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Ostrzeżenia

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i 
więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, 
czuciowej i / lub umysłowej tylko i wyłącznie pod 
nadzorem lub jeśli zostały poinformowane o zasadach 
bezpiecznego korzystania z urządzenia i zdają sobie 
sprawę z niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego 
użytkowania. 

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się 
urządzeniem i nie wykonywały czynności należących 
wyłącznie do personelu dorosłego i/lub wyspecjalizowanego 
(Czynności konserwacji, czyszczenia, itd.).

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

Jest niebezpieczne używanie lub dostęp do sprzętu/urzą-
dzeń zasilanych z instalacji elektrycznej  znajdując się we-
wnątrz 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 po-
siada stosunkowo niską wartość (patrz rozdz. “Hydromasaż 
- niektóre zalecenia ”).

Nie należy używać wody o temperaturze przekraczającej 40 
°C.

Nie należy używać wanny po spożyciu alkoholu, narkotyków 
czy leków, które mogą powodować  senność lub mogą pod-
wyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.

Osoby cierpiące na kruchość naczyń krwionośnych powinny 
ograniczyć czas korzystania z hydromasażu, lub ograniczyć 
moc dysz, częściowo zamykając otwory, tam gdzie zostało 
to przewidziane i/lub ustawiając minimalną intensywność 
hydromasażu.

Hydromasaż nie jest wskazany w razie występowania po-
ważnych chorób, różnych patologii w ostrej fazie, ostrej i 
przewlekłej niewydolności oddechowej, problemów z ukła-
dem sercowo-naczyniowym oraz w niektórych chorobach 
dermatologicznych.
W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem ro-
dzinnym.

Podczas hydromasażu, trzymać włosy w odległości co naj-
mniej 40 cm od dyszy zasysania, która musi mieć zawsze do-
kładnie przymocowaną pokrywkę.
Przed uruchomieniem hydromasażu, upewnić się czy po-
krywka jest prawidłowo zamocowana.

Przed uruchomieniem hydromasażu należy upewnić się czy 
otwory dysz hydromasażu nie są zamknięte (odn. rozdz. 
"Niektóre zalecenia").

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

Jest absolutnie zabronione używanie urządzenia do celów 
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, które wy-
magają wymiany komponentów, muszą być używane ory-
ginalne części zamienne Jacuzzi®, w przeciwnym razie gwa-
rancja traci wartość i Producent nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzega-
nia tych zaleceń.

Jeżeli urządzenie używane jest przez osoby inne niż Kupu-
jący, musi on odpowiednio przeszkolić użytkowników w za-
kresie poprawnego użytkowania urządzenia oraz przepisów 
bezpieczeństwa.
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Zanim zaczną Państwo korzystać z wanny, pilot J.touch musi być w stanie komunikować 
z komputerem wanny.

Włączyć pilota wciskając i przytrzymując przez kilka sekund wskazany przycisk: wyświe-
tli się poziom ładowania baterii (odn. "Załadować pilota J.touch") i miga symbol "alarm". 

Następnie włączyć wyłącznik zamontowany w Państwa instalacji, powyżej wanny.

1 21 21 2

1 2 3 4 5
1 2

jeśli przycisk "–" miga, nacisnąć i przytrzymać go do momentu gdy zaświecą się sym-
bole rożnych funkcji (rys.5): teraz pilot jest gotowy.

Jeśli przycisk "–" nie świeci się, pilot zdalnego sterowania przyjmie bezpośrednio osta-
teczną  konfigurację ("gotowy do użycia". rys.5). 

Podłączyć zasilacz do pilota za pomocą dostarczonego kabla USB; następnie podłączyć 
zasilacz do gniazda zasilania (pełne ładowanie trwa około 10 godzin).
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5 V
2,1 A max

2 USB ports:
5 V
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Po zakończeniu ładowania należy ponownie nałożyć pokrywkę USB  (rys.9).
Należy odłączyć ładowarkę od gniazda zasilania gdy nie jest ona używana.

Sprawdzenia wstępne

Ładować pilota
 J.touch

Ładowanie musi być wyko-
nane w suchym miejscu i w 

temperaturze pokojowej

Podczas ładowania diody (led) 
pomiędzy przyciskami "+" i "-" 
zaświecą się w kolejności; gdy 

tylko przestaną migać ładowanie 
można uznać za zakończone

Jeśli konfiguracja nie powiedzie się 
należy wyłączyć, ponownie włączyć 

wannę i powtórzyć procedurę

Jeśli pilot zdalnego 
sterowania nie włącza się lub jeśli 
miga mniejszy led, należy naładować 
baterię (odnieść się do rozdz. "Łado-
wanie pilota J.touch")

Symbol "alarm" powinien zniknąć 
po kilku sekundach po dostar-

czeniu wannie napięcia; jeśli tak 
się nie stanie, spróbować powtó-

rzyć procedurę lub odnieść się 
do rozdz. "W razie trudności..."

poziomy naładowania baterii

~ 30%

~ 65 %

100 %
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Jeśli w temperaturze pokojowej, bateria rozładuje się w krótkim czasie, być może nale-
ży ją wymienić. Muszą się Państwo zwrócić do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Kiedy pilot zdalnego sterowania nie jest używany należy go wyłączyć naciskając i przy-
trzymując  przycisk "on-off" (jeśli aktywne są jakiekolwiek funkcje należy je wcześniej 
wyłączyć).

Jeżeli pilot zdalnego sterowania wyłączony jest przez dłuższy okres czasu należy go 
naładować  co najmniej raz na sześć miesięcy.

Przechowywać pilota J. touch w suchym miejscu o temperaturze pokojowej pomiędzy 
15 a 25 °C.

Nie próbować demontować pilota i/lub ładowarki; kontakt z wewnętrznymi kom-
ponentami może spowodować obrażenia ciała. 
W przypadku wadliwego działania, produkt może być naprawiony wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel. Muszą się Państwo zwrócić do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Nie narażać pilota na kontakt z płomieniem, ogniem lub nadmierną temperaturą.

Nie dotykać ładowarki mokrymi rękami . 
Nie należy pozostawiać pilota zanurzonego w wodzie.

Aby naładować baterię należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.
Nie próbować ładować baterii kompletnie naładowanej.
W razie wydobywania się dymu lub nietypowego zapachu z pilota i/lub ładowarki na-
leży natychmiast odłączyć go od gniazdka zasilania uważając, aby się nie poparzyć.

Nie ciągnąć na siłę ani nie wyginać kabla zasilania ładowarki, nie narażać go na 
działanie wysokiej temperatury lub płomieni.

dostępne funkcje różnią się w 
zależności od wybranego modelu

wybór programów 
Aquasystem® (AQS)

zmiana intensywności
hydromasażu

utrzymanie 
temperatury wody

pompa 1 pompa 2

(AQS) renew

(AQS) breath

Cromodream®

on/off

dezynfekcja

zmiana intensywności 
hydromasażu

(AQS) silence

sygnalizacja nieprawi-
dłowych warunków

(AQS) dream

funkcje

uwagi i ostrzeżenia
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Woda, 
u źródeł 

błogostanu

Hydromasaż

właściwości lecznicze

“W wodzie leży uzdrowienie”, twierdził opat Se-
bastian Kneipp w drugiej połowie dziewięt-
nastego wieku, kładąc w ten sposób podsta-

wy współczesnej hydroterapii: metody leczenia opierającej 
się na wielu zastosowaniach wody. 
Częściowe i całkowite prysznice, kąpiele zimne i ciepłe lub 
parowe, nacieranie gąbką, chodzenie boso (również w mor-
skiej wodzie lub strumyku) przyczyniają się do pobudzania 

naturalnych mechanizmów samouzdrowienia ciała dzięki kontrastowi termicznemu wywo-
łanemu zimną i ciepłą wodą,.
 Po pierwszej reakcji, interesującej powierzchnię skóry, następuje kolejna, która dociera do 
wewnętrznych tkanek ciała, połączonych ze skórą za pomocą włókien nerwowych: działając 
na miejscową koncentrację krwi, można doprowadzić zainteresowaną część ciała do sytuacji 
równowagi. Jest to wiec naturalna praktyka, działająca jako bodziec na możliwości lecznicze 
właściwe dla każdego człowieka, w celu ich uaktywnienia a tym samym przywrócenia stanu 
zdrowia.

Hydromasaż jest formą hydroterapii wykonywanej za pomocą odpowiednich strumieni 
wodnych wypływających pod pewnym ciśnieniem i skierowanych w określonym kierun-
ku. 
 Wanny do hydromasażu Jacuzzi® są wynikiem starannych poszukiwań wzornictwa i są 
zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem położenia dysz, opracowanych wraz z 
wewnętrzną ergonomią form tak, aby zmaksymalizować efekty działania hydroterapii.

Stymulacja skóry podczas ciepłej kąpieli i hydromasażu powoduje wzrost krążenia krwi i 
limfy oraz uruchomienie bodźców aktywności enzymatycznej.
 Hydromasaż powoduje znaczące efekty w leczeniu chorób związanych z problemami 
krążenia krwi w nogach, a także w przypadku osteoporozy, reumatoidalnych zapaleń sta-
wów, chorób żylnych.
 Właściwości lecznicze ciepłej wody mają ten sam wpływ na każdą budowę ciała, wiel-
kość i poziomu stresu a także odgrywają ważną rolę u wielu pacjentów z bólem mięśnio-
wo-szkieletowym, dzięki ciepłu i hydrostatycznemu ciśnieniu wody.

Dzięki systemowi Aquasystem® hydromasaż osiągnął nigdy dotąd nie widziany poziom 
personalizacji: aby uruchomić wybrany program wystarczy lekki nacisk palca. 

Silence, relaks jest całkowity, mięśnie rozluźniają wszelkie napięcia, delikatnie, kojąco, 
cicho.

Breath, hydromasaż o powolnym rytmie, harmonijny, który syntonizuje się z oddechem, 
w celu osiągnięcia głębokiego i niewyobrażalnego samopoczucia psychofizycznego.

Renew, aby odnowić żywotność organizmu, ożywić ciało, rozjaśnić myśli, aby oddalić 
kurcze i sztywność: oto hydromasaż, który stopniowo zmienia intensywność, aby zaofe-
rować Państwo tonizowanie i relaks. 

Dream, niezwykle połączenie delikatności i świeżości, w bajecznej sekwencji, która w 
sposób stopniowy i cykliczny przechodzi z lekkiego muśnięcia wodnego do dobroczyn-
nego objęcia.

Aquasystem®
(tam gdzie został przewidziane)
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atrakcje  
wodne Państwa wanna może stać się miejscem do wykonania kilku prostych dobroczynnych i 

zarazem zabawnych ćwiczeń. Spróbujcie Państwo śledzić nasze propozycje: woda ułatwi 
jakikolwiek ruch.

Nogi: opierając się o oparcie, podnieść jedną nogę, ugiąć ją i doprowadzić powoli kolano do 
tułowia, wyprostować nogę i powtórzyć ćwiczenie trzy razy najpierw z jedną nogą a następ-
nie z drugą. Można wykonać to ćwiczenie do pięciu serii.

Mięśnie brzucha: opierając się o oparcie, wdychać głęboko i, podczas wydechu, kurczyć 
mięśnie brzucha. Wykonać to ćwiczenie powoli starając się wytrwać do pięciu serii. Można 
stopniowo zwiększyć to ćwiczenie do dziesięciu kolejnych serii.

Ramiona i szyja: upewnić się, aby ramiona były zanurzone w wodzie; ruchem okrężnym, 
powoli obrócić ramiona tam i z powrotem przez pięć razy. W tej samej pozycji (wciąż z ramio-
nami zanurzonymi w wodzie) delikatnie i powoli poruszać głową z boku na bok.
Zrobić sobie przerwę pomiędzy jednym a drugim ćwiczeniem, wykonując trzy kompletne se-
rie; można stopniowo zwiększyć do dziesięciu kolejnych serii.

Rozluźnienie: po zakończeniu ćwiczeń, usiąść, zamknąć oczy i wykonać kilka cykli powolne-
go oddychania (wdech i wydech).
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czynności 
wstępne

niektóre 
zalecenia

Przede wszystkim należy napełnić wannę; jeśli jest ona wyposażona w armaturę  Ja-
cuzzi®, upewnić się czy dźwignia znajdująca się za wylewką ustawiona jest do góry (w 

przeciwnym razie, woda wypłynie z prysznica ręcznego).

Po zanurzeniu w wannie, poziom wody musi całkowicie przykryć dysze znajdujące 
się na oparciu.

Upewnić się czy dysze hydromasażu skierowane są na punkty ciała, które chcą Państwo 
masować.

Można również zmieniać w pewnym stopniu intensywność tych dysz, obracając odpo-
wiedni otwór, jak pokazano. W każdym razie istotne zmiany otrzymuje się poprzez odpo-
wiednią funkcję (dostępną z pilota  J.touch).

Technicznie czas trwania hydromasażu waha się od 15 do 20 minut; jednak pierwsze 
efekty są już odczuwalne po 5-10 minutach: poczują się Państwo odświeżeni, mniej ze-
stresowani, mięśnie odzyskają elastyczność; doznają Państwo ogólnego błogostanu.

Czas trwania hydromasażu zależy jednak w dużym stopniu od temperatury wody; aby 
przyzwyczaić organizm dobrze jest zacząć od kąpieli trwającej nie więcej niż 10 minut, 
aż do osiągnięcia czasu trwania, który powinien być jednak dostosowany do własnych 
potrzeb.

Mydło i płyn do kąpieli powinny być stosowane bez uruchamiania hydromasażu, tak 
jakby Państwo używali zwykłej wanny kąpielowej. 

Zaleca się napełnić wannę wodą już 
wymieszaną  (to znaczy nie najpierw 
gorącą a następnie zimną  wodą)

Dysze oparcia nie są regulowane

Nie należy zamykać całkowicie dysz! 
Przed uruchomieniem hydromasa-
żu upewnić się, czy dysze nie są za-
mknięte!

Im wyższa jest temperatura wody tym 
krótszy powinien być czas trwania hy-
dromasażu: 

34-36 °C    /   20 minut
36-38 °C    /   15 minut
38-40 °C    /   10 minut
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W niektórych modelach obecne jest urządzenie  (przełącznik), które pozwala   "skon-
centrować" działanie masażu na określonych dyszach : zmieniając położenie gałki, prze-
pływ wody rozprowadzony jest tak, aby jak najlepiej wykorzystać niektóre  strefy wanny.

1

2

Modele
z przłącznikiem 

Chociaż można umieścić przełącznik 
tak, aby woda została rozprowadzo-
na do wszystkich dysz , wynikające z 
tego działanie masażu będzie jednak 
znacznie zmniejszone.
Ta pozycja jest jednak przydatna jeśli 
chce się wykonać czynność  dezynfek-
cji  (patrz odpowiedni rozdział)
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Błogostan oryginalny opatentowany. Nie przemijająca z 
czasem technologia hydromasażu Jacuzzi® używa dysze 

ustawialne w dowolnym kierunku, które masują, stymulują 
i tonizują cały organizm interesując nogi aż do podeszew 
stóp. Działanie o rosnącej intensywności, w kierunku do-
środkowym, które angażuje wszystkie pasma mięśni, roz-
luźniając, przywracając energię i wreszcie relaksując ciało.

Napełnić wannę, włączyć wyłącznik główny, nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk 
do momentu gdy zaświecą się przyciski funkcji (wyświetli się również na krótko poziom 
naładowania baterii). 

1 2

1 2 1

2

1 2

1 2

Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk “pump1” (lub “pump2” ) aby uruchomić od-
powiednią pompę.

W modelach wyposażonych w dwie pompy, mogą być one włączone obydwie naraz 
lub pojedynczo; można również wykluczyć jedną (ale nie obydwie naraz) naciskając i trzy-
mając wciśnięty odpowiedni przycisk.

1 2

pump 1

1 2

pump 2

mod. AQS
Można działać na obydwie pompy lub tylko na jedną: nacisnąć najpierw przycisk pom-

py, którą chce się uregulować a następnie zadziałać wielokrotnie na przyciski “-” lub “+” 
(po wykonaniu zmiany, diody (led) przycisku-pompy i intensywności chwilowo migają).

Jeśli włączona jest tylko jedna pompa, można dokonać regulacji bez wcześniejszego 
działania na odpowiedni przycisk.

1 2 1 2

włączyć 
programy

zmienić intensywność 
hydromasażu

Jeśli pilot zdalnego 
sterowania nie włącza się lub jeśli mi-
gocze mniejszy led, należy naładować 
baterię (odnieść się do rozdz. "Łado-
wanie pilota J.touch")

Po włączeniu, pilot zdalnego sterowa-
nia J.touch, jeśli nie jest używany, wy-
łączy się po około 15 sekundach; aby 
go ponownie uruchomić wystarczy 
nim lekko potrząsnąć

Pompa/pompy są uruchomione o 
określonej wcześniej intensywności; 
może być ona jednak zmieniona kilka 
sekund po włączeniu, jak pokazano 
poniżej

Należy odczekać kilka sekund prze 
włączeniem pompy/pomp tak, aby 
zostały zakończone wstępne procedu-
ry kontroli

Można zmienić intensywność zgodnie 
z pięcioma poziomami, podzielonymi 
w następujący sposób:

Hydromasaż 
klasyczny

0 ÷ 1

2 ÷ 3

4 ÷ 5
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zmienić intensywność  
hydromasażu

mod. friendly
Można działać na obydwie pompy lub tylko na jedną: nacisnąć najpierw przycisk 

pompy, którą chce się uregulować a następnie zadziałać  na przycisk “+” aby uruchomić 
zmianę; jeśli są Państwo zadowoleni, nacisnąć przycisk "-" aby ją  przerwać (po wykonaniu 
zmiany, diody (led) przycisku-pompy i intensywności chwilowo migają).
 Jeśli włączona jest tylko jedna pompa, można dokonać regulacji bez wcześniejszego 
działania na odpowiedni przycisk.

1 2 1 2

 Można włączyć inną funkcję naciskając i trzymając wciśnięty odpowiedni przycisk (do-
stępne funkcje to te, których przyciski są oświetlone).

 Aby wyłączyć hydromasaż nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk odpowiadający 
działającej pompie (przycisk świeci się, ale o niskiej intensywności); jeśli działają obydwie 
pompy należy wyłączyć najpierw jedną a następnie drugą

 Tryb "one-touch": aby wyłączyć jednocześnie wszystkie działające funkcje nacisnąć i 
przytrzymać wciśnięty przycisk "on/off".

1 2

1 2 1 2

1 2

 Po zakończeniu użytkowania, przed opróżnieniem wanny należy  ZAWSZE wyłączyć 
hydromasaż; wyłączyć również wyłącznik główny zamontowany na linii zasilania wanny.

 Aby wzbogacić Państwa doświadczenie błogostanu, można połączyć z hydromasażem 
kolorowe światło Cromodream® lub system utrzymania temperatury wody.
 W celu ich użycia należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami.

wybrać  
inne funkcje

wyłączyć funkcje
(tryb "one-touch")

Cromodream® 
system utrzymania temperatury

 (tam gdzie zosta-
ły przewidziane)

Funkcja trwa około 20 minut; po upły-
wie tego czasu hydromasaż zatrzyma 
się automatycznie (można jednak po-
nownie go uruchomić jak wskazano 
powyżej)
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Aquasystem®
(AQS)

Dzięki zwykłemu naciśnięciu przycisków na pilocie J.to-
uch, mogą Państwo wybrać cztery różne programy hy-

dromasażu:

- Silence;
- Breath;
- Dream;
- Renew;

Oczywiście każdy program można dostosować do własnych 
upodobań.

Napełnić wannę, włączyć wyłącznik główny, nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk 
do momentu gdy zaświecą się przyciski funkcji (wyświetli się również na krótko poziom 
naładowania baterii).

1 2

1 2 1

2

1 2

1 2

Następnie nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk, aby uruchomić pompę: po kilku 
sekundach funkcja się rozpocznie (zostanie uruchomiony program "silence").

W modelach wyposażonych w dwie pompy, zostaną one włączone obydwie naraz (można rów-
nież wykluczyć jedną - ale nie obydwie naraz- naciskając i trzymając wciśnięty odpowiedni przycisk).

1 2 1 2

Aby wybrać inny program od zaproponowanego, nacisnąć kolejno przycisk "AQS" (na-
leży jednak odczekać kilka sekund zanim rozpocznie się nowy program).

1 2
1

34

Renew

2

Dream

Breath

Silence

włączyć 
programy

wybrać 
programy

Jeśli pilot zdalnego 
sterowania nie włącza się lub jeśli 
miga mniejszy led, należy naładować 
baterię (odnieść się do rozdz. "Łado-
wanie pilota J.touch")

Po włączeniu, pilot zdalnego sterowa-
nia J.touch, jeśli nie jest używany, wy-
łączy się po upływie około 15 sekund; 
aby go ponownie uruchomić wystar-
czy nim lekko potrząsnąć

Pompa/pompy zostaną uruchomione o 
maksymalnej intensywności; po kilku se-
kundach przyjmie ona wartości charak-
terystyczne dla wybranego programu

W modelach wyposażonych w dwie 
pompy program jest jeden dla oby-
dwu pomp

Należy odczekać kilka sekund prze 
włączeniem pompy/pomp tak, aby 
zostały zakończone wstępne procedu-
ry kontroli



14

 Można włączyć inną funkcję naciskając i trzymając wciśnięty odpowiedni przycisk (do-
stępne funkcje to te, których przyciski są oświetlone).

 Aby wyłączyć program, nacisnąć i przytrzymać przycisk AQS (przycisk świeci się nadal 
lecz o niskiej intensywności).

 Tryb "one-touch": aby wyłączyć jednocześnie wszystkie działające funkcje, nacisnąć i 
przytrzymać  przycisk "on/off".

1 2

1 2 1 2

1 2

 Po zakończeniu użytkowania, przed opróżnieniem wanny należy  ZAWSZE wyłączyć 
hydromasaż; wyłączyć również wyłącznik główny zamontowany na linii zasilania wanny.

 Aby wzbogacić Państwa doświadczenie błogostanu, można połączyć z hydromasażem 
kolorowe światło Cromodream® lub system utrzymania temperatury wody.
 W celu ich użycia należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami.

wyłączyć  
programy

(tryb "one-touch")

Cromodream® 
system utrzymania temperatury

 (tam gdzie zosta-
ły przewidziane)

Każdy program trwa około 20 minut, 
po czym zatrzymuje się automatycz-
nie (można jednak włączyć go po-
nownie jak pokazano powyżej)

wybrać  
inne funkcje
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Przekonanie, że kolory są w stanie wpływać na ludzką naturę jest  zakorzenione w różnych 
cywilizacjach jak na przykład w cywilizacji indyjskiej lub egipskiej. Posiadając szczególne 

znaczenie na poziomie psychologicznym, kolory stymulują nasze dobre samopoczucie i rów-
nowagę wewnętrzną stając się jednocześnie regulatorami naszych nastrojów.
 Wynik badań Jacuzzi® mających na celu odkrycie nowych granic dobrego samopoczucia, 
Cromodream® oddaje do dyspozycji kolory o stałym świetle i sekwencje kolorów, idealne do-
pełnienie każdej sesji hydromasażu.

Dream 
Aby cieszyć się pełną gamą kolorów od cieplejszej  i stymulującej tonacji do tej bardziej 
relaksującej. Kalejdoskop biały, niebieski, pomarańczowy, żółty, zielony, fioletowy. 

Relaks 
Faworyzuje odprężenie poprzez połączenie w sekwencję mającą efekt uspokajający, róż-
nych kolorów jak granatowy, pomarańczowy niebieski, biały.

Energy 
Nic nie jest bardziej żywym od kolorów czerwonego i pomarańczowego, ożywionych i 
rozjaśnionych siłą białego światła, które po nich następuje.

Sun 
Słoneczna atmosfera, tercet ciepłych barw przeplatanych maźnięciem kolorów zimnych, 
jak na przykład niebieski.

Białe. Służy jako dodatkowe światło wewnętrzne

Turkusowe. Ułatwia relaks i rozluźnienie, działa "uspokajająco" na centralny system ner-
wowy; przygotowuje do odpoczynku i ułatwia sen.

Zielone. Ułatwia sen i normalizuje stany drażliwości; jego neutralna energia posiada  wła-
ściwości równoważące, dając pogodę i wewnętrzny spokój.

Pomarańczowe. Reprezentuje witalność; stymuluje głęboki oddech, powoduje wzrost 
ciśnienia tętniczego i odpoczynek po zmęczeniu.

Fioletowe. Kolor ten stymuluje kreatywność i fantazję mając jednocześnie działanie 
uspokajające i relaksujące. W filozofii wschodniej kolor fioletowy nazywany jest "lotosem 
o tysiącu płatkach".

sekwencje kolorów

Cromodream®
(tam gdzie został przewidziane)

kolory o stałym świetle
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Nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk: lampka się zaświeci.
Naciskając na krótko i wielokrotnie przycisk, kolory będą się zmieniać  w podanej wy-

żej kolejności.  

1 2

Aby wyłączyć światło, nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk.

Tryb "one-touch": aby wyłączyć jednocześnie wszystkie działające funkcje, nacisnąć i przy-
trzymać  przycisk"on/off" .

1 2

1 2 1 2

1 2

Lampka będzie się świecić przez około 
pół godziny po czym wyłączy się auto-
matycznie (można ją jednak ponow-
nie włączyć jak wskazano)

Można zaświecić lampkę również gdy 
wanna jest pusta używając ją jako 
światło wewnętrzne

uruchomić funkcję 
wyboru kolorów

wyłączyć 
funkcję

(tryb "one-touch")
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Można włączyć funkcję tylko wtedy 
gdy pompa 1 jest włączona

W niektórych modelach, uruchamia-
jąc pompę 2, system utrzymania zo-
staje automatycznie wyłączony

Wartość temperatury wody jest regu-
larnie monitorowana

Po zakończeniu hydromasażu system 
utrzymania zostanie automatycznie 
wyłączony

wyłączyć  
funkcję

System utrzymania 
temperatury wody

(tam gdzie został przewidziany)

Urządzenie to pozwala utrzymać wodę w basenie o temperaturze odpowiedniej dla hy-
dromasażu.

 

Nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk: jego światło stanie się bardziej intensywne 
i zostanie włączony system utrzymania.  

Maksymalna temperatura pracy systemu wynosi 40 °C (nie można zmienić tej wartości 
lecz tylko wyłączyć funkcję).
 Należy pamiętać, że im dłużej korzystają Państwo z hydromasażu tym niższa powin-
na być temperatura wody (odnieść się do rozdz. "Hydromasaż - Niektóre zalecenia").

 
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć wskazany przycisk (intensywność światła przycisku ob-

niży się).
 

włączyć 
funkcję
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Dezynfekcja nie może być przerwana, 
można to uczynić tylko odłączając 
prąd za pomocą wyłącznika głównego.

Podczas dezynfekcji nie można włą-
czyć hydromasażu

Dezynfekcja Do dezynfekcji obwodu hydraulicznego wanny (około raz w miesiącu w zależności od za-
stosowania wanny) zalecamy użycie specjalnego środka dezynfekującego do wanien z 

hydromasażem.

Mogą Państwo wykonać dezynfekcję tą samą wodą, która została użyta do hydromasa-
żu pod warunkiem, że nie były używane mydła, olejki czy kosmetyki; w przeciwnym razie 
muszą Państwo opróżnić i ponownie napełnić wannę. 

W każdym przypadku, poziom wody w wannie (bez osób w niej zanurzonych) musi 
przykrywać dysze znajdujące się na oparciu.

Sprawdzić czy otwory dysz położonych wzdłuż obwodu wanny są otwarte.
Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, wlać płyn odkażający do zbiornika (około pół litra; 

jednak patrz instrukcja producenta).

Nacisnąć i przytrzymać wskazany przycisk dopóki światło nie stanie się bardziej inten-
sywne i wyłączą się inne przyciski: włącza się pompa (przez około jedną minutę) tak, aby 
równomiernie rozprowadzić płyn w układzie hydraulicznym. 

10 min

Funkcja trwa około 10 minut i jest w pełni automatyczna; na około minutę przed zakoń-
czeniem funkcji, pompa włączy się ponownie, aby wypłukać przewody rurowe.

Kiedy przycisk zaczyna migać, funkcja uważana jest za zakończoną: otworzyć spust i 
opróżnić wannę.

Należy koniecznie spuścić wodę używaną do dezynfekcji ponieważ płyn drażni skórę.

czynności 
wstępne

włączyć 
funkcję

W modelach wyposażonych w prze-
łącznik  (patrz rozdz. "modele z prze-
łącznikiem") należy sprawdzić  czy 
dana gałka ustawiona jest tak, aby 
woda została rozprowadzona do 
wszystkich dysz.
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Konserwacja Konserwacja Państwa wanny jest szybka i łatwa; stosując się do zaleceń podanych poniżej 
łatwo będzie można zachować w czasie jej wydajność i niezawodność.

�  UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy 
odłączyć urządzenie od linii zasilania elektrycznego.

�  Nie używać ostrych ściereczek, detergentów w proszku, acetonu ani innych 
rozpuszczalników.

  
Jest wystarczające osuszenie różnych elementów; jeśli okaże się konieczne przepro-

wadzenie bardziej dokładnego czyszczenia, należy usunąć ewentualne plamy szmatką 
zamoczoną w wodzie z mydłem lub łagodnym detergencie, następnie opłukać czystą 
wodą i wysuszyć.

Wanna może być okresowo polerowana używając pasty polerskiej: zwrócić się do Ośrod-
ka Serwisu Jacuzzi®, również w przypadku zadrapań czy poważniejszych uszkodzeń.

Używać wodę, mydło lub łagodny detergent; produkty te mogą być również używane do 
przywrócenia przyczepności wkładki przeciwpoślizgowej (znajdującej się w niektórych mode-
lach, na spodzie): po oczyszczeniu, wysuszyć zagłówek przed umieszczeniem go w wannie.

Unikać długotrwałego kontaktu z produktami na bazie ziół czy glonów.
 Unikać długotrwałego wystawiania na działanie promieni  UV.
 Unikać kontaktu z ogniem i źródłami ciepła.

Dostosować się do zaleceń dotyczących wanny; jeżeli konieczne jest wykonanie nad-
zwyczajnej konserwacji, należy zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Po zakończeniu montażu, nałożony jest produkt, który służy do ochrony części wyko-
nanych z tego materiału; zwykłe czynności czyszczenia (wykonywane zgodnie ze wska-
zówkami dotyczącymi czyszczenia wanny) przyczyniają się do stopniowego pogorszenia 
warstwy ochronnej, stąd konieczne jest jej ponowne nałożenie. W celu wykonania tej 
czynności należy zwrócić się do fachowca w tym sektorze lub do wyspecjalizowanego 
punktu sprzedaży.

Używać wilgotnej szmatki nasączonej delikatnym kremem ściernym lub zwykłym de-
tergentem (np. Cif ). Należy zawsze czyścić ruchem okrężnym. 
 W przypadku uporczywych plam mogą Państwo używać gąbki nie ściernej i wybie-
lacza, następnie należy spłukać wielokrotnie ciepłą wodą i wytrzeć do sucha za pomocą 
miękkiej ściereczki. 
 Aby przywrócić pierwotny wygląd, nałożyć delikatną pastę ścierną, zawsze okrężnymi 
ruchami.

Unikać kontaktu z ogniem, źródłami ciepła lub wrzącą wodą .
 Plamy spowodowane przez rozpuszczalniki lub aceton do paznokci muszą być natych-
miast usunięte dużą ilością wody  z mydłem.

W przypadku zadrapań czy poważniejszych uszkodzeń należy skontaktować się z 
Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®.

wanna, 
armatura, 

pilot

zagłówek

części drewniane

części z marmuru,  
granitu lub kamienia

części z materiału Corian®
DuPont™ i Corian® są zarejestrowany-
mi znakami towarowymi firmy  E.I. du 
Pont de Nemours and Company lub 
jej podmiotów stowarzyszonych
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Zdemontować różne części jak pokazano; usunąć ewentualne pozostałości miękką 
szczoteczką, wodą i łagodnym mydłem.
 Zmontować części postępując w odwrotnej kolejności.

 

1
2

dysze  
hydromasażu

dysze obrotowe

dysze  
zasysania
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W razie  
trudności...

brak energii elektrycznej

polecenie nie akceptowane

poziom wody niewystarczający

1

brak energii elektrycznej

wybrany program hydromasażu za-
kończył się (każdy program posiada 
własny czas trwania, stąd po upływie 
tego czasu, hydromasaż sam się zatrzy-
muje)

poziom wody niewystarczający1

- upewnić się czy wyłącznik główny nie jest wyłą-
czony i/lub czy instalacja nie jest uszkodzona (skon-
taktować się z Państwa zaufanym elektrykiem)

- spróbować ponownie nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk na pilocie (postępować również zgodnie ze wska-
zówkami podanymi w odpowiednich rozdziałach)

- dolać wody aż do przykrycia, po ich wynurzeniu, 
wyżej położonych dysz na oparciu i ponownie na-
cisnąć i przytrzymać przycisk

- upewnić się czy wyłącznik główny nie jest wyłą-
czony i/lub czy instalacja nie jest uszkodzona (skon-
taktować się z Państwa zaufanym elektrykiem)

- w razie potrzeby, ponownie uruchomić hy-
dromasaż (odnieść się do odpowiedniego 
rozdz.)

- dolać wody i przywrócić poziom; jeśli funk-
cja nie włączy się automatycznie, ponownie 
ją uruchomić wciskając i przytrzymując odpo-
wiedni przycisk. 

Hydromasaż  
nie włącza się

Hydromasaż sam się zatrzymuje

Przed użyciem Państwa wanny zawsze zalecamy uważnie przeczytać niniejszą instruk-
cję; w razie trudności należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem (niektóre usterki 

w działaniu sygnalizowane są poprzez zaświecenie się i/lub miganie niektórych przycisków 
pilota J.touch).

otwory dysz zamknięte

niska intensywność hydromasażu

dysze zasysania i/lub hydromasażu 
zatkane

- otworzyć dysze (odnieść się do rozdz. "czyn-
ności wstępne - niektóre zalecenia")

- zadziałać na przycisk "+" pilota tak jak wska-
zano w odpowiednich rozdziałach.

- wyczyścić dysze jak wskazano w rozdz. “Kon-
serwacja”; jeśli to nie wystarczy należy skon-
taktować się z Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®

“Siła” hydromasażu  
zmniejszyła się

z większych dysz hydromasażu  
wydostaje się mało  

pęcherzyków powietrza
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brak energii elektrycznej

polecenie nie akceptowane

poziom wody niewystarczający

brak płynu odkażającego

1

- upewnić się czy wyłącznik główny nie jest wyłą-
czony i/lub czy instalacja nie jest uszkodzona (skon-
taktować się z Państwa zaufanym elektrykiem)

- spróbować ponownie nacisnąć i przytrzymać 
przycisk na pilocie (postępować również zgod-
nie ze wskazówkami podanymi w odpowied-
nim rozdziale)

- dolać wody aż do przykrycia, po ich wynu-
rzeniu, wyżej położonych dysz na oparciu i po-
nownie nacisnąć i przytrzymać przycisk

- w ciągu około 5 minut po wystąpieniu sygna-
łu (w przeciwnym razie funkcja zostanie defini-
tywnie zresetowana) należy napełnić zbiornik 
zalecanym płynem odkażającym (jeśli funkcje 
nie uruchomi się automatycznie, ponownie 
nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk) 

Dezynfekcja 
nie włącza się

brak energii elektrycznej

poziom wody niewystarczający

płyn odkażający niewystarczający

1

awaria systemu transmisji danych 
(interfejs seryjny RS485)

awaria lub przegrzanie silnika i/lub 
inwertera (jeśli miga symbol "A" oznacza 
to, że usterka dotyczy pompy 1;  jeśli miga 
symbol "B" usterka dotyczy pompy 2)

1 2

A

B

- upewnić się czy wyłącznik główny nie jest wy-
łączony i/lub czy instalacja nie jest uszkodzona 
(skontaktować się z Państwa zaufanym elektry-
kiem)

- dolać wody w ciągu około 5 minut po wystą-
pieniu sygnału (funkcja zacznie działać auto-
matycznie); w przeciwnym wypadku funkcja 
zostanie ostatecznie zresetowana

- dolać płyn w ciągu około 5 minut po wystą-
pieniu sygnału (funkcja zacznie działać auto-
matycznie); w przeciwnym wypadku funkcja 
zostanie ostatecznie zresetowana

- zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

- odczekać około pół godziny a następnie po-
nownie spróbować uruchomić pompę; jeśli 
to nie rozwiąże problemu, skontaktować się z 
Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®

Dezynfekcja 
sama się zatrzymuje

Inne komunikaty błędów
(tylko modele z AQS)
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brak komunikacji pomiędzy pilo-
tem J.touch i komputerem wanny

- odczekać kilka sekund aż zostanie przywró-
cone połączenie;

- upewnić się czy wyłącznik główny nie jest wy-
łączony i/lub czy instalacja nie jest uszkodzona 
(skontaktować się z Państwa zaufanym elektry-
kiem)

- spróbować wyłączyć i ponownie włączyć 
wannę i odczekać kilka sekund aż zostanie 
przywrócone połączenie;

- po włączeniu wanny i odczekaniu kilka se-
kund, spróbować nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk "-" do momentu gdy zaświecą się przyciski 
funkcji;

- jeśli to nie wystarczy, należy zwrócić się do 
Ośrodka Serwisu Jacuzzi®

awaria silnika (jeśli miga symbol "C" 
oznacza to, że usterka dotyczy pompy 
1;  jeśli miga symbol "D" usterka dotyczy 
pompy 2)

może to być spowodowane faktem, 
że napięcie zasilania wanny nie jest 
odpowiednie

C

D

- zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

- skontaktować się z zaufanym elektrykiem
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