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MSpa pideva tootearenduse tõttu jätab MSpa endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid ja välimust
ning teha sellest tulenevalt kasutusjuhendisse ette teatamata muudatusi.

SISENEGE MSPA MAAILMA
Tere tulemast!
Täname teid MSpa valimise ja meie kaubamärgi usaldamise eest. Me usume, et naudite MSpa toodete
kasutamise eeliseid paljude aastate jooksul.
Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on aidata teil saada esialgseid MSpa kasutuskogemusi. Enne toote
esmakordset kasutamist lugege palun see juhend hoolikalt ja põhjalikult läbi.
Meil on hea meel tervitada teid MSpa perre saabumise puhul ja pakkuda teile kogu meie teadmiste spektrit.
Nautige oma MSpa toodet!
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OHUTUSMEETMED
Teie enda ja toote ohutuse tagamiseks järgige kindlasti allpool toodud ohutusmeetmeid. Juhiste
eiramine võib kaasa tuua tõsiseid kehavigastusi, varalist kahju või isegi surma. Ebaõige paigaldus või
kasutus tühistavad garantii.
LUGEGE, JÄTKE MEELDE JA JÄRGIGE KÕIKI JUHISEID

OHT!
● Juhuslik uppumisoht. Kasutage kõiki abinõusid, et vältida laste järelevalveta ligipääsu tootele.
● Uppumisoht. Hinnake korrapäraselt mullivanni katte lekete, enneaegse kulumise, kahjustuste või lagunemise

●
●
●
●

tunnuseid. Ärge kasutage kulunud või kahjustatud katet: see ei taga piisavat kaitset laste mullivannile
järelevalveta ligipääsu eest.
Uppumisoht. Lukustage alati pärast kasutamist mullivanni kate.
Vigastusoht! Õnnetuste vältimiseks tohivad kahjustatud kaablit asendada ainult tootja, müügiesindaja või
sama pädevusega isikud.
Elektrilöögioht. Ärge pange ühtegi elektriseadet, näiteks valgustit, telefoni, raadiot või telerit mullivannist alla
1,5 m (5 jala) kaugusele.
Elektrilöögioht. Ärge kasutage mullivanni vihma, äikese ega välgu käes.

HOIATUS
● Elektrilöögi riski vähendamiseks ärge kasutage seadme vooluvõrku ühendamiseks pikendusjuhet, taimerit,
harupistikut ega üleminekupistikut, vaid tagage korralikult paigaldatud pistikupesa.
● Mullivanni elektripaigaldis tuleb teha läbi rikkevoolukaitsme (RCD), mille arvestuslik rikkevoolutugevus ei
ületa 10 mA.
● Pingestatud osi sisaldavaid seadmed, välja arvatud need, mis töötavad eriti madala kuni 12 V ohutu pingega,
peavad olema mullivannis viibijatele kättesaamatud.

● Elektrilisi koosteosi sisaldavad seadmed, välja arvatud kaugjuhtimispuldid, peavad asuma või olema
kinnitatud nii, et nad ei satu mullivanni.
● Elamu elektrikilp peab asuma mullivannist vähemalt 2 m eemal ohutul kaugusel.
● Elektriline paigaldus peab vastama kohalikele nõuetele või standarditele.
● Ärge vajutage või tõstke juhtpaneeli ega asetage juhtpaneelile pärast paigaldust mingeid raskeid esemeid.
● Seadet ei tohi kasutada alla 8 aasta vanused lapsed, väheste sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega
isikud ega need, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, v.a juhul, kui nad on nende ohutuse
eest vastutavate isikute järelevalve all või on saanud seadme ohutu kasutuse juhised ja mõistavad
kaasnevaid ohtusid. Ärge laske lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada
ilma juhendaja järelevalveta.
● Riskide või vigastuste vähendamiseks ärge luba lastel kasutada seda toodet ilma pideva hoolika
järelevalveta.
● Laste uppumisriski vähendamiseks valvake lapsi kogu aeg. Paigaldage ja lukustage mullivanni kate alati
pärast kasutamist.
● Veenduge, et põrand on võimeline kandma eeldatavat koormust, mille leiate tehnilistes andmetes toodud
kogumassi ja eeldatava veemahu koormuse liitmisel.
● Ülevooluvee ärajuhtimiseks peab mullivanni ümber olema piisav kuivendussüsteem.
● Vigastuste tekkimise riski vähendamiseks toimige järgmiselt.
a) Väikelaste vannitamisel ja üle 10 minuti kestval mullivanni kasutamisel on soovitatav madalam
veetemperatuur. Võimaliku hüpertermia (kuumastressi) vältimiseks on soovitatav, et mullivanni
keskmine veetemperatuur ei ületaks 40 °C (104 °F).
b) Kuna ülemäärane veetemperatuur võib põhjustada esimestel raseduskuudel loote kahjustusi, peavad
rasedad või arvatavalt rasedad piirduma mullivanni veetemperatuuriga kuni 38 °C (100 °F).
c) Enne mullivanni või kümblustünni minekut peab kasutaja mõõtma veetemperatuuri täpse
termomeetriga, sest veetemperatuuri regulaatorite hälbed võivad olla erinevad.
d) Alkoholi, uimastite või ravimite tarvitamine mullivanni kasutamise ajal või enne seda võib põhjustada
teadvusetust, mis võib lõppeda uppumisega.
e) Mullivannis alkoholi, uimastite või ravimite tarvitamine võivad oluliselt suurendada eluohtliku
hüpertermia riski.
f) Hüpertermia põhjuste ja võimalike tunnuste kirjeldused on järgmised. Hüpertermia tekib siis, kui keha
sisetemperatuur ületab mitme kraadi võrra tavalist kehatemperatuuri 37 °C (98,6 °F). Hüpertermia
tunnuste hulka kuuluvad keha sisetemperatuuri tõus, pearinglus, letargia, uimasus ja minestamine.
Hüpertermia mõjude hulka kuuluvad suutmatus tajuda soojust, võimetus tunnistada mullivannist
väljumise vajadust, teadmatus eelseisva ohu eest, rasedatel loote kahjustus, füüsiline võimetus
mullivannist väljumiseks ja teadvuse kaotus, mille tulemuseks võib olla uppumine.
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Ülekaalulised või südamehaigustega isikud, madala või kõrge vererõhu, vereringehäirete või
diabeediga isikud peaksid enne mullivanni kasutamist pidama nõu arstiga.
h) Ravimeid tarvitavad isikud peaksid enne mullivanni kasutamist pidama nõu arstiga, sest mõned
ravimid võivad põhjustada uimasust või mõjutada südame löögisagedust, vererõhku ja pulssi.
i) Rasedad, diabeetikud ja halva tervisega või ravialused isikud peavad enne kasutamist
pöörduma arsti poole.
Inimesed, kellel on nakkushaigus, ei tohiks mullivanni ega kümblustünni kasutada.
Vigastuste vältimiseks olge mullivanni või kümblustünni minnes või sealt välja tulles ettevaatlik.
Veetemperatuur üle 42 °C (108 °F) võib teie tervist kahjustada.
Ärge kasutage mullivanni või kümblustünni üksi ega lubage teistel üksi mullivanni kasutada.
Ärge kasutage mullivanni ega kümblustünni kohe pärast pingutavat füüsilist koormust.
Mullivanni soojus koos alkoholi, uimastite või ravimitega võib põhjustada teadvuse kaotust.
Väljuge kohe, kui tunnete ebamugavust, pearinglust või unisust. Mullivanni kuumus võib põhjustada
ülekuumenemist ja teadvusetust.
Külmumise vältimiseks ärge pange mullivanni alla 0 °C (32 °F) keskkonda, kui basseinis on veel
vett.
Kasulik on panna mullivanni ja maapinna vahele soojustusmaterjalist matt. Selleks võib kasutada
kas vahtmaterjalist või muust materjalist valmistatud soojustusomadusega matti. Ärge lülitage
mullivanni sisse, kui vesi on jäätunud.
Ärge kunagi valage otse mullivanni vett, mille temperatuur on üle 40 °C (104 °F).
Enne eemaldamist, puhastamist, hooldamist või mis tahes muudatuste tegemist ühendage toode
alati pistikupesast lahti.
Ärge kunagi hüpake ega sukelduge mullivanni või madalasse veekogusse.
Kasutamise ajal ei tohi ühegi elektriseadme osa asuda vanni kohal.
Ärge matke elektrikaablit maa alla. Paigutage kaabel sinna, kus seda ei kahjusta muruniidukid,
hekilõikurid ja muud seadmed.

●
●
●
●
●

Ärge ühendage ega lahutage toote elektripistikut vees seistes või märgade kätega.
Ärge kasutage mullivanni, kui see on kohaletoimetamisel kahjustatud ja/või kuidagi rikkis.
Pöörduge edasiste juhiste saamiseks MSpa teeninduskeskusse.
Õnnetuste vältimiseks hoidke kõik lemmikloomad mullivannist eemal.
Ärge lisage mullivanni vette vanniõli või vannisoola.

ETTEVAATUST
● Lisage alati kemikaale vette, mitte vett kemikaalidele. Kemikaalidele vee lisamine võib tekitada
tugevat suitsu või ägedaid reaktsioone ja kemikaalide ohtlikku paiskumist.
● Laske juba kasutatud vesi õigel ajal välja või puhastage vett kemikaalidega. Vahetage vett tavaliselt
iga 3–5 päeva järel.
● Kasutage desinfitseerimiseks MSpa kemikaalikomplekti tootja juhiste kohaselt.
● Kui küttekeha ei tööta, siis ärge jätke ega seadke mullivanni alla 4 °C (39 °F) temperatuuriga
keskkonda.
● Minge mullivanni või kümblustünni ja tulge sealt välja alati aeglaselt ning ettevaatlikult. Ettevaatust
märja põrandaga.
● Pumba kahjustamise vältimiseks ärge lülitage sisse mullivanni ega kümblustünni, kui see ei ole
alumise veenivooni veega täidetud.
● Asetage mullivann või kümblustünn ainult korralikult ettevalmistatud kohta, mis talub mullivanni
raskuskoormust.
● Ärge jätke mullivanni pikemaks ajaks tühjaks. Enne pikemat kasutuspausi laske bassein täielikult
veest tühjaks. Ärge jätke mullivanni otsese päikesekiirguse kätte. Enne igat kasutuskorda vaadake
vann korralikult üle. Pärast kasutust hoiustage mullivann õigel ajal või kaitske seda välismõjude
eest.
● Kui mullitamine on sisse lülitatud, siis avage mullivanni kate.
● Termokaitsme ennistumisest tuleneva tahtmatu sisselülitamise ohtude vältimiseks ei tohi seadet
ühendada läbi välise lülitusseadme, nt läbi taimeri, ega ühendada vooluahelasse, mida võrguhaldur
regulaarselt sisse ja välja lülitab.
● Puhastamise ja muude hooldustööde üksikasjade osas järgige vastavat peatükki.
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Hoiatus. Paigaldise kaitseaste vee suhtes on seadme eri tsoonides erinev, nagu on näidatud järgmisel
skeemil. (Paigaldusnõuded on kooskõlas standardiga IEC 60364-7-702.)

Tsoon 1

Tsoon 2

Tsoon 2

Tsoon 0
Tsoon 0

MÄRKUS. Mõõdetud tsoonide mõõtmed on piiratud müüride ja paiksete vaheseintega.
Tsoon
Tsoon 0

Tsoon 1

Tsoon 2

Tsooni kirjeldus
Tsoon 0 on basseini sisemus koos nende seinte või põrandate
süvenditega.
Tsooni 1 piirid on järgmised.
• Tsoon 0.
• Püsttasapind kuni 2 m kõrguseni basseini äärest.
• Inimeste poolt eeldatavalt hõivatav põrand või pind.
• Põrandast või pinnast 2,5 m kõrgusele ulatuv püsttasapind.
Tsooni 2 piirid on järgmised.
• Tsooni 1 väline püsttasapind ja viimasest 1,5 m kaugune paralleelpind.
• Inimeste poolt eeldatavalt hõivatav põrand või pind.

TEHNILISED ANDMED
BUBBLE SPA
(Euroopa, Ühendkuningriik, Šveits ja Austraalia)
Mudel nr / kood
M-009LS
/ ALPINE
M-019LS
/ ALPINE
M-001LS
/ NEST
M-011LS
/ SILVER CLOUD
M-021LS
/ SILVER CLOUD
M-022LS
/ OASIS
M-022LS
/ GLOW
M-031LS
/ CAMARO
M-051LS
/ SUPER CAMARO

Kuju

Inimeste
arv

Veemaht
650 l
(171 gal)
930 l
(245 gal)

Ruut
Ruut

550 l
(145 gal)

Ovaal

700 l
(184 gal)
930 l
(245 gal)
700 l
(184 gal)
700 l
(184 gal)
700 l
(184 gal)
930 l
(245 gal)

Ümar
Ümar
Ümar
Ümar
Ümar
Ümar

VälisSiseKõrgus
mõõtmed mõõtmed
1,58 m
1,18 m
0,68 m
(62”)
(46,5”)
(27”)
1,85 m
1,45 m
0,68 m
(73”)
(57”)
(27”)
1,86 m x
1,46 m x 0,85 0,68 m
1,25 m
m (57” x 33”) (27”)
(73” x 49”)
1,80 m
1,40 m
0,70 m
(71”)
(55”)
(28”)
2,04 m
1,60 m
0,70 m
(80”)
(63”)
(28”)
1,80 m
1,40 m
0,70 m
(71”)
(55”)
(28”)
1,80 m
1,40 m
0,70 m
(71”)
(55”)
(28”)
1,80 m
1,40 m
0,70 m
(71”)
(55”)
(28”)
2,04 m
1,60 m
0,70 m
(80”)
(63”)
(28”)

Mass
21,5 kg
(47,3 lbs)
29 kg
(63,8 lbs)
21 kg
(46,2 lbs)
22 kg
(48,4 lbs)
26 kg
(57,2 lbs)
22 kg
(48,4 lbs)
23 kg
(50,6 lbs)
25 kg
(55 lbs)
34 kg
(74,8 lbs)

Juhtimissüsteemi andmed

M-009LS / 019LS / 001LS /
011LS / 021LS / 022LS

M-031LS / 051LS

Toitepinge

220–240 V / 50 Hz

220–240 V / 50 Hz

Koguvõimsus
Küttekeha
Õhupuhur
Filtri pump

2100 W
1500 W
600 W
12 V / 35 W

Ülemine kaas

Rhino-Tech™-i tugevdatud PVC

Basseini kate

Puudub

Basseini materjal

Premium PVC kangas

2100 W
1500 W
600 W
12 V / 35 W
Premium PVC nahkkate koos
sisemise kilega
Premium PVC tugev nahk, veekindel
ja UV-vastane
Premium PVC kangas

Märkus. Mudeli numbri järel olev sümbol „S” (nt M-009LS) on laborikatsetuse uuenduse otstarbel, „S” tähendab
sodiaagi lamba-aasta ingliskeelset esitähte. L tähendab LITE (kerge).
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TOOTETUTVUSTUS
Pakendi sisu

MÄRKUS. Joonised on vaid selgituseks. Tegelik toode võib olla erinev. Mõõtkava puudub.

VIIDE

OSADE KIRJELDUS

KOGUS

OSA NR

A

Siseküljel alumiiniumfooliumiga kaetud
mullivanni kate (Alpine M-009LS/019LS
tarnitakse koos kattega alusmatiga)

1

Osa numbri küsimiseks teatage MSpa
teeninduskeskusesse mullivanni mudeli number

B

Vann

1

Osa numbri küsimiseks teatage MSpa
teeninduskeskusesse mullivanni mudeli number

C

Juhtpaneel koos õhutoruga

1

B9300885

D

Numbrilukk (v.a Alpine M-009LS/019LS)

1

B9300672

E

Pumpamisvoolik

1

B9300671

F

Manomeeter

1

B9300637

G

Filterelement

1

B0301964

H

Vanni tühjendusklapi üleminek

1

B9300670

I

Paranduskomplekt

1

Osa numbri küsimiseks teatage MSpa
teeninduskeskusesse mullivanni mudeli number

J

Võti

1

B9300419

K

Punutud külglett (ainult Nest M-001LS)

1

L

Pannaldega vannikatte ja alusmati
komplekt (Alpine M-009LS/019LS)

1

M

Valgusdioodide lint (ainult Glow M-022LS)

1

/
M-019LS Pannaldega vannikate B9300639
M-019LS Alusmati komplekt B9300707
M-009LS Pannaldega vannikate B9300688
M-009LS Alusmati komplekt B9300689
B9300892

N

Kasutusjuhendi DVD

1

/

MÄRKUS. Osade tellimisel esitage kindlasti mudeli number ja osa numbrid.

ESMAKORDNE KASUTUS JA ETTEVALMISTUS
Asukoha ettevalmistus ja nõuded
● Mullivanni võib paigaldada ruumi või õue. Ette nähtud ainult koduseks kasutuseks.
● Mullivann tuleb panna tasasele ja siledale aluspinnale, mis suudab kanda täidetud mullivanni ja suplejate
suurima lubatud arvu koormust.
● Hoolitsege, et mullivanni all ega ümber ei oleks mingeid teravaid esemeid. Ebatasased või katkised pinnad
võivad mullivanni kahjustada ja tühistada garantii. Enne mullivanni veega täitmist loodige aluspind.
● Ülevooluvee ja pritsmete ärajuhtimiseks peab mullivanni ümber olema piisav kuivendussüsteem.
● Tagage, et mullivanni ümber oleks piisavalt ruumi mullivanni seadmete täielikuks hooldamiseks ja/või
teenindamiseks.
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Lisanõuded hoonesse paigaldamiseks
● Selgitage välja, kas aluspõrand suudab kanda täidetud ja suurima arvu suplejatega mullivanni massi.
Pöörduge nõuetele vastavuse tõendamiseks kogenud ehitaja või ehitusinseneri poole.
● Veenduge, et põrand on veekindel ja libisemiskindla pinnaga. Ärge paigaldage mullivanni sellisest materjalist
vaibale, mis võib niiskuse tõttu kahjustada saada.
● Niiskus on mullivanni hoonesse paigalduse loomulik kõrvalmõju. Ruum peab olema niiskuse ärajuhtimiseks
korraliku ventilatsiooniga. Paigaldage ventilatsioonisüsteem, et vältida ülemäärast niiskuse kondensatsiooni
ruumis.

Lisanõuded õue paigaldamiseks

● Seadke mullivann kindlasti tugevale, rõhtsale ja siledale pinnale, mis on piisavalt tugev, et kanda veega
täidetud ning suurima arvu suplejatega mullivanni täielikku massi.
● Ärge pange mullivanni murule või mullale, sest see hõlbustab prahi sattumist mullivanni ja rikub mullivanni
põhja.
● Ärge jätke mullivanni pikemaks ajaks otsese päikesekiirguse kätte.
● Mullivanni võib paigaldada või jätta õue, kui temperatuur ei lange alla 4 °C (39 °F) ning ringlussüsteemis,
pumbas ja voolikutes olev vesi ei külmu. Parema soojapidavuse tagamiseks ja põhja kaudu soojakao
vältimiseks pange mullivanni põhja ja pinnase vahele soojustusmatt või elektriküttematt (* valikuline).

Rikkevoolu kaitsepistiku (RCD) või kaitseseadise (PRCD) katsetus
HOIATUS
Elektrilöögi risk. Toote toitekaabel on varustatud rikkevoolu kaitsepistikuga (RCD). Rikkevoolu kaitsepistikut tuleb
katsetada enne iga kasutamist. Ärge kasutage mullivanni, kui RCD ei toimi õigesti. Lahutage toitekaabel
pistikupesast, kuni viga on leitud ja kõrvaldatud. Pöörduge vea kõrvaldamiseks kvalifitseeritud elektriku poole.
RCD sees ei ole hooldatavaid osasid. RCD avamisel garantii katkeb.
1. Ühendage kaitsepistik toiteallikaga.
2. Vajutage rikkevoolukaitsme ennistusnuppu RESET. Märgutuli läheb punaseks.
3. Vajutage rikkevoolukaitsme katsetusnuppu TEST. RCD märgutuli peaks kustuma. Kui RCD märgutuli ei
kustu, on RCD rikkis.
4. Ärge kasutage mullivanni. Pöörduge vea kõrvaldamiseks kvalifitseeritud elektriku poole.
Vajutage uuesti rikkevoolukaitsme ennistusnuppu RESET. Märgutuli peab minema punaseks. Kui läheb, on
mullivann kasutuseks valmis.

ENNISTUS

PRCD
Katsetage Šveitsi müüdud
mudelitel ülaltoodud meetodil
rikkevoolu kaitseseadist (PRCD).

Märgutuli

KATSETUS

ENNISTUS

KATSETUS

MULLIVANNI ETTEVALMISTUS
1. Viige kogu pakend valitud asukohta. Avage karp ettevaatlikult, sest seda saab kasutada mullivanni
hoidmiseks pikaajalise ladustamise või kasutuspausi ajal.
2. Pange kõik osad maha ja veenduge, et kõik osad on olemas. Pange vann õigetpidi. (* Osade
puudumise või kahjustuse korral pöörduge MSpa teeninduskeskusse.)
MÄRKUS.
MSpa LITE ei sisalda vanni alust soojustusmatti, v.a Alpine M-009LS/019LS. Kriimustuste või
soojuskao vältimiseks on soovitatav paigaldada vanni alla soojustusmatt.

MÄRKUS.
● Nest M-001LS. Selle mudeli pakendis on külglett.
Seadke punutud lett enne vanni veega täitmist oma
kohale ja pange tugijalad vanni alla. See aitab
säilitada ovaalse vanni õiget kuju pärast veega
täitmist ja pumpamist.
● Alpine M-009LS/019LS.
Pange ruudukujuline alusmatt
valitud kohta ja laotage laiali. Kui
mullivann ei ole kasutusel, siis
ühendage kate pannaldega mati
külge.
3. Ühendage digikaabel juhtpaneeliga. Kui ühendus on õige, läheb lülitusnupp punaseks. Pistiku
tihvtide painutus või niiskus põhjustavad ühenduse tõrkeid.
4. Ühendage juhtpaneel mullivanniga. Kinnitage ja lukustage mullivanni toruliitmike rõngasmutrid.
Veenduge, et kummist rõngastihendid on korralikult õhutorudele paigaldatud.
ETTEVAATUST. Rõngastihendite lekked võivad põhjustada mullivanni ja mullitamise valesti töötamist
ning samuti õhupumba roostetamist.
MÄRKUS. Veenduge PVC-nahast kattega mullivanni mudelil, enne juhtpaneeli ühendamist, et vanni
kate on korralikult mullivanni peal. Nahkkatte kaks ava peavad olema juhtpaneeli õhutorude suhtes
õigesti paigutatud.
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5.

Mullivanni pumpamine
5.1 Õhupuhuri väljalaskeotsakule ligipääsuks keerake juhtpaneeli õhuklapi kork (a) lahti ja ühendage
pumpamisvooliku (b) üks ots väljundiga. Vaadake joonist 5.1.
5.2 Eemaldage basseini õhuklapi kork ja leidke pumpamisnippel.
5.3 Ühendage pumpamisvooliku (b) teine ots esmalt manomeetriga (c) ja alles seejärel sisestage
õhuklappi.

5.4 Vajutage mullivanni pumpamiseks mullitamise nuppu
, kuni vann on puudutades tugev.
ETTEVAATUST. Ärge pumbake üle. Ülepumpamine võib põhjustada vanni lekkimist ja tühistab
garantii.
5.5 Vaadake manomeetrit. Kui vann on õigesti pumbatud, on nähtav kollane jaotis. Roheline jaotis
näitab, millal veega täitmine on lõpetatud. Õhu lisamiseks korrake eelmisi samme.
ETTEVAATUST. Kui vann on üle pumbatud, on nähtav punane jaotis. Laske manomeetri musta
nupu (a) vajutamisega veidi õhku välja, kuni paistab roheline jaotis.
OLULINE. Mullivanni kasutuse ajal peab manomeeter näitama kogu aeg vaid rohelist jaotist.

Ülesurvestus

5.6 Pärast pumpamist toimige järgmiselt. Väljalülitamiseks vajutage uuesti mullitamise lülitit
Eraldage pumpamisvooliku mõlemad otsad. Pange õhuklapi kork tagasi.

.

MÄRKUS.
● Kork on ette nähtud katmiseks ja avamiseks. Ärge rakendage jõudu, sest see võib klapi sisemise
pumpamissüsteemi lahti rebida.
● Ülepumpamise korral eemaldage pumpamisvoolik mullivanni õhuklapi küljest, keerake kork veidi
rõhu vabastamiseks lahti ja sulgege, kui manomeeter näitab õige värvusega jaotist.

MÄRKUS. Tühjendusjuhis
Mullivanni tühjendamine
1. Eemaldage basseini õhuklapi kork ja tühjendage mullivann.
2. Pärast tühjendamist pange kork tagasi.
6. Veega täitmine
6.1 Veenduge enne täispumpamist, et mullivanni kest on
valitud alal ja juhtige tühjendusklapp sobiva
äravooluala poole.
6.2 Täitke vann mageda veega mullivanni siseseinale
märgitud alampiiri (Minimum) ja ülempiiri
(Maximum) joonte vahelise nivooni.

ülempiir
alampiir

Ärge täitke vanni üle. Kiire soojenemise ja parima energiasäästu huvides on soovitatav täita
mullivann leige veega.
HOIATUS.
● Pumba rikkumise vältimiseks peab veenivoo ületama alampiiri joont, kuid jääma allapoole
ülempiiri joont.
● Ärge kunagi valage otse mullivanni vett, mille temperatuur on üle 40 °C (104 °F).
● Juhtsüsteemi rikke vältimiseks ärge käivitage mullivanni enne, kui vesi jõuab alampiiri
jooneni.
6.3 Pärast veega täitmist vaadake veel kord basseini õhurõhu manomeetrit ja veenduge, et näha on ainult
roheline jaotis.
6.4 Asetage tõmblukuga vannikate mullivannile, sulgege vanni katte tõmblukk ja lukustage kate tarvikute
komplektis oleva numbrilukuga.
OLULINE.
● Hinnake korrapäraselt mullivanni lekete, enneaegse kulumise või lagunemise tunnuste suhtes.
● Tõmbluku sujuva toimimise tagamiseks ja lahtirebenemise vältimiseks puhastage ning vahatage seda
korrapäraselt.

6.5 Käivitage juhtpaneelist mullivanni küttekeha, vaadake jaotist „Juhtpaneeli kasutamine”. Kõrgeim
küttetemperatuur on 42 °C (108 °F). Tunniajaline muutus on 2 ja 2 + 2 inimese korral ligikaudu 2 °C–
2,5 °C (3,5 °F–4,5 °F), 4 inimese korral 1,5 °C–2 °C (2,5 °F–3,5 °F) ja 6 inimese korral 1,2 °C–1,8 °C
(2 °F–3 °F).
7. Tõmbluku ja pandla kasutamine
7.1 Numbriluku kasutamine
Algupärane salakood on „000”. Salakoodi muutmiseks järgige alltoodud samme.
● Numbriluku luku avamiseks vajutage nuppu (a) joonisel 7.1.(1) näidatud suunas.
● Seadke numbrirataste (b) pööramisega soovitud 3-kohaline salakood, vaadake joonist 7.1.(2).
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● Ühendage kaabel (c). Uus salakood on seatud.

7.2 Ruudukujulise vanni pannalde kasutamine
Pandla lukustamine
● Ühendage alusmati pannal mullivanni katte pandlaga, kuni kuulete klõpsu.
Pandla avamine
● Pigistage lukustatud pandla mõlemat poolt ja suruge samal ajal ringi keskel olevat nuppu.
Hoidke keskel olevat nuppu ja avage pannal.

Lukustamine

Avamine

JUHTPANEELI KASUTAMINE

1. Nupp ON/OFF (sisse/väljalülitamine)
2. Mullitamise nupp
3. Filtreerimise nupp
4. Küttekeha nupp
5. Üles ja alla noolenupud

Nupp ON/OFF. Kasutatakse juhtpaneeli käivitamiseks.
Kui toitevool on sisse lülitatud, siis ooteolekus on nupp punane. Veelkordsel vajutamisel
läheb juhtseade kasutusolekusse ja nupp läheb roheliseks. Ooteolekus on võimsustarve
alla 0,5 W.
Mullitamise nupp. Käivitab mullimassaaži omaduse, millel on 10-minutilise töötamise
kohta 20-minutiline puhkeaeg. Omaduse sisselülituse korral on mullitamise nupp
roheline.
Filtreerimise nupp. Käivitab filtri pumba. Filtreerimissüsteemi sisselülituse korral on
filtreerimise nupp roheline.
MÄRKUS. Kui küttekeha on käivitatud, siis ei saa filtreerimist välja lülitada.
MÄRKUS. Süsteemi automaatfiltreerimine iga 4 tunni järel.
Küttekeha nupp. Vajutage seda nuppu kütmise ja filtreerimise samaaegseks
käivitamiseks. Küttekeha soojendab vett, kuni veetemperatuur saavutab eelseatud
temperatuuri. Küttesüsteem taaskäivitub automaatselt, kui tegelik veetemperatuur on
langenud seatud temperatuurist üle 2 °C (3,6 °F) madalamale. Kui küttesüsteem on
sisse lülitatud, on küttekeha nupp punane. Kui küttekeha nupp on roheline, on
küttesüsteem ooteolekus, sest vesi on seatud temperatuuril.
Temperatuuri seadistusnupud. Kasutatakse temperatuuri seadmiseks. Soovitud
temperatuuri seadmiseks vajutage vastavalt üles- või allanoolenuppu. Tegeliku
veetemperatuuri vaatamiseks oodake vähemalt 3 sekundit.
JUHTPANEELI LUKUSTAMINE. Kui soovite juhtpaneeli kasutamist laste eest lukustada, siis vajutage korraga
üles- (▲) ja allanoolenuppe (▼). Juhtpaneeli vabastamiseks vajutage jälle kahte nuppu korraga.
OLULINE. Vesi soojeneb aeglaselt järgmistes tingimustes.

●
●
●
●

Ümbritsev temperatuur on alla 10 °C (50 °F).
Tuulekiirus on üle 3,5–5,4 m/s (8–12 mph).
Mullitamine on kütmise ajal sisse lülitatud.
Mullivann ei ole küttekeha kasutamise ajal korralikult vannikattega kaetud.
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VEAKOODIDE TABEL
VALGUSDIOODI
NÄIT
E0

E1

E2

E3

PÕHJUS
Veetemperatuur on alla 0 °C
või üle 55 °C (131 °F).
Temperatuurianduri rike.
Vee rõhutajuri rike.
Filtri rike.
Veenivoo ei ulatu alampiiri
jooneni.
Tuvastussüsteemi rike.
Vannis ei ole vett.

Süsteemi rike.

LAHENDUS
Vahetage vesi või pöörduge MSpa
teeninduskeskusse.
Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.
Lisage vett kuni alampiiri jooneni.
Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.
Lisage vett kuni alampiiri jooneni.
Süsteemi enesekatsetus
1. samm. Täitke veega kuni alampiiri jooneni ja
tagage, et vannis ei oleks suplejaid ega
mingeid esemeid.
2. samm. Ühendage toitekaabel, vajutage
rikkevoolukaitsme nuppu RESET.
3. samm. Kui ilmub E3, siis pöörduge MSpa
teeninduskeskusse. Kui E3 vilgub, siis
vajutage enesekontrollisüsteemi
käivitamiseks korraga nuppu ON/OFF ja
mullitamise nuppu. Kui veakoodid
puuduvad, siis rikkeid ei tuvastatud.
Mullivanni kasutamine on lubatud. Kui
pärast enesekontrolli näidatakse veakoodi,
siis pöörduge MSpa teeninduskeskusse.

VEE TÖÖTLEMINE JA KEMIKAALID
Vee puhastamine
Vannivee puhtuse tagamiseks peab mullivanni valdaja korrapäraselt hindama vee puhtust ja vett
hooldama (vajaduse korral iga päev). Puhastusaine või muu kemikaali lisamine piirab bakterite ja
viiruste levikut vannivees. Vee tasakaalulise keemilise koostise säilitamine selleks sobivate
puhastusainete kasutamisega on kõige olulisem tegur mullivanni pika kasutusea ja hea välimuse, aga
ka puhta, tervisliku ning ohutu vee tagamiseks.
Mullivanni vee kontrollimisel ja töötlemisel on olulised õiged töövõtted. Kemikaalide, puhastusainete,
analüüsikomplekti ja analüüsikorra küsimustega pöörduge lähima mullivannide asjatundja poole.
ETTEVAATUST.
● Järgige alati kemikaali tootja juhiseid ning tervishoiu ja ohutushoiatusi.
● Ärge lisage kemikaale, kui vannis on inimesi. See võib põhjustada naha või silmade ärritusi.
● Kontsentreeritud kloorilahus võib mullivanni kahjustada. Kemikaalide ebakohane kasutus tühistab
garantii.

Mullivanni vee ja filtri hooldus
Kõikide suplejate kaitseks võimalike veega seotud haiguste eest hoidke mullivanni vesi alati puhas ja
desinfitseeritud. Järgige alati head hügieenitava. Mullivanni vee hea kvaliteedi tagamiseks järgige alltoodud
tegevuskorda.
1.

Vaadake ja puhastage filterelementi pärast iga kasutamist ja vahetage filterelement pärast pidevat 72tunnist töötamist välja.
● Filterelemendi eemaldamiseks keerake elemendi koost mullivanni seinalt vastupäeva lahti (joonis 1.1).
● Loputage elementi aiavooliku veejoa all. Kui element jääb mustaks ja määrdunuks, siis tuleb see
asendada. Hoidke varuelemente käepärast (joonis 1.2).
● Keerake puhastatud või varuelement päripäeva mullivanni seinale (joonis 1.3).

2.

Vahetage mullivanni vett sõltuvalt kasutusest iga 3–5 päeva järel. Vaadake juhiseid jaotisest „Puhastamine,
tühjendamine ja hoiustamine”.

3.

Kasutage vee tasakaalulise keemilise koostise hoidmiseks sobivaid kemikaale. Kemikaalide väärkasutuse
või vannivee hooldamata jätmise tagajärjel tekkinud mullivanni kahjustused ei ole garantiiga kaetud. Küsige
kohalikult mullivannide või basseinide turustajalt kemikaalide kasutuse kohta lisateavet.

4.

Enne mullivanni minekut peavad kõik suplejad
end pesema.

5.

Kui mullivanni sisse- või väljalase on
mustusega ummistunud, siis kasutage
põhjuse leidmiseks võtit ja puhastage sissevõi väljalaskeava.

Vee keemiline koostis
Hoidke vannivee pH vahemikus 7,2–7,8, üldleeliselisus 80–120 ppm ja vaba kloori sisaldus vahemikus 3–5 ppm.
Enne mullivanni iga kasutamist määrake vee keemiline koostis * valikuliste indikaatorpaberi ribadega ja korrake
seda edaspidi vähemalt kord nädalas.
Indikaatorpaberitega (Test Strips) saab määrata samal ajal vaba kloori (Free Chlorine) sisaldust, happesust (pH)
ja üldleeliselisust (Total Alkalinity).
1. Kastke kogu riba vette ja võtke kohe välja.
2. Hoidke riba 15 sekundit rõhtsalt. Ärge raputage ülearust vett ribalt maha.
3. Võrrelge riba värvust pakendi sildil oleva värvuskaardiga. Vajaduse korral kohandage basseinivee keemilist
koostist.
MÄRKUS.
● Madal pH kahjustab mullivanni ja pumpa. Valest keemilisest koostisest tulenev kahjustus muudab
garantii kehtetuks.
● Kõrge pH (kare vesi) tekitab filtri pumba sees valgeid koagulaate, mis võivad põhjustada pumba
kahjustusi.
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OLULINE.
● MSpa veetöötluskomplekt on mullivanni
kasutamisel väga soovitatav.
● Kemikaalide vees lahustamise
hõlbustamiseks vajutage mullitamise
õhupuhuri käivitamiseks juhtpaneeli

●

mullitamise nuppu
.
Ärge segage kemikaale omavahel. Lisage
kemikaalid mullivanni vette eraldi. Enne
kemikaali vannivette lisamist lahustage
need korralikult.

MSpa veetöötluskomplekt

MSpa veetöötluskomplekt (Water Treatment Kit) (* valikuline)
● B0301858 MSpa kemikaalide alustuskomplekt (20 x 20 g broomiühendi tabletti + 500 ml

●
●

●

●
●

vetikavastane lahus (Algaecide) + ujuv dosaator)
Veekeskuste ja basseinide desokomplekt. Desinfitseeriv, vetikavastane ja bakterivastane.
B0301859 Broomiühendi tabletid – 50 x 20 g pudel
Lahustada aeglaselt vees, et saada aktiivset broomipõhist puhastit hüpobroomishappe kujul.
B0301860 Klooriühendi graanulid – 1 kg pudel
Lisab mullivanni vette isotsüanuurhapet, mis takistab kloori kadu UV-kiirguse mõjul. Ei sisalda kaltsiumi ja
saab kasutada kareda vee puhastamiseks kaltsiumi karedust suurendamata. Sisaldab 100% veevaba
naatriumtrokloseeni.
B0301861 Algaecide – 1 l pudel
Hävitab kõiki vetikaliike, sh rohevetikaid ja kloori suhtes resistentseid vetikaid. Mittevahutav vetikavastane
lahus mullivanni vee parendamiseks ja säilitamiseks. Sisaldab 7% polümeerset kvaternaarset
ammooniumkloriidi.
B0301862 pH Plus – 1 kg pudel
Kasutatakse vannivee pH tõstmiseks. Sisaldab 100% naatriumkarbonaati.
B0301863 pH Minus – 1,5 kg pudel
Kasutatakse vannivee pH langetamiseks. Sisaldab 100% naatriumvesiniksulfaati.

TÜHJENDAMINE, PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE
Vanni tühjendamine
1. Lülitage juhtpaneeli kõik nupud välja (küttekeha, filter ja mullitamine).
2. Ühendage tühjendusklapi üleminek aiavoolikuga ja suunake aiavooliku teine ots kohalikele keskkonnahoiu
määrustele vastavale sobivale valgalale (joonis 1).
3. Eemaldage mullivanni välisküljel asuva tühjendusklapi kork ja ühendage aiavooliku tühjendusklapi üleminek
tühjendusklapiga (joonis 2).
4. Avage mullivanni siseküljel asuva tühjendusklapi kork: vesi hakkab läbi aiavooliku välja voolama (joonis 3).
5. Kui vee väljavool lõpeb, tõstke mullivann väljavoolule vastasküljest üles, et juhtida ülejäänud vesi äravoolu ja
lasta mullivann täielikult veest tühjaks (joonis 4).
6. Torustikku jäänud vee väljutamiseks vajutage mullitamise nuppu
. Kogu jääkvee väljapuhumiseks
käitage mullitamise funktsiooni vähemalt 15 minutit (joonis 5).
7. Pärast vee väljavoolu lõppemist pühkige mullivann ja juhtpaneel ülejäänud veest ning niiskusest puhta
käterätikuga puhtaks (joonis 6).

Mullivanni puhastamine
Kui vette tekib nähtav mustus või muutub vesi häguseks ja asjakohased veekemikaalid ei muuda vett selgeks,
siis vahetage vesi ning puhastage mullivann.
Kui vann on tühi, siis keerake filterelement vanni seinast välja ning puhastage ja/või asendage filterelement.
Puhastage mullivanni sisemus käsna ja lahja seebilahuse abil mustusest ja määrdunud laikudest. Enne puhta
veega täitmist loputage vann põhjalikult puhtaks.
OLULINE. Ärge kasutage terasvilla, tugevaid harjasid ega abrasiivseid puhastusaineid.
Mullivanni ja õhukambri (Air Bladder) (* valikuline) parandamine
Torkeaukude parandamiseks saab kasutada tarnitud paranduspaika.
1. Puhastage ja kuivatage parandatav ala korralikult.
2. Katke PVC-st paik liimiga ja suruge kiiresti kahjustatud pinnale. (Liim ei kuulu komplekti.)
3. Siluge pinda võimalike õhumullide eemaldamiseks ja laske 5–10 minutit kuivada.
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MÄRKUS. Liim ei kuulu komplekti.

Torkeauk
Hoiustamine ja järgmiseks kasutuseks ettevalmistus
1. Tühjendage ja puhastage mullivann,
järgides jaotises „Vanni tühjendamine” ja
„Mullivanni puhastamine” toodud juhiseid.
2. Pange mullivanni tühjendamise ja
lahtivõtmise ning juhtpaneeli ja õhukambri
ettevalmistamise juhised kindlasse kohta.
3. Veenduge enne hoiustamist, et mullivanni
kõik koosteosad ja tarvikud on täiesti
kuivad ja puhtad. Enne kokkuvoltimist
kuivatage mullivann mahedas
päikesevalguses õhukuivaks.
4. Voltige mullivann vabalt ja ilma teravate
kortsudeta, et vältida mullivanni kesta
kahjustusi või lekkimist.
5. Varuge järgmiseks kasutuskorraks uus
filterelement.
6. Hoiustage mullivanni ja tarvikuid kuivas, juhitud temperatuuriga hoiuruumis temperatuuride vahemikus 0 °C
(32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
7. Hoiustamiseks on soovitatav kasutada originaalpakendit.

KÕRVALDAMINE JA KESKKONNAHOID
See märgistus tähendab seda, et toodet ei tohi Euroopa Liidus olmejäätmete hulka
visata. Et välistada jäätmete ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke ohte
keskkonnale või inimesele, suunake toode taaskasutusse. Kõrvaldamise kohta
saate lisateavet kohalikust omavalitsusest.
Kasutage kõrvaldatud toodete tagastamiseks vastavat tagastus- ja
kogumissüsteemi või võtke ühendust toote müüjaga. Nende abil suunatakse toode
keskkonnaohutult uuesti ringlusse.

VEAOTSING
TÕRGE

JUHTPANEELI
MÄRGUTULED
EI PÕLE

MULLIVANN
LEKIB

KÜTMINE
TOIMIB
HALVASTI

MULLITAMISE
ÕHUPUHUR EI
TÖÖTA

PÕHJUS

LAHENDUS

Elektrikatkestus.

Katsetage elektritoidet.

RCD/PRCD on väljas.

Lähtestage RCD/PRCD.

RCD/PRCD rike.

Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.

Pistikühenduse
rike.

Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.

Mullivanni sisend- või väljundühendus ei
ole täiesti tihe

Pingutage sisend- ja väljundühendus.

Tühjendusklapp ei ole täiesti suletud

Kui korrastamine ei aita, siis pöörduge
MSpa teeninduskeskusse.

Mullivanni kerest lekib vett.

Parandage lekkiv auk/lõhe
paranduskomplekti paigaga.

Temperatuur on madal.

Seadke kõrgem temperatuur.

Küttekeha rike.

Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.

Veenivoo ei ulatu alampiiri jooneni.

Lisage vett kuni alampiiri jooneni.

Pump on ülekuumenenud.

Eraldage juhtkarbi pistik ja ennistage
mõne aja pärast.

Pumba mootori lühis.

Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.

Automaatne 10-minutiline seisak.

Oodake 10 minutit ja lülitage mullitamine
jälle sisse.
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TÕRGE

FILTRI PUMP EI
TÖÖTA

VANN ON
EBATAVALISE
KUJUGA

PÕHJUS
Elektrikatkestus.

Katsetage elektritoidet.

Filtri ummistus mustuse või
võõrkehadega.

Pöörduge MSpa teeninduskeskusse.

Veenivoo ei ulatu alampiiri jooneni.

Lisage vett kuni alampiiri jooneni

Ülemäärane õhurõhk tugeva
päikesevalguse tõttu.

Õhuklapp on lahti.
VANNI ÕHURÕHK
LANGEB
Vanni kesta auk või lõhe.

VESI EI OLE
PUHAS

LAHENDUS

Vaadake õhurõhku ja vajaduse korral
alandage rõhku.
Kuuma ilmaga on mullivanni võimaliku
kahjustuse vältimiseks soovitatav
vaadata, kas on vajalik veidi õhurõhku
langetada.
Täitke õhukamber õhuga, sulgege
õhuklapid ja veenduge et need on tihedad
või asendage uutega.
Pihustage kesta õmblustele lahjat
seebivett. Lekke korral hakkab vesi
mullitama. Pärast lekke leidmist
puhastage ja kuivatage lekkekoht ning
parandage koos mullivanniga tarnitud
paranduspaigaga. Järgige lk 20 toodud
parandusjuhiseid.

Ebapiisav filtreerimisaeg.

Pikendage filtreerimisaega.

Filterelement on ummistunud.

Puhastage või asendage filterelement
õigel ajal.

Ebakohane veetöötlus.

Järgige kemikaalide tootjate juhiseid.

ÜKSKÕIK MILLISTE TOOTEGA SEOTUD PROBLEEMIDE VÕI KÜSIMUSTE KORRAL PÖÖRDUGE MSPA KOHALIKU
TURUSTAJA VÕI TEENINDUSKESKUSE POOLE.

MSPA LITE PIIRATUD GARANTII
MSpa® on valmistatud lähtuvalt vastupidavusest ja lihtsusest. Kõik tooted on üle vaadatud ja on enne
tehasest välja laskmist olnud vigadeta.
MSpa garanteerib toote materjali- ja valmistusvigade puudumise järgmiste aegade jooksul:
KAKSTEIST (12) kuud – elektriosad (juhtpaneel);
KUUS (6) kuud – mullivann.
Garantiiaeg algab alates ostukuupäevast ja MSpa nõuab ostukuupäeva kindlakstegemiseks
originaalostutõendi esitamist. MSpa kas parandab või asendab omal äranägemisel garantiiaja jooksul
kõik vigased tooted. Asendustoodete või osade garantii kehtib ainult esialgse aegumata garantiiaja
ulatuses.
Saatekulud
Vigaste osade tagastuskulude eest MSpa volitatud teeninduskeskusse või ettevõttesse ORPC-Oriental
Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd vastutavad kliendid.
Garantiipõhimõte
● Käesolev piiratud garantii ei laiene ühelegi vigastusele, mis tekkis hooletusest, õnnetusest,
väärkasutusest või muul viisil MSpa mõistlikust haldusest väljapoole jääval põhjusel, sh, kuid mitte
ainult, loomulik kulumine, hooletus või toote juhiste eiramine, vale või puudulik hooldus, ebaõige
toiteallikaga ühendamine, veekahjustus kemikaalide kasutamise tõttu, basseinivee kaotus, toote
loata muutmine või parandamine, ärilistel eesmärkidel kasutamine, tulekahju, äike, üleujutus või
muud välispõhjused.
● Käesolev garantii kehtib ainult nendes ostukoha riikides, kus MSpa müüb ja teenindab antud
mudeliga samasuguste tehniliste andmetega mudeleid.
● Garantiiteenindus väljaspool ostukoha riiki on piiratud kasutuskoha riigis kehtivate vastavate
garantiitingimustega. Kui parandamise või asendamise kulud ei ole selle garantiiga kaetud,
soovitab MSpa pöörduda omaniku poole ja esitada kulude arve omanikule.
● Käesolev garantii kehtib ainult esialgsele ostjale ja katkeb omandiõiguse edasiandmisel.
● Kõik garantiinõuete alused parandused peab tegema ORPC-lt eelneva heakskiidu saanud volitatud
turustaja või vahendaja eeldusel, et vigane osa tuleb tagastada turustajale või vahendajale
ettemakstud veokuludega, kui see on vajalik.
● Kõik volitatud turustajad vastutavad MSpa tootele tehtud välihoolduse eest. ORPC ei vastuta
volitamata teenindustöötaja töö tagajärjel tekkinud kulude eest.
● MSpa ja muu tootja märgistusega toodetele garantii andmise eest vastutab eranditult teine tootja.
Garantii registreerimine
Registreerimine on nõutud. Garantiikaardi saab esitada ainult posti teel. Kõik nõuded tuleb esitada
ORPC-lt volituse saanud turustajatele. Kõik esitatud nõuded tuleb varustada vajaliku teabega,
sealhulgas kliendi nimi, ostukuupäev, seerianumber, toote mudel, rikke kirjeldus ja vajalikud osad. Ilma
selle teabeta on garantii kehtetu. Garantiikaart tuleb täita ja postitada ORPC volitatud turustajale
kolmekümne (30) päeva jooksul alates esialgsest ostukuupäevast.
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MSpa teeninduskeskuste asukohad
Riik

Ettevõtte nimi/aadress

Tšehhi Vabariik ja
Slovakkia vabariik

Pro prodejn i a poprodejni
servis v Ceske Republice a
na Slovensk u
prosimkontaktujte

Tel/faks

E-post

Tel +420 774 055 672

info@hanscraft.com

Tel +47 6497 7330

mspa@spahuset.no

0 892 430 060 (0,34 eurot
min)

/

HANSCRAFT, s.r.o.
MSPA NORGE AS
Norra

Prantsusmaa

Sjøskogenveien 5 1407
Vinterbro
MSPA Support et Service
Apres Vente France by
BOOSPA
http://www.mspa.support/
Handelshuset AB

Rootsi

Hantverkare gatan 24 444 32
Stenungsund, Sweden

Tel +46 3038 0881
Faks + 46 3038 0825

info@hahus.se

MEGA MASTER
Lõuna-Aafrika
Vabariik

Poola

No 8, Donkerhoek, Pretoria
East, South Africa
www.megamaster.co.za
Pro-Wellness Sp. J.
UL. MORAWA 48 40-353,
KATOWICE
POLAND
Kontakt Marcin
http://www.the-mspa.pl

Tel +27 128 021 515

info@megamaster.co.za

Tel +48 (32) 353 0881

biuro@fotele.com

MSpa® piiratud garantii registreerimiskaart
Täname teid, et soetasite MSpa® kvaliteetse toote. Ostu parima teenindamise huvides täitke palun
allpool toodud garantii registreerimiskaart. Teie garantiiõigus registreeritakse selle vormi esitamisel.
* Märkus. MSpa ei tunnusta ega arvesta lünklikult täidetud vormiga.
Palun täitke alltoodud väljad õige teabega.
* Perekonnanimi
* Eesnimi
* Postiaadress 1
Aadress 2
* Linn
* Sihtnumber
* Telefoninumber
* E-posti aadress

* Osariik/maakond
* Riik

* Ostukuupäev __ (kk) ___ (pp) _____ (aaaa) * Toote mudel
* Seerianumber _______________ [Seerianumber on toodud juhtpaneeli all, nt
(2GNBUB#####SC##)]
* Turustaja nimi _____________________________________________________________________
* Turustaja müügikoha aadress _________________________________________________________
* Ostuarve koos ostukuupäeva ja toote mudeli nimetusega lisatud
Vea kirjeldus
Mullivanni pragunemine ( ) Juhtpaneel ( ) Muud rikked, täpsustage üksikasjad allpool ( )

OLULINE.
■ Mullivanni (kere) rike – garantiinõudele tuleb esitamisel lisada garantiikaart koos defektse osa
fotoga.
■ Elektriosa (osade) või juhtpaneeli rike – saatke juhtpaneel MSpa kohalikku teeninduskeskusse.
Vaadake juhendist teeninduskeskuste aadresside loendit.
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