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PA oznacza Salus Per Aquam, czyli zdrowie dzięki
Wodzie: ta właśnie filozofia inspiruje wszystkie Spa
(minibaseny) firmy Jacuzzi®, lidera w dziedzinie hydromasażu.
Basen Santorini cechują maksymalne wydajności
terapeutyczno-sensoryczne, wyrażone idealnym, wydłużonym kształtem siedzeń do masażu całego ciała;
błogostan, który należy dzielić we dwoje.
Sugestywne nocne oświetlenie kaskady, ponadto
zintegrowany system audio z połączeniem bluetooth®
kompleteują doświadczenie całkowitego błogostanu
(wellness) bez granic.

T

roska o ciało i ducha dzięki wodzie, w celu usunięcia stresu lub nadania dobrego samopoczucia mięśniom i stawom opiera się na trzech czynnikach:
- ciepła woda, która podnosi temperaturę ciała i w
związku z tym rozszerza żyly i tętnice polepszając tym
samym krążenie krwi.
- ciężar ciała nie obciąża stawów; rzeczywiście, dzięki
zanurzaniu w wodzie obciążenie na stawy zmniejsza się
o około 90%.
- odpowiednie rozmieszczenie dysz oraz poprawne wymieszanie powietrza i wody, pozwala otrzymać masaż
hydroterapeutyczny, idealny dla wszystkich stref ciała:
szyi, ramion, pleców, kręgów szyjnych, lędźwiowych,
rąk, nóg ; masaż, który staje się jeszcze bardziej skuteczny i zabawny dzięki dyszom blower, specjalnym urządzeniom, które uwalniają z dna i z boków mini basenu
miliony baniek powietrza.
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Wstępne sprawdzenia

OSTRZEŻENIA

Użytkownik musi znaleźć wykwalifikowaną osobę, która będzie w
stanie kierować i prowadzić instalację, w szczególności dotyczy to
następujących czynności:

Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej
m odpowiedzialności
za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń.

X Kontrola różnych parametrów dotyczących uzdatniania
wody i dozowania dodatków koniecznych do zapewnienia
dobrej jakości wody.
Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych (*) należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi
uzdatniania wody i odpowiedniego katalogu.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej
i / lub poznawczej tylko wtedy, gdy są one nadzorowane lub
posiadają wiedzę niezbędną do bezpiecznego korzystania
z urządzenia jak również mających świadomość o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania.
Dzieci muszą być nadzorowanie, aby nie bawiły się urządzeniem i nie wykonywały czynności zastrzeżonych dla osób
dorosłych i/lub wyspecjalizowanych (czynności konserwacji,
czyszczenia, itd.).

(*) produkt dostępny tylko na rynku krajowym

X Sprawdzenie wydajności wkładów filtrujących.
X Sprawdzenie i usunięcie ewentualnych komunikatów
alarmu, które pojawiają się na wyświetlaczu.

Nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C.
Tolerowanie ciepłej wody jest różne w zależności od osoby.
Kobiety w ciąży i małe dzieci nie mogą używać spa bez
uprzedniej zgody lekarza i woda wtedy musi posiadać temperaturę niższą od 38 °C.

X Konserwacja instalacji.
Użytkownik, o ile nie należy do kategorii osób, o których mowa powyżej, musi ograniczyć się do działania zgodnie z tym co zostało
podane poniżej, unikając jakichkolwiek innych czynności. Musi
upewnić się, przed rozruchem instalacji, czy została ona przystosowana do poprawnego działania i czy temperatura wody odpowiada tej wybranej.

Należy bardzo uważać jeśli użytkownik jest sam w spa: zanurzenie przez dłuższy czas w ciepłej wodzie może spowodować
nudności, zawroty głowy i omdlenia. Jeśli użytkownik ma
zamiar korzystać ze spa przez dość długi okres czasu (przekraczający 10-15 minut) musi upewnić się, aby temperatura
wody była nieco niższa. Jest to również wskazane dla dzieci.

W przypadku uszkodzenia czy niepoprawnego działania, użytkownik musi ograniczyć się do odłączenia instalacji, działając na wyłączniki główne zamontowane w dostępnej strefie, a następnie wezwać wyspecjalizowanego technika.

Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na pom UWAGA:
krywie; nie kłaść na niej przedmiotów.

Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w razie gdy czynności powierzone wyspecjalizowanym osobom wykonywane są przez osoby nieupoważnione do ich wykonywania.

Tylko pokrywy “nośne” mogą utrzymywać
m UWAGA:
ciężary (MAX 200 kg), lecz nie mogą być poddawane
nagłym i gwałtownym przeciążeniom (podskoki, itd).
Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na innych rodzajach pokryw (które nie są nośne); nie kłaść na nich
przedmiotów.

Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapobiec przypadkowym upadkom do spa zaleca się zainstalować system zamykania na klucz, dostarczany wraz z
pokrywą termiczną(patrz instrukcja instalowania).

Instalacja, jeśli została zamontowana przez personel wykwalifikowany zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w instrukcji
montażu, nie przedstawia zagrożenia dla użytkownika. Bezpieczeństwo jednak jest również połączone z odpowiednim używaniem basenu, zgodnie z tym co zostało podane w tej instrukcji,
natomiast użytkownik musi powierzyć wykwalifikowanemu personelowi czynności opisane w instrukcji instalowania.
W celu przeprowadzenia ewentualnych konserwacji nadzwyczajnych i/lub napraw należy zwrócić się do Upoważnionych
Ośrodków i używać tylko oryginalnych części zamiennych.

m

UWAGA: Zachować maksymalną ostrożność
podczas wchodzenia do spa.
Nie wskakiwać ani nie nurkować!

m

UWAGA: Nie wkładać palców w otwory dysz
masażu!

Osoby chore na serce, cukrzycę, nadciśnienie czy niedociśnienie lub mające inne problemy zdrowotne nie mogą używać spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.
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Osoby chore na choroby zakaźne w toku nie mogą używać
spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.

cuzzi dotyczącego uzdatniania wody oraz odpowiedniego
katalogu i gdzie wskazano, skontaktować się z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®.

Nie należy używać spa po spożyciu alkoholu, narkotyków
czy leków powodujących senność lub mogących podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.
Nie należy używać spa kiedy warunki atmosferyczne na to
nie pozwalają (burze, itd.).
Osoby będące pod opieką lekarską muszą uzyskać zgodę lekarza przed używaniem spa, ponieważ niektóre leki mogą
powodować senność inne zaś mogą wpływać na bicie serca,
na ciśnienie krwi, na układ krążenia.
Zwracać dużą uwagę podczas wchodzenia i wychodzenia ze
spa: mokre powierzchnie są śliskie.
Podczas korzystania ze spa nie należy używać przedmiotów,
które mogą się uszkodzić lub przedmiotów kruchych.
Podczas używania spa należy trzymać głowę, ciało i odzież
w odległości przynajmniej 40 cm od dysz zasysania; długie
włosy powinny być odpowiednio związane lub upięte.
Nie należy używać urządzeń elektrycznych (radio, suszarka
do włosów, itd.) w pobliżu spa, chyba że jest pusta.
Nie usuwać kratek ochronnych z
dysz zasysania.
Nie uruchamiać spa jeśli kratki
ochronne nie są założone lub są
uszkodzone; w celu ich wymiany
należy zwrócić się do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi® lub do
upoważnionego Ośrodka Obsługi.

OCHRONNE MUSZĄ BYĆ WYMIENIANE CO 7
m OSŁONY
LAT

wystawienie na działanie promieni słoneczm Długotrwałe
nych może uszkodzić materiał, z którego została wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen
spa nie jest używany, nie narażać go na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.
Dla wszystkich czynności użytkowania i konserwacji spa odnieść się do niniejszej instrukcji i, gdzie wskazano, skontaktować się z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi® .
Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych, należy odnieść się do przewodnika systemu Ja-
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Hydromasaż

pompa 2 (Przedstawiony Model: Santorini)

W

odne muśnięcia pieszczące ciało i odprężające umysł... Przyjemne strumienie masujące, polepszające krążenie... Doskonały antystres, hydromasaż wpływa na rozluźnienie naprężenia
mięśniowego, wprawia w dobry humor.
W celu uruchomienia hydromasażu należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami:

X Ilość powietrza w hydromasażu
Intensywność hydromasażu zależy od ilości powietrza wprowadzonego do wody, jest ona regulowana za pomocą gałek sterowania
umieszczonych na brzegu spa.
X Nacisnąć przycisk “Pump 1”
aby włączyc odpowiednią
pompę. Nacisnąć przycisk “Pump 2” aby włączyć drugą pompę
do hydromasażu (na wyświetlaczu pojawią się wskazane symbole).

b

X Pompa/y funkcjonuje/ą przez 20 minut lecz może/mogą być wyłączone również wcześniej ponownie naciskając wspomniane przyciski.

c

c

a

b
a

c

c

X Każda pompa uruchamia konkretną serię strumieni:
d

pompa 1 (Przedstawiony Model: Santorini)
a

d
b

e
e

(Przedstawiony Model: Santorini)
PRZYPISY
- Po uruchomieniu hydromasażu zostaje również włączona (jeśli
nie została włączona wcześniej) pompa filtracji, która pracuje przez
10 minut po wyłączeniu pomp do hydromasażu.
- Tryb funkcjonowania urządzeń zależy od konfiguracji ograniczenia zużycia energii (patrz instrukcja montażu).
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Q Program dobrego samopoczucia

X Kaskada
Kiedy jest włączona pompa filtracji, automatycznie uruchomiona
zostaje kaskada na ścianie basenu. Aby zamknąć wypływ wody z
kaskady należy zadziałać na gałkę znajdującą się obok.

Dysze są rozmieszczone w siedzeniach zaprojektowanych w celu rozwinięcia “programu” dobrego samopoczucia, w którym występują
po sobie masaż o różnej intensywności oraz relaksujące przerwy...

P

rogram rozpoczyna się delikatnym masażem wzdłóż całego
ciała. Dwie regulowane dysze stymulują spiralą wody i powietrza strefę stóp, pobudzając krążenie i łagodząc dolne stawy.
Jednocześnie dysze grzbietowe tworzą zlokalizowany strumień,
który stymuluje szyję oraz plecy.

Q Wskazówki dotyczące korzystania z hydromasażu
“Serce” hydromasażu spa stanowi system strumieni wodnych mających na celu pobudzanie różnych części ciała, w zależności od
miejsca, w którym zostały umieszczone: masaż miękki i delikatny w
celu zasmakowania prawdziwego relaksu lub bardziej energiczne i
tonizujące strumienie pozbywające zmęczenia i rewitalizujące.

(Przedstawiony Model:
Santorini)

e

nergiczna dysza umieszczona w okolicy lędźwiowej tworzy
intensywny masaż; podczas gdy inne dysze stymulują układy
grzbietowe średniej wielkości, natomiast dysza umieszczona w
stopach wytwarza strumień zwarty.
masaż staje się bardziej energiczny, również dzięki rotacyjnemu
przepływowi wody.

Te dysze działają na bardziej wrażliwe części
szyi i pleców, poprzez strumień stały i bardzo
intensywny, który eliminuje naprężenie mięśniowe; możliwe jest również regulowanie ich
kierunku.

Strumień spiralny charakteryzujący te dysze
tworzy rosnący strumień powietrza i wody,
wykonuje on wzmacniający masaż na zainteresowane nim grupy mięśni.

(Przedstawiony Model:
Santorini)

Te dysze wytwarzają rotacyjny stumień wody,
przystosowany do masowania części lędźwiowej pleców i strefy stóp, możliwe jest również
regulowanie ich intensywności.

w

trzecim etapie, dwie dysze rotacyjne intensywnie masują
biodra, podczas gdy inne dysze wytwarzają strumień wody
stały i intensywny, przyczyniając się do rozluźnienia mięśni szyi
oraz pleców.

Ten rodzaj dysz wytwarza strumień zlokalizowany, tworzący spiralę powietrza i wody, idealną do pobudzania układów mięśni średniej
wielkości.

Ten rodzaj dysz wytwarza strumień zwarty i
ukierunkowany, dzięki wyższemu stosunkowi
woda/powietrze.

(Przedstawiony Model:
Santorini)
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g

X Nacisnąć przycisk “Blower”
aby uruchomić sprężarkę powietrza (na wyświetlaczu pojawi się wskazany symbol).

órne dysze, przeznaczone do intensywnej hydroterapii, tonizują strefę grzbietową; jednocześnie, niższe dysze o strumieniach rotacyjnych masują strefę lędźwiową. Energiczny masaż,
rozprowadzony po całej powierzchni pleców, działa rozluźniająco i ustępuje wzrastającemu dobremu samopoczuciu.

bl

bl

bl

(Przedstawiony Model:
Santorini)

bl

o

statni etap to całkowity relaks: wyżej położone strumienie
rozluźniają mięśnie grzbietowe natomiast dolne strumenie
rotacyjne delikatnie masują strefę lędźwiową.

(Przedstawiony Model: Santorini)

X Blower może być uruchomiony jednocześnie lub oddzielnie,
z pompami do hydromasażu i będzie funkcjonował przez 20 minut, może być również wyłączony wcześniej, naciskając ponownie wspomniany przycisk.

(Przedstawiony Model:
Santorini)

X Można wzbogacić efekt “blowera” zapachem ulubionej esencji dzięki specjalnemu wkładowi zapachowemu (*), który należy
umieścić w odpowiedniej wnęce (znajdującej się pod z zagłówkiem przeciwległym do skimmera; odnieść się do odpowiedniej części zawartej w instrukcji montażu).
(*) produkt dostępny tylko na rynku krajowym

Blower (opcja)

UWAGA: pragniemy przypomniec, że wszystkie czynności dotyczące wkładania lub wymiany wkładu zapachowego należą
do wyłącznych kompetencji operatora instalacji.

B

lower wytwarza niezliczoną ilość baniek powietrza za pomocą odpowiednich strumieni (na rysunku oznaczonych skrótem
“bl”), zwieksza utlenianie wody i ożywia w ten sposób komórki skóry, czyniąc ją piękniejszą i jaśniejszą.

PRZYPISY
- Uruchomienie blowera jednocześnie z pompami do hydromasażu
może wyłączyć grzałkę (jeśli jest włączona).
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Lampka

Sunlight
Zestaw trzech kolorów (żółty/pomarańczowy/biały), przerywany
chwilami koloru niebieskiego i fioletowego, przywołuje dobroczynne działanie światła słonecznego; kolor żółty i fioletowy na
przemian, poprawia nastrój oraz równowagę psycho-fizyczną.

D

zięki innowacyjnemu systemowi oświetlenia cyfrowego ledami można wzbogacić regenerujący efekt wody dzięki niezliczonej ilości kombinacji kolorów, wymieszanych w niezliczoną ilość
sekwencji... wszystko to po zwyczajnym naciśnięciu przycisku.

Relaks
Składa się z kolorów granatowego/pomarańczowego/niebieskiego/białego, ta sekwencja ułatwia odprężenie i relaks; nuta
koloru pomarańczowego wpływa na ocieplenie sekwencji z
tendencją do kolorów “zimnych”.

N.B.: niektóre modele wyposażone są w lampkę ledową o białym
świetle.

Kolory stałe
Poza tym można wybrać następujące kolory, wyświetlone w sposób stały: biały, jasno granatowy, pomarańczowy, żółty, zielony.

Ustawienie czasu

A

by móc poprawnie sterować filtracją wody oraz korzystać z trybu “oszczędność energetyczna”, należy ustawić aktualny czas:

X Nacisnąć przycisk “Light”
basenu.

aby włączyć lampkę na ścianie

PRZYPIS: niektóre modele wyposażone są w lampkę o białym
świetle.
X Po jej włączeniu, zostanie uruchomiony program działający
w momencie ostatniego zgaszenia lampki.
Jeżeli życzą sobie Państwo wybrać kolor, lub cykl kolorów,
występujący po kolorze wyświetlanym w danej chwili, należy
nacisnąć dwa razy przycisk w ciągu kilku sekund:
X Trzymać wciśnięty przycisk “Clock” przez około 5 sekund:
zostanie wyświetlony aktualny czas, cyfra oznaczająca godziny
miga i na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

- po pierwszym poleceniu lampka zgaśnie.
- po drugim, zostaje uruchomiony cykl koloru, który po nim następuje, w tej samej kolejności co ten uprzednio zgaszony.

X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” aby ustawić
godzinę (trzymając wciśnięte przyciski, zmiana nastąpi w szybkim tempie).

W celu powrotu do sposobu początkowego wyświetlania,
należy przegladnąć wszystkie opcje do dyspozycji, naciskając
wielokrotnie przycisk.

X Następnie nacisnąć przycisk “Clock”
aby przejść do ustawienia minut (cyfra odpowiadająca minutom zacznie migać).

X Lampka funkcjonuje przez 2 godziny lecz może być wyłączona wcześniej po ponownym naciśnięciu wspomnianego przycisku.

X Postępować zgodnie z instrukcją powyżej.

X Opisane kombinacje kolorów są modulowane pod względem odcienia i intensywności przez zintegrowany system cyfrowy.

X Ponownie nacisnąć przycisk“Clock” aby zapamiętać ustawione wartości i wyjść z procedury programowania.
Wyświetlenie czasu
X Aby wyświetlić czas, nacisnąć przycisk “Clock”

Cromodream
Cykl ten oferuje doświadczenie całego zestawu kolorów; kolory
ułożone zgodnie z ich uzupełnianiem się, przyjemnie rozpływają
się jeden w drugim, dając uczucie pełnego zadowolenia.

.

PRZYPISY
- Jeśli przez około 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk,
wychodzi się z procedury programowania, ewentualne ustawienia
nie zostaną zapamiętane.
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- Obecność baterii buforowej zapewnia utrzymanie czasu również
w przypadku braku zasilania instalacji.

PRZYPIS: jeśli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej,
ustawione dane zostaną zachowane.

“Instant Clear”
Ten szczególny rodzaj filtracji wskazany jest w szczególnych sytuacjach, jak na przykład przed lub po przyjęciu z przyjaciółmi lub w celu
ułatwienia rozpuszczenia się substancji użytych do odkażania wody.

Filtracja wody

F

iltracja, otrzymana dzięki połączonemu działaniu pompy oraz
wkładów filtrujących, jest niezbędna dla utrzymania wody czystej i przezroczystej oraz usunięcia cząsteczek w zawiesinie.
N.B.: niektóre modele wyposażone są w generator światła UV (Clearray™), który umożliwia dezynfekcję i czyszczenie wody; po włączeniu cyklu filtracji generator rusza automatycznie i wyłącza się
po zakończeniu cyklu.
Chociaż cykl filtracji nie został uruchomiony, po włączeniu hydromasażu, blowera lub tylko lampki, pompa filtracji włączy się automatycznie (a to dlatego, że przypuszcza się, iż użytkownik znajduje
się w basenie, stąd obecne są i cząstki w zawiesinie, które mogą obniżyć jakość wody). Pompa filtracji pracuje przez kolejne 10 minut
po wyłączeniu funkcji.

X Aby włączyć funkcję, należy trzymać wciśnięty przez około 5
sekund przycisk “Instant Clear” : na wyświetlaczu pojawi się
napis boo.

Ustawienie cykli filtracji
W celu ustawienia cyklu filtracji postępować w następujący sposób:

X Funkcja trwa 45 minut (wartość ta nie może zostać zmieniona)
lecz może być zatrzymana wcześniej po ponownym wciśnięciu
tego samego przycisku. Pompa filtracji oraz pompy do hydromasażu zostaną uruchomione według specjalnego cyklu.
Dla każdego szczegółu dotyczącego filtracji odnieść się do
instrukcji instalowania wyrobu.

X Trzymać wciśnięty przycisk “Filter” przez około 5 sekund:
na wyświetlaczu pojawi się napis Fdx (gdzie “x” oznacza czas
trwania w godzinach).
X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” w celu wprowadzenia żądanego czasu trwania (od minimum 0 do maksimum
12 godzin, wartość ta odpowiada ciągłej filtracji skoro cykl wykonywany jest co 12 godzin).
X Naciskając ponownie przycisk “Filter”
zostaje potwierdzona wybrana wartość po czym przechodzi się do programowania czasu rozpoczęcia (Fs).
X Najpierw należy ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem
“Filter”; następnie ustawić wartość minut, po czym ponownie
nacisnąć przycisk “Filter” aby zapamiętać wprowadzone wartości i wyjść z trybu programowania.
Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
symbol.
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Podgrzewanie wody

X Naciskając ponownie przycisk “Econo”
zostaje potwierdzona wybrana wartość po czym przechodzi się do programowania czasu rozpoczęcia (Edx).

P

odgrzewanie wody w basenie odbywa się dzięki grzałce elektrycznej (lub wymiennikowi ciepła) umieszczonej we wnęce
basenu; regulowanie temperatury kierowane jest specyficznymi
parametrami, ustawianymi poprzez panel kontrolny.

X Najpierw należy ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem
“Econo”; następnie ustawić wartość minut, po czym ponownie
nacisnąć przycisk “Econo” aby zapamiętać wprowadzone wartości i wyjść z trybu programowania.
Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
symbol.
X Aby wyłączyć funkcję należy ustawić wartość czasu trwania
równą 0 (zero).
PRZYPISY
- Minimalna temperatura, która cechuje tryb "oszczędności energii" nie
może być niższa niż 15 °C (59 °F) (minimalna temperatura utrzymania).
- Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, dane
wprowadzone do pamięci zostaną zachowane; jednak w momencie przywrócenia energii elektrycznej funkcja nie będzie działać lecz
rozpocznie się o ustawionej godzinie.

X Nacisnąć przycisk “Up” lub “Down” : na wyświetlaczu
pojawi się aktualnie zapamiętana temperatura oraz odpowiedni
symbol.

Utrzymanie minimalnej temperatury wody w basenie i
ochrona przeciwzamrożeniowa przewodów rurowych
(“Smart Winter”)
Oprogramowanie software systemu spa będącej w Państwa
posiadaniu, zostało zaprojektowane do sterowania w sposób racjonalny i sprawny wszystkimi tymi szczególnymi sytuacjami, które
mogą stwarzać zagrożenie zbyt dużego obniżenia temperatury i
zamarznięcia wody.
Co do wszelkich aspektów dotyczących podgrzewania wody i
bezpieczeństwa odnieść się do instrukcji instalowania wyrobu.
PRZYPIS: kiedy uruchomiona jest ochrona przeciwzamrożeniowa,
na wyświetlaczu pojawi się napis ICE.

X Trzymać wciśnięty przycisk “Up”
lub “Down”
w celu
zmiany wyświetlonej wartości, od minimum 15 °C do maksimum
40 °C (59÷104 °F).
X W celu ponownego wyświetlenia temperatury wody w basenie wystarczy nie dotykać żadnego przycisku przez około 5 sekund.

Tryb “oszczędność energii”
Funkcja ta pozwala utrzymać temperaturę wody 10 °C (50 °F) poniżej ustawionej wartości przez dany okres czasu.

Warunki nieprawidłowego działania
-sygnalizowanie alarmów-

O

becność alarmu sygnalizowana jest na wyświetlaczu, który
wskazuje kod odpowiadający rodzajowi anomalii. Jeżeli warunki alarmu trwają, kod będzie wciąż wyświetlany
Oto wykaz różnych rodzajów alarmu, które mogą się pojawić;
odnieść się do instrukcji instalowania wyrobu w celu szczegółowego
opisu różnych sygnalizacji, mogących się pojawić na wyświetlaczu.
X
“FLC”
W niektórych modelach może pojawić się na wyświetlaczu symbol
“FLC”.
- Zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Jacuzzi®.
X Nacisnąć przycisk “Econo” : na wyświetlaczu pojawi się
napis Edx (gdzie “x” oznacza czas trwania w godzinach).

X “FLO” (migający)
Grzałka nie włącza się.
- System próbuje trzy razy ponownie włączyć grzałkę.

X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” aby wprowadzić żądany czas trwania (od minimum 0 do maksymalnie 24 godzin, wartość ta odpowiada funkcji zawsze włączonej ).

X
“FLO” (stały)
Grzałka nie może być uruchomiona.
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- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części minibasenu; jeżeli pomimo to sygnalizacja
jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
X “HOH” Temperatura mierzona na grzałce jest wyższa lub równa
48 °C (118 °F) (grzałka jest wyłączona).
NIE WCHODZIĆ DO WODY
- Jeżeli warunek alarmu nie zniknie, spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części minibasenu; jeżeli pomimo to sygnalizacja nadal działa, zwrócić się
do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
X “Ho” Temperatura wody jest zbyt wysoka.
NIE WCHODZIĆ DO WODY
- 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 43 °C (109 °F) spa powinna
uruchomić się automatycznie; jeśli do tego nie dojdzie, odłączyć
prąd i powiadomić upoważniony Ośrodek Serwisu Jacuzzi®.

X Po zakończeniu procesu rozpoznania (pairing) i po wykonaniu połączenia mogą Państwo używać system audio spa w celu
słuchania Państwa ulubionych utworów
PRZYPIS: po zespoleniu obydwóch urządzeń, odtwarzacz MP3 i urządzenie Bluetooth® spa mogą połączyć się bez konieczności przeprowadzenia ponownego procesu rozpoznania; proces ten musi być jednak
przeprowadzony w przypadku gdy zostaną anulowane zapamiętane
ustawienia, na przykład w razie wykonanej naprawy lub inicjalizacji (reset).

X “rPF” Czujnik temperatury źle funkcjonuje.
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Nie jest możliwe włączenie jakiejkolwiek funkcji.
- Zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Jacuzzi®.

PRZYPIS: podczas używania spa, zalecamy ustawić odtwarzacz
MP3 w miejscu nie narażonym na bryzgi wody i wykonywać różnego
rodzaju regulacje za pomocą panelu położonego na ścianie spa.

X “HPF” Interwencja termostatu bezpieczeństwa.
Nie można uruchomić grzałki elektrycznej.
Grzałka elektryczna została wyłączona z powodu przegrzania;
może to być spowodowane nieregularnym przepływem wody.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części spa (reset systemu); jeżeli pomimo to
sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego
Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

REGULACJE ZA POMOCĄ PANELU
Dzięki panelowi znajdującemu się na ścianie spa, mogą Państwo z łatwością sterować systemem audio, będąc wygodnie zanurzeni w wodzie.

System Audio (opcja)
UŻYWANIE ODTWARZACZA MP3 (nie będącego w dotacji)
Przed rozpoczęciem używania systemu audio, odtwarzacz MP3
musi być w stanie komunikować z urządzeniem Bluetooth® spa;
należy więc “połączyć” obydwa urządzenia w procesie rozpoznania
nazywanego “pairingiem”:
X Należy upewnić się czy spa jest zasilana (wyświetlacz się świeci).

Odtwarzanie/pauza utworu muzycznego
X Naciskając ten przycisk
, czasowo wstrzymywane jest
odtwarzanie utworu; po ponownym wciśnięciu tego przycisku
wznawiane jest słuchanie.

X Aby przeprowadzić “pairing” należy posłużyć się wskazówkami zawartymi w instrukcji otwarzacza MP3 .
PRZYPIS: w celu używania systemu audio spa, należy wybrać
urządzenie Bluetooth® nazywane “BT Jacuzzi”; odpowiadający mu
kod dostępu to 0000.
PRZYPIS: urządzenie Bluetooth® spa znajduje się w dole po opanelowanej stronie (patrz rysunek) i działa za każdym razem gdy spa
jest włączona.

Regulowanie głośności
X Nacisnąć przyciski lub w celu, odpowiednio, zwiększenia lub zmniejszenia głośności; trzymając wciśnięte przyciski,
regulacja odbywa się w sposób ciągły.
PRZYPIS: po wyłączeniu basenu spa, zostaje zapamiętany poziom
głośności czynny w tym momencie i przy kolejnym włączeniu basenu zostaje on utrzymany.
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KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Mute
X W celu natychmiastowego obniżenia głośności należy nacisnąć przycisk ; po jego ponownym wciśnięciu, głośność powoli powróci do poprzednego poziomu

X Minibasen powinien być zawsze przykryty (kiedy nie jest
używany): w ten sposób, poza tym, że woda się nie zabrudzi,
uniknie się rownież utraty ciepła i parowania.

Wybór utworu
X Naciskając przyciski lub można przejść, odpowiednio,
do kolejnego lub poprzedniego utworu.
PRZYPIS: natomiast trzymając wciśnięte przyciski lub mozna
odpowiednio, przewinąć aktualnie słuchany utwór do przodu lub
do tyłu.
Przypominamy, że pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje powrót do początku utworu, zaś natychmiastowe kolejne naciśnięcie
powoduje wybór poprzedniego utworu.

X Okresowo czyścić dysze do hydromasażu oraz dysze zasysania.

przycisk Bluetooth® ( )
X Jeżeli istnieją trudności w wykonaniu procesu rozpoznania
(pairing), należy spróbować uruchomić urządzenie Bluetooth®
spa trzymając wciśnięty przez około 5 sekund przycisk .
X Jeżeli istnieją trudności w wykonaniu połączenia, należy
spróbować ustawić odtwarzacz MP3 w “oczekiwaniu na połączenie Bluetooth®” (odnieść się do odpowiedniej instrukcji) i nacisnąć
przycisk
panelu.

m

UWAGA: trzymając wciśnięty, w tym samym momencie i przez
około 5 sekund, przycisk
i przycisk zostaną usunięte wszystkie zapamiętane adresy.

UWAGA
Po wykonaniu czyszczenia założyć natychmiast kratkę na dysze zasysania; te urządzenia zabezpieczające
muszą przykryć zasysanie, aby zmniejszyć ryzyko uwięzienia włosów lub innych części ciała. Czyszczenie dysz
musi zostać wykonane kiedy basen jest opróżniony.
Należy pamiętać, aby zamontować wszystkie części zanim spa zostanie ponownie napełniona.
Kratki dysz zasysania muszą być sprawdzane przynajmniej raz w tygodniu.

X Regularnie czyścić poduszki, używając ściereczki, mydła i
wody. Zaleca się używanie substancji ochronnych celem zwiększenia odporności na wodę i utrzymania połyskliwego wyglądu.

Q Konserwacja filtrów wkładowych
Filtry muszą być okresowo czyszczone, w zależności od częstości
używania minibasenu i w razie potrzeby muszą być wymienione.
Wkłady filtrujące są dostępne u sprzedawców i w upoważnionych Ośrodkach Serwisu Jacuzzi®.
X Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić skimmer i wyjąć ewentualne osady jak liście, włosy, itd.
X Przy normalnym używaniu minibasenu należy sprawdzać filtry przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli jest to konieczne, należy
je oczyścić ponieważ filtry zatkane nie utrzymują dobrej jakości
wody; ponadto, uniemożliwia to poprawne działanie instalacji.
X Aby oczyścić filtry należy zdjąć pokrywę (C) skimmera, odkręcić kosze filtrów i wyjąć je.
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Q Konserwacja pokrywy termicznej

1

Tkanina
X Wyjąć pokrywę ze stelaża i rozłożyć ją na płaskiej powierzchni.
X Zwilżyć materiał czystą wodą.
X Rozprowadzić po powierzchni w jednolity sposób rozcieńczony, delikatny roztwór mydlany.
X Pozostawić roztwór przez 2-3 minuty w zależności od stopnia zabrudzenia.

2

X Czyścić pokrywę miękką szczotką.
X Opłukać dużą ilością czystej wody w celu usunięcia wszelkich
pozostałości roztworu mydlanego.

4

X Powtórzyć czynność w przypadku dużych narostów.
X Jeżeli jest to konieczne należy wykonać wyżej wspomniane
czynności również na odwrotnej stronie pokrywy.
X Odczekać aż pokrywa wyschnie; następnie nałożyć ją na stelaż aby zupełnie wyschła.

3

Skóra winylowa
X Stosować delikatny detergent następnie opłukać czystą wodą.
X Jeżeli jest to konieczne, po czyszczeniu należy użyć odpowiedniego produktu do renowacji i zachowania połysku materiału.

X Oddzielić fałdy filtru i oczyścić je strumieniem wody pod ciśnieniem.
Jeżeli filtr jest zatkany, zalecamy użycie odpowiednich środków zapobiegających tworzeniu się narostów/odtłuszczających, do nabycia u
upoważnionych sprzedawców lub w Ośrodkach Serwisu Jacuzzi®.
X Zamontować filtry powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Po oczyszczeniu filtru, nie włączać minibasenu zanim
nie zostały złożone wszystkie komponenty.

m
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QKonserwacja elementów z drewna naturalnego

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Niektóre panele okrywające i akcesoria mini basenów Jacuzzi®
wykonane są z naturalnego drewna, traktowane awangardowymi
produktami, które podkreślają jego naturalne piękno i zapewniają
ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.
Na panele i akcesoria nakładana jest warstwa koloru przede
wszystkim w celu ujednolicenia odcienia drewna; następnie nakładane są dwie warstwy oleju syntetycznego, który nadaje wyrobowi
naturalny i szczególnie “ciepły” wygląd.

Q Przygotowanie do zimy
W rejonach, gdzie temperatury zimą często schodzą poniżej 0°
C, w okresie , w którym minibasen nie jest używany, postępować w
następujący sposób:
X Wyłączyć napięcie na głównej tablicy elektrycznej.

Czyszczenie
X Czynności konserwacyjne różnią się w zależności od miejsca
gdzie został ustawiony minibasen i/lub akcesoria (są narażone
na działanie czynników atmosferycznych lub nie).
W każdym wypadku należy myć okresowo wszystkie powierzchnie miękką wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi a następnie opłukać.
Nie należy używać środków zawierających alkohol, substancji
antywapiennych, amoniaku, produktów ściernych lub roztworów bielących.
Nie należy używać wosku lub środków polerujących.

X Całkowicie opróżnić minibasen za pomocą zaworu spustowego, który pozostanie otwarty, oraz ewentualnego zaworu zasuwowego zamontowanego na odpływie pomocniczym (jeżeli
został zamontowany; odnieść się do karty przedmontażowej).
Opróżnienie minibasenu nie jest całkowite; zastoje wody na
siedzeniach i na dnie basenu mogą być usunięte za pomocą gąbki,
natomiast pozostałości wody w przewodach rurowych mogą zostać zassane poprzez dysze hydromasażu i zasysania, za pomocą
pompy zasysającej płyny.
Zaleca się włączyć na krótko blower w celu usunięcia pozostałości wody z obwodu, należy również opróżnić pompy za pomocą
odpowiedniego korka drenażu.

m

Odświeżanie
Przynajmniej raz do roku (lub nawet częściej, w zależności od
czynników, na które są narażone drewniane powierzchnie) należy postępować w następujący sposób:

WAŻNE
W zimnych klimatach, gdzie temperatura spada znacznie poniżej 0 °C, zaleca się usunięcie pozostałości wody
z obwodu.

X Lekko szlifować powierzchnię gąbką ścierną (lub papierem
ściernym o ziarnie 320) uważając, aby zbyt nie dociskać, szczególnie w pobliżu wypukłych elementów (krawędzie, itd.).

X Wyjąć i oczyścić wkład filtru; następnie przechowywać go w
suchym miejscu.

X Usunąć wszelkie pozostałości pyłu po szlifowaniu i nałożyć
za pomocą pędzla o miękkim włosiu, warstwę oleju syntetycznego, najpierw w poprzek a następnie na całej wysokości panelu.
Nie należy wykonywać tych czynności w miejscu nasłonecznionym lub gdy temperatura otoczenia jest wyjątkowo niska.

X Przykryć minibasen żeby się nie zabrudził.
X Przed ponownym użytkowaniem minibasenu, odnieść się do
rozdz. “Sprawdzenia funkcjonowania - Pierwszy rozruch.

X Za pomocą szmatki z mikrofibry usunąć olej w nadmiarze,
następnie pozostawić całość do wyschnięcia przez około godzinę (przy temperaturze 20 °C).

X W rejonach gdzie temperatury tylko okazjonalnie schodzą
poniżej 0 °C, minibasen może być utrzymywany w działaniu, ponieważ wyposażony jest w “ochronę przeciwzamrożeniową”, która gwarantuje utrzymanie minimalnej temperatury wody (patrz
rozdz. “Regulowanie temperatury wody” - paragrafy “Utrzymanie
minimalnej temperatury wody ” i “Ochrona przeciwzamrożeniowa
przewodów rurowych - “Smart Winter”).

Przypis: narzędzia użyte do malowania mogą być myte w tempertynie i ponownie wykorzystane do kolejnych prac.
Jeżeli konieczne są bardziej zaawansowane prace odświeżające
(na przykład, gdy warstwa ochronna uległa dogłębnemu zniszczeniu) zaleca się szlifować całą powierzchnię aż do surowego
drewna, ewentuanie jeżeli róznice w zabarwieniu są zbyt wyraźne należy nałożyć warstwę koloru. Następnie należy nałożyć
przynajmniej dwie warstwy oleju (lub nawet trzy, jeżeli jest to
konieczne) postępując w ten sam sposób jak zostało to opisane
w przypadku fazy odświeżania.

QKonserwacja elementów z drewna syntetycznego
Panele z syntetycznego drewna wymagają niewielkiej konserwacji, do czyszczenia można użyć delikatnego detergentu, a następnie spłukać czystą wodą.
UWAGA
Nie używać strumienia wody do czyszczenia paneli, ponieważ może ona przenikać do wnętrza spa i spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

Przypis: należy zawsze upewnić się, aby pomiędzy nałożeniem jednej i drugiej warstwy, wyrób był idealnie suchy (zwykle wystarczają
1-2 godziny, przy temperaturze otoczenia około 20 °C).

m

W celu wykonania wszystkich czynności związanych z konserwacją nadzwyczajną, zalecamy zwrócić się jednak do personelu
wyspecjalizowanego.
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UWAGA: pozostałości po szlifowaniu, narzędzia i szmaty używane do nakładania produktu mogą ulec samo zapaleniu jeżeli pozostaną na świeżym powietrzu: należy przechowywać
pozostałości (zanurzone w wodzie) w metalowych, dokładnie
zamkniętych pojemnikach i natychmiast przystąpić do ich utylizacji skrupulatnie przestrzegając obowiązujących w tej materii przepisów.

QKonserwacja clearray™
System filtracji Clearray™ wykorzystuje lampę UV. Po upływie
roku lampa musi zostać wymieniona.

m

UWAGA
Nie wykonywać żadnej czynności czyszczenia lub wymiany lampy UV. Nie należy patrzeć na świecącą się
lampę UV, może to spowodować poważne uszkodzenie
wzroku lub ślepotę. Skontaktować się ze sprzedawcą lub
upoważnionym ośrodkiem serwisu.
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JACUZZI EUROPE S.p.A.
S.S. 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.eu • info@jacuzzi.eu

Jacuzzi Spa & Bath Ltd
Woodlands • Roysdale Way
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Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH
Hauptstraße 9-11 • 71116 Gärtringen, Germany
Tel. +49 (0) 7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

Jacuzzi France s.a.s.
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Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
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Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es
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