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A1 pompa hydro 1

A2 pompa hydro 2

B pompa filtracji

C grzałka (1)

E Ozon (Clearray Pro3tect™)

F lampka

H czasomierz
(wyłącznik czasowy)

I1 * wymiennikiem ciepła
(normalnie otwarty kontakt 5A max)

I2 * wymiennikiem ciepła
(220-240V/16A)

L faza

N zerowy

uziemienie

220-240V 50/60Hz
(L1+N)
 

380-415V 50/60Hz
(L1+L2+N)
 

380-415V 50/60Hz
(L1+L2+L3+N)
 

L1

N

L
N

L
N

L
N

H
EA

TE
R

LEMEV.
FILL

O
ZO

N
E

D
RA

IN

N
N

N
LEM

L
L

L

BL
O

W
ER

PU
M

P2
PU

M
P1

L

L1
L2

L2
L3

N

LI
N

E
L2

L3
N

L1L2L2L3N

L1

 N

L1
L2

N
L3

L1L2L2L3N

L1

 N

L1
L2

N
L3

L2

L1L2L2L3N

L1

 N

L1
L2

N
L3

L2

L3

A1

A2

B

I1

H

F

E

C
I2

5

(1) opcjonalny

* jeden lub drugi, alternatywnie



10

Pl   OSTRZEŻENIA

�  Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprze-
strzegania poniższych zaleceń.

�  Jeśli zdecydują Państwo, do okresowych napełnień, 
podłączyć się do miejskiej sieci wody pitnej, wspomnia-
ne podłączenie musi być wykonane zgodnie z normą 
EN1717, stosując sposób przeciwdziałania zanieczysz-
czeniom “AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku jakichkol-
wiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą zaopa-
trzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem.   
Nie podłączać spa do instalacji wodnej za pomocą 
węża używanego do podlewania ogrodu.

�  UWAGA: Przed przygotowaniem studzienki odpływo-
wej należy zwrócić się do władz lokalnych o udostęp-
nienie norm, które dotyczą odpływu wody chemicznie 
uzdatnionej.

W rejonach, gdzie zimowe temperatury często schodzą po-
niżej 0° C, w okresach kiedy spa nie jest używana, zaleca się 
całkowicie opróżnić instalację (spa, zbiornik wyrównawczy, 
przewody rurowe, filtr).

W rejonach, gdzie temperatury tylko sporadycznie schodzą 
poniżej 0 °C, spa może być utrzymywana w działaniu, ponie-
waż jest wyposażona w “ochronę przed zamarzaniem”, która 
gwarantuje utrzymanie minimalnej temperatury wody.

W dłuższych okresach nieużywania zaleca się całkowicie 
opróżnić instalację. 
Okresowe opróżniana, podczas normalnego użytkowania, róż-
nią się w zależności od częstości użytkowania, substancji za-
nieczyszczających, typu instalacji. Nawet przy umiarkowanym 
użyciu zaleca się wymienić wodę przynajmniej raz w miesiącu.

�  Długotrwałe wystawienie na działanie promieni sło-
necznych może uszkodzić materiał, z którego została 
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność 
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli 
spa nie jest używana, nie narażać jej na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o 
używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, 
altana, itd.). Jakiekolwiek szkody wynikające z nie-
przestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

�  Komponenty i urządzenia pod napięciem (za wyjąt-
kiem tych zasilanych niskim napięciem nie przekracza-
jącym 12 V) nie mogą być dostępne dla osób zanurzo-
nych w spa.

Spa Jacuzzi® są urządzeniami klasy “1” stąd muszą być pod-
łączone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci 
elektrycznej i do instalacji ochronnej (instalacji uziemienia).

�  Części zawierające komponenty elektryczne, za wy-
jątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być 
umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły 
do basenu. 

�  Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różni-
cowy, którego prąd zadziałania nie przekroczy 30mA.

Instalator musi użyć przewody o odpowiednim przekroju i 
ochronie, posiadające cechy nie mniejsze od typu H 05 VV-F. 
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.

W celu podłączenia ekwipotencjalnego instalator musi wy-
korzystać przygotowany zacisk i oznaczony symbolem . 
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.

Jest konieczne zrealizowanie podstawy nośnej odpowiada-
jącej obciążeniu spa.

Jest konieczne przygotowanie systemu odpływu dla przy-
padkowych wycieków wody. Odnieść się do odpowiedniego 
rozdziału.

Aby podłączyć urządzenie do sieci nakazuje się zamonto-
wanie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który za-
pewni całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepię-
ciowej III; te urządzenia muszą być umieszczone w obszarze, 
który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa.

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

�  UWAGA: (IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej, któ-
ra zasila urządzenie nie może przekraczać 600 kPa (6 
bar) i, w przypadku zaopatrzenia w wodę za pomocą 
zaworu/ów elektromagnetycznego/ych (np. zbiornik 
wyrównawczy) musi mieć minimalną wartość równą 
35 kPa (0,35 bar).
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DOKŁAD-
NIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE.

 UWAGA 

�  Czynności opisane w tej instrukcji muszą być wykonane 
tylko przez personel wyspecjalizowany i upoważniony.

Przygotowania do montażu

W celu przygotowania podłączeń hydraulicznych i elektrycznych i/
lub w celu sprawdzenia ich wykonania odnieść się do karty przed-
montażowej załączonej do wyrobu.

Sprawdzić czy zostały przygotowane

- system napełniania spa;

- podłączenia do studzienki odpływowej;

- zainstalowanie zmiękczacza wody (powyżej spa jeżeli woda 
charakteryzuje się wysokim stopniem twardości.

- podłączenie skrzynki elektrycznej do instalacji elektrycznej bu-
dynku (wyłącznik główny sekcyjny musi zostać przewidziany w 
bezpiecznej i dostępnej dla użytkowników strefie; odnieść się do 
rozdz. “Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne”).

W razie montażu na zewnątrz w celu uniknięcia zastojów 
wody, zaleca się wykonanie drenażu kanałów kabli elektrycznych.

W razie montażu w pomieszczeniu należy wziąć od uwagę 
fakt, że parowanie wody (szczególnie w wysokich temperaturach) 
może stwarzać bardzo wysokie poziomy wilgotności, pomimo 
użycia pokrywy termicznej. Wentylacja naturalna czy wymuszo-
na wpływa na utrzymanie osobistego komfortu i na zmniejszenie 
szkód w pomieszczeniu wywołanymi przez wilgoć. 
Firma Jacuzzi Europe nie odpowiada za ewentualne szkody wy-
nikające z nadmiernej wilgotności.

�  Jeśli montaż odbywa się w pomieszczeniu, zaleca się 
przygotowanie pod spa systemu drenażu podłączonego do 
odpływu głównego. Ponieważ spa zawiera bardzo duże ilości 
wody, w razie przypadkowego jej przelewu, system ten jest 
przydatnym środkiem ostrożności.

 

Instrukcje montażu

Spa jest starannie zapakowana w specjalnej drewnianej 
skrzyni, która gwarantuje ochronę w trakcie transportu Firma 
Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie odpowiedzialności 
za uszkodzenia podczas transportu lub wynikające z pośred-
niego magazynowania. Po otrzymaniu spa konieczne jest 
sprawdzenie całości opakowania i wystąpienia natychmiast z 
ewentualnymi roszczeniami reklamacyjnymi do przewoźnika. 

( 1) Odpakować spa i wyjąć ją z opanelowania jeżeli jest 
ono obecne ( 2). 

Dokładnie sprawdzić spa przed przystąpieniem do montażu 
i stwierdzić poprawne położenie tulei, przewodów rurowych i 
opasek (sprawdzić czy nie są poluzowane).

Wybór miejsca instalowania musi wziąć pod uwagę ewentual-
ne przeszkody podczas manewrowania spa (drzwi, schody, itd.).

( 1) Podczas wszystkich czynności transportowych posłu-
giwać się wyłącznie paletą, na której opiera się spa, natomiast 
dla ustawienia na miejscu podtrzymywać ją używając wyłącznie 
pasów o odpowiednim udźwigu, muszą być one wsunięte w 
prowadnice znajdujące się w podstawie spa 

Jeżeli nie jest możliwe użycie pasów do transportu, spa może 
być przemieszczana podtrzymując ją za podpory narożne.
N.B.: ten rodzaj przemieszczania musi być wykonywany z naj-
większą ostrożnością i Klient, lub osoba go reprezentująca 
musi wziąć za to na siebie całą odpowiedzialność. 
Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie odpowiedzial-
ności za uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego ma-
newrowania basenem.

�  Podczas wszystkich operacji transportu i ustawienia na-
leży posługiwać się wyłącznie pasami lub podtrzymy-
wać spa za obrzeże i NIGDY za rury hydrauliczne, pod-
czas tych czynności używać zawsze rękawice ochronne.

Ustawienie spa

Ustawić basen spa na odpowiedniej płaszczyźnie nośnej będącej 
w stanie utrzymać jego ciężar (odnieść się do odpowiedniej karty 
przedmontażowej).

�  Długotrwałe wystawienie na działanie promieni sło-
necznych może uszkodzić materiał, z którego została 
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność 
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli 
spa nie jest używana, nie narażać jej na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o 
używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, 
altana, itd.). Jakiekolwiek szkody wynikające z nie-
przestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

Podłączenia wodno-kanalizacyjne

(  3a, szczeg. 1-2-3-4) Wyjąć filtr z opakowania i przystą-
pić do montażu elementów filtrujących wewnątrz pojemnika.

(  3a, szczeg. 5) Napełnić pojemnik zgodnie z zaleceniami 
(piasek kwarcowy, uziarnienie 0,4-0,8 mm).

(  3b, szczeg. 6-7) Przykręcić manometr i złączki z odpo-
wiednimi uszczelkami na zaworze rozdzielczym.
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(  3b, szczeg. 8-9) Zamontować zawór rozdzielczy na pojemniku.

(  3b, szczeg. 10) Podłączyć rury do zaworu rozdzielczego, 
jak pokazano.

 Jeżeli chodzi o podłączenie odpływu należy odnieść się do karty 
przedmontażowej; w związku z tym należy również wykonać podłącze-
nie przepełnienia zbiorników wyrównawczych (w pozycji W lub W1).

W1

Ø 63 mm

W

�    UWAGA: odpływ przepełnienia zbiorników wyrów-
nawczych musi być zawsze otwarty.

�    UWAGA: możliwe jest podłączenie razem dwóch linii 
odpływu (odpływ spa, szczeg. V/V1 i odpływ przepeł-
nienia, szczeg. W/W1) LECZ NIE PRZED odpowiednimi 
zaworami zasuwowymi, w przeciwnym razie funkcjo-
nalność instalacji zostanie całkowicie zagrożona.

Ø 63 mm

V1

V

Uwaga dotycząca podłączenia odpływu zbiorników wyrów-
nawczych: rura przygotowana w fabryce jest wyposażona w złączkę z 
uszczelkami, do której można podłączyć instalację odpływową budynku; 
alternatywnie zbiornik wyrównawczy można bezpośrednio podłączyć 
do odpływu (usuwając już przygotowaną rurę), a następnie za pomocą 
dostarczonej złączki (lub zaworu) spuszczać wodę w razie potrzeby.

1

2

Podłączyć zawór elektromagnetyczny do sieci wodnej.

EV

Zamontować system zamykania pokrywy ( 4).

Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne

Do obowiązków instalatora należy wybór przewodów o cechach i 
nominalnym przekroju odpowiadającym specyficznemu pochło-
nięciu prądu przez spa (patrz karta przedmontażowa).

Przebieg kabla, dobór materiałów i najbardziej odpowiednich 
rozwiązań instalacyjnych powierzone są profesjonalności i do-
świadczeniu instalatora; do jego odpowiedzialności należy zagwa-
rantowanie i poświadczenie wykonanej instalacji. 

Wykonać podłączenie skrzynki zaciskowej jak pokazano na 
odpowiednich schematach elektrycznych (  5).

� WAŻNE: w Krajach, w których wartość napięcia 220-
240V jest dostarczona przez system dwufazowy (L + L), 
podłączenie musi być wykonane w każdym przypadku 
do zacisków L1 i N.

PRZYPIS: w przypadku gdy zostanie wykonane zasilanie dwo-
ma (lub trzema) fazami +zero (380-415 V -3N~), przed wy-
konaniem podłączenia należy usunąć wskazaną/e zworkę/i, 
znajdującą/e się w pobliżu skrzynki zaciskowej zasilania.

Sprawdzić rozmieszczenie przełączników ("dip-switch"), w za-
leżności od modelu spa i wybranych ustawień.

b1

b2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4

ON

LISTWA PRZEŁĄCZNIKÓW "b1"
  dip switch 1 Ograniczenie zużycia energii (OFF=16A; ON=32A).

dip switch 2 Pompa 1 (sprawdzić czy jest na pozycji OFF).
dip switch 3 Pompa 2 (sprawdzić czy jest na pozycji ON).
dip switch 4 Blower (sprawdzić czy jest na pozycji ON).
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 dip switch 5  Pompa filtracji (prawdzić czy jest na pozycji OFF).
 dip switch 6  Styk AUX (prawdzić czy jest na pozycji OFF).
 dip switch 7  Sygnalizator przepływu (sprawdzić czy jest na po-

zycji OFF).
 dip switch 8  Wykrywanie przepływu (sprawdzić czy jest na po-

zycji OFF).

 LISTWA PRZEŁĄCZNIKÓW "b2"
 dip switch 1  Poziom (sprawdzić czy jest na pozycji ON).
 dip switch 2  Wyłącza pompę filtracji w zależności od czujnika 

poziomu (musi być ustawiony na ON).
 dip switch 3  Czujnik poziomu (sprawdzić czy jest na pozycji OFF).
 dip switch 4  Czujnik temperatury (sprawdzić czy jest na pozycji 

OFF).

- W celu zagwarantowania przewidzianego prawem stopnia 
ochrony przed strumieniami wody oraz ułatwienia podłączenia 
do sieci elektrycznej, została zamontowana przewłoka.

- Po zakończeniu instalowania, przewłoka oraz przykrywka 
skrzynki muszą być hermetycznie zamknięte.

Firma JACUZZI EUROPE S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpo-
wiedzialności jeśli:

Montaż został wykonany przez personel niewykwalifikowany i/lub 
nie uprawniony do poświadczenia wykonanej pracy.
  
Nie zostały przestrzeżone normy i rozporządzenia prawne dotyczą-
ce domowych instalacji elektrycznych obowiązujące w Kraju, w któ-
rym został wykonany montaż.
  
Nie zostały przestrzeżone dyspozycje dotyczące montażu i konser-
wacji zawarte w niniejszej instrukcji.
 
Do montażu zostały użyte materiały nieodpowiednie i/lub nie po-
siadające certyfikacji 

Spa zostały umieszczone niezgodnie z wyżej wymienionymi rozpo-
rządzeniami.

Zostały przeprowadzone czynności niepoprawne, które zmniej-
szają stopień ochrony przed strumieniami lub modyfikują ochronę 
przed porażeniem prądem w wyniku bezpośredniego lub pośred-
niego kontaktu lub też stwarzają warunki do anomalnych izolacji, 
dyspersji prądu lub przegrzania.

Zostały zmienione czy zmodyfikowane komponenty lub części 
urządzenia w stosunku do stanu dostawy, uwalniając tym samym 
Producenta od odpowiedzialności .

Urządzenie zostało naprawione przez personel nie uprawniony lub 
z użyciem części zamiennych nie oryginalnych Jacuzzi Europe S.p.A.

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej

Jeśli nie dysponuje się wystarczającą ilością energii elektrycznej i 
decyduje się uruchomić ogranicznik zużycia, należy skonfigurować 
oprogramowanie systemowe zgodnie ze wskazówkami (odnieść się 
do schematów elektrycznych, aby zidentyfikować typ skrzynki elek-
trycznej na brzegu spa).

Upewnić się, że spa jest odłączona od linii zasilania elektrycz-
nego.

 Zdjąć pokrywkę skrzynki elektrycznej i ustawić przełącznik 
("dip-switch") nr 1 na pozycji OFF.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

W tej pozycji zużycie energii elektrycznej jest ograniczone do 16 A 
(więcej informacji można znaleźć w uwagach na końcu rozdziału).

UWAGI 
- Gdy przełącznik 1 jest ustawiony na OFF, pobór mocy spa jest 
ograniczony do 16A; w tych warunkach, uruchamiając pompę do 
hydromasażu, grzałka elektryczna wyłącza się). 

- Natomiast gdy dip-switch 1 jest ustawiony na ON) wybrane jest 
maksymalne zużycie energii elektrycznej. 

Sprawdzenia funkcjonowania
Pierwszy rozruch

Sprawdzić czy zawór spustowy (V) znajdujący się w podsta-
wie jest zamknięty.

V

Przypis: możliwe jest również zainstalowanie zaworu w pobliżu 
studzienki odpływowej i wtedy działa się na nią a nie na zawór (V) 
(będzie on zawsze otwarty): pozwala to uniknąć konieczności każ-
dorazowego wyjmowania panelu przedziału technicznego (patrz 
także karta przedmontażowa ). 

Sprawdzić czy wszystkie dysze hydromasażu są otwarte. 
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Napełnić spa aż woda zacznie się wylewać do zbiorników wy-
równawczych.

Napełnienie zostanie wykonane systemem uzgodnionym wcześniej 
przez Klienta (patrz karta przedmontażowa, rozdz. “Przygotowanie 
do montażu”).

Jeśli używa się węża do podlewania ogrodu, odlać wodę 
przez pewien czas i dopiero potem zacząć napełnianie spa: 
w ten sposób zostanie usunięta woda znajdująca się w wężu 
i z nią ewentualne bakterie, które mogą powodować podraż-
nienia skóry.

� UWAGA: jeśli woda posiada znaczny stopień twardości 
(to znaczy zawiera znaczne ilości wapnia, magnezu, 
metali, itd.) zaleca się napełnić spa ilością wody “twar-
dej” równej połowie zawartości i zakończyć napełnia-
nie wodą pochodzącą ze zmiękczacza. Używanie wody 
pochodzącej wyłącznie ze zmiękczacza może powo-
dować korozję metalowych komponentów i uszkodzić 
łupinę spa. 

� UWAGA: zawór elektromagnetyczny spa służy do uzu-
pełniania poziomu zbiorników wyrównawczych. 

  Nie używać zaworu elektromagnetycznego do napeł-
niania spa.

Zdjąć korek zaworu rozdzielczego i podłączyć odpływ filtra 
do studzienki za pomocą węża.

1 2

� UWAGA: zawsze uruchamiać zawór rozdzielczy przy za-
trzymanych pompach!

Przesunąć dźwignię zaworu rozdzielczego na pozycję “BAC-
KWASH”.

Włączyć wyłącznik wielobiegunowy położony na linii zasila-
nia (patrz rozdz. “Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne”). 

Włączyć pompę filtracji na około 2-3 minuty.
Uwaga: jeśli poziom wody spadnie poniżej optymalnego poziomu, 
na wyświetlaczu pojawi się komunikat LL: dolać wody do spa aż ko-
munikat zniknie. 
Jeśli pojawi się komunikat L2, zostanie uruchomiony zawór elek-
tromagnetyczny aby przywrócić poziom wody w zbiorniku wyrów-
nawczym (wydłuża to czas wymagany do płukania zwrotnego).

Odłączyć zasilanie i przesunąć dźwignię zaworu rozdzielcze-
go filtra na pozycję “RINSE”.

Przywrócić zasilanie i włączyć pompę na około 30 sekund.

Ponownie odłączyć zasilanie, sprawdzić jeszcze raz poziom 
wody w spa i przesunąć dźwignię zaworu na pozycję “FILTRATION”.

Usunąć podłączenie do odpływu i ponownie nałożyć korek.

Przypisy:
- Przy pierwszym rozruchu, wszystkie cyfry oraz diody panelu kon-
trolnego zaświecą się; następnie zostają wyświetlone skróty odpo-
wiadające wersji firmware.
- Mówiąc ogólnie, kiedy spa jest napełniana wodą po raz pierwszy, 
temperatura wody jest niższa od wartości ustawionej w fabryce (35 
°C), stąd włączają się grzałka i pompa filtracji (w każdym wypadku, 
wyświetlacz panelu kontrolnego wyświetla temperaturę wody w 
basenie).
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Działanie pompy filtracji jest sygnalizowane również przepływem 
wody wychodzącej z małych dysz znajdujących się na ścianie spa.

- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis “FLO/FLC” na przemian 
z wartością temperatury, presostat/ sygnalizator przepływu grzałki 
mogą być uszkodzone: odnieść się do rozdz. “Warunki nieprawidło-
wego działania - sygnalizowanie alarmów”. 

Nacisnąć przycisk próbny (TEST) wyłącznika różnicowego po-
łożonego na początku instalacji elektrycznej, do której została 
podłączona spa: jeśli się nie wyzwala, wyłącznik może być wadli-
wy lub istnieje jakaś anomalia w domowej instalacji elektrycznej.
Odłączyć prąd i nie używać spa dopóki przyczyna wady nie 
zostanie znaleziona i usunięta.

Sprawdzić działanie pomp: 
- nacisnąć krótko przycisk “Pump”  (wyświetlacz A1) aby włą-

czyć/wyłączyć pompę 1 (przycisk zaświeci się na krótko na nie-
biesko, a następnie ponownie zmieni kolor na biały);

- nacisnąć przycisk “Pump”  (wyświetlacz A2) aby włączyć/
wyłączyć pompę 2 (przycisk zaświeci się na krótko na niebiesko, 
a następnie ponownie zmieni kolor na biały);

- nacisnąć jeden raz przycisk “Pump”  (wyświetlacz B) aby 
włączyć pompę 1; nacisnąć go po raz drugi aby włączyć pompę 
2. Naciskając po raz trzeci przycisk, wyłączy się pompa 1, nato-
miast naciskając go czwarty raz wyłączy się również pompa 2. 

Sprawdzić włączenie i wyłączenie lampki, działając na przy-
cisk “Light”  .

Sprawdzić, czy nie ma wycieków z podłączeń hydraulicznych 

lub innych problemów.

Całkowicie zdezynfekować spa wykonując czynność “super 
chlorowania”.

Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz 
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków che-
micznych należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi 
uzdatniania.

Zwrócić uwagę na ciśnienie wskazane przez manometr filtra.
Przypis: okresowo sprawdzać wartość ciśnienia wskazywa-
ną przez filtr: jeśli ta wartość wzrasta o max. 0,2 atm w po-
równaniu z początkową wartością, konieczne jest wykona-
nie zwrotnego płukania filtra (patrz instrukcja użytkowania 
i konserwacji).

Po kilku godzinach, wyłączyć wyłącznik wielobiegunowy.

Otworzyć zawór spustowy i całkowicie opróżnić spa.

Zamontować panele czołowe i boczne, jeżeli zostały przewi-
dziane.

UWAGA

� Nie należy używać spa w trakcie pierwszego rozruchu 
ze względu na dużą koncentrację chloru znajdującego 
się w wodzie. Natychmiast opróżnić basen. Skonsulto-
wać się z lokalnymi Władzami odnośnie norm, które re-
gulują odprowadzanie wody uzdatnianej chemicznie.

Zamknąć zawór/y spustowy/e i ponownie napełnić spa 
“świeżą” wodą, zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

Ponownie włączyć wyłącznik wielobiegunowy i sprawdzić 
poprawne działanie spa.

Przystąpić do wybranego uzdatniania wody.

A1 B

A2A2

6pompa

lampka

wyświetlanie i regulacja
temperatury / parametrów funkcji

led regolazione temperatura

dioda grzałki

dioda filtracji
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�  UWAGA: przeczytać i postępować zgodnie z wszyst-
kimi instrukcjami dotyczącymi używania i sposobu 
przechowywania środków chemicznych, przestrzega-
jąc skrupulatnie wskazówek producenta znajdujących 
się na opakowaniu.

�  UWAGA! Nie używać tabletek trójchlorku! Substancja 
ta może uszkodzić komponenty spa jak również spo-
wodować oparzenia i podrażnienia skóry i błon ślu-
zowych. Stosowanie tej substancji powoduje utratę 
gwarancji producenta.

Sprawdzić i ewentualnie zmienić cykle filtracji wody w zależ-
ności od zamiaru używania spa.

Instalowanie paneli czołowych oraz bocznych 
(tam gdzie zostały przewidziane)

Odnieść się do odpowiednich rysunków ( 2).

Panel kontrolny i funkcje

UWAGA 
Zmień tylko wskazane parametry; nie zmieniaj konfiguracji 
innych parametrów.

( 6) Wszystkie funkcje spa jak również odpowiednie ustawienia/
programowania sterowane są poprzez panele kontrolne znajdują-
ce się na brzegu basenu.
PRZYPIS przycisk Up/Down : gdy został on wciśnięty i przy-
trzymany, wyświetlana wartość rośnie; po zwolnieniu przycisku 
zostaje odwrócony kierunek zmiany (przy kolejnym wciśnięciu, wy-
świetlana wartość zmniejsza się) i tak dalej.

KOMBINACJE KLAWISZY (OWALNY WYŚWIETLACZ)

� UWAGA
  W przypadku nieprawidłowego działania, najpierw 

sprawdź, czy te kombinacje klawiszy nie zostały 
przypadkowo aktywowane.

Niektóre kombinacje klawiszy są używane w trybach ograniczony-
ch; zaleca się nie aktywować tych kombinacji, aw szczególności:
 

a) wciskając jednocześnie przyciski „Pump” + „Up / Down” 
przez kilka sekund, normalne działanie spa może zostać pr-
zerwane.
Aby przywrócić działanie, należy ponownie nacisnąć i 
przytrzymać wskazane klawisze przez kilka sekund.

b) naciskając jednocześnie klawisze „Blower” + „Up / Down”, 
na wyświetlaczu pojawi się wartość alfanumeryczna.
Nie naciskaj żadnego przycisku i odczekaj około 10 sekund, aż ta 
wartość zniknie.

Regulowanie temperatury wody

Ogrzewanie wody zostaje wykonane przez grzałkę elektryczną lub 
wymiennik ciepła. Przypominamy aby nie ustawiać zbyt wysokich 
wartości temperatury ogrzewania wody, w granicach 40°C (zalecana 
temperatura wynosi 35-36°C).

MODELE Z GRZAŁKĄ: jeżeli działa ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej (patrz odpowiedni rozdz.) i włączenie pompy spowo-
duje wyłączenie grzałki (dioda odpowiadająca symbolowi  mi-
gocze) zostanie ono ponownie włączone, jeżeli jest to konieczne, po 
upływie 10 sekund od wyłączenia pompy. 

TEMPERATURA WODY (“SET POINT”).
W celu kontrolowania/zmiany temperatury wody postąpić w 

następujący sposób:

Nacisnąć przycisk “Up/Down”  (wyświetlacz B): na wy-
świetlaczu pojawi się aktualnie zapamiętana temperatura.

Ponownie nacisnąć przycisk “Up/Down”  w celu zmiany 
wyświetlonej wartości, od minimum 15 °C do maksimum 40 °C 
(59÷104 °F).

UWAGI: 
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk aż do osiągnięcia żądanej warto-
ści; zwalniając przycisk i naciskając go ponownie, regulacja odby-
wa się w odwrotnej kolejności.

- Podczas działania grzałki, punkt świetlny położony na wyświetla-
czu obok wartości temperatury migocze.

W celu ponownego wyświetlenia temperatury wody w basenie 
wystarczy nie dotykać żadnego przycisku przez około 5 sekund.

Aby zagwarantować dokładny pomiar temperatury wody 
zostaje włączona pompa na niskiej prędkości (lub pompa filtra-
cji, tam gdzie obecna), co około pół godziny i przez 30” (również 
jeśli nie zostały ustawione cykle filtracji).

Kiedy instalacja zostaje wyłączona lub nastąpi przerwa w dopły-
wie energii elektrycznej, w pamięci pozostanie ostatnia ustawiona 
wartość set-point.

Funkcjonowanie ogrzewania sygnalizowane jest zaświeceniem 
się diody położonej pod symbolem   w sposób stały (jeśli migo-
cze, oznacza to, że ogrzewanie zostało przerwane, aby nie przekro-
czyć maksymalnego dozwolonego zużycia; patrz początek rozdzia-
łu).

 UWAGA 

�  Nie należy używać spa jeżeli temperatura wody przekra-
cza lub jest równa 40 °C.
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UTRZYMANIE MINIMALNEJ TEMPERATURY WODY W BASENIE 
I OCHRONA PRZECIWZAMROŻENIOWA PRZEWODÓW RUROWYCH 
(FUNKCJA “SMART WINTER”)

Tryb "Smart Winter”pozwala monitorować, za pomocą odpo-
wiedniego czujnika, temperaturę wnęki pod basenem gdzie znaj-
dują się wszystkie rury obwodu hydraulicznego; w pewnych warun-
kach system może uruchomić tą ochronę przeciwzamrożeniową 
(sygnalizowaną na wyświetlaczu napisem ICE), uruchamiając 
pompę/y oraz blower (tam gdzie jest obecny).

UWAGA! W razie wystąpienia szczególnie niskich tempera-
tur, należy okresowo sprawdzać obecność energii elektrycz-
nej tak, aby funkcja ta nie została przerwana.

Pompy są uruchamiane w ustalonych odstępach czasu:

- temperatura pomiędzy12 a 15 ° C (54-59 °F): co 2 godzinę
- temperatura pomiędzy 9 a 12 ° C (48-54 °F): co 1 godzinę
- temperatura pomiędzy 6 a 9 ° C (42-48 °F): co 30 minut
- temperatura niższa lub równa 6-7 ° C (42 °F): co 15 minut

UWAGI 
- Jeżeli temperatura wnęki pod basenem gwałtownie się obniży, 
wzrośnie częstość uruchomień. 

- Jeżeli zajdzie konieczność włączenia ochrony przeciwzamrożenio-
wej podczas cyklu filtracji, zostają one wstrzymane i rozpoczną się 
po zakończeniu cyklu.

- Jeśli podczas funkcji włączonej przez użytkownika zachodzi ko-
nieczność wykonania cyklu przeciwzamrożeniowego, zostaje on 
włączony po 15 minutach od wyłączenia funkcji.

- Jeżeli ta ochrona jest czynna, lampka może pozostać zawsze włączona.

TRYB "OSZCZĘDZANIA ENERGII" (FUNKCJA "ECO") 
Po ustawieniu tej funkcji, system ogrzewania nie włączy się dopóki 
temperatura wody nie spadnie o co najmniej 10 °C (50°F) w stosun-
ku do ustawionej temperatury. W każdym przypadku minimalna 
dopuszczalna temperatura wynosi 15 ° C.

Nacisnąć przycisk “Up/Down”  : zostaje wyświetlona ak-
tualna temperatura.

Gdy dioda pod symbolem temperatury świeci się, nacisnąć 
i przytrzymać przycisk “Light”  przez około 5 sekund: po 
zwolnieniu przycisku, wyświetlacz na krótko wizualizuje nową 
wartość odniesienia na przemian z napisem "Eco"; następnie po-
nownie pojawi się aktualna temperatura.

Aby wyłączyć funkcję, należy postępować zgodnie ze wskazów-
kami podanymi powyżej (nacisnąć przycisk “Up/Down”  , itd.).

UWAGI: 
- Aby sprawdzić stan funkcji, nacisnąć przycisk “Up/Down”  : 
jeśli pojawi się napis "Eco", funkcja działa.

Filtracja wody

Filtracja wody jest konieczna aby utrzymać ją jasną i przezroczystą; 
czynność ta działa w ciągu dnia w następujący sposób: 

- dwa cykle filtracji, które powtarzają się co 12 godzin.

Każdy cykl filtracji charakteryzuje się fazą początkową, w której 
pompa i blower - tam gdzie jest obecny - zostają uruchamiane 
przez około jedną minutę, pojedynczo; następnie cykl kontynu-
uje uruchamiając urządzenie Clearray™ Pro3tect™ i pompę filtra-
cji przez pozostały okres czasu.

USTAWIENIE CYKLI FILTRACJI 
W celu ustawienia cyklu filtracji postępować w następujący sposób:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk “Pump”  przez około 5 
sekund: na wyświetlaczu pojawi się napis dx (gdzie “x” oznacza 
czas trwania w godzinach).

Zadziałać na przycisk “Up/Down”  w celu wprowadzenia żą-
danego czasu trwania (od minimum 0 do maksimum 12 godzin).
PRZYPIS: nacisnąć i przytrzymać przycisk aż do osiągnięcia żąda-
nej wartości; zwalniając przycisk i naciskając go ponownie, regula-
cja odbywa się w odwrotnej kolejności.

Naciskając ponownie przycisk “Pump”  zostaje potwier-
dzona wybrana wartość i przechodzi się do programowania 
opóźnionego startu, względem godziny “0”, cyklu (parametr 
sy, gdzie “y” oznacza liczbę godzin).

UWAGA! godzina “0” oznacza moment, w którym zostaje dostar-
czone napięcie do spa przy pomocy wyłącznika głównego, lub mo-
ment, w którym zostały zapamiętane parametry; jeśli, na przykład, 
ustawia się jako opóźnienie startu cyklu wartość “4”, oznacza to,że 
filtracja rozpocznie się po upływie 4 godzin od włączenia spa, lub 
po zapamiętaniu wyżej wspomnianych parametrów; można rów-
nież zmniejszyć do 0 wartość parametru, “s”: w tym przypadku cykl 
filtracji zostanie natychmiast uruchomiony.

Ustawić opóźnienie cyklu (od minimum 0 do maksimum 12) 
za pomocą przycisku “Up/Down”  i potwierdzić przyciskiem 
“Pump”  aby zapamiętać wprowadzone wartości i wyjść ze 
sposobu programowania.
Przy czynnej funkcji zaświeci się dioda odpowiedniego symbolu 
(jeśli migocze, oznacza to, że cykl został zawieszony; patrz odpo-
wiedni rozdział).

Podczas cyklu filtracji odpowiednia dioda LED miga.

UWAGI
Jeśli żaden przycisk nie zostanie dotknięty przez około 5 sekund, 
wychodzi się z trybu "ustawienie-parametry".
- Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, dane wpro-
wadzone do pamięci zostaną zachowane lecz godzina “0” będzie 
oznaczała moment, w którym została przywrócona dostawa energii 
elektrycznej; stąd może okazać się konieczne wyłączenie i ponowne 
włączenie wyłącznika głównego położonego w górze spa, aby “ze-
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stroić” opóźnienie startu cyklu z zapamiętanymi parametrami.
- Można zmienić parametry ustawienia cyklu filtracji w jakimkol-
wiek momencie, działając zgodnie z procedurą opisaną na począt-
ku rozdziału; ewentualnie zmieniając te parametry, godzina 
“0” zostanie “przesunięta” w chwili gdy zostaną zapamięta-
ne nowe wartości.

ZAWIESZENIE CYKLI FILTRACJI
Uruchomienie hydromasażu zawiesza cykl filtracji, lecz uru-

chamia się on po około 5 minutach od wyłączenia funkcji.
Poza tym w tych modelach, również tryb "silence" zawiesza 

cykl filtracji (więcej informacji można znaleźć w odpowiednim 
rozdz.).

Cykl filtracji może zostać zawieszony przez ochronę prze-
ciwzamrożeniową (tryb “Smart Winter”) lub z powodu przegrza-
nia wody; odnieść się do odpowiednich rozdziałów.

FILTR I ZAWÓR ROZDZIELCZY
Filtr składa się z termoplastycznego pojemnika, wewnętrznego sys-
temu dystrybucji i zaworu rozdzielczego.
Dźwignia zaworu rozdzielczego podczas używania spa, musi 
być pozostawiona na pozycji filtracji ("filtration").
Ewentualna zmiana funkcji zaworu rozdzielczego musi być 
wykonana przy zatrzymanej pompie filtracji, aby uniknąć 
ewentualnych uszkodzeń.

� UWAGA: zawsze uruchamiać zawór rozdzielczy przy 
zatrzymanych pompach!

Funkcje otrzymywane po uruchomieniu dźwigni zaworu rozdziel-
czego są następujące:

Pozycja "Winter": służy wyłącznie wtedy gdy spa nie jest 
używana i ułatwia całkowite opróżnienie filtra z wody.

Pozycja "Filtration": jest to normalna pozycja użytkowania, 
w której woda pochodząca ze spa jest tłoczona przez pompę 
poprzez materiał filtrujący, przepływa przez dolne elementy 
filtrujące systemu wewnętrznego rozprowadzania, następnie 
przepływa poprzez przyłącz powrotu i powraca poprzez dysze.

Pozycja "Backwash" (płukanie zwrotne): woda tłoczona jest 
przez pompę do filtra i prowadzona jest w kierunku przeciwnym 
do czynności filtracji, w celu oczyszczenia filtra. W tym wypadku 
woda wpływa do filtra poprzez środkową rurę, wypływa z dolnych 
elementów filtracji systemu wewnętrznego rozprowadzania, 
przepływa przez materiał filtracyjny i następnie wypływa z przy-

łącza, do którego jest podłączona rura spustowa, ciągnąc ze sobą 
osad przetrzymywany przez masę filtrującą podczas filtracji.

Pozycja "Rinse": w tej pozycji woda jest odprowadzana do 
studzienki ściekowej po jej filtracji. Celem jest usunięcie pierw-
szej przefiltrowanej wody, pozycja ta jest używana do czyszcze-
nia materiału filtrującego (w fazie rozruchu instalacji, natychmiast 
po pierwszym napełnieniu materiałem filtrującym, lub po jego 
ewentualnej wymianie).

CLEARRAY PRO3TECT™ (TAM GDZIE JEST PRZEWIDZIANY)
System Clearray Pro3tect™ pomaga dezynfekować i oczyszczać wodę, 
zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na środki chemiczne.

Działanie systemu Clearray Pro3tect™ jest automatyczne i 
zależy od uruchomienia pompy filtracji podczas cyklu filtracji, 
natomiast jest on wyłączony gdy działa hydromasaż; 40 minut 
po wyłączeniu powyższych funkcji, Clearray Pro3tect™ wznawia 
działanie (jeśli został włączony cykl filtracji).

Uruchomienie hydromasażu

Funkcja ta jest uruchamiana przyciskiem “Pump” (uru-
chomienie jest również sygnalizowane przez odpowiednią diodę - 
wyświetlacz B - która może migać lub świecić się stałym światłem; 
na wyświetlaczach A1/A2, przycisk na krótko podświetla się na nie-
biesko, a następnie powraca do białego światła).

A1

A2

B

A2

A1

Aby włączyć funkcję:
- nacisnąć krótko przycisk “Pump”  (wyświetlacz A1) aby włą-

czyć/wyłączyć pompę 1 (przycisk zaświeci się na krótko na nie-
biesko, a następnie ponownie zmieni kolor na biały);

- nacisnąć przycisk “Pump”  (wyświetlacz A2) aby włączyć/
wyłączyć pompę 2 (przycisk zaświeci się na krótko na niebiesko, 
a następnie ponownie zmieni kolor na biały);

- nacisnąć jeden raz przycisk “Pump”  (wyświetlacz B) aby 
włączyć pompę 1; nacisnąć go po raz drugi aby włączyć pompę 
2. Naciskając po raz trzeci przycisk, wyłączy się pompa 1, nato-
miast naciskając go czwarty raz wyłączy się również pompa 2. 

- Funkcja automatycznie zatrzymuje się po upływie 20 minut (jeżeli 
wcześniej nie została wyłączona przez użytkownika).
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- Jeśli uruchomiony został ogranicznik zużycia energii elektrycznej, 
grzałka wyłącza się po włączeniu pompy hydromasażu.

Lampka podwodna

Nacisnąć przycisk “Light”  aby włączyć lampkę, znajdują-
cą się na ścianie basenu (uruchomienie jest również sygnalizowa-
ne przez odpowiednią diodę - wyświetlacz B - która może migać lub 
świecić się stałym światłem; na wyświetlaczach A1/A2, przycisk na 
krótko podświetla się na niebiesko, a następnie powraca do białego 
światła).

Lampka będzie funkcjonować przez 3 godziny lecz może być 
wyłączona również wcześniej ponownie naciskając wspomnia-
ny przycisk (odnieść się do instrukcji użytkowania odnośnie funk-
cjonowania różnych sekwencji kolorów).

Funkcje użyteczne

FUNKCJA "SILENCE"
Ta funkcja zapobiega automatycznemu uruchamianiu pomp (cykl 
filtracji); dzięki temu może zmniejszyć hałas obecny w otoczeniu 
(na przykład podczas godzin nocnych).
Tryb przeciwzamrożeniowy ("smart winter", patrz odpowiedni 
rozdz.) ma pierwszeństwo przed funkcją "silence". 
Funkcja aktywowana jest za pomocą zewnętrznego czasomierza 
lub wyłącznika czasowego, który należy przygotować zgodnie 
ze wskazówkami zawartymi w karcie przedmontażowej; zwykle 
otwarty styk czasomierza musi być podłączony do skrzynki elek-
trycznej spa (patrz schemat elektryczny).

Za pomocą czasomierza zaprogramować okresy, w których chce 
się wyłączyć automatyczne funkcjonowanie pomp i/lub blowera 
(odnieść się również do dokumentacji załączonej do czasomierza).

Jest jednak możliwe włączenie hydromasażu i/lub lampki (w 
tych przypadkach funkcja "silence" zostanie zawieszona i wznowi 
swoje działanie po upływie około jednej minuty od wyłączenia hy-
dromasażu i/lub lampki).

Podczas funkcji, na wyświetlaczu pojawi się napis “Sby”.

Działanie cykli filtracji w zależności od funkcji "silence"
Jeśli programuje się funkcję "silence" tak, że pokrywa się ona z 
przedziałami czasowymi przeznaczonymi dla cyklu filtracji, cykl 
filtracji zostanie czasowo zawieszony; wznowi on swoje działa-
nie po zakończeniu funkcji "silence" przez pozostały okres czasu 
(przykład: jeśli funkcja trwa 6 godzin a cykl filtracji 8 godzin, ten 
ostatni wznowi działanie przez pozostałe 2 godziny). 

Jeśli jednak czas trwania funkcji "silence" jest dłuższy od cza-
su cyklu filtracji, ten ostatni po zakończeniu funkcji nie zostanie 
wznowiony, odsyłając w ten sposób filtrację do przyszłego cy-
klu: w tym przypadku jakość wody w spa może ulec pogorsze-
niu, ponieważ czas filtracji został skrócony.

Nie programować zbyt długich okresów czasu, które mogą 
znacząco skrócić czas filtracji: przepływ wody przez filtr musi 
być zawsze zapewniony .

PRZYPISY
- UWAGA: do zacisku przewidzianego w skrzynce elektrycznej musi 
być podłączony tylko jeden styk zwykle otwarty (nie zamknięty).
- Zaleca się programowanie funkcji "silence" tak, aby nie pokrywała 
się z cyklami filtracji.
- Jeśli pompa i/lub blower działają w momencie, gdy powinna roz-
począć się funkcja "silence", zostanie ona zawieszona a następnie 
wznowi swoje działanie po upływie jednej minuty od wyłączenia 
pompy i/lub blowera. 
- Jeśli podczas działania funkcji "silence", zostanie ustawiona nowa 
wartość temperatury, będzie ona ważna po zakończeniu funkcji.

BLOKADA KLAWIATURY
Aby uniknąć przypadkowych zmian niektórych ustawionych para-
metrów, istnieje możliwość włączenia funkcji “blokada klawiatury”. 

Aby uruchomić tą funkcję wystarczy jednocześnie nacisnąć 
wskazane przyciski przez około 3-5 sekund: 

~ 3-5”

Następnie pojawi się napis “Loc” (i kolejno wartość temperatury 
wody).

PRZYPISY
- Gdy wyświetlacz jest zablokowany nie jest możliwe włączenie 
pomp, lampki, itd.; można jednak używać okrągłych wyświetlaczy, 
aby korzystać z różnych funkcji.
  - Funkcja "blokada klawiatury" nie może być uruchomio-

na na okrągłych wyświetlaczach.

Aby wyłączyć "blokadę klawiatury" wystarczy nacisnąć jed-
nocześnie te same przyciski przez około 3-5 sekund (na wyświe-
tlaczu wyświetlona zostaje wartość temperatury wody).

Warunki nieprawidłowego działania
Sygnalizacja komunikatów i alarmów na wy-
świetlaczu

Obecność komunikatu lub alarmu sygnalizowana jest na wyświe-
tlaczu, który wskazuje kod odpowiadający rodzajowi anomalii.

-
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Jeżeli warunki alarmu trwają, kod będzie wciąż wyświetlany.
Uwaga: odnieść się również do rozdziałów opisujących różne funkcje.

 Sygnalizowanie na wyświetlaczu
- możliwe rozwiązanie

“L1” Pojawia się przy włączeniu spa jeśli poziom wody w base-
nie nie jest wystarczający (nie można uruchomić pomp). 
- Dolać wody do basenu aż komunikat zniknie.

“L2” Poziom wody w zbiorniku wyrównawczym nie jest wystar-
czający. 
- Zostaje włączony zawór elektromagnetyczny; po osiągnięciu 
prawidłowego poziomu komunikat znika.

“AL1” Nie został osiągnięty prawidłowy poziom napełnienia ba-
senu w ustalonym czasie (60'); nie można uruchomić pomp. 
- Wyłączyć i włączyć wyłącznik na linii zasilania spa; jeśli problem 
nadal istnieje, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu 
Jacuzzi®.

“AL2” Prawidłowy poziom napełnienia zbiornika wyrównaw-
czego nie został osiągnięty w ustalonym czasie (60 '). 
- Sprawdzić zawór elektromagnetyczny i odpowiedni przewód 
rurowy; jeśli problem nadal istnieje, zwrócić się do upoważnio-
nego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

“LL” Poziom wody w basenie nie jest wystarczający (nie można 
uruchomić pomp). 
- Dolać wody do basenu aż komunikat zniknie.

“ICE” włączona jest funkcja "Smart winter" (funkcja przeciwza-
mrożeniowa, odnieść się do odpowiedniego rozdziału) 
- Nie jest wymagane żadne działanie.

“CO” nie działa system sterowania lampki 
- Zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

“FLO”sygnalizator przepływu grzałki nie odczytuje przepływu 
wody (ogrzewanie nie może zostać uruchomione). 
- sprawdzić czy dip-switch nr 8 jest ustawiony na OFF (patrz 
rozdz. "Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne").
- Możliwa awaria sygnalizatora przepływu; zwrócić się do upo-
ważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®

“FLC” Sygnalizator przepływu wykrywa przepływ wody przy wy-
łączonej pompie filtracji
- Możliwa awaria sygnalizatora przepływu; zwrócić się do upo-
ważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®

“Er” Temperatura wody poza zakresem sterowanym przez sys-
tem lub uszkodzony czujnik temperatury.

NIE WCHODZIĆ DO WODY
Temperatura wody w basenie osiągnęła lub przekroczyła 45 °C (111 
°F); lub spadła poniżej 5 °C (41 °F); nie jest możliwe włączenie jakiej-
kolwiek funkcji.
- Zdjąć pokrywę ze spa, jeśli jest obecna, aby ułatwić chłodzenie 
wody. 
- Jeśli nadmierny wzrost temperatury jest spowodowany dużym 
nasłonecznieniem, dolać do spa zimnej wody. 
 Gdy temperatura mieści się w dozwolonym zakresie, można 
ponownie uruchomić pompy; jeśli tak się nie stanie, anomalia 
może być spowodowana usterką czujnika temperatury: wyłą-
czyć zasilanie i zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu 
Jacuzzi®

“HI” Temperatura wody jest zbyt wysoka. 
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Temperatura wody w basenie osiągnęła lub przekroczyła 42 °C 
(107.6 °F); nie jest możliwe włączenie jakiejkolwiek funkcji.
- Jeśli pokrywa jest nałożona na spa, zdjąć ją. 
- Jeśli nadmierny wzrost temperatury jest spowodowany dużym 
nasłonecznieniem, dolać do spa zimnej wody. 
 Kiedy temperatura zejdzie poniżej 40 °C (109 °F) można po-
nownie uruchomić pompy; jeśli do tego nie dojdzie, wyłączyć 
zasilanie i zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Ja-
cuzzi®

W razie przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej zaleca 
się skontaktować z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Ja-
cuzzi® podając, jeśli jest to wymagane, następujące dane:

- model;
- data zakupu;
- numer serii (wypisany na świadectwie gwarancyjnym).

model _______________________________
data zakupu ___________________________
numer serii ____________________________
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PROBLEM

Brudna woda

Nadmierne zużycie wody

Niski przepływ wody z dysz hydromasażu

Brak przepływu wody

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 

Zatkany lub zablokowany filtr

Niewystarczające uzdatnianie wody
Duża zawartość w wodzie materiałów sta-
łych

Niewłaściwa konserwacja

Wyciek na linii dopływu, odpływu na po-
łączeniach

Nadmierne parowanie i/lub przelew wody

Za niski poziom wody

Zatkany lub zablokowany filtr

Regulowane dysze częściowo zamknięte

Rury zasysania lub odpływu częściowo za-
tkane

Funkcjonowanie pompy na zbyt niskiej 
prędkości

Uszczelki pompy zużyte lub uszkodzone

Zbyt niskie napięcie

Brak prądu

Wyłączona pompa

Silnik nie jest podłączony

Główny wyłącznik wyłączony

Zadziałał wyłącznik różnicowy 

Pompa lub silnik wadliwy

Pompa filtracji nie działa (zbyt wysoka tem-
peratura wody, sygnalizator przepływu i/lub 
czujnik temperatury uszkodzone)

ROZWIĄZANIE

Czyścić lub wymienić filtr

Patrz rozdz. ”Uzdatnianie wody”

Patrz instrukcje dotyczące konserwacji

Naprawić wyciek

Używać pokrywę spa

Ustawić niższą temperaturę wody

Napełnić, aż zostaną przykryte wyżej po-
łożone dysze

Czyścić lub wymienić filtr

Otworzyć dysze

*

*

*

Skontaktować się z elektrykiem lub do-
stawcą energii elektrycznej

Ustawić główne wyłączniki na ON

Nacisnąć przycisk  

Sprawdzić podłączenia silnika

Ponownie włączyć wyłącznik

Ponownie włączyć wyłącznik

*

patrz tryb "smart winter", rozdz. dotyczący 
nadmiernej temperatury podczas cykli fil-
tracji i/lub rozdz. dotyczący sygnalizowa-
nia alarmów

Poszukiwanie awarii (odnieść się również do rozdz. “Warunki anomalijnego funkcjonowania”)
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Głośna pompa i silnik

Wycieki wody z wałka pompy (złącze obro-
towe pomiędzy pompą a silnikiem)

Silnik nie uruchamia się

Silnik zatrzymuje się

Pompa filtracji nie działa

Filtry zatkane

Wycieki wody na zasysaniu

Za niski poziom wody

Łożyska silnika zużyte lub wadliwe

Wirnik ociera się o korpus pompy

Ciała stałe w pompie

Uszczelka mechaniczna pompy zużyta lub 
uszkodzona

Brak prądu

Główny wyłącznik wyzwolił się

Zbyt niskie napięcie

Wyłącznik różnicowy wyzwolił się

Podłączenia błędne lub wadliwe

Wałek i wirnik zablokowane

Uzwojenia silnika spalone

Wadliwy kontakt w rozruchu silnika

Funkcja została zakończona

Przeciążenie

Nieodpowiednie kable zasilające

Brak prądu

jedną z przyczyn nieprawidłowego dzia-
łania może być nieprawidłowe ustawienie 
listwy przełączników B2 (dip switch nr 2)

Niewystarczający poziom wody w basenie (wy-
świetlacz wyświetla komunikat LL, L1 lub L2)

Główny wyłącznik wyzwolił się
Wyłącznik różnicowy wyzwolił się

Silnik wadliwy

Wyczyścić filtry

Zlokalizować i naprawić wycieki

Dolać wody do normalnego poziomu

*

*

*

Włączyć wyłącznik główny

Włączyć wyłącznik

Zwrócić się do elektryka lub do przedsiębior-
stwa dostarczającego energię elektryczną

Ponownie włączyć wyłącznik różnicowy

*

*

*

*

Ponownie nacisnąć przycisk  

Odczekać, aż silnik ostygnie, problem powi-
nien zniknąć. Jeśli nadal istnieje, sprawdzić *

Zwrócić się do elektryka 

Włączyć wyłącznik główny

Odnieść się do rozdz. "Podłączenia i bez-
pieczeństwo elektryczne"

Dolać wody, aż komunikat na wyświetla-
czu zniknie

Włączyć wyłącznik
Ponownie włączyć wyłącznik różnicowy

*
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* :  Kompetencja niezbędna do tego rodzaju napraw wymaga interwencji personelu wykwalifikowanego.
  Należy się zwrócić do sprzedawcy Jacuzzi® lub do upoważnionego Ośrodka Serwisu      

Do odpowiedzialności montera/właściciela należy, przed dokonaniem montażu, sprawdzenie i dostosowanie się do spe-
cyficznych rozporządzeń miejscowych. Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie udziela w związku z tym żadnej gwarancji i nie 
bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za zgodność wykonanego montażu. 

Nieprawidłowa praca minipool

Wyświetlacz pokazuje nieznaną wartość 
alfanumeryczną

Prawdopodobne przypadkowe naciśnięcie 
kombinacji klawiszy

Prawdopodobne przypadkowe naciśnię-
cie kombinacji klawiszy

Patrz rozdz. „Panel sterowania i funkcje” - 
„Kombinacja klawiszy”

Patrz rozdz. „Panel sterowania i funkcje” - 
„Kombinacja klawiszy”
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