JACUZZI® SWIM SPA
C O L L E C T I O N

SWIMSPA POWERPLAY™
(3,81 m / 13 ft.)

2021 SWIM SPA
handleiding voor de installatie
informatieblad voor de pre-installatie

Alle installaties moeten in overeenstemming zijn met
de nationale en lokale elektriciteits- en bouwvoorschriften
JACUZZI® KAN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN
VOOR MOGELIJKE FOUTEN BIJ DE INSTALLATIE OF INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN
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1. Soorten
installaties:
1.1 “Free Standing”

1.2 Half-inbouw

1.3 Inbouw (binnen of buiten)

Ook in dit geval kan de Swim Spa geheel of
gedeeltelijk ingebouwd worden.

Plaats de spa uit de buurt van glas en/of
reflecterendeoppervlakkenommogelijke schade aan de panelen van de spa te
voorkomen.
Ongeacht het type installatie moet de
Swim Spa op een basis geplaatst worden
die het aanzienlijke gewicht ervan kan
dragen (zie ook de volgende hoofdstukken).
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2. Technische kenmerken

2.1

3,81m (13 ft.)
PowerPlay™
SWIM SPA

AFMETINGEN VAN HET BAD:
381 cm x 236 cm x 134 cm
NUTTIGE LENGTE VOOR HET ZWEMMEN
244 cm
NETTOGEWICHT
981 kg.
MAX TOTAALGEWICHT
6073 kg.
GEMIDDELD GEBRUIKSVOLUME
5092 L
UITRUSTING
1 pomp met twee snelheden van 3 Hp
2 pompen met één snelheid van 3 Hp
1 verwarmer van 3 kW
MAX. STROOMVERBRUIK
1 x 32A of 3 x 16A: als de pompen ingeschakeld
zijn, is de verwarmer uitgeschakeld
1 x 50A: als de pompen ingeschakeld zijn, is de
verwarmer ingeschakeld
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2.2 Elektrische kenmerken
NEEM TIJDENS DE INSTALLATIE ALTIJD DE VERMELDE VEILIGHEIDSREGELS EN
-VOORSCHRIFTEN IN ACHT
1. LEES AANDACHTIG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES
2. Het elektrisch systeem dient aangelegd te worden door een gekwalificeerde elektricien, in overeenstemming met alle
nationale, regionale en lokale voorschriften die van kracht zijn op het moment van de installatie. Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de gebruiksmaterialen te kiezen, de werkzaamheden juist te verrichten, de staat van
de installatie te controleren waarop het apparaat wordt aangesloten en de geschiktheid ervan om de gebruiksveiligheid te garanderen betreffende onderhoudswerkzaamheden en de inspecteerbaarheid van de installatie.

3. D
 e elektrische installatie van het gebouw dient uitgerust te zijn met een aardlekschakelaar van 0,03 A en een goed

werkend beschermingscircuit (aarding). Controleer de goede werking van de aardlekschakelaar door op de testdrukknop (TEST) te drukken, die terug dient te springen.Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht een
omnipolaire blokkeringsschakelaar te installeren, die de volledige loskoppeling verzekert in geval van overspanning van
categorie III. Deze schakelaars dienen geïnstalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.

4. Gebruik uitsluitend koperen geleiders!
5. D
 e installatie van elektrische inrichtingen en apparaten (stopcontacten, schakelaars, enz.) in de buurt van de spa dient
overeen te stemmen met de wetsbepalingen en voorschriften van het land waar de Swim Spa geïnstalleerd wordt.

6. E en groene klem of een klem die gemarkeerd is met “G”, “GR”, “Ground” (massa) of “Grounding” (aarding) bevindt
zich in het voedingsklemmenbord van de technische ruimte. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen,
moet deze klem verbonden worden met de aarding van de installatie van het gebouw.

7. Er zijn ten minste twee aansluitingen gemarkeerd met de woorden “BONDING LUGS” die gebruikt moeten wor-

den voor de aansluiting op het equipotentiaalsysteem dat in de zone van de spa voorzien is; In het bijzonder zal de
equipotentialiteit moeten worden uitgevoerd van alle metalen onderdelen die het minizwembad omgeven, zoals bijvoorbeeld water- en gasleidingen, eventuele omringende metalen platformen, enz.
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2.3 Doorsnede van de kabels
De diameter van de geleiders dient hoe dan ook rekening te houden met de absorptie van de installatie, de lengte en de ligging van de kabels, de gekozen beschermingssystemen en de specifieke normen
voor elektrische installaties die van kracht zijn in het land waar de Swim Spa geïnstalleerd wordt.
BELANGRIJKE OPMERKING:
De onderstaande gegevens hebben betrekking op een voedingskabel met een maximale lengte van 15 m. Bij langere lengtes dient de maat van de kabel aangepast te worden. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Vereisten
De Swim Spa's van Jacuzzi® zijn ontworpen om uitstekende prestaties te leveren bij gebruik met het maximaal opgegeven
vermogen (fabrieksconfiguratie).

Klemmenbord
1. klem van de nulgeleider
2. klem van de fasegeleider
3. aardingsklemmen
4. Ingang voedingskabel (het is noodzakelijk om een gecertificeerde kabelwartel te
voorzien met een IPX5-beschermingsgraad,
die geschikt is voor een opening met een
diameter van ~ 34,42 mm)
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2.4 Aansluitschema's
Het elektrisch systeem dient aangelegd te worden door een gekwalificeerde elektricien, in overeenstemming met alle nationale, regionale en lokale voorschriften die van kracht zijn op het moment van de installatie. Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de gebruiksmaterialen te
kiezen, de werkzaamheden juist te verrichten, de staat van de installatie te controleren waarop het apparaat wordt aangesloten en de geschiktheid
ervan om de gebruiksveiligheid te garanderen betreffende onderhoudswerkzaamheden en de inspecteerbaarheid van de installatie.
Voor meer informatie, zie het elektrisch schema op het
deksel van het kastje

Aardlekschakelaar
ON
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ON

ON

klemmenbord
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OFF OFF OFF OFF OFF
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J12
J36
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J41
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F8 30A 250VAC
J45
J54
J77
J78
J79

EENFASE-VERBINDING (230 VOLT 50 HZ)

Hoofdaansluitkastje

DRIEFASE-VERBINDING (230 VOLT 50 HZ)

Voor meer informatie, zie het elektrisch schema op het
deksel van het kastje
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tussen de klemmen: J51 - J58 en J52-J36;
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3 Opmerkingen
met betrekking tot de
levering en de verplaatsing
Alle Swim Spa SwimLife zijn op passende wijze verpakt voor het
transport en de verzending.

Het transport kan worden uitgevoerd met een vrachtwagen die
is uitgerust met een laadbak, zoals aangegeven; de verplaatsing
kan worden uitgevoerd met een kraan.

Zorg er tijdens het verplaatsen met de kraan voor dat de riemen
zich niet in de buurt van de leidingen bevinden. De riemen mogen
niet slippen en moeten zo worden aangebracht dat de lading niet
uit balans raakt tijdens het verplaatsen.

Als u een vorkheftruck gebruikt, zorg er dan voor dat de hefvorken een lengte van ongeveer 2,5-3 m hebben.

Waarschuwingen!

• Plaats de Swim Spa niet verticaal (op een zijkant).
• Til de Swim Spa niet op en verplaats hem niet als hij vastgemaakt is aan de leidingen.
• Verzeker u ervan dat de hijsapparatuur over een max. draagvermogen beschikt dat in overeenstemming is met het gewicht van
de Swim Spa).
Wanneer de Swim Spa met de hand verplaatst wordt, zorg ervoor dat er een geschikt aantal personen beschikbaar is. Ga altijd
heel voorzichtig te werk!
• Wij raden aan contact op te nemen met uw vertrouwde dealer
met betrekking tot de installatie van de Swim Spa.
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4 Draagplaat - kenmerken
4.1 Voorbereiding

Om de Swim Spa te installeren dient u een betonplaat te realiseren (min. dikte: 10 cm); indien de mogelijkheid bestaat
dat het kan verschuiven omwille van grondbewegingen (door bevriezing/dooien, vooral in gebieden met hoog grondwater) is het raadzaam om de funderingen aan te brengen die goed in de diepte verankerd zijn.
Het is hoe dan ook raadzaam deze plaat te laten aanleggen door een vakman.

4.2 Realisatie

Als richtlijn dient ervoor gezorgd te worden dat een betonplaat een gewicht van ongeveer 1500 kg/m2 kan dragen en dat
ze perfect horizontaal (“waterpas”) geplaatst is om een zo groot mogelijk oppervlak te garanderen, teneinde mogelijke
breuken te voorkomen (dit kunt u controleren door water op de plaat te gieten en te kijken of er zich plassen vormen).
Daarnaast is het raadzaam om de plaat iets groter te maken dan de afmetingen van de Swim Spa (maak ze nog groter als
u in de omliggende zones platformen wil gebruiken).

4.3 Installatie op terras/entresol

Dit soort installatie houdt meer risico's in: het komen en gaan van mensen, hun bewegingen in de Swim Spa en de werking van de pompen creëren trillingen die direct worden overgedragen op de vloer en de lagere verdiepingen. Ook in
dit geval is het raadzaam om contact op te nemen met een vakman die de meest geschikte oplossing kan vinden en die
ervoor zorgt dat de installatie in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften plaatsvindt.
Opmerking: het is raadzaam om een afvoersysteem te voorzien dat eventueel waterverlies kan opvangen en afvoeren in
geval van defecten en/of storingen van de installatie.

4.4 BELANGRIJK: nivellering van het draagframe

Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de “gussets” (er bevinden er zich 2-4 per zijde, afhankelijk van het
model) perfect op de basis rusten om de nodige vlakheid te garanderen en vervorming van de kuip van de spa te vermijden. Anders dient u de (meegeleverde) blokken zoals hieronder aangegeven aanbrengen.
Als de Swim Spa op de betonplaat is geplaatst, zoek de positie van de “stickers/white lines” (op de bodem van de spa;
ze zijn zichtbaar in het midden van de “gussets” en vormen een referentiepunt voor het plaatsen van de
blokken).
Plaats vervolgens de blokken onder de “gussets” en duw ze er met behulp
van een hamer verder onder (als het niet mogelijk is om met de
hand een blok onder een “gusset” te plaatsen, betekent dit dat
dit op dat punt niet noodzakelijk is).
Deze handeling dient herhaald te worden voor elke “gusset”,
waarna het deel van de blokken verwijderd moet worden dat
boven het frame uitsteekt.
Wanneer alle “gussets” stevig op de plaat rusten, kunt u de spa
vullen.

OPMERKING: als het frame perfect aansluit op de basis,
dient u geen vulhout te gebruiken.

Schade die het gevolg is van het niet naleven van deze
aanwijzingen valt niet onder de garantie.
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** bekisting voor
cementstraal

Laag van min. 20-25 cm steenslag
(van 2-2,5 cm)

Betonplaat
van 10 cm dikte
met versterking van draadgaas
** bekisting voor
cementstraal

* Tekeningen en gegevens kunnen gewijzigd worden / de installatie van elke Swim Spa wordt gekenmerkt door variaties en specifieke problemen als gevolg van de gebruikte materialen het type installatie.
** alleen noodzakelijk in regio's waar zich bevriezing en ontdooiing voordoet

niveau van
de bodem

381 cm*

Voorbeeld installatie “free-standing” (model PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)
Zijaanzicht

11,5 cm*
134 cm*
(hoogte van de spa)
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betonplaat

236 cm*

30 cm

Tekeningen en gegevens kunnen gewijzigd worden / de installatie van elke Swim Spa wordt gekenmerkt door variaties en specifieke problemen als gevolg van de gebruikte materialen het type installatie.

236 cm*
381 cm*

60 cm

60 cm

30 cm

kabelgoot voor elektrische kabels

kabelgoot voor elektrische kabels

Voorbeeld installatie “free-standing” (model PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)

Bovenaanzicht
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5 Inbouw- of half-ingebouwde installaties
5.1 Specificaties met betrekking tot de inbouwruimte

Wanneer de Swim Spa ingebouwd wordt (of gedeeltelijk ingebouwd wordt), dienen er betonnen muren gebouwd te worden om de aarde te bevatten (op deze manier wordt er een ruimte gecreëerd waarin u de Swim Spa kunt plaatsen).
Zorg ervoor dat u over de nodige toestemmingen beschikt.
Plaats de grond niet rechtstreeks tegen de zijkanten van de Swim Spa: hierdoor wordt toegang tot de technische ruimte verhinderd en kan het ondersteunende frame onherstelbaar beschadigd raken! In dit geval vervalt de garantie onmiddellijk.

5.2 Draagplaat

Zie deel 4 van deze handleiding.

5.3 Inspectiezone omtrek

Het is raadzaam om een gangpad van 60 cm rond de Swim Spa vrij te laten om toegankelijkheid te garanderen
ingeval van onderhoudswerkzaamheden. Ter hoogte van de technische ruimte (waar zich de pompen, de aansluitkastjes
enz. bevinden) is het raadzaam om een ruimte van 90 cm breed te voorzien.

5.4 Waterinfiltraties

Het is van fundamenteel belang om een drainagesysteem te voorzien om water af te voeren dat de inbouwruimte eventueel binnensijpelt; hiervoor is het raadzaam om een dompelpomp te voorzien ter hoogte van de technische ruimte.
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(Inbouw- of half-ingebouwde installaties)
5.5 Toegang tot de zones onder de Swim Spa

Tijdens het ontwerp dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Swim Spa toegankelijk moet zijn in geval
van onderhoudswerkzaamheden en/of defecten. Alle kanten en alle zones van de Swim Spa moeten bereikbaar zijn (een
mogelijke oplossing is het gebruik van verwijderbare platformen).

5.6 Waterdichtheidstest

Zorg ervoor dat u de werking van de Swim Spa test. Laat ze gedurende ongeveer 48 uur gevuld om te controleren of er
waterlekken zijn.

5.7 Draagstructuur onderaan

De Swim Spa SwimLife is uitgerust met een (reeds in de fabriek geïnstalleerde) steunbasis die het gewicht van het water
gelijkmatig over het volledige steunoppervlak verdeelt.
De rand van de Swim Spa moet ondersteund worden om vervorming te vermijden.
BELANGRIJK: het gewicht van de Swim Spa moet gedragen worden door de steunplaat en NIET door de
rand!

5.8 Isolatie inbouwruimte

Bij ingebouwde installaties dient de ruimte die de Swim Spa onder het niveau van de vloer bevat op passende wijze geïsoleerd worden om de bedrijfskosten tot een minimum te beperken; dit kan op de volgende manieren gebeuren:
1) Bouw omtrekmuren met geschikte isolerende materialen

2) Breng het isolatiemateriaal aan op de binnenzijde van de omtrekmuren nadat deze voltooid zijn.
5.9 Montage

Wanneer de Swim Spa op de gewenste plaats is geplaatst, kunnen er stalen omtreksteunen aangebracht worden en kan
de spa aangesloten worden op de waterleiding en het elektriciteitsnet.

5.10 Toegankelijkheid

Naast toegang tot de technische ruimte dient er ook een ruimte ronde de Swim Spa verzekerd te worden die breed
genoeg is om één of twee technici ingrepen te kunnen laten uitvoeren in geval van defecten of storingen.

5.11 Bescherming van de technische ruimte

De technische ruimte mag niet blootgesteld worden aan slechte weersomstandigheden en/of waterinfiltratie.Verder
dient een gepaste ventilatie gegarandeerd te worden, en dient de ruimte gemakkelijk toegankelijk te zijn in geval van
ingrepen of onderhoudswerkzaamheden.
Als er een reële kans bestaat op besmetting door muizen, ratten enz. is het uiterst belangrijk om tijdig de nodige maatregelen te treffen en eventueel contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf.
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14
381 cm*

~ 90 cm*
technische ruimte

toegangsluik

~ 60 cm*
(gangpad)

236 cm*

~ 90 cm*
technische ruimte

Dompelpomp
Steunmuur
(bv. cementblokken)
afwateringsgang

~ 60 cm*
(gangpad)

Tekeningen en gegevens kunnen gewijzigd worden / de installatie van elke Swim Spa wordt gekenmerkt door variaties en specifieke problemen als gevolg van de gebruikte materialen het type installatie.

~ 60 cm*
(gangpad)

~ 60 cm*
(gangpad)

Voorbeeld inbouwinstallatie (model PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)

Bovenaanzicht en doorsnede

11,5 cm*

Dwarsdoorsnede (inbouw)
236 cm*
Niveau van de
bodem

11.43 cm
(4.5 inches)

stalen
frame

Steunmuur
(bv. cementblokken)

~ 60 cm*
(gangpad)

Steel
Frame
Support

60.96 cm.
stalenWide
(24 inches)
frame
Crawl
Way

Steunmuur
(bv. cementblokken)

Steel
Frame
Support

Dompelpomp

~ 60 cm*
(gangpad)
60.96 cm.
(24 inches) Wide
Crawl Way

** bekisting
voor
cementstraal

** bekisting
voor
cementstraal

(1.225 m)122.56 cm. (48.25 inches)
Height Base to Acrylic Lip Edge
134 cm*
(1.34 m)134
(hoogte
vancm.
de(52.75
spa) inches)
Height of the Swim Spa

(2.36 m) 236 cm. (93 inches)
Width of the Jacuzzi® PowerPlayTM Swim Spa

afwateringsgang

Betonplaat van 10 cm
dikte met versterking
van draadgaas
Minimum 10.16 cm (4 inches) thick concrete slab
Laag van min.
cmwire
steenslag
with 20-25
reinforced
mesh
2-2,5
cm) stone
Minimum 20.3 cm - 25.4 cm (8-10(van
inches)
of crushed

1.8542 cm. to 2.54 cm. (.75 to 1 inch) stone size

236
cm*
(2.36 m) 236
cm.
(93 inches)
Width of the Jacuzzi® PowerPlayTM Swim Spa

Niveau van
Ground
de bodem
Level

stalen
Steel
frame
Frame
Support

~ 60 cm*
(gangpad)

Steunmuur
(bv. cementblokken)

60.96 cm.
(24 inches) Wide
Crawl Way
stalen
Steel
Frame
frame
Support

~ 60 cm*
(gangpad)
60.96 cm.
(24 inches) Wide
Crawl Way

Steunmuur
(bv. cementblokken)

DompelDompelpomp
pomp
** bekisting
voor
cementstraal

** bekisting
voor
cementstraal
Betonplaat van 10 cm dikte met

versterking
Minimum 10.16
cm (4 inches)van
thickdraadgaas
concrete slab
with reinforced wire mesh
Minimum 20.3 cmLaag
- 25.4van
cm (8-10
crushed
stone
min.inches)
20-25ofcm
steenslag
1.8542 cm. to 2.54 cm. (.75 to(van
1 inch)
stonecm)
size
2-2,5

Ground Level

verhoogd
platform

verwijderbaar
platform

(1.225 m)122.56
(48.25 inches)
134cm.
cm*
Height
Base tovan
Acrylic
Lip Edge
(hoogte
de spa)
the(52.75 inches)
(1.34Height
m)134ofcm.
Height of the Swim Spa

Dwarsdoorsnede (half-inbouw)

11,5 cm*

* Tekeningen en gegevens kunnen gewijzigd worden / de installatie van elke Swim Spa wordt gekenmerkt door variaties en specifieke problemen als gevolg van de gebruikte materialen het type installatie.
** alleen noodzakelijk in regio's waar zich bevriezing en ontdooiing voordoet

afwateringsgang
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Zijaanzicht/dwarsdoorsnede

(model PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)

Steunmuur
(bv. cementblokken)

381 cm*
Niveau van de
bodem

~ 60 cm*
(gangpad)

** bekisting
voor
cementstraal

Opmerkingen:

16

Betonplaat van 10 cm dikte met
versterking van draadgaas

* Tekeningen en gegevens kunnen gewijzigd worden / de installatie van elke Swim Spa wordt gekenmerkt door variaties en specifieke problemen als gevolg
van de gebruikte materialen het type installatie.
** alleen noodzakelijk in regio's waar zich bevriezing en ontdooiing voordoet

steunbalken

stalen
frame

~ 90 cm*
technische ruimte
Niveau van
de bodem

stalen
frame
verhoogde steun
voor de apparatuur

134 cm*
(hoogte van de spa)

11,5 cm*

Steunmuur
(bv. cementblokken)

afwateringsgang
Laag van min. 20-25 cm
steenslag
(van 2-2,5 cm)

Dompelpomp
** bekisting
voor
cementstraal

Opmerkingen:
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6 Vullen en leegmaken
6.1 Algemene opmerkingen

• Neem contact op met de bevoegde autoriteit voor de afvoer van chemisch behandeld water.
• Om de spa te vullen, gebruik niet allen water dat afkomstig is uit een waterverzachter of een waterput.
• Het vullen via de skimmer is de optimale oplossing om eventuele luchtbellen te verminderen/verwijderen

6.2 Interne installatie

Houd bij het voorbereiden van de installatieplaats ook rekening met de aansluiting op de waterleiding voor het vullen/
bijvullen en het leegmaken van de spa.
Opmerking: voorzie een afvoer in de vloer die eventueel waterverlies kan afvoeren in geval van defecten en/of storingen.

6.3 Installatie buiten

Het leegmaken en het vullen zijn eenvoudiger in geval van een buiten geïnstalleerde Swim Spa: de spa kan gevuld en leeggemaakt worden met behulp van een rubberen tuinslang.
Sluit een vul- of afvoerleiding niet permanent aan op de Swim Spa als u zich in een gebied bevindt waar de temperatuur
onder 0 graden kan dalen.

7 Alternatieve waterverwarmingssystemen
Neem voor meer informatie contact op met een erkende Jacuzzi®-dealer of een erkende servicedienst.

8 Vochtigheid, ventilatie en andere
overwegingen bij een installatie binnenshuis
8.1 Vochtigheid

De verdamping neemt evenredig toe met het verschil tussen de temperatuur van de
omringende lucht en de temperatuur van het water.
Om dit te beperken kunt u de lucht verwarmen tot een temperatuur die hoger is dan
26°C (hierdoor wordt het baden ook aangenamer).

8.2 Ventilatie

De plaats waar de Swim Spa geïnstalleerd wordt moet uitgerust zijn met ramen en
een ventilatie/afzuigsysteem. Het is raadzaam om contact op te nemen met een vakman om de meeste geschikte oplossing te vinden voor de installatie in kwestie.

8.3 Bedekkingen

Als u een harde bedekking wil aankopen, dient u ze elke keer dat u de Swim Spa niet
gebruikt te installeren. Dit helpt ook om verdamping te verminderen, waardoor bovendien de kosten van de waterverwarming beperkt worden.

8.4 Afwatering

Voorzie anti-slipoppervlakken omdat de vloer heel glad is door de waterspetten.
Opmerking: voorzie een afvoer in de vloer (roosters enz.) die eventueel waterverlies
kan afvoeren in geval van defecten en/of storingen.
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9 Opmerkingen met betrekking
tot de bedekking
9.1 Harde bedekking

Als de Swim Spa uitgerust is met een bedekking, dient u over een
plaats te beschikken om deze op te bergen wanneer ze niet gebruikt
wordt (de bedekking bestaat uit verschillende delen die aan elkaar
vastgemaakt zijn met klittenband).

10 Wetgeving en beperking
van de aansprakelijkheid
10.1 Regelgeving

Het is raadzaam om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten om te bepalen of voor de installatie van de Swim Spa een
bouwvergunning vereist is en om meer informatie te krijgen over de
geldende bouwvoorschriften (afstand tot perceelgrenzen, gebouwen,
eisen met betrekking tot omheiningen enz.).

10.2 Graafwerken

Voor u graafwerken uitvoert, neem contact op met de leveranciers
van gas, elektriciteit en water om u ervan te verzekeren dat er zich
geen leidingen onder de grond bevinden.

10.3 Gekwalificeerde vakmensen

LET OP: Het is raadzaam om contact op te nemen met gekwalificeerde vakmensen voor de voorbereiding/installatie van de Swim Spa. Gebruik hiervoor een kopie van dit document.
De werfleider dient deze specificaties in acht te nemen tijdens de uitvoering van de werken, in overeenstemming met de
voorschriften en de normen van het specifieke model.

10.4 Blootstelling aan zonlicht

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking
van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet
bloot aan de zon zonder een geschikte bescherming (bedekking, tent enz.).
De bedekking dient op de spa te blijven, zelfs nadat deze is leeggemaakt (en wanneer ze niet gebruikt
wordt in de winter).
De eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder
de garantie.
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