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Ważne

Po otrzymaniu wanny, sprawdzić jej całość (w szczególności 
gdy widoczne są uszkodzenia opakowania) i wystąpić natych-
miast z ewentualnymi roszczeniami reklamacyjnymi u prze-
woźnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Sprawdzić, czy przygotowania są zgodne z zaleceniami 
podanymi w niniejszej instrukcji.

Sprawdzić obecność ewentualnych wad po zdjęciu folii 
ochronnej. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych uszko-
dzeń czy zarysowań, do których doszło podczas montażu.

Sprawdzić przymocowanie wszystkich chomątek (gumo-
wych tulei i rur linii powietrza).

Zaleca się montowanie wanny, gdy ściany i posadzka 
zostały wykończone ( już wyłożone), nakładając warstwę 
silikonu między brzegiem wanny a ścianą. Panele Jacuzzi® 
ułatwiają dostęp do urządzeń elektromechanicznych pod 
wanną i umożliwiają odpowiednią wentylację, niezbędną 
do mieszanki powietrze -woda podczas hydromasażu.
  Wentylacja musi być zapewniona również wtedy, gdy 
nie są używane panele Jacuzzi®.  
  Panele muszą być przymocowane w sposób stały i ich 
usunięcie musi wymagać użycia specjalnych narzędzi.
  Szpary, otwory, kraty używane do wentylacji nie mogą 
pozwolić na wprowadzenie do nich przedmiotów o średnicy 
Ø 12 mm.

m UWAGA: (IEC 60335-1/A2) Ciśnienie w instalacji hy-
draulicznej, która zasila urządzenie nie może przekra-
czać 600 kPa (6 bar).

n Jeśli jest przewidziana kolumna upustowa z wylewką, 
należy zainstalować odpowiednią jednostkę zabezpie-
czającą typu DB (norma EN 1717), musi się ona znajdo-
wać przynajmniej 15 cm powyżej brzegu wanny. Jeżeli 
chodzi o typ instalacji prosimy skontaktować się z Fir-
mą zaopatrzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem.

≥ 15 cm

EN 1717

DB

Bezpieczeństwo elektryczne

Wyroby do hydromasażu Jacuzzi® są urządzeniami bezpiec-
znymi, skonstruowanymi zgodnie z normami EN 60335-2-
60, EN 55014-1, EN 55014-2. Montaż musi zostać wykonany 
przez personel wykwalifikowany, który musi zagwarantować 
przestrzeżenie obowiązujących rozporządzeń krajowych jak 
również być upoważniony do przeprowadzenia instalowania.

n Do odpowiedzialności montera należy wybór 
materiałów przeznaczonych do użycia, poprawne 
wykonanie prac, sprawdzenie stanu instalacji, do której 
zostaje podłączone urządzenie oraz jego zdolność do 
zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania.

Wanny do hydromasażu Jacuzzi® są urządzeniami klasy “I”, stąd 
muszą być przymocowane trwale, podłączone do sieci elektry-
cznej oraz uziemienia w sposób stały bez połączeń pośrednich. 

n Instalacja elektryczna mieszkania oraz uziemienie 
muszą być sprawne i zgodne z rozporządzeniami 
prawnymi oraz odpowiednimi normami krajowymi.

n Należy przewidzieć odpowiednie urządzenie, b´dące 
cz´ścią instalacji, które musi być zainstalowane zgod-
nie z obowiązującymi normami, urządzenie to ma za 
zadanie odłączyć sprz´t od sieci.

W celu podçączenia do sieci, obowiązkowe jest zamontow-
anie wyçącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który zapew-
ni caçkowite odçączenie w warunkach przeciążenia III klasy; 
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urządzenie to musi być umieszczone w strefie, w której zapewn-
ione jest speçnienie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących 
w pomieszczeniach çazienkowych.

n  Wyłącznik oraz urządzenia elektryczne muszą być um-
ieszczone zgodnie z normami w miejscu niedost´pnym 
dla użytkownika korzystającego z urządzenia.

Instalowanie urządzeń elektrycznych oraz przyrządów (wtyczek, 
wyłączników itd.) w pomieszczeniach łazienkowych musi być 
zgodne z rozporządzeniami prawnymi i normami każdego Kraju; 
w szczególności niedozwolona jest jakakolwiek instalacja elek-
tryczna w strefie otaczającej kabin´ prysznicową w odległości 60 
cm i wysokości 225 cm.
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n  Jeśli instalacja elektryczna budynku nie jest w stanie 
zapewnić stabilnego zasilania, zaleca się zamontować 
przed urządzeniem, stabilizator napięcia, odpowied-
nio dostosowany do napięcia urządzenia.

W celu podłączenia do domowej instalacji elektrycznej musi być 
użyty kabel z osłoną posiadający cechy nie niższe niż typu H 05 
VV-F 3x2,5 mm2.

Urządzenie wyposażone jest w system oświetlenia diodami LED, 
zgodny z rozporządzeniami  EN 62471:2009. 

n  Domowa instalacja elektryczna musi być wyposażona 
w wyłącznik różnicowy o nat´żeniu 0,03 A. 

n  Części zawierające komponenty elektryczne, za 
wyjątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być 
umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły 
do basenu. Komponenty i urządzenia pod napięciem, 
nie powinny być dostępne dla osób, które są  zanur-
zone w mini basenie.

n  Wanny do hydromasażu Jacuzzi® wyposażone są w 
zacisk położony na ramie i oznakowany symbolem , 
służący do ekwipotencjalnego podłączenia metalow-
ych mas otoczenia, zgodnie z normami EN 60335.2.60.

m  UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności 
konserwacyjnej należy odłączyć urządzenie od sieci 
zasilania elektrycznego.

Firma JACUZZI EUROPE S.p.A. nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności jeśli:

- Montaż został wykonany przez personel niewykwalifikowany i/
lub nie uprawniony do jego wykonania.

- Nie zostały przestrzeżone normy i rozporządzenia prawne 
dotyczące domowych instalacji elektrycznych obowiązujące w 
Kraju, w którym został wykonany montaż.

- Nie zostały przestrzeżone dyspozycje dotyczące montażu i 
konserwacji przytoczone w niniejszej instrukcji.

- Do montażu zostały użyte materiały nieodpowiednie i/lub bez 
certyfikcji.

- Wanny zostały zainstalowanie niezgodnie z wyżej wymieniony-
mi normami.

- Zostały przeprowadzone czynności niepoprawne zmniejszające 
stopień ochrony przed strumieniami lub modyfikujące ochron´ 
przed porażeniem prądem w wyniku bezpośredniego lub 
pośredniego kontaktu lub też stwarzające warunki do anomal-
nych izolacji, dyspersji prądu lub przegrzania.

- Zostały zmienione czy zmodyfikowane komponenty lub cz´ści 
urządzenia w stosunku do stanu dostawy, powodując tym 
samym wygaśni´cie odpowiedzialności Producenta.

- Urządzenie zostało naprawione przez personel nie uprawniony 
lub z użyciem cz´ści zamiennych nie oryginalnych Jacuzzi Eu-
rope S.p.A.
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opcje Jacuzzi®

typ instalacji

57
 cm

1 2

*

(*) : panel nie jest warunkiem
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OSTRZEŻENIA

To urządzenie nie może być używane przez osoby (łącz-
nie z dziećmi), które posiadają ograniczone zdolności rucho-
we, czuciowe i/lub poznawcze lub nie posiadają odpowied-
niej wiedzy dotyczącej jego używania. Należy upewnić się 
czy, dzieci, jeśli korzystają z urządzenia, znajdują się pod 
opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być pod stałym nadzorem, aby nie dopu-
ścić, by bawiły się urządzeniem.

Wanny muszą być używane tylko i wyłącznie w pomiesz-
czeniach, do użytku domowego lub podobnego.

Jest niebezpieczne używanie lub dostęp do sprzętu/
urządzeń zasilanych z instalacji elektrycznej  znajdując się 
wewnątrz urządzenia.

Należy szczególnie uważać, gdy zamierza się samemu ko-
rzystać z wanny: zanurzenie w gorącej wodzie przez dłuższy 
okres czasu może powodować mdłości, zawroty głowy lub 
omdlenia. 
Jeśli zamierza się korzystać z hydromasażu przez dość długi 
okres czasu, należy upewnić się czy temperatura wody posia-
da stosunkowo niską wartość (patrz rozdz. “Hydromasaż”).

Nie należy używać wody o temperaturze przekraczającej 
40 °C.

Nie należy używać wanny po spożyciu alkoholu, narko-
tyków czy leków, które mogą powodować  senność lub mogą 
podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.

Osoby cierpiące na kruchość naczyń krwionośnych po-
winny ograniczyć czas korzystania z hydromasażu, lub ogra-
niczyć moc dysz, częściowo je zamykając, tam gdzie zostało 
to przewidziane (patrz rozdz. “Hydromasaż”).

Podczas hydromasażu, trzymać włosy w odległości co 
najmniej 40 cm od dyszy zasysania, która musi mieć zawsze 
dokładnie przymocowaną pokrywkę.
Nie uruchamiać hydromasażu jeśli pokrywka nie jest do-
kładnie przymocowana.

Napełnić wannę wodą już wymieszaną (to znaczy, nie 
wcześniej gorącą a później zimną wodą), uniknie się w ten 
sposób uszkodzenia rur i zmniejszy się również możliwość 
osadzania się kamienia.

Jest absolutnie zabronione używanie urządzenia do ce-
lów innych niż te, które zostały wyraźnie przewidziane.
Firma Jacuzzi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spo-
wodowane niewłaściwym użytkowaniem.

W razie prac konserwacyjnych i/lub naprawczych, któ-
re wymagają wymiany komponentów, muszą być używane 
oryginalne części zamienne Jacuzzi®, w przeciwnym razie 
gwarancja traci wartość i Producent nie bierze na siebie żad-
nej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrze-
gania tych zaleceń.

Jeżeli urządzenie używane jest przez osoby inne niż Ku-
pujący, musi on odpowiednio przeszkolić użytkowników w 
zakresie poprawnego użytkowania urządzenia oraz przepi-
sów bezpieczeństwa.

Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpo-
wiedzialności jeśli:

- montaż został wykonany przez personel niewykwalifiko-
wany i/lub nie uprawniony do  wykonania pracy.

- nie zostały przestrzeżone normy i rozporządzenia prawne 
dotyczące domowych instalacji elektrycznych obowiązujące 
w Kraju, w którym został wykonany montaż.

- nie zostały przestrzeżone dyspozycje dotyczące montażu i 
konserwacji zawarte w niniejszej instrukcji.

- do montażu zostały użyte materiały nieodpowiednie i/lub 
nie posiadające certyfikacji.

- zostały przeprowadzone czynności niepoprawne, które 
zmniejszają stopień ochrony przed strumieniami lub mo-
dyfikują ochronę przed porażeniem prądem w wyniku bez-
pośredniego lub pośredniego kontaktu lub też stwarzają 
warunki do anomalnych izolacji, dyspersji prądu lub prze-
grzania.
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5-6 cm

Hydromasaż
 Włączyć wyłącznik główny i odczekać kilka sekund aż zostanie 

zakończona procedura rozruchu.

n NOTA: upewnić się czy nie zostały pozostawione przedmioty na 
obszarze sterowania (znajdującym się nad brzegiem wanny) .

 Aby włączyć hydromasaż należy dotknąć palcem przez kilka 
sekund przycisk  (znajdujący się na brzegu wanny); postąpić 
w ten sam sposób, aby wyłączyć funkcję.
PRZYPIS: w każdym wypadku hydromasaż wyłączy się po upływie 
20 minut.

 Zalecany czas trwania hydromasażu to około 15-20 minut (tyl-
ko po upływie od 5 do 10 minut działanie poruszającej się wody 
zaczyna wywierać efekt).

 Zaleca się uregulować temperaturę wody na 36 °C; przy wyż-
szych temperaturach lepiej jest ograniczyć czas trwania hydro-
masażu:

34-36 °C --> 20 minut hydromasażu
36-38 °C --> 15 minut hydromasażu
38-40 °C --> 10 minut hydromasażu

Mydło i płyn do kąpieli (jeśli nie są specyficznie przeznaczo-
ne do hydromasażu) powinny być stosowane tylko wtedy, 
gdy hydromasaż nie jest używany. 
Zawsze wyłączyć hydromasaż i wyłącznik główny przed 
opróżnieniem wanny.

Lampka (gdzie została przewidziana)
 Aby zaświecić lampkę, dotknąć palcem przez kilka sekund 

przycisk  (znajdujący się na brzegu wanny).
Aby ją zgasić, przytrzymać palcem przycisk dopóki światło nie 
zgaśnie.

 Można otrzymać światło białe lub kolorowe; jest także do-
stępne światło, którego kolor zmienia się z upływem czasu we-
dług różnych sekwencji.

3 4

2

1



15

Sekwencje kolorów są następujące:

-  Cromodream ( którego podstawą jest sekwencja kolorów mieszanych);
- Relax (sekwencja, której podstawą jest kolor niebieski);
- Energy (sekwencja, której podstawą jest kolor czerwony); 

PRZYPIS: każda sekwencja rozpoczyna się stopniowo, aby osiągnąć 
po kilku sekundach charakteryzującą ją intensywność.

Pojedyncze kolory są następujące:

- biały;
- turkusowy;
- zielony;
- pomarańczowy;
- fioletowy.

Aby przejść z jednego koloru w drugi, lub zmienić sekwencję, 
należy dotknąć wielokrotnie przycisk  .

 Jeśli poziom wody w wannie jest niższy od poziomu wyma-
ganego do uruchomienia hydromasażu, lampka będzie działać 
o zmniejszonej mocy.
Można włączyć lampkę również wtedy gdy wanna jest pusta, 
wykorzystując ją jako oświetlenie wewnętrzne (również w tym 
przypadku lampka będzie działać o zmniejszonej mocy).

Dezynfekcja
Do dezynfekcji obwodu hydraulicznego wanny (około raz w 
miesiącu w zależności od zastosowania wanny) zalecamy użycie 
specjalnego środka dezynfekującego do wanien z hydromasażem.  
 Dezynfekcję można wykonać tą samą wodą, która została użyta 
do hydromasażu pod warunkiem, że nie były używane mydła, olejki 
czy kosmetyki; w przeciwnym razie opróżnić i ponownie napełnić 
wannę.
 W każdym przypadku, poziom wody w wannie (bez osób w niej 
zanurzonych) musi dokładnie przykrywać najwyżej położone dysze 
hydromasażu.

modele bez automatycznej dezynfekcji
 Wlej detergent odkażający do wody (patrz instrukcje produ-

centa).

 Włączyć hydromasaż przez nieco ponad 1 minutę a następnie 
wyłączyć pompę; odczekać aż płyn zadziała przez co najmniej 
10 minut.

 Ponownie uruchomić hydromasaż przez nieco ponad  1 minu-
tę  i wyłączyć pompę.

 Otworzyć upust i opróżnić wannę.

 
modele z  automatyczną dezynfekcją

 Wlej detergent odkażający do wody (patrz instrukcje produ-
centa).

 Trzymać palec - przez kilka sekund - na przycisku :  włącza 
się pompa, lampka miga i rozpoczyna się cykl dezynfekcji.

 Po zakończeniu funkcji, pompa zatrzymuje się i lampka po-
nownie miga.

 Otworzyć upust i opróżnić wannę.

PRZYPIS: cykl jest w pełni automatyczny, charakteryzuje się włą-
czeniem i wyłączeniem pompy oraz miganiem lampki o niskiej 
intensywności; w każdym przypadku cykl dezynfekcji trwa około 
10 minut - na około 1 minutę przed zakończeniem cyklu, pompa 
uruchomi się ponownie , aby wypłukać rury i lampka krótko miga 
sygnalizując zakończenie funkcji.
 Dezynfekcja nie może być przerwana, można to uczynić tylko 
odłączając prąd za pomocą wyłącznika głównego.

W razie trudności...

 Hydromasaż nie włącza się
- Sprawdzić czy wyłącznik główny jest włączony.

-  Trzymać palec na przycisku przez kilka sekund a następnie pod-
nieść go.

-  Poziom wody jest niewystarczający (przy próbie uruchomienia 
funkcji lampka miga).

  Napełnić wannę do wskazanego poziomu (patrz rozdz. “Hydro-
masaż”) i ponownie zadziałać na przycisk.

 Hydromasaż sam się zatrzymuje
-  Jeśli woda spadnie poniżej minimalnego poziomu (np. otwarty 

upust), pompa zatrzymuje się (lampka miga).
  Napełnić wannę do wskazanego poziomu (patrz rozdz. “Hydro-

masaż”) i ponownie zadziałać na przycisk. 

 Z większych dysz hydromasażu wydostaje się mało baniek po-
wietrza
-  Sprawdzić czy dysze są otwarte (patrz rozdz. “Hydromasaż”).

 “Siła” hydromasażu zmniejszyła się
-  Sprawdzić czy dysze są otwarte (patrz rozdz. “Hydromasaż”).

-  Wyczyścić dysze zasysania i dysze hydromasażu (patrz rozdz. 
“Konserwacja”).

 Dezynfekcja nie włącza się
-  Poziom wody niewystarczający (odwołać się do tego co zostało 

powiedziane odnośnie hydromasażu).

 Dezynfekcja sama się zatrzymuje
-  Woda spadła poniżej minimalnego poziomu (np. otwarty 

upust);  lampka miga na czerwono.
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   Uzupełnić poziom wody w ciągu 5 minut od sygnalizacji (pompa 
rusza i cykl będzie kontynuował); w przeciwnym razie cykl zosta-
nie przerwany definitywnie.

 Wyświetlacz nie otrzymuje poleceń
-  Jeśli przypadkowo zostaną dotknięte dwa przyciski jednocze-

śnie, nie włączy się żadna funkcja.
   Należy odczekać około 3 sekundy przed ponownym uruchomie-

niem polecenia. 

-  Jeśli wyświetlacz pokrywa cienka warstwa wody, istnieje możli-
wość, że nie odbiera on poleceń.

   Wystarczy przetrzeć go dłonią, aby usunąć wodę i odczekać około 
3 sekundy przed uruchomieniem nowego polecenia.

Konserwacja

m  UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac kon-
serwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasi-
lania elektrycznego.

 Czyszczenie dyszy zasysania
Usunąć ewentualne nieczystości i wymyć wszystkie komponen-
ty wodą i mydłem.

 Czyszczenie dysz hydromasażu
Postępować zgodnie z instrukcją powyżej.

1 2

 Czyszczenie wanny i armatury
Używać nie ściernych środków czyszczących lub w proszku 
(uważać na sitodruk dotyczący przycisków).
Nie używać acetonu lub innych rozpuszczalników.

 Czyszczenie zagłówka
Używać ścierki lub miękkiej szczotki i mydła.
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Zamieszczone dane i właściwości nie zobowiązują firmy Jacuzzi Europe S.p.A., zastrzegającej sobie prawo do 
wnoszenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne bez konieczności informowania o tychże zmianach

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 8725 9325
www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029  Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® SPA & BATH LTD
Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI® WHIRLPOOL GMBH
Hauptstrasse 9-11 • D-71116 Gärtringen • Deutschland
Tel. +49 (0)7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu
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