsoon Tsooni määratlus 

Tsoon 0 
Tsoon 0 on mullivanni sisemus, kaasa arvatud kõik avad seintes või 
põhjas. 

Tsoon 1 

Tsoon 1 on piiratud järgmiselt: 

• Tsoon 0 

• Horisontaalselt 2 m mullivanni külgedelt, eest ja tagant 

• Tsoon, mis on esmajoones kümblejate kasutuses mullivanni 
lähedal. 

• Vertikaalselt 2,5 m põranda tasapinnast või mullivanni 
ülaosast. 

 

Tsoon 2 

Tsoon 2 on piiratud järgmiselt: 

• Tsoon 1 laiendatuna horisontaalselt eelmisest 1,5 m. 

• Tsoon, mis on esmajoones kümblejate kasutuses mullivanni 
lähedal 
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MULLIVANN 
Mudel nr Kuju 
/ kood 

Kohti Vee kogus Välismõõtmed Sisemõõtmed Kõrgus Kaal tühjalt 

C-TE041
 Nelinurkne 
Tekapo 

4 650 L 

(171 Gal.) 

1.58 x 1.58 m (62” x 62”) 1.18 x 1.18 m 
(46.5” x 46.5”) 

0.68m (27”) 21 kg (46.3 lbs) 

C-TE061
 Nelinurkne 
Tekapo 

6 930 L 

(245 Gal.) 

1.85 x 1.85 m (73” x 73”) 1.45 x 1.45 m 
(57” x 57”) 

0.68m (27”) 23 kg (50.7 lbs) 

C-BE041
 Ümar 
Bergen 

4 700 L 

(148 Gal.) 

Ø1.80 m (71”) Ø1.4 m (55”) 0.70m (28”) 21.5 kg (47.4 lbs) 

C-BE061
 Ümar 
Bergen 

6 930 L 

(245 Gal.) 

Ø2.04 m (80”) Ø1.6 m (63”) 0.70m (28”) 24 kg (52.9 lbs) 

C-OM061
 Ümar 
Ottoman 

6 930 L 

(245 Gal.) 

Ø2.04 m (80”) Ø1.6 m (63”) 0.70m (28”) 24 kg (52.9 lbs) 

C-ST06 Ümar 
Starry 

6 930 L 

(245 Gal.) 

Ø2.04 m (80”) Ø1.6 m (63”) 0.70m (28”) 24 kg (52.9 lbs) 

 

Tehnilised andmed C-TE041 / C-TE061 / C-BE041 / C-BE061 / C-OT061 / C-ST061 

Tööpinge AC 220-240V~ 50Hz 

Koguvõimsus 2100 W 

Küttevõimsus 1500 W 

Massaažifunktsiooni võimsus 600 W 

Filtripumba võimsus 1325 L/hr 

UVC kiirgusvoog 2000 uW 

Ääre materjal Rhino-Tech™ tugevdusega PVC 

Sisematerjal PVC + Premium Rhino-Tech™ tugevdusega PVC 

 

 

VIIT/Number OSADE KIRJELDUS 
A Pannalkinnisega kaitsekate 
B Vann 
C Juhtmega juhtpult 
D Võrkkattega filtrikassett x 2 
E Voolikuühendus 
F Paranduskomplekt 
G Täitevoolik 
H Manomeeeter 
I LED-valgusriba (ainult Starry) 

 

 

 

Ainult Starry 
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MUDELIPÕHISED SPETSIFIKATSIOONID 

 

 

 

MULLIVANNI ÜLEVAADE 

Pakendi sisu 

 

 

 

 

 

 

MÄRKUS: Tooted võivad joonistest mõnevõrra erineda. 
Pildid ei ole omavahel õigetes proportsioonides. 
Kasutage turvakaalutlustel ainult MSpa varuosi ja 
tarvikuid. 
Varuosade tellimisel teatage oma SPA mudeli number 
ja kirjeldus. 
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ETTEVALMISTUSED ESIMESEKS KASUTAMISEKS 

Paigutuskoha ettevalmistamine ja nõuded 
• Vanni saab sise- või välisruumi paigaldada umbes 10 minutiga, üksi või mitmekesi. Vann on mõeldud ainult koduseks 

kasutuseks. 

• Vann tuleks asetada tasasele, siledale ja kindlale pinnale, mis kannab mullivanni kogukaalu koos veega ja kasutajatega. 
Kontrollige aluspinna sobivust ja nõuetekohasust kvalifitseeritud tehniku või ehitusinseneri abiga. 

• Veenduge, et vanni all ega ümber ei oleks teravaid esemeid. Ebaühtlane või halvas seisukorras aluspind võib mullivanni 
kahjustuda ja garantii kehtetuks muuta. Enne vanni veega täitmist tasandage aluspind. 

• Võtke arvesse, et vanni kasutamisel võib sellest vett välja loksuda/pritsida, mistõttu ka vanni ümber peab olema vee 
äravooluvõimalus. 

• Veenduge, et vanni ümber oleks piisavalt ruumi hooldustööde tegemiseks. 

• Vanni asukoha valimisel tuleb arvesse võtta ka võimalikku müra ja selle mõjusid. 
 

Lisanõuded paigaldamiseks siseruumides 
• Siseruumis paiknev mullivann tekitab siseõhku niiskust. Ruum peab olema korralikult ventileeritud, et niiskus välja 

pääseks. Ruumis tuleb tagada piisav ventilatsioon kondensvee kogunemise vältimiseks. 

• Veenduge, et vanni saab ruumist eemaldada ühtegi ehituskonstruktsiooni või pinnamaterjali kahjustamata. 

• Enne mullivanni siseruumi paigaldamist tuleb veenduda, et see vastaks ruumi ekspluatatsiooninõuetele. 
 

Lisanõuded välistingimustes paigaldamiseks 
• Ärge paigaldage mullivanni otse murule vm pinnasele, sest see suurendab vanni sattuva mustuse ja liiva hulka ning 

võib mullivanni põhja kahjustada. 

• Pikema kasutusea tagamiseks ärge jätke mullivanni pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte. 

• Hoidke manomeetrit alati kollasel näidul, kui kasutate mullivanni temperatuuril üle 20 °C (68 °F) või kui mullivann on 
otsese päikesevalguse käes. 

• Mullivanni ei soovitata jätta välja temperatuurile alla 4 °C (39 °F). Ärge kasutage vanni, kui vesi tsirkulatsioonisüsteemis, 
pumba või torustikus on jäätunud. Pange soojusisolatsioonimatt (müüakse eraldi) vanni põhja ja maapinna vahele, et 
vältida soojuskadusid vanni põhjast ja tagada parem soojapidavus. 

 

PRCD rikkevoolukaitsme testimine 

! HOIATUS 

Elektrilöögi oht. See toode on varustatud toitejuhtme külge kinnitatud PRCD rikkevoolukaitsmega. Rikkevoolukaitset tuleb enne 
iga kasutamist testida. Ärge kasutage mullivanni, kui PRCD ei tööta korralikult. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, kuni rike on 
leitud ja kõrvaldatud. Võtke ühendust importijaga. Rikkevoolukaitset ei tohi omavoliliselt avada ega parandada. PRCD-s pole 
hooldatavaid osi. PRCD omavoliline avamine tühistab garantii. 

 
1. Ühendage seade vooluvõrku. 
2. Vajutage rikkevoolukaitsme RESET nuppu. Indikaator muutub punaseks. 
3. Vajutage rikkevoolukaitsme TEST nuppu. Indikaatori punane värv peaks kaduma. Kui ei kao, on PRCD 

rikkevoolukaitse defektne. Ärge kasutage mullivanni, kui rikkevoolukaitse on defektne. Probleemi lahendamiseks 
pöörduge importija või professionaalse elektriku poole. 

4. Vajutage uuesti rikkevoolukaitsme RESET nuppu. Indikaator peaks muutuma punaseks. Kui see toimub, on vann 
kasutusvalmis. 

 
Ärge kasutage defektseid pistikuid ega pistikplaate. 
 

Mullivanni fikseeritud ühendamine vooluvõrku 
Vajadusel saab kvalifitseeritud elektrik mullivanni juhtploki püsivalt elektrivõrku ühendada. Sellisel juhul tuleb kasutada vähemalt 
1,5 mm² vaskjuhtmega ühenduskaablit. 
  

Indikaator 
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MULLIVANNI PAIGALDAMINE 

 

 
2. Veenduge, et täitevoolik oleks korralikult paigaldatud, nagu ülal joonisel näidatud. 
3. Vajutage BUBBLE -nuppu vanni täitmiseks. 
4. Kui manomeeter näitab KOLLAST, vajutage uuesti täitmise lõpetamiseks. 
5. Lõpetage täitmine. Keerake õhuventiili kork tagasi. 
 
MÄRKUS: Vann vajab aeg-ajalt õhu lisamist. Temperatuuri ööpäevane kõikumine muudab rõhku vannis ja võib põhjustada 
mõningast deflatsiooni. 
 

TÄHTIS: JÄLGIGE MANOMEETRIT, VEENDUMAKS, ET VANN ON TÄIDETUD ÕHUGA ÕIGE RÕHUNI. 
KOLLANE Veenduge, et manomeeter näitab kollast järgmistel juhtudel: 

• Pärast õhuga täitmist, enne veega täitmist. 

• Kui seda ei kasutata väljas pikemat aega üle 20 °C (68 °F) temperatuuril. 
 

KOLLANE 
ROHELINE 

Veenduge, et manomeeter näitab rohelist järgmistel juhtudel: 
• Kui vann on veega täidetud. 

• Kui vann on kasutusel. 
 

KOLLANE 
ROHELINE 
VALGE 

HOIATUS: Kui manomeeter näitab valget, on õhurõhk vannis liiga kõrge. 
Õhu väljalaskmiseks vajutage manomeetri põhjas asuvat musta nuppu, kuni 
osuti naaseb rohelisele või kollasele näidule. 
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Kui täidate vanni veega, veenduge, et filtrikassett püsiks oma kohal. 

 
MÄRKUS: Kiireks soojendamiseks ja energia säästmiseks on soovitatav täita vann leige veega. 
MÄRKUS: Kontrollige, et manomeeter näitaks rohelist, kui vann on täidetud veega. 
 
HOIATUS: 
Ärge teisaldage mullivanni, kui see on veega täidetud. 
Ärge kasutage mullivanni enne, kui vesi on jõudnud miinimumpiirini. 
Vee temperatuur ei tohi ületada 40 °C / 104 °F. 
 
Vee soojendamine 
Sulgege vann kaanega. Kütteseadme sisselülitamist on kirjeldatud punktis "Juhtpuldi kasutamine". 
Vesi soojeneb kahe- või neljakohalistes neljakandilises mullivannis umbes 2 °C – 2,5 °C (2,5 °F – 3,5 °F) tunnis, 
neljakohalistes ümmargustes mullivannis umbes 1,5 °C – 2 °C (2,5 ° F – 3,5 ° F) tunnis ja kuuekohalises 
mullivannis umbes 1,2 °C – 1,8 °C (2 °F – 3 °F) tunnis. Soojenemisaega mõjutavad ümbritsevad tingimused. 

 

KATTE LUKUSTAMINE 

 
Lukustamine Lukustuse avamine 

MÄRKUS: Soojuskao minimeerimiseks hoidke vee soojendamisel alati vannil kaas peal. 

 

PULDI KASUTAMINE 

 
  

 

LED ekraan 

 

 

Soojendusnupp 

 

Mullinupp 

 

ÜLES 

 

UVC-nupp 

 

Filtrinupp 

 

Taimeri nupp 

 

ALLA 
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LED-ekraan 
Kui vool on sisse lülitatud, vajutage rikkevoolukaitsme RESET nuppu. LED näitab automaatselt 
veetemperatuuri. 
MÄRKUS: Tegelik veetemperatuur võib erineda LED-ekraanil kuvatud temperatuurist kuni umbes 1 °C. 
 

 

UVC Sanitizer -funktsioon 
Vajutage UVC-nuppu UVC-loputussüsteemi sisse- ja väljalülitamiseks. Kui selle nupu kohal olev tuli on 
roheline, on UVC loputussüsteem aktiveeritud. 

 

 

SOOJENDUS 
1. Vajutage HEATER -nuppu küttesüsteemi sisse- ja väljalülitamiseks. Kui küttenupu kohal olev tuli on 
punane, on küttesüsteem aktiveeritud. Kui tuli on roheline, on vesi ettenähtud temperatuuril ja küttesüsteem 
ooterežiimil. 
2. Vajutage UP või DOWN klahvi, LED hakkab vilkuma. Kui see vilgub, saate reguleerida vee soovitud 
temperatuurini (vahemikus 20 °C–40 °C). Uus temperatuuriseade jääb LED-ekraanile 3 sekundiks uue 
väärtuse kinnitamiseks. 
MÄRKUS: Põhitemperatuur on 38 °C. 
MÄRKUS: Kui küttesüsteem on sisse lülitatud, käivitub filtreerimissüsteem automaatselt. 
MÄRKUS: Kui veetemperatuur on alla 1 °C (33,8 °F), aktiveerub automaatselt jäätumisvastane süsteem vee 
soojendamiseks temperatuurini 3 °C (37,4 °F). 
 
PANGE TÄHELE! Järgmised tingimused põhjustavad vee aeglast kuumutamist: 

• Ümbritsev temperatuur on alla 10 °C. 

• Välitingimustes on tuule kiirus üle 3,5–5,4 m/s. 

• Mullifunktsioon on sisse lülitatud, kui kütteseade töötab. 

• Kütteseadme töö ajal ei ole vanni kate korralikult peal. 
 

 

FILTERSÜSTEEM 
Vajutage FILTER -nuppu funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks. Kui funktsioon on sisse lülitatud, põleb roheline 
tuli. 
MÄRKUS: Filtersüsteem käivitub automaatselt, kui kütte- või UVC-loputussüsteem on sisse lülitatud. 
MÄRKUS: Pärast küttesüsteemi väljalülitamist seiskub filtersüsteem automaatselt 30 sekundi pärast. 
Meeldetuletus filtrikasseti puhastamiseks: Kui nupp FILTER vilgub või näitab punast, tuleb filtrikassett 
puhastada või välja vahetada. 
Kui see on tehtud, vajutage meeldetuletuse lähtestamiseks 3 sekundit nuppu FILTER. 
 

 

 

MULLIFUNKTSIOON 
Vajutage BUBBLE -nuppu funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks. Bubble-nupu märgutuli on roheline, kui 
funktsioon on aktiveeritud. 
PANGE TÄHELE: Ärge lülitage mullifunktsiooni sisse, kui vanni kaas on suletud. Õhk võib koguneda vanni ja 
põhjustada mullivannile jäädavaid kahjustusi. 
MÄRKUS: Mullifunktsioon lülitub pärast 20-minutilist kasutamist ohutusabinõuna automaatselt välja. 
Funktsiooni saab uuesti aktiveerida 10 minuti pärast, vajutades uuesti nuppu BUBBLE. 
 

 

KÜTTETAIMER 
Tundide arvu määramiseks PRAEGUSEST HETKEST kütteseadme sisselülitamiseni: 
1. Vajutage TIMER -eelseadistamisrežiimi sisenemiseks. Nupu märgutuli on roheline. 
2. Vajutage ÜLES või ALLA- nuppu, LED hakkab vilkuma. Kui see vilgub, saate määrata tundide arvu enne 
kütteseadme aktiveerumist (vahemikus 1–99 h). Väärtuse kinnitamiseks jääb soovitud seade LED-ekraanile 3 
sekundiks. 
Taimeri seadete muutmiseks: Vajutage Timer -nuppu uuesti ja nuppude ÜLES või ALLA abil määrake 
soovitud aeg. 
Tühista seade: Vajutage nuppu TIMER 3 sekundit. 
MÄRKUS: Küttesüsteemi aktiveerimine või vanni taaskäivitamine tühistab taimeri seadistuse. 
 

 

TURVALUKK 
Vajutage ÜLES- JA ALLA -nuppe samaaegselt 3 sekundi jooksul puldi lukustamiseks / avamiseks. Turvaluku 
režiimis pult ei tööta ja vann töötab vastavalt varasematele seadetele. 
 

 

Celsius/Fahrenheit skaala valik 
Temperatuuri saab kuvada kas Celsiuse või Fahrenheiti skaalal. Vajutage ALLA -nuppu 3 sekundit seade 
muutmiseks. 
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VEE PUHTUS JA KEMIKAALID 

 
TÄHELEPANU! ENNE MISTAHES HOOLDUSTÖÖDE ALUSTAMIST VEENDUGE, ET VANNI PISTIK ON 
ELEKTRIVÕRGUST LAHTI ÜHENDATUD, ET VÄLTIDA VIGASTUSTE VÕI SURMA OHTU. 

 

FILTRIKASSETI HOOLDUS 
1. Pärast iga kasutamist kontrollige ja puhastage filtrikassett ettevaatlikult. Järgige alltoodud samme: 

 

 
 
MÄRKUS: Vahetage filtrikassetti iga 3–5 päeva tagant või kui filtrikassett on määrdunud või värvunud. Filtri kaitsevõrku saab 
uuesti kasutada, kui see on heas korras. 
MÄRKUS: Kui vann on veega täidetud, peab filtrikassett asetsema 
oma kohal. 
MÄRKUS: Enne filtrikasseti vahetamist või puhastamist lülitage kõik 
funktsioonid välja. 

 
2. Mullivanni täitmis- ja äravoolutoru on integreeritud. Kui see osa 
ummistub, keerake komponent puhastamiseks käsitsi vastupäeva 
lahti. 
MÄRKUS: Enne osa eemaldamist veenduge, et vann on tühi. Ärge 
kunagi keerake seda komponenti lahti, kui vann on veega täidetud!  
 
VANNIVESI 
1. Vahetage mullivannis vett iga 3–5 päeva tagant, olenevalt kasutamisest, või vajadusel. Kui vees on näha mustust või 

vesi muutub häguseks ja veepuhastuskemikaalid seda selgeks ei muuda, vahetage vesi ja puhastage vann. Lisateavet 
leiate punktist „Puhastamine, tühjendamine ja ladustamine“. 

2. Kümblejad peavad enne vanni kasutamist duši all käima. Nahal olev mustus ja kosmeetikatooted, näiteks kreemid jm, 
halvendavad vee kvaliteeti. 

3. Kui vanni ei kasutata, katke see kinni ja sulgege kaitsekate saastumise vältimiseks pannallukkudega. 
4. Vee heas korras hoidmiseks kasutage veepuhastuskemikaale. Garantii ei kata kemikaalide valest kasutamisest või vee 

halvast kvaliteedist mullivannile põhjustatud kahjustusi. Kemikaalide kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge 
kohaliku vanni- või basseinimüüja poole. 

 
Vee kvaliteet 
Mullivanni omanik peab regulaarselt (vajadusel ka iga päev, kui võimalik) kontrollima vee kvaliteeti ja tagama, et mullivannis 
oleks puhas vesi. 
Veepuhastuskemikaalide kasutamine vähendab bakterite ja viiruste hulka vannivees. Vee puhtuse säilitamine ja mullivanni 
hooldus on kõige tähtsamad tegurid vanni kasutusea pikendamiseks, nõuetekohase töö tagamiseks ja ennekõike turvaliseks 
kasutamiseks. Kui teil on küsimusi kemikaalide, vee puhtuse, testimiskomplektide või -meetodite kohta, pöörduge 
veepuhastuskemikaalide edasimüüja poole. 
 
Vee pH tasakaal 
Järgige allpool toodud juhiseid, et hoida vee kvaliteet korras 
 

PARAMEETER TESTIMISSAGEDUS ÕIGE TASE 

pH Iga päev 7.2–7.6, kui kasutate kloori; 
7.2–7.8 kui kasutate broomi 

Kloor Iga päev 3-5 ppm 

Broomijäägid Iga päev 2-4 ppm 

Vee aluselisus (TA) Kord nädalas 80-120 ppm 

Vee karedus (TH) Kord nädalas 200-500 ppm 

 
MÄRKUS 
• Madal pH tase võib kahjustada mullivanni ja veepumpa. Keemilise tasakaalustamatuse tagajärjel tekkinud 

kahjustused tühistavad garantii. 

• Kõrge pH (kare vesi) põhjustab katlakivi sadestumist filtripumba sisemusse, mis võib põhjustada pumba rikke. 
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Vee puhtusest: 
• Mullivannis on soovitatav jätta kõik õhudüüsid avatuks ja ventiilid suletuks, et keemiliselt töödeldud vesi saaks kogu 

torustiku läbi loputada. 

• Järgige alati kemikaalitootja juhiseid ning tervise- ja ohuhoiatusi. 

• TEKAPO ja BERGEN mudelites on soovitatav kasutada veepuhastuskemikaalina broomi. 

• Ärge kunagi segage eri kemikaale omavahel. Lisage kemikaale vannivette eraldi. Enne vette lisamist lahustage kõik 
kemikaalid korralikult. 

• Pange tähele, et kloori- ja broomipõhiseid tooteid ei tohi mingil juhul segada. See on äärmiselt ohtlik. Kui kasutate 
tavaliselt klooripõhiseid tooteid ja soovite üle minna broomipõhistele toodetele või vastupidi, tuleb kõigepealt mullivannis 
vesi vahetada. 

• Ärge lisage kemikaale, kui vannis on inimesi. See võib ärritada nahka või silmi. 
• Ärge doseerige kemikaale üle ning ärge kasutage kontsentreeritud kloori. See võib kahjustada mullivanni ja ohustada 

inimeste naha tervist. Kemikaalide vale kasutamine tühistab garantii. 
 

MULLIVANNI TÜHJENDAMINE, PUHASTAMINE JA LADUSTAMINE 

 

Vanni tühjendamine 
 
1. Lülitage kõik funktsioonid välja. 

 
4. Tõstke mullivanni alles siis, kui see on peaaegu tühi. 
5. Vajutage BUBBLE -nuppu vanni kuivatamiseks. 
 

Vanni puhastamine 
Kui vann on veest tühjendatud, puhastage mustus vanni siseseintelt käsna ja lahja pesuvahendiga. Enne puhta veega täitmist 
loputage vann hoolikalt. 
TÄHTIS: Ärge kasutage teraskäsna, kõva harja ega söövitavaid puhastusvahendeid. 

 

Vanni tühjendamine 

1. Vanni tühjendamiseks keerake lahti ventiil vanni välisküljel. 

2. Pärast tühjendamist keerake ventiil tagasi oma kohale. 

 
 
 
 
 

Mullivanni ja täispuhutava soojuskatte (lisatarvik) parandamine 

Aukude parandamiseks kasutage kaasasolevat paranduskomplekti: 

1. Puhastage ja kuivatage parandatav koht korralikult 

2. Kandke liim PVC paigale ja kinnitage see kiiresti kahjustatud pinnale. 

3. Siluge pind, eemaldades kõik õhumullid, ja laske 5–10 minutit kuivada. 

MÄRKUS: Liim ei kuulu komplekti. Paikade kinnitamiseks kasutage läbipaistvat veekindlat PVC-liimi. 

 

tihvtiava 
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Ladustamine ja ettevalmistamine 
edaspidiseks kasutamiseks 

 
Vanni tühjendamiseks ja puhastamiseks järgige 
punktides „Vanni tühjendamine” ja „Vanni puhastamine” 
toodud juhiseid. 
1. Järgige juhiseid vanni, juhtploki ja täispuhutava 

soojuskatte (lisavarustus) tühjendamiseks ja 

demonteerimiseks. 
2. Enne ladustamist veenduge, et kõik vanni osad ja 

tarvikud on puhtad ja kuivad. Laske mullivannil enne 

ladustamist võimalusel umbes tund aega värskes 

õhus (aga mitte tugevas päikesevalguses) kuivada. 
3. Voltige mullivann kergelt kokku, vältige teravaid 

voltimisnurki, et ei tekiks kahjustusi või lekkeid. 
4. Veenduge, et teil on järgmiseks kasutamiseks 

varuks uus filtrikassett. 
5. Hoidke mullivanni ja tarvikuid kuivas ja soojas 

ruumis temperatuuril 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F). 
6. Säilitamiseks on soovitatav kasutada 

originaalpakendit. 
 

TOOTE HÄVITAMINE JA UTILISEERIMINE 

 
See sümbol tähendab, et toodet ei tohi ELis visata olmejäätmete hulka. Võimalike keskkonna- ja 
tervisekahjustuste vältimiseks tuleb toodet korralikult käidelda ning eraldada taaskasutatavad 
materjalid. Täpsemat infot jäätmekäitluse kohta saab kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt. 

 
Viige kasutuselt eemaldatud seade asjakohasesse jäätmete kogumispunkti või pöörduge toote müüja 
poole, et hävitada/utiliseerida seade keskkonnaohutul viisil. 
 
 
 
 

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

VEAKOODIDE TABEL 
 

VEAKOOD PÕHJUS LAHENDUS 

--- 
Signaalijuhe on lahti Võtke ühendust MSpa importijaga 

Signaal ei levi Võtke ühendust MSpa importijaga 

F0 

Vee temperatuur on alla 0 °C (32 °F) või 
üle 50 °C (122 °F) 

Reguleerige vee temperatuuri 

Temperatuurianduri viga Võtke ühendust MSpa importijaga 

F1 

F1 kuvatakse kohe, kui vajutate 
FILTER, HEATING või UVC 

Puhastage kõik osad ja torud, mida vesi 
läbib 

F1 kuvatakse 15 sekundit pärast FILTER, 
HEATING või UVC vajutamist 
 

1. Lisage vett minimaalse piirini 
2. Puhastage kõik osad ja torud, mida vesi läbib 
3. Võtke ühendust MSpa importijaga 

 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

KAUGJUHTIMISPULDI 
NÄIDIKUL EI OLE NÄHA 
INFOT 

Vigane voolupistik / elektriühenduse 
probleemid 

Kontrollige voolujuhet ja kaitset 

PRCD rikkevoolukaitse on välja 
lülitatud 

PRCD lähtestamiseks järgige punktis 
„Rikkevoolukaitsme testimine“ toodud juhiseid. 

Rikkevoolukaitsme RESET nupu 
vajutamine ei kuva infot 

Võtke ühendust MSpa importijaga 

PRCD-rikkevoolukaitse on rikkis Võtke ühendust MSpa importijaga 

MULLIVANN LEKIB 

Mullivanni sisse- ja väljalaskeava pole 
korralikult suletud 

Sulgege sisse- ja väljalaskeava korralikult 

Tühjendusventiil ei ole täielikult suletud Sulgege tühjendusventiil. Võtke ühendust MSpa 
importijaga, kui mullivann veel vett läbi laseb. 

Vesi lekib vanni korpusest Parandage lekkiv auk / pragu paranduskomplekti abil 

MULLIVANN EI SOOJENE 
KORRALIKULT 

Temperatuuriseade on liiga madal Seadke kõrgem temperatuur 

Filtrikassetis on mustus Puhastage või vahetage filtrikassett 
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Vee tase ei ulatu miinimumini Lisage vett vähemalt miinimumtasemeni 

Küttekeha rike Võtke ühendust MSpa importijaga 

Filtripump ei tööta Puhastage filter ja selle taga olevad sõelad või võtke 
ühendust MSpa importijaga. 

MULLIVANN KAOTAB 
ÕHKU 

Õhuventiil pole korralikult kinni Täitke mullivanni õhuga, kuni manomeetri kollane näit 
nähtavale tuleb. Veenduge, et ventiil on korralikult kinni 
keeratud. Vajadusel vahetage ventiil välja. 

Mullivannis on auk või pragu Täitke pihustipudel seebiveega ja piserdage seda 
mullivanni servale, et leida katkine koht. Lekkekohas 
ilmuvad pinnale väikesed mullid. Kui katkine koht on 
leitud, puhastage ja kuivatage lekkekoht ning parandage 
vanniga kaasas olnud paranduskomplekti abil. Järgige 
juhendi lk 13 toodud juhiseid. 

VESI EI OLE PUHAS 

Sama vett on kasutatud liiga kaua Vahetage vesi 

Ebapiisav filtreerimisaeg Pikendage filtreerimisaega 

Filtrikassetis on mustus Puhastage või vahetage filtrikassett 

Halb vee kvaliteet Järgige kemikaali tootja juhiseid 

VANN ON 
EBANORMAALSE 
KUJUGA 

Tugeva päikesevalguse tõttu on õhurõhk 
liiga kõrge 

Kontrollige õhurõhku ja vajadusel vähendage seda. 
Sooja ilmaga tuleb vanni kahjustuste vältimiseks 
õhurõhku regulaarselt kontrollida ja vajadusel 
vähendada. 

MULLIFUNKTSIOON EI 
TÖÖTA 

Automaatne väljalülitus 10 minuti jooksul Oodake 10 minutit ja lülitage mullifunktsioon uuesti sisse 

Sisemised osad on kahjustatud Võtke ühendust MSpa maaletoojaga 

FILTRIPUMP EI TÖÖTA 
KORRALIKULT 

Filtrikassett või torustik on ummistunud 
mustuse vm esemetega 

Puhastage või vahetage filtrikassett 

Filtrisüsteemi viga Võtke ühendust MSpa maaletoojaga 

 

Kust leian seerianumbri? 
Mullivanni seerianumbri leiate juhtpuldi tagaküljelt või põhiseadme aluselt. 

 

 

Kust leida klienditeeninduse kontaktandmed? 
Skaneerige alltoodud QR-kood või minge saidile https://www.the-mspa.com/after-

sales. 
1. Sisestage oma mullivanni seerianumber 
2. Kuvatakse vastav teenusepakkuja. 

 

 
 
 

TOOTEGA SEOTUD KÜSIMUSTE VÕI PROBLEEMIDE KORRAL PÖÖRDUGE IMPORTIJA POOLE. 

Importija: 
Oy FlameStream International Ab 

Juvan teollisuuskatu 25, ovi 2 
FI-02920 Espoo 

FINLAND 
huolto@flamestream.fi 
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MSPA PIIRATUD GARANTII 
 
MSpa® mullivannid on töökindlad ja selgete funktsioonidega. Kõik tooted on tehases kontrollitud, 
veendumaks, et neil pole defekte. 
 
MSpa annab sellele tootele materjali- ja tootmisvigade garantii järgmiselt: 
KAKSTEIST (12) kuud – elektrilised komponendid (keskprotsessor) 
Kuus (6) kuud – vanni/basseini osa 
 
Transport 
Tarbija korraldab mullivanni või selle osa transportimise eest parandamiseks importijale või importija 
määratud teeninduskeskusesse või ettevõttele ORPC Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., 
Ltd. Importija tugiteenused ja pretensioonid aadressil info@finnflame.fi. 
 
Garantiitingimused 

• Garantiiaeg algab ostutšekil märgitud ostukuupäevast. MSpa nõuab kuupäeva kinnitamiseks 
originaalse ostutšeki esitamist. Garantiiaja jooksul parandab või vahetab MSpa defektsed tooted 
oma äranägemise järgi. Asendustoodete või remonditud osade garantii kehtib ainult ülejäänud 
algse garantiiperioodi jooksul. Omavolilised parandustööd ja tootja või importija juhiste eiramine, 
samuti väliste elektritrafode või -adapterite kasutamine tühistab garantii. Kõigis garantiiga seotud 
küsimustes pöörduge alati kõigepealt importija poole. 

• Piiratud garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud tarbija hooletusest või vigadest või juhiste 
eiramisest mullivanni kasutamisel ja hooldamisel. Samuti ei vastuta tootja ega importija väliste 
kahjustuste ega veekahjustuste eest, mis on põhjustatud mullivanni kahjustumisest vale kasutuse 
tõttu. Kui mullivann on paigutatud siseruumi, peab aluspinna kandvus olema kontrollitud ja 
kinnitatud spetsialisti poolt. Paigaldaja vastutab mullivanni asukoha sobivuse ja seadme 
korrasoleku kontrollimise eest enne kasutuselevõttu. Garantii ei kata kahjustusi, mis on 
põhjustatud erandlikest keskkonnatingimustest, nagu torm, äike, üleujutus, maavärin, rahe, tuli, 
välk vms. 

• Käesolev garantii kehtib ainult osturiigis, kus MSpa müüb ja hooldab sama mudelit sarnaste 
tehniliste näitajatega. Garantiiteenus väljaspool osturiiki piirdub hooldusriigis kehtivate 
garantiitingimustega. Kui garantii ei kata remondi- ega asenduskulusid, teavitab MSpa omanikku, 
kes kannab kulud. 

• Garantii kehtib ainult esmasele ostjale ja katkeb omaniku vahetumisel. 

• Kõik garantiiga seotud remonditööd tuleb kõigepealt kokku leppida ja kooskõlastada garantii 
andjaga, Soome importija Oy FinnFlame Ab-ga. Saatmiskuludes tuleb eelnevalt kokku leppida. 

• Kõik edasimüüjad on kohustatud nõustama kliente garantiinõuete esitamisel ja edastama importija 
või tema volitatud isiku kontaktandmed. 

• MSpa ja importija poolt märgistatud toodete garantiiküsimustega tegeleb ainult importija. 
 
Garantii registreerimine 
Hoidke alles toote ostutšekk ja garantiikaart. Kõik pretensioonid tuleb esitada MSpa volitatud müüjale, 
importijale või hoolduspartnerile. Garantii kontaktandmed on toodud garantiikaardi tagaküljel. On oluline, 
et kõik garantiinõuded sisaldaksid kogu vajalikku teavet, sealhulgas kliendi nimi, ostutšekk, seerianumber, 
toote number, probleemi kirjeldus ja soovitud osad. 
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Lisa A 

 
Enne vanni paigaldamist ja kasutamist lugege kindlasti hoolikalt läbi kogu selles juhendis sisalduv teave 
ja järgige seda. Need hoiatused, juhised ja ohutusjuhised hõlmavad levinumaid mullivannis 
kümblemisega seotud riske, kuid need ei hõlma kõiki võimalikke riske ja ohte kõigil võimalikel juhtudel. 
Veemõnude nautimisel olge alati ettevaatlik, kasutage tervet mõistust ja kaaluge riske. Hoidke see 
teave edaspidiseks kasutamiseks alles. Lisaks tuleb sõltuvalt vanni/basseini tüübist täita järgmisi 
juhiseid: 
Ujumisoskuseta kasutajate turvalisus 

• Nõrga ujumisoskusega kasutajate üle peab olema pidev täiskasvanute järelevalve, eriti 
ujumisbasseinides (pidades silmas, et uppumisoht on kõige suurem alla 8-aastastel lastel). 

• Veenduge, et täiskasvanu jälgiks basseini iga kord, kui seda kasutatakse. 

• Nõrga ujumisoskusega inimesed peavad kasutama isiklikke kaitsevahendeid, eriti ujumisbasseinis. 

• Kui mullivanni ei kasutata või see on järelevalveta, eemaldage vannist ja selle ümbrusest kõik 
mänguasjad, et lapsed omapead vanni ei kipuks. 

 
Ohutuse tagamine 

• Vann tuleb katta kaitsekattega ning lukustada (võimalusel) ruumi uksed ja aknad, et vältida 
soovimatut juurdepääsu vannile. 

• Takistused, alarmseadmed vm ohutusseadmed on head abivahendid, kuid ei asenda pidevat ja 
hoolikat täiskasvanute järelevalvet. 

 
Turvavarustus 

• Vanni juures on vajadusel soovitatav hoida päästevarustust (nt päästerõngas). 

• Hoidke vanni lähedal käepärast töötav telefon ja hädaabinumbrid. 
 
Vanni ohutu kasutamine 

• Julgustage kõiki kasutajaid, eelkõige lapsi, ujuma õppima. 

• Õppige kardiopulmonaalse elustamise (CPR) oskusi ja värskendage oma teadmisi regulaarselt. 
Hädaolukorras võib see päästa elu! 

• Rääkige kõigile basseini kasutajatele, sealhulgas lastele, kuidas hädaolukorras tegutseda. 

• Ärge kunagi sukelduge basseini. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. 

• Ärge kasutage vanni/basseini, kui olete alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all, see võib 
mõjutada kümbleja võimet vanni ohutult kasutada. 

• Kaitsekatete kasutamisel eemaldage need enne vanni minekut täielikult. 

• Kaitske basseini kasutajaid veega levivate haiguste eest, juhendades neid hoidma basseinivett 
puhtana ja hoolitsema oma hügieeni eest. Vt veepuhastusjuhiseid kasutusjuhendist. 

• Hoidke kemikaale lastele kättesaamatus kohas. 

• Kasutage viitasid nähtavas kohas basseini ääres või 2 m kaugusel basseinist. 
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