P ed prvním použitím Vašeho BODY + SOUL :
Všeobecné pokyny
Umíst ní, instalace a první uvedení do provozu BODY+SOUL parní sprchy smí být
provedeno pouze oprávn nou specializovanou firmou s p ihlédnutím na sm rnice
DIN VDE 0100-701 p edevším OVE-EN 1 ást 4, § 49, DIN 1986, DIN 1988 jakož i
provedeno dle norem specifikých pro danou zemi. BODY+SOUL je testovaný kvalitní
výrobek, který odpovídá sm rnicím CE.
Aby byl tenot výrobek správn používán, i te se návodem k obsluze. Výrobek
BODY+SOUL mohou používat výhradn dosp lé osoby. Malé d ti a osoby, o které je
t eba pe ovat mohou BODY+SOUL použít, ale pouze pod stálým dohledem dosp lé
osoby.
Upozorn ní pro osoby se srde ním stimulátorem: V op radle sedátka se nachází
magnet.
P i poruše nebo p i nedokonalém provozu (chodu) se obra te na Vašeho servisního
technika. V kabin BODY+SOUL nemohou být používány mobilní p ístroje k výrob
páry nebo zvlh ova e vzduchu. BODY+SOUL parní generátor je vhodný výhradn
pro vestavbu do parní sprchy.

Kalibrace dálkového ovlada e
K model m s barevným a audio systémem je dodáváno dálkové ovládání.
Dálkové ovládání se musí s vaším BODY+SOUL nejprve spárovat.
•
•

•
•

P erušte p ívod elektrického proudu do BODY+SOUL
Na AUDIO stran dálkového ovládání stiskn te tla ítko (-) a držte jej, dále
stiskn te a držte tla ítko (+), a následn
krátce stiskn te tla ítko
ZAPNUTO/VYPNUTO.
Barevný kroužek EIN za ne rychle blikat.
Obovte p ívod elektrického proudu (b hem 5 minut).
Stiskn te tla ítko ZAPNUTO/VYPNUTO, barevný kroužek zhasne a Vaše
dálkové ovládání BODY+SOUL je spárováno.

Nastavení BODY+SOUL podle skute né tvrdosti vody
BODY+SOUL je z výroby nastaven na pr m rnou tvrdost vody (11-15°dH). Pokud je
tvrdost vody ve Vaší domácnosti odlišná, doporu ujeme ji, p ed prvním spušt ním,
p enastavit dle skute nosti (str. 14 - nastavení tvrdosti vody).

