Návod k použití
Koupací sudy Kirami® Original Woody

Okamžitě zkontrolujte obsah dodávky!
Přečtěte si a uložte si pokyny pro další použití.
Zjistěte minimální množství vody: strana 5.
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Obecné
Některé položky je třeba vzít v úvahu při provádění a používání sudu z materiálu ThermoWood.
Dřevo je živý materiál a v různých případech se chová odlišně. Největším faktorem je vlhkost. Pokud
je vlhkost vzduchu vysoká, dřevo bobtná a odpovídajícím způsobem se dřevo smršťuje. Otok a
smrštění ThermoWood je ve srovnání s neošetřeným dřevem pouze 10%. Proto je vhodný pro vany.
Tento produkt je určen pouze pro soukromé venkovní použití. Sudy jsou pro přepravu v rámu a na
transportní paletě. Před konečným umístěním vany je nutné ji z tohoto vyjmout. Nezvedejte sud za
okraje. Sud by měl být vždy zvedán za spodek, dno. V případě, že sud byl dodán naležato, je třeba jej
co nejdříve otočit do správné polohy, aby se sud neodvalil a dno nevypadlo do strany.

INSTALACE
Zhotovení podkladu
Umístěte sud na rovný povrch, který unese
váhu sudu i s vodou a lidmi. Základ lze vyrovnat
pomocí desek (obrázek níže) nebo pokud
chcete pevnější základ, může být zhotoven z
betonu. Doporučujeme umístit na základ nějaké
desky nebo prkna, která by měla být
instalována příčně vzhledem ke směru desek
dna. Pokud je dno vany zřetelně ve vzduchu,
dobře se větrá a vysychá.
Zajistěte, aby sud nebyl obklopen trávou nebo senem, protože by to zabránilo dýchání dřeva a
způsobilo by hnilobu. Dno sudu by mělo vždy dostat trochu vzduchu. V případě, že zůstane z venku
mokrý, může vana začít prosakovat a může hnít rychleji než obvykle.
Při výběru polohy sudu si uvědomte možnou budoucí údržbu. Se sudem by mělo být možné volně
pohybovat, kdykoli je to třeba, i když je například zapuštěna na terase. Záruka nepokrývá žádné
nepřímé náklady, jako je odstranění nebo rozebrání teras.

Vypouštění vody
Vypouštění vody se nachází ve spodní části vany. Naplánujte si umístění
sudu tak, aby vypouštění vody nezpůsobovalo žádné problémy.
Vypouštěcí potrubí má vnitřní průměr 50 mm; lze jej prodloužit hadicí. U
hadic s vnitřním průměrem 32/38 je volitelný vypouštěcí ventil a
připojovací sada potrubí nebo alternativně vhodné vypouštěcí hrdlo a
vhodná šroubovací hadice.
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Upevnění kamen
V závislosti na modelu výrobku jsou kamna dodávána
samostatně nebo připevněna. Vnitřní kamna SUB a SIDE se
obvykle připevňují ve výrobním závodě (někdy kvůli
přepravě zvlášť). V případě, že byl výrobek dodán na boku
(obvykle pouze v zahraničí), je ochranný plot těchto kamen
samostatně uložený a upevní se pomocí dodaných šroubů.
Držák nápojů SUB a SIDE je připevněn k ochrannému plotu.
Externí kamna CUBE a TUBE se dodávají odpojená a v
balíčku kamen jsou specifické pokyny a vybavení specifické
pro daný model. Zajistěte vodotěsnost a připevnění k sudu. Připevnění kamen může procházet skrze
volitelný držák nápojů / ochrannou desku. Na rovném povrchu by měl být cca. 20 mm prostoru pro
podpěru pod kamny. Správná výška podpěry by však měla být vždy zkontrolována na místě instalace.

Požární bezpečnost
V případě, že je vana umístěna v blízkosti budov, např. okraje terasy, ujistěte se, že horní část komína
je umístěna mimo hořlavé materiály. Abyste předešli riziku požáru, nezapomeňte zkontrolovat
vzdálenost do stran i svisle. Vzdálenost od vrcholu komína by měla být tři metry od hořlavého
materiálu. Pro komínovou rouru postačuje menší vzdálenost. V případě, že je komín blíže, použijte
samostatně izolovaný komín. V blízkosti střechy
nebo při průchodu komínem přes střechu musí být
konec izolovaného komína jeden metr nad střechou.
Před a pod kamny by neměl být žádný hořlavý
materiál. V praxi to znamená, že před kamny je
zapotřebí mít oblast nehořlavého materiálu, jako je
beton, písek nebo kovová deska. Kamna se
nezahřívají nad teplotu vody, protože jsou
obklopena vodní pláštěm. Komín a dveře se však
zahřejí. Pro více informací se zeptejte místního
hasičského sboru.

Komín
Pozor, okraje komína jsou velmi ostré. Používejte ochranné
rukavice! Komín je dodáván v samostatné krabici a skládá se ze
čtyř částí (obrázek vpravo) a je třeba jej smontovat. Odstraňte
ochrannou fólii z tepelné ochrany a umístěte sestavený komín do
komínového výstupu kamen.
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Rošty
Kamna ponořená ve vodě (SUB) nemají rošt. V kamnech visí na boku spoiler, který
zajišťuje přísun vzduchu do spalovací komory. Množství se řídí poklopem. Při
používání kamen by měl být poklop vždy na svém místě.
Kamna SIDE, CUBE a TUBE mají dva rošty a jedno pevné železo ve tvaru L. Jsou
instalovány na konzolách kamen, jak je uvedeno na obrázku. Železo ve tvaru L by
mělo být otočenou hranou nahoru, aby fungovala jako
spoiler a také lépe drželo palivové dříví. Při používání
kamen musí být vždy na svém místě. (Obrázek vpravo)

Těsnost sudu
Při prvním plnění sudu si všimněte, že z dřevěné vany vytéká trochu vody. Voda může vytékat ze suků
a případně z několika míst ve spojích stěnových desek. Je to zcela normální a únik se při pravidelném
používání vany snižuje / zkončí. Protože suky a spodní spoje obsahují určitou těsnicí hmotu.
Je však možné, že z nějakého místa vany může voda stále unikat. Je snadné ji zalepit silikonovou nebo
jinou lepicí hmotou, a to buď vyvrtáním malého otvoru v místě úniku (ne skrz dřevo) a vyplněním
otvoru hmotou, nebo jen aplikací hmoty na povrch dřeva. Náplast se vytváří na vnitřním povrchu
vany, když je suchá a prázdná.
Pokud není sud delší dobu používán, obruče vany
ThermoWood nepotřebují žádné utahování. Po delší
přestávce přesto zkontrolujte uvolnění stěnových desek.
Poklepejte na volné stěnové desky na různá místa, zejména
blízko dna. Volné obruče dotáhněte až poté. Na vnějším
okraji sudu jsou dva utahováky (obrázek vpravo) s matkami
pro 19 mm klíče. Tyto utahováky se používají k dotažení
obručí. Nesnažte se příliš utahovat, zejména proto, že horní
obruč jde snadno přetáhnout.
Pokud používáte vysušený sud, postříkejte ho vodou, aby se voda rychleji vstřebávala. U tohoto
druhu plnění budete možná potřebovat dvojnásobné množství vody, než se vana zatáhne. Ohřev
vody zajišťuje rychlejší utěsnění vany. Pamatujte na minimální hladinu vody.
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Používání
Při plnění sudu vodou si uvědomte počet lidí, kteří sud používají, protože lidé vstupující do vany
vytlačí vodu. Pokud bude ve vaně mnoho lidí, nechte vodní hladinu na minimu.
Voda se při zahřívání vrství, a proto je třeba ji zamíchat, aby bylo možné zjistit skutečnou teplotu. Při
ohřevu vody by měl být na místě volitelný kryt.
V případě, že k plnění vany používáte vlastní čerpadlo, po naplnění vany odpojte čerpací hadici.
Mnoho čerpadel nemá zpětný ventil, který zabraňuje zpětnému vypouštění vody z vany, když jsou
čerpadla vypnutá. Před naplněním vany se ujistěte, že je spodní zátka vany uzavřena, a ujistěte se, že
je zátka na svém místě poté, co ve vaně máte asi 10 cm vody. Nenechávejte vodu bez dozoru, v
případě, že existuje riziko mrazu. Spodní zátky a výtokové ventily musí být ponechány otevřené, aby
bylo možné odvádět veškerou vodu zachycenou ve vaně a při teplotách pod bodem mrazu
nezamrzla.

Dbejte na minimální množství vody a topení v kamnech!
Kamna nesmíte nikdy zapálit, pokud je vana prázdná nebo není plná! Zahřívání poloprázdné vany
povede k roztavení kamen! Nesmíte začít vyprazdňovat vanu dříve, než oheň a žhavé uhlíky úplně
shoří. Zahřívání poloprázdné vany povede k roztavení kamen!
Informace o minimální úrovně vody naleznete níže vzhledem k modelu kamen:

Kamna CUBE a TUBE
Před zapálením ohně v kamnech musí být vana naplněna nejméně 5 cm
nad horními připojovacími trubkami kamen (obrázek vpravo).
V zimě nenechte vanu plnou vody. Vyprázdněte vanu nebo zajistěte
odpovídající ohřev.
Nepřipojujte ke kamnům oběhové čerpadlo; čerpadlo nemůže zajistit tlak.
Oběh je plánován pouze pomocí gravitace.

Kamna SUB
Před zapálením ohně v kamnech musí být vana naplněna nejméně 35 cm
nad horními spojovacími trubkami kamen (obrázek vpravo). Kamna mají
označení _MIN_ udávající výšku.
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Kamna SIDE
Vanu je třeba před zapálením ohně naplnit nejméně 25 cm nad horní povrch
kamen (obrázek vpravo) –

První použití
Cirkulační soustava kamen CUBE a TUBE musí být propláchnuta velkým množství vody. Vodu lijte do
potrubí horní vpustí, aby se vyplavily všechny kovové nečistoty z výroby. Sbírejte veškerý odpad tím,
že ho setřete ze spodní části vany. Při plnění vany vodou zkontrolujte, zda spoje trubek od kamen
řádně těsní.

Zapálení a topení v kamnech
Pro zapálení ohně používejte menší a suché dřevo na zapálení a poté přidávejte větší kousky podle
potřeby každých 10 až 15 minut. Během ohřevu udržujte oheň v kamnech tak, aby dřevo správně
hořelo a vana se ohřála s maximálním výkonem. Pokud je oheň příliš malý, doba ohřevu se výrazně
prodlouží.
Vyprázdněte popel z kamen po každém použití, aby rošty nebo vzduchové sklíčka nezůstaly zakryty
popelem, protože to výrazně zkracuje jejich životnost. Tyto rošty, vzduchové záklopky a další vnitřní
části komory jsou spotřebním materiálem a nejsou součástí záruky.
V kamnech používejte pouze malé suché dříví. Použití většího a vlhkého palivového dříví může
zdvojnásobit dobu zahřívání a také generovat velké množství kouře. Nedoporučujeme černou olši,
protože je pevnější než jiné dřevo. Je vhodné upravit přívod vzduchu do kamen podle typu a velikosti
dřeva, aby se snížilo množství kouře.
Použijte jakoukoli hořlavinu jen podle jejích pokynů. K zapálení používejte jen hořlaviny k tomu
určené. My doporučujeme pevné podpalovače, např. PE-PO.
Studená voda a teplý vzduch (teplotní rozdíl / vlhkost vzduchu) často způsobují kondenzaci vody
v zásobníku na popel. To neznamená, že kamna tečou, přestože je v kamnech voda. Podezření na
únik vody připadá v úvahu, pouze pokud klesá hladina vody.
Během ohřevu by měla být vana zakryta, aby se co nejvíce omezilo odpařování tepla. Teplota vody by
se měla během zahřívání měřit každých 20 minut. Protože voda se zahřívá nerovnoměrně, nahoře
teplá dole studenější, měla by se například zamíchat s pádlem Kirami. Když teplota dosáhne
cca. 32 °C, je vhodné snížit množství přidaného palivového dříví tak, aby nedošlo k přehřátí vany. Po
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dosažení požadované teploty můžete udržovat v kamnech malý oheň, pokud je to nutné k udržení
teploty. Chce to praxi jako v čemkoli jiném.
Je vhodné otevřít víko asi 5 minut před vstupem do koupele, aby se voda mohla usadit. Z důvodu
bezpečnosti a odpařování tepla by měl být kryt co nejdříve vrácen po
koupeli na vanu, zvláště pokud chcete vanu používat další den.
Použití kamen CUBE, TUBE a SIDE je stejně snadné jako použití jiných
kamen. Tah lze nastavit pomocí roštu ve vstupních dvířkách, ovládaném
posuvným kolíkem. Před posunutím je potřeba jej povolit a po nastavení
zase utáhnout.
Při zapalování vestavěných kamen SUB jsou nezbytné dobré podpalovače a
nasekané drobné dřevo. Zajistěte také, aby kouř šel správným směrem, a aby
kouř a plameny nešlehaly z horního poklopu. Směru toku kouře lze pomoci
foukáním do otvoru pro vstup vzduchu nebo zapálit malý podpalovač v horní
části komína. Pokud necháte tah pokračovat špatným směrem, mohou se ústí
kamen a poklop ohnout. Na to se záruka nevztahuje.

Údržba a bezpečnost koupacích sudů
Pokud sud nepoužíváte, zakryjte jej, aby zůstal čistý. Příliš těsný kryt není dobrý, protože dřevo musí
dýchat také zevnitř vany. Existují volitelné kryty na sud, vždy pro daný model. Během ohřevu by měl
být sud zakryt, aby se zabezpečilo co nejnižší odpařování tepla. Při topení musí mít vestavěná kamna
prostor kolem komína.

Povrchová úprava
Thermowood
Vana vyrobená z ThermoWood je krásně hnědá. Chcete-li zachovat hnědý tón, je třeba vanu
naolejovat zevnitř přibližně každých 6 měsíců dřevěným olejem včetně ochrany proti UV záření.
Vodou ředěný, tónovaný dřevěný olej vhodný pro ošetření vany z termowoodu je Teknos 'Woodex
Aqua. Vany jsou ve výrobě zpracovány tónem 7817/09 (Kirami světle žlutá). Následná úprava by měla
být provedena vhodnou hnědou barvou, protože světlejší dřevo potřebuje více barvy. Ve vaně
nepoužívejte žádné ochranné látky, protože by se rozpustily ve vodě. V případě použití jakéhokoli
povlaku na vnitřním povrchu vany, v rozporu s těmito pokyny, záruka zaniká.
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Další poznámky
V prázdném sudu vždy ponechte vypouštěcí kohout otevřený. Pokud se voda jakkoli dostane dovnitř
vany, a pokud je vypouštěcí kohout uzavřený, může voda v trubkách zmrznout a rozbít některé
součásti.
Externí kamna se vyprázdní současně, když vyprázdníte vodu z vany. Nenechávejte vodu bez dozoru /
nevyhřívanou při teplotách pod bodem mrazu. Plastové vypouštěcí trubky a kohoutky opravdu
snadno zamrznou. V případě, že výtoková hadice / kohoutek zamrzl, může být vana vyprázdněna
odstraněním kamen, aby voda vytekla ze spodní hadice. V případě, že jsou kamna zamrzlá, nezapalte
oheň, ale kamna pomalu rozmrazujte.

Hygiena
Chemikálie ničící bakterie, tj. chlor, jsou spíš určeny pro veřejné použití. Existují chemikálie na bázi
kyslíku, které v domácím prostředí nahrazují chlor a jsou vhodné pro dezinfekci malých bazénků.
Pokyny k dávkování chemikálií naleznete v baleních a je třeba je dodržovat. Nadměrně velké dávky
mohou způsobit korozi částí vany. POZNÁMKA! Při použití chemikálií by mělo být pH vody vždy
sledováno a udržováno v daných mezích, tj. 7,0-7,6. Při použití chemikálií se pH obvykle snižuje, čímž
mohou korodovat části vany. Použití trichlorinu nebo jiných kombinovaných tablet ve vaně je
zakázáno, vyjma 20 g tablet, jejichž koncentrace nejsou příliš vysoké. Používejte pouze chemikálie
doporučené výrobcem. Látky ve formátech tablet musí být vždy rozpuštěny ve vaně pomocí
dávkovače, nikdy přímo do vany.
Chcete-li používat stejnou vodu po dlouhou dobu, použijte jak chemikálie, tak i filtr a další čisticí
roztoky, pokud je to nutné. Pouze chemikálie a filtr mohou udržovat vodu čistou a hygienickou po
dlouhou dobu. Zeptejte se svého prodejce na filtry a chemikálie.
V těchto malých vanách nepoužívejte chemikálie jako do bazénu. Dávky budou příliš vysoké a
materiály pak korodují. Nezapomeňte také, že by se mělo kontrolovat i zařízení na automatickou
kontrolu vody a pravidelně by se mělo měřit pH vody a další hodnoty.
V případě, že je vana naplněna vodou pro výstavní účely, musí být voda vždy chemicky upravena.

Čištění
O čistotu a hygienu vany pečujte pečlivým a častým mytím a sušením. Po každém použití
doporučujeme opláchnout jak vanu, tak propláchnout potrubí. Čištění může být provedeno například
borovicovým mýdlem a hadříkem nebo roztokem Kirami Bio. Po vyprázdnění a vyčištění vany nechte
vypouštěcí kohout otevřený, aby voda mohla z trubek vytéct.

Bezpečnost
Zajistěte bezpečnost dětí ve vaně a v její blízkosti. Nikdy nenechávejte děti ve vaně samotné. Pokud
se vana nepoužívá, musí být zakrytá, aby se zabránilo zneužití vany dětmi nebo kýmkoli jiným.
Bezpečnější zajišťovací mechanismus pro kryty vany lze zakoupit samostatně.
Nepotápějte se. Postarejte se o schody - vedoucí do vany, zejména při teplotách pod nulou, kdy se
voda mění na kluzký led.
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Neohřívejte vodu příliš mnoho. Doporučená teplota vody je 37 ° C.
Lidé s nakažlivými infekcemi kůže by neměli používat vanu. Teplota vody ve vaně by měla být nižší
než 37 ° C u pacientů se srdečními problémy.
Při koupání v chladném počasí používejte koupací čepici, aby nedošlo k nachlazení.
Nepoužívejte vanu, pokud jste unavení nebo se necítíte dobře.
Dlouhodobé koupání může způsobit dehydrataci a koupání v příliš horké vodě může dokonce
způsobit úpal.
V případě, že máte víko, mělo by být vždy umístěno na koupací sud, kdykoliv se sud nepoužívá, aby se
zabránilo vniknutí nečistot do vany.

Záruka
Na naše vířivky a vany poskytujeme záruku na materiál a výrobu 24 měsíců. Záruka je platná, když si
uživatel přečetl pokyny a dodržoval je.
POZNÁMKA! Na komerční produkty se vztahuje záruka 6 měsíců.









Záruka se nevztahuje na chyby typické pro dřevo. Např. změna barvy, změny vlhkosti,
praskání a podobně. Netěsnost způsobená normální vlhkostí není pokryta.
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným používáním, jako je opotřebení,
pálení a tření roštů a jiných vnitřních částí komory.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené zamrznutím, protože jim lze zabránit správným
používáním.
Záruka se nevztahuje na korozi způsobenou nesprávným použitím chemikálií. Zejména
hodnota pH by měla být vhodná a dávky chemikálií nemohou být příliš vysoké. Ve vaně
nepoužívejte automatické dávkovače chemikálií.
Záruka se nevztahuje na žádné vzniklé nepřímé náklady, např. náklady na výstavbu terasy.
Kontaktujte prodejce ohledně záručních otázek. Pokud se pokusíte produkt opravit sami,
záruka se zruší.

KIRAMI OY a BASPA s.r.o. SI PŘEJÍ, ABYSTE SI UŽILI SPOUSTU PŘÍJEMNÉHO KOUPÁNÍ!
Vyhrazujeme si veškerá práva k produktu bez předchozího upozornění.
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