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OSTRZEŻENIA

irma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej
m	Fodpowiedzialności
za szkody wynikające z nieprze-

Nie należy używać spa po spożyciu alkoholu, narkotyków
czy leków powodujących senność lub mogących podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.

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.

Nie należy używać spa kiedy warunki atmosferyczne na to
nie pozwalają (burze, itd.).

strzegania poniższych zaleceń.

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.

Dzieci muszą być nadzorowanie, aby nie bawiły się urządzeniem i nie wykonywały czynności zastrzeżonych dla osób
dorosłych i/lub wyspecjalizowanych (czynności konserwacji,
czyszczenia, itd.).

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.

Zanurzenie w zimnej wodzie może wywołać
m UWAGA:

hipotermię,
drgawki i skurcze mięśni, dezorientację

jak również zwiększyć ryzyko utonięcia. Nie korzystać samemu ze spa podczas działania pompy ciepła
w trybie chłodzenia lecz upewnić się, aby była zawsze
obecna inna dorosła osoba.

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 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.

Nie usuwać kratek ochronnych z dysz zasysania.

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.
		
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.

m

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

WAGA: Tylko pokrywy “nośne” mogą utrzymywać
m Uciężary
(MAX 200 kg), lecz nie mogą być poddawane
nagłym i gwałtownym przeciążeniom (podskoki, itd).

Zachować maksymalną ostrożność
m 	UWAGA:
podczas wchodzenia do spa.

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

Nie wskakiwać ani nie nurkować!

WAGA: Nie wkładać palców w otwory dysz
m  Umasażu!

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

wystawienie na działanie promieni słom	Długotrwałe
necznych może uszkodzić materiał, z którego została
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność
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pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen spa nie jest używany, nie narażać go na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych bez
odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana,
itd.). Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

łączniki główne zamontowane w dostępnej strefie, a następnie wezwać wyspecjalizowanego technika.
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.

Dla wszystkich czynności użytkowania i konserwacji spa odnieść się do niniejszej instrukcji i, gdzie wskazano, skontaktować się z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi® .

Bezpieczeństwo użytkowania
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, 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.

Sprawdzenia wstępne
Użytkownik musi znaleźć wykwalifikowaną osobę, która będzie w
stanie kierować i prowadzić instalację, w szczególności dotyczy to
następujących czynności:
 Sprawdzenie sprawności filtra i prawidłowego położenie
zaworu rozdzielczego, sprawdzenie działania instalacji.
 Kontrola różnych parametrów dotyczących uzdatniania
wody i dozowania dodatków koniecznych do zapewnienia
dobrej jakości wody.

■ Kombinacje klawiszy (owalny wyświetlacz)

Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi
uzdatniania wody.
WAGA: przeczytać i postępować zgodnie z wszystm	Ukimi
n UWAGA
instrukcjami dotyczącymi używania i sposobu
	
W przypadku nieprawidłowego działania, najpierw
przechowywania środków chemicznych, przestrzegając skrupulatnie wskazówek producenta znajdujących
się na opakowaniu.

sprawdź, czy te kombinacje klawiszy nie zostały
przypadkowo aktywowane.

Nie używać tabletek trójchlorku! Substancja
m	UtaWAGA!
może uszkodzić komponenty spa jak również spo-

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

 Sprawdzić i usunąć ewentualne komunikaty alarmowe
pojawiające się na wyświetlaczu spa.

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

wodować oparzenia i podrażnienia skóry i błon śluzowych. Stosowanie tej substancji powoduje utratę
gwarancji producenta.

 Konserwacja instalacji.

 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.

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.
W przypadku uszkodzenia czy niepoprawnego działania, użytkownik musi ograniczyć się do odłączenia instalacji, działając na wy-
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Hydromasaż

 Funkcja działa przez 20 minut lecz może być wyłączona
wcześniej po ponownym naciśnięciu tego samego przycisku.

Wodne muśnięcia pieszczące ciało i odprężające umysł. Doskonały
antystres, hydromasaż wpływa na rozluźnienie naprężenia mięśniowego, wprawia w dobry humor.

UWAGA: jeżeli jest czynny ogranicznik zużycia energii elektrycznej
(patrz instrukcja instalowania ), po włączeniu pompy hydromasażu, grzałka, wyłączy się.

B

A1

B

A1
A2

■ Zalecenia użytkowania
“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.
	“BX” - Często używany w siedzeniach relaksujących, ten, jedyny w swoim rodzaju
strumień, masuje łydki tworząc efekt odprężających i jednocześnie pobudzających "bąbelków".

A2

	
”FX small” - Pochodzące z technologii FX
dysze FX Small są idealnym rozwiązaniem
dla tych, którzy chcą masażu ukierunkowanego na kluczowe punkty nacisku, takie jak
stopy. Dysze są w pełni regulowane i umożliwiają uzyskanie idealnego masażu stóp z
maksymalną łatwością.

 Funkcja ta jest uruchamiana przyciskiem
(uruchomienie
jest również sygnalizowane przez odpowiednia 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).
 Aby włączyć funkcję:
- nacisnąć krótko przycisk
(wyświetlacz A1) aby włączyć/wyłączyć pompę 1 (przycisk zaświeci się na krótko na niebiesko, a
następnie ponownie zmieni kolor na biały);
- nacisnąć przycisk
(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
(wyświetlacz B) aby włączyć
pompę 1; nacisnąć go po raz drugi aby włączyć pompę 2. Naciskając po raz trzeci przycisk, wyłączy się pompa 1, natomiast
naciskając go czwarty raz wyłączy się również pompa 2.

	
“FX rotational” - Zupełnie nowe dysze, które pozwalają na intensywną hydroterapię.
Szczególne działanie spiralne tworzy rosnący przepływ powietrza i wody, który wykonuje energiczny masaż ramion i pleców.

“FX” - Dysze PowerPro® FX, o regulowanej
intensywności generują energiczny zlokalizowany przepływ, który tworzy spiralę
powietrza i wody idealną do stymulowania
grup mięśni średniej wielkości. Regulowane pod wysokim i niskim ciśnieniem dysze
FX zmniejszają napięcie w punktach nacisku ramion, szyi, pleców i łydek.

 Każda z dwóch pomp hydromasażu steruje pewną ilością
dysz:

1 2

	
”MX2” - Wytwarzają maksymalny przepływ
dzięki wyższemu stosunkowi powietrze/
woda w strumieniu ukierunkowanym, szczególnie skutecznym na mięśniach dolnej części pleców, aby wykonać energiczny i intensywny masaż mięśni lędźwiowych.
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VIRTUS
■ Dysze są rozmieszczone w siedzeniach zaprojektowanych w celu rozwinięcia “programu” dobrego samopoczucia, w którym występują po sobie masaż o
różnej intensywności oraz relaksujące przerwy...
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”NX2” - PowerPro® NX2 działają na najbardziej wrażliwe obszary szyi i pleców, wytwarzając stały i bardzo intensywny strumień
wody, który eliminuje napięcie i ból mięśni.

pierwszą sekwencję chromatyczną („cromodream”), w której kolory zmieniają się w sposób ciągły.
Aby zmienić sekwencję, zawsze wciskaj klawisz
(następuje
sekwencja „sunlight”, a następnie sekwencja „relax”).
 Po ostatniej sekwencji chromatycznej, po naciśnięciu klawisza
, światło powróci do koloru białego, a kolejność kolorów rozpocznie się od początku.

	
”PX” - Dysze Power Pro® PX wykonują delikatny masaż pulsacyjny, idealny dla małych
grup mięśni nadgarstka i dłoni.

 Lampka działa przez 3 godziny, lecz może być wyłączona
wcześniej naciskając i przytrzymując wspomniany przycisk.

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

	
”RX” - Obrotowe działanie tych dysz jest
w pełni regulowane. Dysze RX pokrywają
znaczny obszar, docierając do głównych
mięśni i nerwów pleców.

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.
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.

Lampka
Dzięki 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.

B

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”.

A1
A2

Filtracja wody

A1

B

Filtracja jest niezbędna, aby utrzymać czystość i przejrzystość wody
oraz wyeliminować cząsteczki w zawiesinie.
PRZYPIS: połączone działanie generatora światła UV i ozonu (Clearray Pro3tect™) pomaga w dezynfekcji i oczyszczaniu wody; po
włączeniu cyklu filtracji generator automatycznie się uruchomi i
wyłączy się po zakończeniu cyklu.

A2

 Funkcjonowanie Clearray Pro3tect™ jest automatyczne i jest
podporządkowane uruchomieniu pompy filtracji, podczas cyklu
filtracji, natomiast jest on wyłączony gdy działa hydromasaż lub
nawet sama lampka (a to dlatego, że przypuszcza się iż użytkownik znajduje się w basenie); 40 minut po wyłączeniu powyższych
funkcji (Virtus Pro: 15 minut), Clearray Pro3tect™ rozpocznie
działanie (jeżeli czynny jest cykl filtracji).
Szczegółowe informacje dotyczące programowania cykli filtracji zawarte są w instrukcji instalowania spa.

 Nacisnąć przycisk
aby włączyć lampkę znajdującą się na
ścianie basenu (zaświeci się odpowiednia dioda).
 Gdy włącza się reflektor, światło jest białe.
 Aby zmienić kolor, naciśnij kilkakrotnie przycisk
(światło
zmieni kolor na niebieski, a następnie pomarańczowy, żółty i zielony).
 Po kolorze zielonym, naciśnięcie klawisza

aktywuje
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Regulowanie temperatury wody

Funkcja “silence”

Woda w basenie podgrzewana jest za pomocą oporu elektrycznego lub wymiennika ciepła; sterowanie temperaturą jest regulowane
przez określone parametry ustawiane za pomocą panelu sterowania.
Zaleca się, aby nie ustawiać zbyt wysokich temperatur ogrzewania
wody.

Ta funkcja zapobiega automatycznemu uruchamianiu pomp (cykl
filtracji) i/lub blowera; dzięki temu może zmniejszyć hałas obecny w
otoczeniu (na przykład podczas godzin nocnych).
 Za pomocą czasomierza zaprogramować okresy, w których
chce się wyłączyć automatyczne funkcjonowanie pomp i/lub
blowera (odnieść się również do dokumentacji załączonej do
czasomierza).

B

 Jest jednak możliwe włączenie hydromasażu, blowera i/lub
lampki (w tych przypadkach funkcja "silence" zostanie zawieszona
i wznowi swoje działanie po upływie około jednej minuty od wyłączenia hydromasażu, blowera i/lub lampki).
 Podczas funkcji, na wyświetlaczu pojawi się napis “Sby”.
Dla każdego szczegółu dotyczącego funkcjonowania odnieść się do instrukcji instalowania spa.

B

Blokada klawiatury

 Nacisnąć przycisk “Up/Down”
: na wyświetlaczu pojawi
się aktualnie zapamiętana temperatura, pojawi się odpowiedni
symbol i zaświeci się dioda.

Aby uniknąć przypadkowych zmian niektórych ustawionych parametrów, istnieje możliwość włączenia funkcji “blokada klawiatury”.

 Nacisnąć i przytrzymać 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
wartości; zwalniając przycisk i naciskając go ponownie, regulacja
odbywa się w odwrotnej kolejności.
- W modelach wyposażonych w pompę ciepła Jacuzzi® Cool Power
wartość wyświetlanej temperatury można zmieniać od minimum
10 ° C do maksimum 40 ° 50÷104 °F).

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

~ 3-5”

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

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.

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

PRZYPISY
- Funkcja “blokada klawiatury” nie może być uruchomiona na
okrągłych wyświetlaczach.
- Gdy wyświetlacz jest zablokowany nie jest możliwe włączenie
pomp, lampki, itd.; można jednak używać okrągłych wyświetlaczy,
aby korzystać z różnych funkcji.
 Aby wyłączyć “blokadę klawiatury” wystarczy nacisnąć jednocześnie te same przyciski przez około 3-5 sekund (na wyświetlaczu wyświetlona zostaje wartość temperatury wody).

UWAGA: kiedy uruchomiona jest ochrona przeciwzamrożeniowa,
na wyświetlaczu pojawi się napis ICE.
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Warunki nieprawidłowego działania Sygnalizacja komunikatów i alarmów na wyświetlaczu
Obecność komunikatu lub alarmu sygnalizowana jest na wyświetlaczu, który wskazuje kod odpowiadający rodzajowi anomalii.
Jeżeli warunki alarmu trwają, kod będzie wciąż wyświetlany.
Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowania komunikatów alarmu zawarte są w instrukcji instalowania spa.

KONSERWACJA ZWYCZAJNA
Czynności związane z czyszczeniem otworów (dysz) do hydromasażu i konserwacją filtra są wyłączną odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej za zarządzanie i obsługę systemu.

poprawne działanie instalacji).
 Aby wyczyścić filtr, konieczne będzie okresowe wykonywanie operacji płukania zwrotnego w oparciu o wskazówki dostarczone przez manometr na zaworze rozdzielczym. To znaczy
należy zwrócić uwagę na ciśnienie wskazane przez manometr
w trakcie rozruchu instalacji, lub przy końcu okresowego płukania zwrotnego (ta wartość zwykle jest niższa od 1 atm); kiedy ta
wartość wzrasta o 0,2 atm max, w stosunku do wartości początkowej, musi być wykonane płukanie zwrotne filtra.

m

 WAGA: zawsze uruchamiać zawór rozdzielczy przy
U
zatrzymanych pompach!

 Zatrzymać pompy i wyłączyć zasilanie spa.
 Zdjąć korek zaworu rozdzielczego i podłączyć odpływ filtra
do studzienki za pomocą węża.

1

2

 Spa powinna być zawsze przykryta (kiedy nie jest używana):
w ten sposób, poza tym, że woda się nie zabrudzi, uniknie się
również utraty ciepła i parowania.
 Okresowo czyścić dysze do hydromasażu oraz dysze zasysania.
UWAGA
	
Nie należy nigdy przeprowadzać czyszczenia jeśli pompa jest w ruchu. Wcześniej wyłączyć wyłącznik główny.

m

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.

 Przesunąć dźwignię zaworu rozdzielczego na pozycję “BACKWASH”.

m

■ Konserwacja filtra
 Okresowo sprawdzać filtr; przy normalnym używaniu spa należy sprawdzać go przynajmniej raz w tygodniu ( filtry zatkane
nie utrzymują dobrej jakości wody; ponadto, uniemożliwia to

 Przywrócić zasilanie spa za pomocą wyłącznika wielobiegunowego znajdującego się na linii zasilania.
 Włączyć pompę filtracji na kilka minut.
Uwaga: jeśli poziom wody spadnie poniżej optymalnego poziomu,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat LL: wyłączyć zasilanie i uzupełnić właściwy poziom wody.
Jeśli pojawi się komunikat L2, zostanie uruchomiony zawór elektromagnetyczny aby przywrócić poziom wody w zbiorniku wyrównawczym (wydłuża to czas wymagany do płukania zwrotnego).
 Kiedy woda odpływu będzie czysta, wyłączyć zasilanie.
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 Ustawić dźwignię zaworu rozdzielczego na pozycji "FILTRATION".

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
W razie przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej zaleca
się skontaktować z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi® podając, jeśli jest to wymagane, następujące dane:

 Usunąć podłączenie do odpływu i ponownie nałożyć korek.

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

model________________________________
data zakupu____________________________
numer serii_____________________________
 Ponownie przywrócić zasilanie; jeśli wyświetlacz wizualizuje
skrót LL, uzupełnić wodę w spa aż komunikat zniknie.

■ Przygotowanie do sezonu zimowego

UWAGA: jeśli mimo płukania zwrotnego woda odpływu jest
brudna, należy wymienić materiał filtracyjny (piasek, płatki
poliestrowe, itd.). Odnieść się do instrukcji instalowania.

W rejonach, gdzie temperatury zimą często schodzą poniżej 0° C, w
okresie , w którym spa nie jest używana, postępować w następujący
sposób:

■ Konserwacja pokrywy termicznej

 Odłączyć napięcie na głównej szafie rozdzielczej (i na pompie ciepła Jacuzzi®, tam gdzie jest obecna).

Ogólne czyszczenie
 Usunąć brud za pomocą szczotki.

 Opróżnić całkowicie spa za pomocą zaworu spustowego,
który należy pozostawić otwarty.

 Myć pod strumieniem wody.

Opróżnienie spa 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 opróżnić również pompę za pomocą odpowiedniego korka drenującego.

 Powierzchnię pokrywy należy myć roztworem wody i łagodnego mydła, używając szczotki z miękkim włosiem.
 Spłukać dużą ilością wody, usuwając resztki środka do mycia.

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

 Suszyć w zacienionym i przewiewnym miejscu.

m

Obecność uporczywych plam i pleśni
W tym wypadku, należy zwrócić się do upoważnionego Ośrodka
Serwisu Jacuzzi®.

 Podłączyć wąż do zaworu spustowego filtra, aby spuścić
wodę znajdującą się wewnątrz.
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 Przykryć spa żeby się nie zabrudziła.

nym lub gdy temperatura otoczenia jest wyjątkowo niska.

 Przed ponownym użytkowaniem spa, odnieść się do rozdz.
“Sprawdzenia funkcjonowania - Pierwszy rozruch.

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

 W rejonach gdzie temperatury tylko okazjonalnie schodzą
poniżej 0 °C, spa może być utrzymywana w działaniu, ponieważ wyposażona 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, ewentualnie jeżeli różnice 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.

■ Konserwacja elementów z drewna syntetycznego

Panele z syntetycznego drewna wymagają niewielkiej konserwacji, do czyszczenia można użyć delikatnego detergentu, a następnie spłukać czystą wodą.

Uwaga: 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).

UWAGA
	
Nie używać strumienia wody do czyszczenia paneli, ponieważ może ona przenikać do wnętrza spa i spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

m

W celu wykonania wszystkich czynności związanych z konserwacją nadzwyczajną, zalecamy zwrócić się jednak do personelu
wyspecjalizowanego.

■ Konserwacja elementów z drewna naturalnego

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.

Niektóre panele okrywające i akcesoria spa 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.

■ Konserwacja systemu Clearray Pro3tect™

Czyszczenie
 Czynności konserwacyjne różnią się w zależności od miejsca
gdzie została ustawiona spa 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.

System filtracji Clearray Pro3tect™ wykorzystuje lampę UV i
automatyczny ozonator. Lampa musi być wymieniana co roku,
podczas gdy ozonator ma autonomię 3-5 lat.
UWAGA
	
Nie wykonywać żadnej czynności czyszczenia lub wymiany lampy UV i ozonatora. Nie należy patrzeć na
świecącą się lampę UV, może to spowodować poważne
uszkodzenie wzroku lub ślepotę. Skontaktować się ze
sprzedawcą lub upoważnionym ośrodkiem serwisu.

m

Odświeżanie
Przynajmniej raz do roku (lub nawet częściej, w zależności od
czynników, na które są narażone drewniane powierzchnie) należy postępować w następujący sposób:
 Lekko szlifować powierzchnię gąbką ścierną (lub papierem
ściernym o ziarnie 320) uważając, aby zbyt nie dociskać, szczególnie w pobliżu wypukłych elementów (krawędzie, itd.).
 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 nasłonecznio-
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