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Precautions for Using MSpa in Winter

Your inflatable spa is made of durable and lightweight material. But it is easily affected 
by temperature. Please pay special attention to the following precautions when using 
the spa in cold weather.

Before a brand new spa is received, it might be stored or transported at a low 
temperature. Store it indoors or somewhere warm for 12h to soften the material before 
first use.

Use ground mat for better 
heat preservation effect.

Bubble Mat

Warm your spa

URBAN / MUSE Collection

Warning: Do not set up the spa with a temperature lower than 4°C (39°F). 
Set up your spa

PREPARATION

After auto-inflation stops, 
there will be wrinkles due 
to storage and low  
temperature.

INFLATION

Foam Mat 
(*optional)

DOPORUČENÉ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ 
VÍŘIVÝCH VAN MSPA V ZIMNÍM OBDOBÍ  

Řady URBAN/MUSE

Vířivá vana je vyrobena z odolného a lehkého materiálu. Podléhá ale vlivům vysokých  
a nízkých teplot. Pokud tedy používáte vířivou vanu za velmi nízkých teplot, věnujte 
prosím pozornost následujícím upozorněním. 

Než se vířivá vana dostala k vám domů, mohla být skladována a přepravována při nízkých 
teplotách. Předtím než ji vybalíte a instalujete, uložte ji v temperované místnosti po dobu 
12 hodin, aby materiál mohl patřičně změknout a nedošlo k jejímu poškození.

VÍŘIVKU ZAHŘEJTE

INSTALACE VÍŘIVKY
VAROVÁNÍ: Neinstalujte vířivku za teplot nižších než 4°C.

PŘÍPRAVA
Pro lepší tepelnou izolaci použijte 
termoizolační podložku.

NAFOUKNUTÍ VÍŘIVKY
Ve chvíli, kdy bude proces samona-
fukování u konce, může být povrch 
vířivky zvrásněný. To je způsobeno 
skladováním a nízkou teplotou.

Bublinková podložka Pěnová podložka
(není součástí balení)



Check the manometer:
- If it points to Yellow section: the spa is filled with adequate air. The wrinkles will vanish
after water is filled and heated up.

UP

BUBBLE

+

- If it doesn’t point out, press BUBBLE+UP again. It will add enough air and auto stop
again. Fill water and heat up then.

During heating, place the spa 
air bladder and spa cover over 
the spa tub to reduce heat loss.

We recommend that you fill the spa tub 
with lukewarm water (temperature not 
higher than 40 °C /104°F ) to heat  it 
more quickly and save energy.
After the water is filled and heated up to 
max temperature, check  the manometer. 
It should always point to Green section.

OVER-INFLATED!
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WATER FILLING

WATER HEATING

NAPOUŠTĚNÍ VODY
•  Doporučujeme naplnit vířivou vanu teplou  

vodou (POZOR, teplota vody nesmí přesáh-
nout 40°C!). Tím dosáhnete požadované tep-
loty rychleji a s nižší spotřebou energie.

•  Poté, co je vířivka  naplněna vodou a voda  
dosáhla maximální teploty, zkontrolujte zno-
vu tlakoměr. Ten by měl nyní ukazovat zele-
nou část.

PŘEFOUKNUTO!

OHŘEV VODY
•  Abyste zamezili tepelným ztrátám 

během ohřívání vody, vždy zakryjte 
vanu nafukovacím krytem a krytem 
s popruhy. 

•  Zkontrolujte tlakoměr

Pokud tlakoměr ukazuje žlutou sekci, znamená to, že je vířivka dostatečně nafouknuta. 
Zvrásněný povrch se vyrovná, jakmile bude vířivka naplněná vodou a dostatečně se za-
hřeje.

•  Pokud manometr neukazuje žlutou sekci, stiskněte současně tlačítka „Bubble“ a „Naho-
ru“. Tím se vířivka automaticky dofoukne a nafukování opět samo zastaví. Poté vířivku 
naplňte vodou a nastavte ohřev.



Do not use mesh cover for quick heating up.
* Dirty mesh cover may cause uneven water
temperature. Clean and remove it will solve
the problem.

●

Make sure all the spa components and accessories are thoroughly clean and dry 
before storage.
Fold the spa tub loosely and avoid any sharp corners to prevent damage or leakage 
to the spa liner.
Store the spa and accessories in a dry temperature-controlled environment, 
between 0 °C and 40 °C(32 °F - 104 °F).
We recommend storing the spa with desiccant.

Store your spa
●

●

●

When activating BUBBLE function, water temperature will drop. Turn on HEATER 
function to retain the water temperature.
Even not using the spa, as long as it is filled with water, the heater  should always 
on (or put the spa in stand-by mode) to prevent  water from freezing.

Enjoy your spa
●

●

HEATER

UŽIJTE SI VAŠI VÍŘIVOU VANU
•  Spuštění funkce bublinkové masáže způsobí pokles teploty vody. Pro uchování požadova-

né teploty vždy současně s bublinkami zapněte ohřev.

•  Když je vana naplněná vodou, ohřev by měl být vždy zapnutý, nebo vana ponechaná v po-
hotovostním režimu (stand-by), a to i když vanu nepoužíváte. V opačném případě může 
dojít k jejímu zamrznutí.

USKLADNĚNÍ VÍŘIVKY
•  Před uskladněním vířivky se ujistěte, že všechny komponenty vířivky a její příslušenství 

jsou čisté a suché.

•  Vanu volně několikrát přeložte. Při překládání dejte pozor, aby nedošlo k žádným ostrým 
přehybům, které by mohly způsobit poškození tělesa vany.

•  Vanu a její příslušenství uskladněte v suchém, temperovaném prostředí při teplotách 
mezi 0°C a 40°C.

    Doporučujeme skladovat za přítomnosti desikantu (sušidla).    

•  Pro rychlý ohřev vody doporučujeme z filtrační 
kartuše sejmout její potah. 

*  Znečištený potah filtrační kartuše může způsobit nerov-
noměrný ohřev vody. Jeho odejmutím a vyčištěním to-
muto problému zabráníte.


