
System og udstyrsbeskrivelse for Silver 1, Silver 2 og Effects Navi 

 

Spaen, teknikken og udstyret er produceret i samme gode kvalitet, uanset model, det er udstyrsmængden der er 

forskellen, som eks.: Silver1 er udelukkende med vandmassage i jets, hvor Silver2 er udstyret med både 

vandmassage i jets og luftmassage i bunden. Det gælder for alle modeller at front, armatur og el opvarmning er 

tilvalg og kan tilkøbes. 

 

 

Udstyrsliste for model Silver 1:  

 Vandmassage – for velvære og ømme muskler 

 Roterbare jets i ryg og fødder - massage på flere punkter 

 Retningsbestemte jets i side og ved fødder - mulighed for massage på flere punkter 

 Venturi effekt (lufttilsætning i vandmassage) – giver ekstra massageeffekt 

 Mulighed for pulsende massage – giver afvekslende massage 

 Touch panel – for let betjening af programmer    

 Niveau-sensor – for sikring mod opstart uden eller nok vand  

 Tørløbssikring af pumpe - sikrer der ikke står vand og bliver dårligt 

 Dræn på alle slanger – sikrer der ikke står vand og bliver dårligt  

 Sikkerhedssug – sikrer mod fastsugning under vand (god børnesikring)  

 Automatisk stop efter 30 min. – intet unødigt strømforbrug og man anbefaler pause efter 30 min massage 

Tilvalg: Front, armatur, elvarmer.  

 

 

 

 

 

Udstyrsliste for model Silver 2:  

 Vand- og luftmassage – for velvære og ømme muskler 

 Roterbare jets i ryg og fødder - massage på flere punkter 

 Retningsbestemte jets i side og ved fødder - mulighed for massage på flere punkter 

 Venturi effekt (lufttilsætning i vandmassage) – giver ekstra massageeffekt 

 Mulighed for pulsende massage – giver afvekslende massage 

 Touch panel – for let betjening af programmer    

 Niveau-sensor – for sikring mod opstart uden eller nok vand  

 Tørløbssikring af pumpe - sikrer der ikke står vand og bliver dårligt 

 Dræn på alle slanger – sikrer der ikke står vand og bliver dårligt  

 Sikkerhedssug – sikrer mod fastsugning under vand (god børnesikring)  

 Automatisk stop efter 30 min. – intet unødigt strømforbrug og man anbefaler pause efter 30 min massage 

 

Bemærk: luftkanalerne er indbygget i spadesignet, som giver en rengøringsvenlig bund.  

Tilvalg: Front, armatur, elvarmer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Udstyrsliste for model Effects Navi:  

 Vand- og luftmassage – for velvære og ømme muskler 

 Roterbare jets i ryg og fødder - massage på flere punkter 

 Retningsbestemte jets i side og ved fødder - mulighed for massage på flere punkter 

 Venturi effekt (lufttilsætning i vandmassage) – giver ekstra massageeffekt 

 Turbofunktion(luftblæser tilsætter luft i vandmassage) – giver ekstra kraftig massage 

  Varmelegeme i blæser – giver mindre afkøling af vandet 

 Mulighed for pulsende massage – giver afvekslende massage 

 Touch panel – for let betjening af programmer 

 2 sidet fjernbetjening – for lettere brug af funktioner og programmering  

 Ozonator – desinficerer vandet  

 LED Terapilys RGB - giver afslapning i kroppen gennem synssansen       

 Niveau-sensor – for sikring mod opstart uden eller nok vand  

 Tørløbssikring af pumpe - sikrer der ikke står vand og bliver dårligt 

 Dræn på alle slanger – sikrer der ikke står vand og bliver dårligt 

 Tørring af luftkanaler efter brug -  sikrer der ikke står vand og bliver dårligt 

 Sikkerhedssug – sikrer mod fastsugning under vand (god børnesikring)  

 Automatisk stop efter 30 min. – intet unødigt strømforbrug og man anbefaler pause efter 30 min massage 

 3 forprogrammerede massageprogrammer: 

 

1. SkinBeauty 

Programmet begynder med vandmassage i stigende intervaller. Lyset skifter i varierende farver, som 

er tilpasset behandlingen. Herefter starter en ozonbehandlet luftmassage, i aftagende styrke. Lyset 

tilpasses i denne fase til en afslappende blå farve. 

2. bodyREGENERATION 

Programmet begynder med luft-og vandmassage med medium intensitet. Rødt lys understøtter 

luftmassagen. Igennem næste niveau stiger intensiteten af begge massageformer til maksimum. 

Vandmassagen er indbegrebet af bodyuREGENERATION programmet, ændres til pulserende styrker 

for at efterligne kropsmassage.  Lyset skifter hurtigt farve, så sanseindtrykket understreger den 

kraftige vandmassage. Ved næste niveau starter luftmassagen igen i stigende og faldende styrker og 

vandmassagen øges til højt niveau. På samme tid skifter lyset til gult for at understrege styrken og 

pulsene i vand og luftmassagen. I slutningen af behandlingen skifter lyset til svagt orange og både 

vand og luftmassage skifter til højeste styrke, for at give maksimal massage af musklerne. 

3. proRELAXATION 

Første niveau af behandlingen er luft massage på konstant høj styrke, som forstærkes med intensiv 

vandmassage. Roligt blåt lys giver en afslappet stemning selv ved høj massageintensitet. Efter kort 

tid ændres intensiteten til roligt perlende luftmassage i varierende svag styrke. Grønt lys 

understreger den afslappende behandling. Efter få minutters rolig og afslappende behandling, 

starter en intensiv vandmassage. Denne stopper samtidigt med at det grønne lys skifter til gult. 

proRELAXATION programmet slutter med nogle få minutters vand og luftmassage i moderat styrke 

samtidig med at lyset er skiftet til orange. 

 

 

Bemærk: luftkanalerne er indbygget i spadesignet, som giver en rengøringsvenlig bund.  

Tilvalg: Front, armatur, elvarmer.  

 


