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OSTRZEŻENIA

 FIRMA JACUZZI EUROPE S.P.A. NIE BIERZE NA SIEBIE ŻAD-
NEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z 
NIEPRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZALECEŃ.

m  Jeśli zdecydują Państwo, do okresowych napełnień, 
podłączyć się do miejskiej sieci wody pitnej, wspo-
mniane podłączenie musi być wykonane zgodnie z 
normą  EN1717, stosując sposób przeciwdziałania za-
nieczyszczeniom “AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku ja-
kichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą 
zaopatrzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem. 

  Nie podłączać spa do instalacji wodnej za pomocą 
węża używanego do podlewania ogrodu.

n  UWAGA: Przed przygotowaniem systemu odpływowe-
go, do którego ma być podłączona spa, należy zwrócić 
się do władz lokalnych o udostępnienie norm, które 
dotyczą usuwania wody uzdatnianej chemicznie.

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 okazjonalnie scho-
dzą poniżej 0 °C, spa może być utrzymywana w działaniu, 
ponieważ wyposażona jest w “ochronę przeciwzamroże-
niową”, która gwarantuje utrzymanie minimalnej tempera-
tury wody (patrz rozdz. “Regulowanie temperatury wody” 
- “Zapobieganie zamarzaniu wody w przewodach rurowych 
wody ” -  tryb “Smart Winter”).

W dłuższych okresach nieużywania zaleca się całkowicie 
opróżnić instalację. 
Okresowe opróżniana, podczas normalnego użytkowania, 
różnią się w zależności od częstości użytkowania, substancji 
zanieczyszczających, typu instalacji. Nawet przy umiarko-
wanym użyciu zaleca się wymienić wodę przynajmniej raz 
w miesiącu.

m   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). Je-
żeli basen spa nie jest używany, nie narażać go na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych bez od-
powiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). 
Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania 
tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

m  Komponenty i urządzenia pod napięciem (za wyjąt-
kiem tych zasilanych niskim napięciem nie przekra-
czającym 12 V) nie mogą być dostępne dla osób zanu-
rzonych w mini basenie.

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).

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

m  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.

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

m  UWAGA: (IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej, 
która zasila urządzenie nie może przekraczać 600 kPa 
(6 bar) i, w przypadku zaopatrzenia w wodę za pomo-
cą zaworu/ów elektromagnetycznego/ych (np. zbior-
nik wyrównawczy) musi mieć minimalną wartość rów-
ną 35 kPa (0,35 bar).
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MONTAŻ

 m  Czynności opisane w tej instrukcji muszą być wy-
konane tylko przez personel wyspecjalizowany i 
upoważniony.

 PRZYGOTOWANIE 
 DO MONTAŻU

Odnieść się do karty przedmontażowej załączonej do produktu 
oraz schematów elektrycznych i do informacji podanych poniżej:

Sprawdzić czy zostały przygotowane następujące podłącze-
nia (mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy  2, 2a, 3, 3a; mod. Pro-
file Pro  2; mod. Virtus Pro:  2a, 2b, 2c):

- podłączenia do sieci wodnej i studzienek odpływowych;

- połączenie hydrauliczne między spa, spa-pak i zbiornikiem 
wyrównawczym, dla mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus 
Pro bez zintegrowanych zbiorników wyrównawczych.

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

- podłączenie przycisków i lampki (odnieść się również do rozdz. 
“Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne);

- (mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus Pro) podłączenia 
elektryczne pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym i skrzynką 
elektryczną spa-pak (odnieść się również do rozdz. “Podłączenia 
i bezpieczeństwo elektryczne);

- podłączenie skrzynki elektrycznej zamontowanej na spa pak 
do instalacji elektrycznej budynku; wyłącznik główny sekcyjny 
musi zostać przewidziany w bezpiecznej i dostępnej dla użyt-
kowników strefie (odnieść się również do rozdz “Podłączenia i bez-
pieczeństwo elektryczne);

W przypadku montażu na zewnątrz w celu uniknięcia 
zastojów wody, zaleca się wykonanie drenażu kanałów kabli 
elektrycznych i ewentualnych korytarzy inspekcyjnych. W zim-
nych obszarach, aby zapobiec ewentualnym szkodom spowo-
dowanym przez mróz, należy przygotować zawory całkowicie 
drenujące przewody rurowe podłączone do spa-pak, zawory 
muszą być zamontowane w najniższym punkcie rur (mod. Ali-
mia, Sienna, Virginia, Enjoy  2, 2a, 3, 3a - szczeg.32; mod. Profile 
Pro  2 - szczeg.14; mod. Virtus Pro:  2a, 2b, 2c szczeg. 11).

W przypadku instalowania w budynku, należy wziąć pod 
uwagę fakt, że parowanie wody ze spa (szczególnie w wyso-
kich temperaturach) może stwarzać bardzo wysokie poziomy 
wilgotności. Wentylacja naturalna czy wymuszona wpływa na 
utrzymanie osobistego komfortu i na zmniejszenie szkód w po-
mieszczeniu wywołanymi przez wilgoć.
Firma Jacuzzi Europe nie odpowiada za ewentualne szkody 
wynikające z nadmiernej wilgotności.
Aby wykonać instalację w budynku należy skonsultować się 

ze specjalistą.

PRZYPIS: rury oraz zawory kulowe z PCV (o średnicy odpowiada-
jącej przewodowi rurowemu), służące do podłączenia basenu do 
spa-pak oraz do zbiornika wyrównawczego, nie są dostarczone 
przez firmę Jacuzzi Europe S.p. A., jako, że ich ilości zależą od typu 
instalacji.

 INSTRUKCJE MONTAŻU

n  Przed przystąpieniem do montażu przeczytać do-
kładnie i w całości instrukcje

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

 Spa są starannie zapakowane w specjalnej drewnianej skrzyni, 
która gwarantuje ochronę w trakcie transportu. Firma Jacuzzi 
nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia podczas 
transportu lub wynikające z pośredniego magazynowania.
 Po otrzymaniu spa konieczne jest sprawdzenie całości opako-
wania i wystąpienia natychmiast z ewentualnymi roszczeniami 
reklamacyjnymi do przewoźnika.

Uwolnić spa z opakowania: dla wszelkich kolejnych czynno-
ści transportowych czy ustawienia należy podnosić ją wyłącz-
nie za brzeg i NIGDY za przewody rurowe. 
 Ponieważ spa jest bardzo ciężka, należy przemieszczać ją za 
pomocą odpowiednich środków z zachowaniem jak najwięk-
szej ostrożności, używając zawsze rękawice  ochronne.

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

Instalator będzie musiał wybrać rury o odpowiedniej średni-
cy do połączeń i zminimalizować zakrzywienia (ewentualnie za 
pomocą elastycznych rur z PCV), aby jak najbardziej zmniejszyć 
straty obciążeniowe. Należy również zamontować odpowied-
nią ilość zaworów kulowych z PCV (mod. Alimia, Sienna, Virginia, 
Enjoy  2, 2a, 3, 3a; mod. Profile Pro  2; mod. Virtus Pro:  
2a, 2b, 2c) aby ułatwić ewentualne czynności konserwacyjne, 
bez konieczności opróżniania spa (patrz demontaż filtra, pomp, 
wymiana przewodów rurowych podłączonych do systemu, itd.).
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USTAWIENIE SPA

Ustawić basen na odpowiednim płaskim miejscu przystoso-
wanym do obciążenia.

(mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy  2, 2a, 3, 3a) Obudowa spa 
wyposażona jest w metalowe regulowane nóżki, odpowiednio 
umieszczone i wykorzystywane do regulowania tak wysokości 
jak i poziomu basenu.
PRZYPIS: wszystkie nóżki muszą opierać się o posadzkę i być do 
niej przytwierdzone.
(mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy  2, 2a, 3, 3a - szczeg. A/B) Poza 
tym spa wyposażona jest we wsporniki do nałożenia na brzegi ryn-
ny przelewowej, są one dostosowane do utrzymania zwiększonego 
obciążenia na krawędź basenu podczas wchodzenia i wychodzenia 
osób; zainstalowanie tych wsporników musi być wykonane pod-
czas montażu. 

n  Ze względu na dużą zawartość wody, konieczne jest 
zainstalowanie wspomnianych wsporników, bez któ-
rych basen może zostać nieodwracalnie uszkodzony.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE SPA-PAK 
(ORAZ ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO, TAM GDZIE ZO-
STAŁ PRZWIDZIANY)
Umieszczenie w jak najbardziej właściwym dla operatora insta-
lacji miejscu, musi być wykonane zgodnie z instrukcjami zawar-
tymi w załączonej do produktu karcie przedmontażowej; poniżej 
zostały opisane podłączenia konieczne do realizacji instalacji dla 
opisu komponentów odnieść się do karty przedmontażowej (mod. 
Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy  2, 2a, 3, 3a; mod. Profile Pro 

 2; mod. Virtus Pro: 2a, 2b, 2c). 

Podłączyć odpływ w dnie spa (wyposażony w zawór kulowy 
z PCV) do studzienki odpływowej; podczas montażu należy 
przygotować również otwór inspekcyjny przed wejściem do 
głównego przewodu odpływowego.

PRZYPIS: jeżeli dostęp do zaworu zamontowanego na odpływie 
w dnie basenu nie jest łatwy, można zainstalować jeden w pobliżu 
studzienki odpływowej.

(mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus Pro bez zintegrowa-
nych zbiorników wyrównawczych) Podłączyć przewody rurowe 
rynny odpływowej do zbiornika wyrównawczego, starać się 
ustawić je o nachyleniu wystarczającym do odpływu wody (bez 
tworzenia syfonów) i unikając, o ile to możliwe, zakrzywień.

(wszystkie modele) Podłączyć przelew zbiornika wyrównaw-
czego do głównego systemu odpływowego.
(mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus Pro bez zinte-
growanych zbiorników wyrównawczych) Jest konieczne, 
aby przelew zbiornika wyrównawczego znajdował się po-
niżej rynny przelewowej; a to po to, aby zagwarantować 
działanie instalacji jako, że woda w nadmiarze w spa odpły-
wa do zbiornika wyrównawczego grawitacyjnie.

(wszystkie modele) Podłączyć zawór elektromagnetyczny 
napełniania zbiornika wyrównawczego (przyłącz 3/4”) do sieci 

wodnej, instalując w górnej części zawór zasuwowy bezpie-
czeństwa.

(Mod. Profile Pro, Virtus Pro ze zintegrowanymi zbiornikami 
wyrównawczymi) Podłączyć spust zbiorników wyrównawczych 
do studzienki odpływowej.

(mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus Pro bez zintegrowa-
nych zbiorników wyrównawczych) Podłączyć rurę zasysania z dna 
basenu (3) z rurą zasysania ze zbiornika wyrównawczego, wypo-
sażając obydwie rury w zawór kulowy z PCV (zawory muszą być 
umieszczone w miejscu dostępnym dla operatora instalacji).
PRZYPIS: aby zagwarantować szybkie uzupełnienie poziomu wo-
dy w spa, należy całkowicie otworzyć zawór/ory kulowy/e na linii 
zasysania ze zbiornika wyrównawczego, natomiast zawór zamon-
towany na linii zasysania ze spa musi być otwarty tylko częściowo.

(mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus Pro bez zintegrowa-
nych zbiorników wyrównawczych) Podłączyć dwie rury (7) i (8) do 
filtra wstępnego pompy filtracji, umieszczając pomiędzy nimi 
zawór kulowy z PCV.
(mod. Profile Pro): podłączyć przewód rurowy nr 11.
(Virtus Pro ze zintegrowanymi zbiornikami wyrównawczymi):  
podłączyć przewód rurowy nr 7.

Podłączyć rurę powrotu do spa (przefiltrowanej wody) do 
przyłącza przygotowanego na wyjściu na filtrze, wyposażając 
ją w zawór/ory kulowy/e z PCV (jeśli instalacja wyposażona jest 
w grzałkę elektryczną lub wymiennik ciepła, przyłącz zostanie 
zamontowany na wyjściu z urządzenia).
PRZYPIS: przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia hy-
draulicznego na filtrze, należy napełnić go dostarczonym pia-
skiem kwarcowym (odnieść się do odpowiedniego rozdziału). 

W razie potrzeby, zamontować ozonizator (opcjonalny) jak 
wskazano w  1 (wszystkie komponenty są dostarczone):

- Przykleić na złączce w kształcie T (trójniku) (a) redukcje (b) 
oraz przyłącza węża (c).

- na złączce, która zostanie podłączona do grzałki , przykleić 
również kawałek rury (e).

- uciąć kawałek rury pochodzącej z zaworu filtra tak, aby na jej 
miejsce przykleić wskazaną złączkę w kształcie T (trójnik) (a).

- przykleić drugą złączkę w kształcie T (trójnik) na rurze po-
wrotu przefiltrowanej wody do spa; następnie podłączyć ją 
do grzałki za pomocą gumowej tulei (d) i metalowych opasek.

- przymocować dwa kawałki rury (f) do złączki Venturiego (g) i 
do przyłączy węża (c) za pomocą metalowych opasek.

PRZYPIS: podłączyć złączkę Venturiego tak, aby kierunek mon-
tażu wskazany strzałką był zgodny z kierunkiem wskazanym na 
rysunku (szczeg. X). 

 - przymocować ozonizator do obudowy spa-pak, jak wskazano.

- przymocować kawałek przezroczystej plastikowej rurki do ozo-
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nizatora (szczeg. Z) i do zaworu zwrotnego (v), owijając rurkę 
wokół siebie tak jak pokazano tak, aby stworzyć syfon bezpie-
czeństwa w razie awarii zaworu bezpieczeństwa. 
Następnie podłączyć zawór do złączki Venturiego za pomocą 
drugiego kawałka; przymocować całość plastikowymi opaska-
mi.
PRZYPIS: zwrócić uwagę na kierunek montażu zaworu, tak jak 
pokazano na rysunku.

- wykonać podłączenie elektryczne, przeprowadzając kabel (h) 
przez wskazaną przewłokę i podłączając go do odpowiednich 
zacisków (odnieść się do załączonych schematów elektrycznych).

Podłączyć wolny przyłącz na zaworze rozdzielczym do przy-
gotowanej studzienki odpływowej, używając rur z PCV.
PRZYPIS: przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia hy-
draulicznego na filtrze, należy napełnić go dostarczonym pia-
skiem kwarcowym (odnieść się do odpowiedniego rozdziału).

Podłączyć dwa przewody rurowe zasysania-hydromasażu 
do odpowiednich pomp, wyposażając je w zawory kulowe z 
PCV.

Podłączyć dwa pozostałe przewody rurowe powrotu do 
dysz hydromasażu do odpowiednich pomp, wyposażając je w 
zawory kulowe z PCV.

Zamontować filtr na blowerze (opcjonalne lub niedostępne 
w niektórych modelach), jak wskazano

1

2

Podłączyć blower do spa; w mod. Alimia, Sienna, Virginia, 
Enjoy zwrócić uwagę na utworzenie syfonu (szczeg. B), o wy-
sokości około 15 cm w stosunku do brzegu spa i jak najbliżej 
brzegu (  2, 2a, 3, 3a).

n  (mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy) Syfon jest obo-
wiązkowy i ma za zadanie chronić przed powrotem wo-
dy do przewodów rurowych blowera i zetknięcia jej z 
częściami pod napięciem (w przypadku awarii zaworu 
zwrotnego, zamontowanego w fabryce od strony spa).

FILTR PIASKOWY I ZAWÓR ROZDZIELCZY
Jest to filtr zawierający piasek kwarcowy, składa się z bardzo 
wytrzymałego pojemnika z tworzywa termoplastycznego, z we-
wnętrznego systemu rozprowadzania wykonanego z materiału 
antykorozyjnego i z ręcznego zaworu rozdzielczego o 7 pozycjach 
(6 roboczych i 1 odpoczynku).

Napełnianie piaskiem
W trakcie montażu, przed napełnieniem wodą instalacji, należy 
napełnić filtr dostarczonym wraz z urządzeniem, piaskiem (sugero-
wana ilość jest wskazana na samoprzylepnej etykiecie naklejonej 
po zewnętrznej stronie filtra).
Czynność należy wykonać w następujący sposób: 

Odłączyć przewody rurowe od pompy filtracji i od grzałki 
(lub wymiennika, jeśli jest zamontowany) i wyjąć zawór roz-
dzielczy; uzupełnij wodę do wskazanego poziomu. 

Następnie przykryć otwór rury kołnierzem (dostarczonym) i 
wsypać do pojemnika piasek kwarcowy (uziarnienie 0,4-0,8 
mm) do wskazanego poziomu.

Wsypywać piasek powoli, rozprowadzając go dokładnie wokół 
rury, uważając, aby rura nie przesunęła się ze swojego miejsca.

Po zakończeniu czynności, zdjąć kołnierz i zachować do kolej-
nej wymiany piasku; oczyścić brzeg pojemnika z ewentualnych 
pozostałości.

Następnie zamontować zawór rozdzielczy, podłączyć wcze-
śniej usunięte rury i wykonać podłączenia do studzienki od-
pływowej (podłączyć również zawór całkowitego drenażu filtra, 
położony w jego dolnej części, jak pokazano na rysunku).
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Funkcje
Filtr przetrzymuje większość zanieczyszczeń i osadów o różnej 
naturze, które przedostają się do spa podczas jej użytkowania.
Funkcje otrzymywane po uruchomieniu dźwigni zaworu rozdziel-
czego są następujące:

Pozycja odpoczynku (0): służy wyłącznie wtedy gdy spa nie 
jest używana i ułatwia całkowite opróżnienie filtra z wody.

Filtracja (1): 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 do basenu poprzez dysze.
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Płukanie zwrotne (2): woda tłoczona jest przez pompę do fil-
tra i prowadzona jest w kierunku przeciwnym do czynności fil-
tracji, 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 przyłącza, do 
którego jest podłączona rura spustowa, ciągnąc ze sobą osad 
przetrzymywany przez masę filtrującą podczas filtracji.

Spust podczas filtracji (3): w tej pozycji woda zostanie spusz-
czona do studzienki odpływowej po jej przefiltrowaniu. Celem 
jest usunięcie pierwszej przefiltrowanej wody, pozycja ta jest 
używana do czyszczenia piasku filtra (w fazie rozruchu insta-
lacji, natychmiast po pierwszym napełnieniu piaskiem filtra, lub 
po jego ewentualnej wymianie).

Spust (4): jest to pozycja obejścia (by-pass) zaworu rozdziel-
czego. Stosowana jest do spuszczania wody ze spa (okresowe 
opróżniania) za pomocą pompy filtracji. Woda wypływa z przy-
łącza podłączonego do spustu.

Recyrkulacja (5): jest to inna pozycja obejścia (by-pass) za-
woru rozdzielczego. Może być stosowana w celu zwiększenia 
prędkości recyrkulacji a więc mocy dysz powrotu do basenu, 
należy ją stosować tylko przez krótkie okresy czasu ponieważ 
podczas jej działania nie zostaje wykonana filtracja wody.

Zamknięta (6): ta pozycja pozwala kontrolować ewentualne prze-
cieki na przewodzie rurowym, który prowadzi z pompy do filtra (nie 
należy jej używać; służy tylko wtedy gdy filtr stosowany jest w instala-
cjach o długich przewodach rurowych).

PRZYPIS: dźwignia filtra (zamontowanego na spa-pak) musi być 
ustawiona na pozycji filtracji (1) podczas użytkowania spa. Ewen-
tualna zmiana funkcji zaworu rozdzielczego filtra musi być 
wykonana przy zatrzymanej pompie filtracji, aby uniknąć 
ewentualnych uszkodzeń.

n  Manewrować zaworem rozdzielczym tylko wtedy 
gdy pompa nie pracuje, aby uniknąć niebezpiecz-
nych nadciśnień.
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 PODŁĄCZENIA I BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Spa dostarczona jest oddzielnie od jednostki sterującej (spa-
-pak), która zawiera wszystkie urządzenia elektromechaniczne.
Zbiornik wyrównawczy, który zapewnia poprawne utrzymanie 
poziomu wody w spa, musi być podłączony do spa-pak w fazie 
montażu. Również lampka i przyciski pneumatyczne (które zostaną 
ewentualnie zamontowane w pobliżu spa) muszą być podłączone 
do spa-pak.
PRZYPIS:spa-pak, zawierający skrzynkę elektryczną, musi być 
umieszczony w zamkniętym ale przewietrzonym lokalu, dostęp-
nym przy użyciu kluczy lub narzędzi i niedostępnym dla dzieci 
lub osób niedoświadczonych. Ponadto należy zapewnić dostęp 
do różnych urządzeń służących do regularnego użytkowania spa 
(ustawienie temperatury ogrzewania, płukania zwrotne filtra) i/
lub do nadzwyczajnej konserwacji.
Dostęp do tego pomieszczenia jest ograniczony dla personelu wy-
kwalifikowanego i upoważnionego (operator instalacji, pracowni-
cy zajmujący się konserwacją): do jego odpowiedzialności należy 
przechowywanie klucza ograniczającego dostęp dla obcych.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Do obowiązków instalatora należy wybór przewodów o cechach 
i przekrojach nominalnych dostosowanych do specyficznego po-
chłonięcia prądu spa, łącznie z ewentualnymi akcesoriami (odn. 
karta przedmontażowa załączona do produktu).
 Przebieg kabla, dobór materiałów i najbardziej odpowiednich 
rozwiązań instalacyjnych powierzone są profesjonalności i do-
świadczeniu instalatora; do jego odpowiedzialności należy za-
gwarantowanie i poświadczenie wykonanej instalacji. Odnieść się 
do schematów elektrycznych zamieszczonych na końcu niniejszej 
instrukcji.

PODŁĄCZENIE LAMPKI/EK DO SPA-PAK
W celu podłączenia lampki/ek do Spa-Pak należy odnieść się do 
odpowiedniego rysunku ( 3, 3a szczeg. L; 3b, 3c szczeg. 
I ). 

Po wykonaniu podłączeń instalator musi sprawdzić szczelność 
przewłok a następnie zamknąć hermetycznie tak wodoszczelną 
skrzynkę pod basenem jak i pokrywę skrzynki elektrycznej.

PODŁĄCZENIE SYSTEMU AUDIO “SYSTEM INSOUND” 
(TAM GDZIE ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY)
Zasilacz systemu audio “Insound system” jest już podłączony do 
skrzynki rozgałęźnej ( 3b szczeg. S); do niej zostanie podłączo-
na linia zasilania pochodząca z budynku, wykonana przy użyciu 
standardowego kabla 3x1 mm2, który instalator będzie musiał 
odpowiednio ochronić na odcinku od spa do budynku.

PODŁĄCZENIE ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO DO 
SPA-PAK
Zbiornik wyrównawczy posiada 3 wyłączniki poziomu i jeden za-
wór elektromagnetyczny 3/4” (do uzupełnienia wody), już okablo-
wane w wodoszczelnej obudowie (  3, 3a, 3b, 3c szczeg. I). 

Urządzenia są podłączone w następujący sposób:

EVC  zawór elektromagnetyczny napełniania;
L sic  wyłącznik bezpieczeństwa poziomu;
L max pływający wyłącznik maksymalnego poziomu;

(  3, 3a, 3b, 3c) Dla podłączenia urządzeń do skrzynki elek-
trycznej zamontowanej na spa-pak zostały przewidziane dwie 
złączki dławikowe1/2”x Ø16 mm. 

(  3, 3a, 3b, 3c) Podłączenie do skrzynki elektrycznej 
(F) spa-pak jest wykonane przy użyciu 6 znormalizowanych 
przewodów o minimalnym przekroju 2x1 mm2, które instalator 
musi chronić osłoną o odpowiednim przekroju na istniejących 
złączkach dławików.

Po wykonaniu podłączeń, dbając o przestrzeganie numeracji po-
między dwiema listwami zaciskowymi, instalator musi sprawdzić 
szczelność dławików i zamontowanej osłony a następnie zamknąć 
hermetycznie tak wodoszczelną skrzynkę zbiornika wyrównaw-
czego jak i pokrywę skrzynki elektrycznej. 

PODŁĄCZENIE PRZYCISKÓW DO SPA-PAK
Aby uruchomić niektóre funkcje z brzegu basenu (hydromasaż, 
lampki, blower) należy zainstalować przyciski, oczywiście jak 
najbliżej spa tak, aby były one łatwo dostępne dla osób korzy-
stających z basenu (miejsce zainstalowania przycisków musi być 
jednak łatwo dostępne dla inspekcji). W mod. Profile Pro/Virtus 
Pro, przyciski są już zamontowane na brzegu basenu.
 
 Przede wszystkim należy podłączyć przyciski do odpowied-
niej skrzynki rozgałęźnej (  3, 3a, 3b, 3c szczeg. G).

(  3, 3a, 3b, 3c G-H) Podłączenie skrzynki elektrycznej 
spa-pak musi być wykonane za pomocą odpowiedniego kabla 
(dostarczonego). 

Poza tym, instalator musi sprawdzić szczelność przewłok a na-
stępnie zamknąć hermetycznie tak wodoszczelną skrzynkę pod-
łączoną do przycisków jak i pokrywę skrzynki elektrycznej.

Ewentualne podłączenie spa-pak do obiegu “podstawo-
wego” wymiennika ciepła
Spa gamy Professional, zamiast grzałki, mogą być wyposażone w 
płytowy wymiennik ciepła; w tym przypadku woda, która krąży we 
“wtórnym” obiegu wymiennika ciepła, musi być ogrzewana ciepłą 
wodą, która krąży w obwodzie “podstawowym” wymiennika (na 
przykład, za pomocą pompy recyrkulacji). 
 Krążenie ciepłej wody w obwodzie “podstawowym” musi być 
sterowane ze skrzynki elektrycznej zamontowanej na spa-pak

W skrzynce elektrycznej obecny jest zwykle otwarty styk - 5A MAX 
(patrz schemat elektryczny).

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

 Montaż został wykonany przez personel niewykwalifikowany i/lub 
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nie uprawniony do wykonania montażu.
 Nie zostały przestrzeżone normy i rozporządzenia prawne doty-
czące domowych instalacji elektrycznych obowiązujące w Kraju, w 
którym 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 nor-
mami.

Zostały przeprowadzone czynności niepoprawne, które zmniejszają 
stopień ochrony przed strumieniami lub modyfikują ochronę przed 
porażeniem prądem w wyniku bezpośredniego lub pośredniego 
kontaktu lub też stwarzają warunki do anomalnych izolacji, dys-
persji prądu lub przegrzania.

 (mod. Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy) Na przykład brak syfonu na 
przewodzie rurowym blowera (  2, 2a, 3, 3a karta przedmonta-
żowa) w modelach, które przewidują tą funkcję, znacznie zmniejsza 
stopień ochrony przed porażeniem prądem.

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.

    SPRAWDZENIA FUNKCJONOWANIA 
 I PIERWSZY ROZRUCH

Sprawdzić czy filtr został napełniony dostarczonym piaskiem 
i czy zostały wykonane odpowiednie podłączenia do zaworu 
rozdzielczego i do studzienki odpływowej.

Sprawdzić czy instalacja została szczegółowo zakończona 
(na przykład, wsporniki obwodowe), czy klejenie rur zostało 
starannie wykonane i czy różne tuleje i opaski gwarantują ide-
alną szczelność. Poza tym sprawdzić czy zawory kulowe rur 
spustowych są zamknięte.

Upewnić się, że zawory kulowe różnych przewodów ruro-
wych podłączenia spa do spa-pak i do zbiornika wyrównawcze-
go są wszystkie otwarte (za wyjątkiem zaworów znajdujących 
się na linii zasysania filtracji, które muszą być odpowiednio 
wytarowane dla optymalnego funkcjonowania instalacji; ta 
regulacja jest konieczna zawsze gdy instalacja jest opróżniana 
za pomocą pompy filtracji a następnie ponownie napełniona).
PRZYPIS: (patrz odpowiednia karta przedinstalacyjna) (mod. 
Alimia, Sienna, Virginia, Enjoy, Virtus Pro bez zintegrowanych 
zbiorników wyrównawczych) woda, która wpływa do filtra po-
chodzi w części z dysz zasysania (na dnie basenu) i w części ze 
zbiornika wyrównawczego. Zaleca się pozostawić tylko częściowo 
otwarty zawór kulowy(  2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a - szczeg.3) poło-

żony na przewodzie rurowym dysz dna basenu tak, aby zasysać 
około 60-70% przepływu ze zbiornika wyrównawczego i około 
40-30% z dysz zasysania z dna spa.

Włączyć wyłącznik wielobiegunowy położony na linii zasi-
lania (patrz rozdział “PODŁĄCZENIA I BEZPIECZEŃSTWO ELEK-
TRYCZNE”).

Nacisnąć przycisk próbny (TEST) wyłącznika różnicowego 
położonego na początku instalacji elektrycznej, do której zo-
stała podłączona spa: jeśli się nie wyzwala, może być wadliwy 
lub zadziałała jakaś anomalia w instalacji elektrycznej.
Odłączyć prąd i nie używać spa dopóki przyczyna wady nie 
zostanie usunięta.

Napełnić instalację wodą; to znaczy napełnić spa tak, aby 
woda przelewała się do rynny przelewowej i spłynęła do zbior-
nika wyrównawczego.
PRZYPIS: 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 ewen-
tualne bakterie, które mogą powodować podrażnienia skóry.

Sprawdzić czy różne tuleje i opaski gwarantują idealną 
szczelność.

Po zamknięciu wyłącznika minimalnego poziomu znajdu-
jącego się na zbiorniku wyrównawczym, zaczyna się również 
automatyczne napełnianie wodą poprzez zawór elektroma-
gnetyczny, zostanie ono sygnalizowane na wyświetlaczu na-
pisem“Fill”; teraz można zamknąć ręczne napełnianie wodą.
PRZYPIS: jeśli wyłącznik minimalnego poziomu nie wyrazi przy-
zwolenia, nastąpi blokada instalacji łącznie z zaworem elektro-
magnetycznym napełniania (patrz rozdz. “Komunikaty błędu”). 
Podczas początkowego napełniania, dopóki woda nie osiągnie 
poziomu roboczego, wszystkie funkcje spa sterowane przez tablicę 
elektryczną są zablokowane (za wyjątkiem napełniania wody po-
przez zawór elektromagnetyczny): w ten sposób zapewnione jest 
bezpieczeństwo całej instalacji (praca pomp na sucho, uruchomie-
nie ogrzewania, itd.).

Gdy poziom wody w zbiornikach wyrównawczych osiąga 
wyłącznik maksymalnego poziomu, zostanie odłączony zawór 
elektromagnetyczny (został osiągnięty poziom pracy). 

PRZYPIS: jeśli następnie, poziom wody w zbiornikach wyrów-
nawczych spadnie poniżej minimalnego poziomu, poziom pracy 
zostanie przywrócony poprzez zawór elektromagnetyczny. 

Sprawdzić funkcjonowanie pomp hydromasażu działając na 
przyciski: “Pump1”  i “Pump2” .

Sprawdzić funkcjonowanie blowera działając na przycisk: 
“Blower” .

Sprawdzić świecenie się i gaszenie lampek, działając na przy-
cisk “Light” .

Całkowicie zdezynfekować spa wykonując czynność “super 
chlorowania”.
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 Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz 
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków che-
micznych  należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi 
uzdatniania wody.

Po kilku godzinach, wyłączyć wyłącznik/i wielobiegunowy/e

Otworzyć zawór spustu i opróżnić spa. 

  UWAGA

m  Nie należy używać spa w trakcie pierwszego rozru-
chu ze względu na wysoką koncentrację chloru w 
wodzie w tej fazie. Natychmiast opróżnić basen . 

 
   Skonsultować się z lokalnymi Władzami odnośnie 

norm, które regulują odprowadzanie wody uzdat-
nianej chemicznie.

Ponownie napełnić spa postępując zgodnie ze sposobami 
wskazanymi poprzednio.

Ponownie włączyć wyłącznik/i wielobiegunowy/e i ustawić 
cykle filtracji według wymogów Klienta oraz określić program 
uzdatniania wody.
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 USTAWIENIA I UŻYWANIE FUNKCJI

SYSTEMY KONTROLI/STEROWANIA
Spa Professional posiadają dwa różne systemy kontroli/sterowania 
funkcjami: przyciski dostarczone wraz z urządzeniem (które należy 
zainstalować w pobliżu spa) oraz panel sterowania zamocowany 
do pokrywy skrzynki elektronicznej zamontowanej na spa-pak.

Wszystkie ustawienia/programowania wykonywane są za pomo-
cą panelu sterowania, natomiast przyciski służą wyłącznie do 
włączenia i wyłączenia pomp hydromasażu, blowera, lampki oraz 
ogrzewania wody.

Uruchamiając jeden z dwóch systemów kontroli wyklucza się 
drugi, lecz w każdym wypadku działają wszystkie ewentualne 
cykle automatyczne ustawione fabrycznie lub przez użytkownika. 
W fabryce uruchomiony jest panel sterowania zamontowany 
na skrzynce elektronicznej, jednak użytkownik może zmienić to 
ustawienie (jak opisano poniżej) i uruchomić ustawienie domyślne 
(default), przy włączeniu instalacji, przycisków.

 KIEROWANIE FUNKCJAMI ZA POMOCĄ 
 PANELU STEROWANIA

Po włączeniu zasilania instalacji, na wyświetlaczu pojawia 
się na przemian, godzina i temperatura wody w basenie.
Jeżeli działa grzałka elektryczna, pojawi się również odpowia-
dający jej symbol: .

USTAWIENIE GODZINY
Aby móc poprawnie sterować filtracją wody oraz korzystać z trybu 
“oszczędność energii”, należy ustawić aktualny czas:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk“Clock”  przez około 5 
sekund: zostanie wyświetlony aktualny czas, cyfra oznaczają-
ca godziny migocze i na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni 
symbol.

Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down”  aby usta-
wić wartość godziny.

Trzymając wciśnięte przyciski, następuje szybka zmiana.

Następnie nacisnąć przycisk “Clock” aby przejść do 
ustawienia minut (cyfra odpowiadająca minutom zacznie mi-
gać).

Postępować jak powyżej.

Ponownie nacisnąć przycisk “Clock”  aby zapamiętać 
ustawione wartości i wyjść z procedury programowania.

PRZYPISY
- Jeśli przez około 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, 
wychodzi się z procedury programowania, ewentualne ustawienia 
nie zostaną zapamiętane.

- Obecność baterii buforowej zapewnia utrzymanie czasu również 
w przypadku braku zasilania instalacji.

Wyświetlanie godziny
aby wyświetlić godzinę, nacisnąć przycisk “Clock” .

OGRZEWANIE WODY
Ogrzewanie wody w basenie odbywa się dzięki grzałce elektrycznej 
umieszczonej we wnęce basenu; regulowanie temperatury kierowane 
jest specyficznymi parametrami, ustawianymi poprzez panel stero-
wania. 

Nacisnąć przycisk “Up”  lub “Down” : na wyświetlaczu 
pojawi się aktualnie zapamiętana temperatura oraz odpowia-
dający jej symbol.

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

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

zegar pompa 1

pompa 2

blower

lampka

cykl filtracji

regulacja tem-
peratury

grzałka

oszczędność 
energii

blokada panelu
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REGULACJA TEMPERATURY WODY
Ogrzewanie wody odbywa się za pomocą rurowej grzałki elek-
trycznej. Przypominamy aby nie ustawiać zbyt wysokich wartości 
temperatury ogrzewania wody, w granicach 40°C (zalecana tem-
peratura wynosi 35-36°C).

PRZYPIS  Grzałka wyłączy się jeżeli włączą się pompy i/lub blower, do mo-
mentu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego zużycia 
(symbol  miga na wyświetlaczu). W tym przypadku, jeżeli zaj-
dzie potrzeba ogrzewania wody, system włączy grzałkę 5 minut 
po tym jak zużycie zmniejszy się na tyle, aby grzałka mogła się 
włączyć.

Jednostka pomiaru temperatury
Skala temperatury ustawiona jest w °C, lecz może być zmieniona 
na °F, działając w następujący sposób: 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk“Light” przez około 12 
sekund, aż pojawi się napis “cFn”.

Ewentualnie zadziałać na przyciski “Up”  i/lub “Down” 
 aby przeglądnąć menu, do momentu wyświetlenia napisu 

“cFn”: ponownie nacisnąć przycisk “Light”  w celu potwier-
dzenia opcji.

Teraz wprowadzić hasło123 w następujący sposób:
- zadziałać na przyciski “Up”  i/lub “Down”  aby wprowa-
dzić pierwszą cyfrę.

- potwierdzić wybór naciskając przycisk “Light” .
Postąpić w ten sam sposób w celu wprowadzenia kolejnych 
dwóch cyfr.

Po wprowadzeniu hasła, na wyświetlaczu pojawi się napis 
I1x (gdzie “x” może oznaczać 1 lub 0; zapamiętana wartość: 0).

Zadziałać na przyciski “Up”  i/lub “Down”  w celu zmiany 
“x” z 0 na 1 (odpowiadający skali w °F) następnie potwierdzić 
wybór przyciskiem “Light” : na wyświetlaczu pojawi się napis 
I2x.

Ponownie nacisnąć przycisk “Light”  aby przejść do para-
metru I3 0 (który nie może być nigdy zmieniony).
Jeszcze raz nacisnąć przycisk “Light”  aby wyjść z procedury 
i zapamiętać nowe wartości: Wyświetlacz zgaśnie na moment i 
ponownie się zaświeci. 
Aby powrócić do skali Celsjusza (°C), należy ponownie wejść do 
procedury i przywrócić cyfrę “x” parametru I1x do 0.

PRZYPIS: jeśli przez około 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden 
przycisk, wychodzi się z procedury programowania, ewentualne 
ustawienia nie zostaną zapamiętane. 

Temperatura ogrzewania wody (“set point”).
W celu kontrolowania/zmiany temperatury ogrzewania wody po-
stąpić w następujący sposób:

Nacisnąć przycisk “Up”  lub “Down” : na wyświetlaczu 
pojawi się aktualnie zapamiętana temperatura(wyświetlana w 
°C, lub °F w zależności jak została zaprogramowana, patrz “Jed-
nostka pomiaru temperatury”) i pojawi się odpowiedni symbol.

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

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

Działanie grzałki sygnalizowane jest na wyświetlaczu za po-
mocą symbolu  wyświetlonego w sposób stały (jeśli miga, 
oznacza to, że ogrzewanie zostało zawieszone, aby nie przekro-
czyć maksymalnego dozwolonego zużycia; patrz również poprzedni 
przypis).

Jak tylko zaprogramowana wartość (“set-point”) tempe-
ratury wody zostanie przekroczona, grzałka wyłączy się i nie 
zostanie włączona do momentu gdy efektywna temperatura 
wody nie obniży się o około 0,5 °C (1 °F) względem ustawionej 
wartości.

Aby zagwarantować dokładny pomiar temperatury wody, 
pompa filtracji włącza się co pół godziny(również jeśli nie zostały 
ustawione cykle filtracji) jako, że czujnik pomiaru temperatury 
znajduje się w rurze grzałki.
PRZYPIS: kiedy instalacja zostaje wyłączona lub nastąpi przerwa 
w dopływie energii elektrycznej, w pamięci pozostanie ostatnia 
ustawiona wartość set-point.

Utrzymanie minimalnej temperatury wody w basenie i ochro-
na przeciwzamrożeniowa przewodów rurowych (“Smart 
Winter”)
 Minimalnie co pół godziny, system odczytuje rzeczywistą tem-
peraturę wody w basenie; jeżeli jest ona niższa od minimalnej, 
dozwolonej wartości (15 °C - 59 °F), grzałka i pompa filtracji włą-
czą się automatycznie dopóki temperatura wody nie przekroczy 
tej wartości. Sposób “Smart Winter” pozwala monitorować, za 
pomocą odpowiedniego czujnika, temperaturę wnęki pod base-
nem gdzie znajdują się wszystkie rury obwodu hydraulicznego; 
w ekstremalnych warunkach system może uruchomić tą ochronę 
przeciwzamrożeniową (sygnalizowaną na wyświetlaczu napisem 
ICE), uruchamiając pompy w sposobie uzależnionym od następu-
jących konfiguracji:

• Z ograniczonym zużyciem energii elektrycznej 
Zostanie włączony blower i, jednocześnie, jedna z dwóch pomp 
hydromasażu. Po 1 minucie wyłączy się jedna pompa i włączy 
się druga, zawsze na 1 minutę, następnie pompy oraz blower 
wyłączą się (podczas tego cyklu, grzałka jest wyłączona lecz póź-
niej się włączy). 

• Bez ograniczenia zużycia energii elektrycznej 
Sposób działania jest ten sam, za wyjątkiem grzałki, która 
będzie pracować.

Włączenie pomp i blowera zostanie wykonane w ustalonych 
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wcześniej odstępach czasu w zależności od odczytanej warto-
ści temperatury:
- temperatura zawarta pomiędzy12 a 15 ° C (54-59 °F):
co godzinę

- temperatura zawarta pomiędzy 9 a 12 ° C (48-54 °F):
co 30 minut

- temperatura zawarta pomiędzy 6 a 9 ° C (42-48 °F):
co 15 minut

- temperatura niższa lub równa 6 ° C (42 °F):
w sposób ciągły

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

- Jeżeli zajdzie konieczność włączenia ochrony przeciwzamroże-
niowej podczas cyklu filtracji lub filtracji szybkiej (“Instant Clear”), 
zostają one wstrzymane i rozpoczną się po zakończeniu cyklu.

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

Tryb “oszczędność energii”
Po ustawieniu tej funkcji, grzałka elektryczna nie włączy się dopóki 
temperatura wody nie obniży się o co najmniej 10 °C (18 °F) w 
stosunku do ustawionej temperatury.

Nacisnąć przycisk “Econo” : na wyświetlaczu pojawi się 
napis Edx (gdzie “x” oznacza czas trwania w godzinach).

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

Naciskając ponownie przycisk “Econo”  zostaje potwierdzona 
wybrana wartość po czym przechodzi się do programowania godzi-
ny rozpoczęcia (Es).

Najpierw należy ustawić godzinę i potwierdzić przyci-
skiem“Econo”; następnie ustawić wartość minut, po czym 
ponownie nacisnąć przycisk “Econo” aby zapamiętać wpro-
wadzone wartości i wyjść z trybu programowania.
Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni 
symbol. 

PRZYPISY 
- Jeśli zostaje uruchomiona jakakolwiek funkcja (za wyjątkiem 
lampek i/lub czasu) i działa funkcja oszczędności energii, funkcja 
ta wyłączy się (symbol na wyświetlaczu miga) i automatycznie 
wznowi swoje działanie po 40 minutach od wyłączenia działającej 
funkcji.

- 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 momen-
cie przywrócenia energii elektrycznej funkcja nie będzie działać 
lecz rozpocznie się o ustawionej godzinie.

n  Oprócz parametrów “I1x” (jednostka pomiaru tem-
peratury) oraz “I2x” (ograniczenie zużycia energii) 
jest obecny parametr “I3x”, którego wartość “x” jest 
ustawiona w fabryce na 0. Nie należy zmieniać tych 
ustawień, w przeciwnym razie grzałka elektryczna 
wyłączy się.

FILTRACJA WODY
Filtracja jest konieczna dla utrzymania wody jasnej i przezroczystej 
i usunięcia cząstek w zawiesinie; tą operację zapewnia pompa 
filtracji oraz wkład filtrujący, znajdujący się pod rynną przelewową 
(patrz rozdz. “Konserwacja wkładu filtrującego”).
 Spa wyposażona jest również w szczególny rodzaj filtracji na-
zywany “Instant Clear”: jest to filtracja “natychmiastowa”, która 
różni się od prawdziwego cyklu filtracji krótkim i intensywnym 
czasem trwania.

Informacje ogólne 
Filtracja odbywa się za pomocą odpowiedniego cyklu, który wy-
konywany jest co 12 godzin. Ten cykl składa się z 2 faz, które w za-
leżności od konfiguracji ograniczenia zużycia energii elektrycznej 
(patrz odpowiedni rozdział) są podzielone następująco:

• Początek
- (z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej) 
pompy hydromasażu zostają włączone na 1 minutę każda, po 
jednej na raz, natomiast blower w tej fazie jest zawsze włą-
czony
- (bez ograniczenia zużycia energii elektrycznej) 
pompy hydromasażu i blower włączają się jednocześnie przez 
1 minutę.

• Kontynuacja
Ta faza, jedyna dla obydwóch konfiguracji, przewiduje działa-
nie pompy filtracji i Clearray™ przez pozostały czas cyklu.

Ustawienie cykli filtracji 
W celu ustawienia cyklu filtracji postępować w następujący spo-
sób:

Nacisnąć przycisk “Filter” : na wyświetlaczu pojawi się 
napis Fdx (gdzie “x” oznacza czas trwania w godzinach).

Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down”  aby wpro-
wadzić żądany czas trwania (od minimum 0 do maksimum 12 
godzin,wartość ta odpowiada ciągłej filtracji skoro cykl wykony-
wany jest co 12 godzin).

Naciskając ponownie przycisk “Filter”  zostaje potwier-
dzona wybrana wartość po czym przechodzi się do programo-
wania godziny rozpoczęcia (Fs).

Najpierw należy ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem 
“Filter”; następnie ustawić wartość minut, po czym ponownie 
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nacisnąć przycisk “Filter” aby zapamiętać wprowadzone war-
tości i wyjść z trybu programowania.
Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni 
symbol.

PRZYPIS: jeśli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, 
ustawione wartości zostaną utrzymane.

Zawieszenie cykli filtracji
Cykl filtracji może zostać zawieszony przez ochronę prze-

ciwzamrożeniową (tryb “Smart Winter”) lub z powodu prze-
grzania wody; odnieść się do odpowiednich rozdziałów.

Jeżeli czynna jest chwilowa blokada systemu (“stand-by”, 
patrz odpowiedni rozdział) pompa filtracji zatrzymuje się i włą-
czy się ponownie po dezaktywacji warunków stand-by.

Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w 
czasie trwania cyklu filtracji lub jeżeli przerwa nastąpi przed 
rozpoczęciem filtracji i przedłuży się poza czas jego rozpo-
częcia, po przywróceniu dostawy energii elektrycznej cykl nie 
włączy się i filtracja zostanie odroczona do następnego cyklu 
(skoro cykl powtarza się co 12 godzin).

Nadmierny wzrost temperatury podczas cykli filtracji
Jeśli podczas cyklu filtracji temperatura wody przekroczy 

ustawioną wartość o ponad 1 °C (2 °F) (“set-point”, patrz rozdz. 
“Regulacja temperatury ogrzewania wody”) i nie obniży się o 
przynajmniej 1 °C (2 °F) w ciągu 3 kolejnych godzin, cykl filtracji 
zostaje zawieszony
 Również w warunkach wysokiej temperatury wody (spowo-
dowanej na przykład nadmiernym nasłonecznieniem) czas fil-
tracji mimo wszystko zagwarantowany jest przez przynajmniej 
3 godziny.

Filtracja szybka (“Instant Clear”)
Jest wskazana po intensywnym używaniu spa i/lub połączona z 
uzdatnianiem chemicznym wody dla ułatwienia rozpuszczania się 
substancji użytych do odkażania.

Aby włączyć funkcję, wystarczy nacisnąć przycisk “Instant 
Clear” : na wyświetlaczu pojawi się napis boo.

Funkcja trwa 45 minut(ta wartość nie może być zmieniona) 
podczas tego okresu pompa filtracji oraz pompy do hydroma-
sażu włączane są w następujący sposób:
- pompa do hydromasażu 2 zostaje włączona tylko raz przez 1 
minutę.
- pompa do hydromasażu 1 jest włączona do końca cyklu ( Clear-
ray™ jest włączony przez cały czas trwania cyklu).

grzałka, jeśli jest włączona, będzie funkcjonować normalnie 
chyba, że system został skonfigurowany na ograniczenie zuży-
cia energii elektrycznej..

Funkcja kończy się:
- po upływie wyżej wymienionego czasu
-  kiedy zostaje włączona inna funkcja (za wyjątkiem godziny i/lub 

lampki).
- ponownie naciskając przycisk .

PRZYPIS: jeżeli zachodzi konieczność włączenia ochrony prze-
ciwzamrożeniowej (antyfrost) podczas szybkiej filtracji, zostanie 
ona chwilowo zawieszona aby mogła włączyć się ta ochrona.

OZONIZATOR (opcjonalny)
Na żądanie może być dostarczony generator ozonu, który musi być 
zainstalowany na spa-pak, równolegle do przewodu rurowego, 
powracającego z filtra do spa (patrz  1).
 Dodanie generatora ozonu umożliwia utlenianie się substancji 
organicznych, które dostają się do wody, zmniejsza więc zapotrze-
bowanie na produkty chemiczne do uzdatniania wody.

Działanie ozonizatora jest automatyczne: kiedy pompa fil-
tracji pracuje, ozonizator włącza się na 20 minut, następnie 
wyłączy się na 10 minut, ponownie włączy się na 20 i tak dalej. 
Te przerwy w działaniu pozwalają uniknąć nadmiernego gro-
madzenia się ozonu w zamkniętych pomieszczeniach.

Ozonizator w każdym wypadku musi być wyłączony kiedy 
użytkownicy znajdują się w basenie: kiedy włącza się pompa 
hydromasażu, lub blower (wyraźny sygnał obecności osób w 
basenie), ozonizator wyłączy się i pozostanie wyłączony przez 
kolejne 15 minut po wyłączeniu się pomp hydromasażu i/lub 
blowera.
 Przy intensywnym używaniu spa ozonizator może być wyłą-
czony przez dłuższy okres czasu.

URUCHOMIENIE POMP HYDROMASAŻU 
Pompy hydromasażu są uruchamiane za pomocą odpowiednich 
przycisków (należy odnieść się do instrukcji użytkowania w celu 
określenia, które dysze włączane są przez jedną lub drugą pompę):

Nacisnąć przycisk “Pump 1”  aby uruchomić odpowied-
nia pompę. 
Nacisnąć przycisk “Pump 2”  aby włączyć drugą pompę 
hydromasażu.

Pompa/y funkcjonuje/ą przez 20 minut lecz może/mogą być 
wyłączone również wcześniej ponownie naciskając wspomnia-
ne przyciski.

PRZYPISY 
- Jeśli poziom wody w zbiornikach wyrównawczych nie jest prawi-
dłowy uruchomienie pomp może być niemożliwe, aby nie wpłynąć 
na ich działanie (patrz również rozdz. “Sprawdzenia działania i 
pierwszy rozruch”).
- Po uruchomieniu hydromasażu zostaje również włączona (jeśli 
nie została włączona wcześniej) pompa filtracji, która pracuje 
przez 10 minut po wyłączeniu pomp do hydromasażu.

URUCHOMIENIE BLOWERA (sprężarki powietrza)
Funkcja blowera przewidziana jest seryjnie w niektórych mode-
lach, opcjonalna w innych. Jeżeli instalacja wyposażona jest w blo-
wer, jego uruchomienie odbywa się zwykle za pomocą specyficz-
nego przycisku do zainstalowania w pobliżu spa, jak hydromasaż.

Również blower może być jednak uruchomiony poprzez 
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panel sterowania skrzynki elektronicznej, za pomocą tej samej 
procedury i trybów opisanych w poprzednim rozdziale “Uru-
chomienie pomp hydromasażu”.

Nacisnąć przycisk “Blower”  aby uruchomić sprężarkę powie-
trza.

Blower może być uruchomiony jednocześnie z pompami do 
hydromasażu, lub oddzielnie (po włączeniu instalacji blower jest 
zawsze wyłączony podobnie jak pompy do hydromasażu).

Blower funkcjonuje przez 20 minut lecz może być wyłączony 
również wcześniej ponownie naciskając wspomniany przycisk.

PRZYPISY
- Jeśli poziom wody w zbiornikach wyrównawczych nie jest pra-
widłowy uruchomienie blowera może być niemożliwe, aby nie 
wpłynąć na jego działanie (patrz również rozdz. “Sprawdzenia 
działania i pierwszy rozruch”).
- Uruchomienie blowera jednocześnie z pompami do hydromasa-
żu spowoduje wyłączenie grzałki (jeśli jest włączona).
- Po uruchomieniu blowera zostaje również włączona (jeśli już nie 
była włączona) pompa filtracji, która pracuje przez 10 minut po 
wyłączeniu funkcji.

LAMPKA/LAMPKI PODWODNE
Cyfrowy system oświetlenia ledami uruchomiony jest za pomocą 
odpowiedniego przycisku znajdującego się na panelu sterowania:

Nacisnąć przycisk “Light”  w celu włączenia lampki.

Lampka będzie funkcjonować przez 2 godziny lecz może 
być wyłączona również wcześniej ponownie naciskając wspo-
mniany przycisk (odnieść się do instrukcji użytkowania odnośnie 
funkcjonowania różnych sekwencji kolorów).

PRZYPIS: Włączenie lampki powoduje również włączenie pompy 
filtracji (ponieważ zakłada się, że w basenie obecne są osoby), 
która będzie działać przez kolejne 10 minut po wyłączeniu lampki.

 W modelach z dwiema lampkami, polecenie włączenie/wy-
łączenie dotyczy obydwóch lampek.

 Funkcje użyteczne

BLOKADA PANELU STEROWANIA
Funkcja ta przewiduje dwa sposoby uruchomienia:
- Blokada częściowa: uniemożliwia programowanie cyklu filtracji, 
a także uruchomienie trybu “oszczędność energii” (Econo) i szyb-
kiej filtracji (“Instant Clear”).
Wszystkie inne przyciski na panelu kontrolnym są aktywne.
- Blokada całkowita: ten tryb uniemożliwia działanie wszystkich 
przycisków.

Blokada częściowa
Aby włączyć tą funkcję należy postępować w następujący sposób:

Trzymając wciśnięty przez kilka sekund przycisk “Econo”  
na wyświetlaczu pojawi się, migając, symbol zablokowanego 
panelu ( ); nadal trzymać wciśnięty przycisk aż pojawi się 
również napis “LocP” i symbol zaświeci się w sposób stały, 
sygnalizując w ten sposób uruchomienie blokady.

Naciskając jeden z przycisków, którego użycie nie jest do-
zwolone, na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund napis 
“LocP”.

Blokada całkowita
Aby włączyć tą funkcję należy postępować w następujący sposób:

Trzymając wciśnięty przycisk “Econo”  na wyświetlaczu 
pojawi się, migając, symbol zablokowanego panelu (); nadal 
trzymać wciśnięty przycisk również po pojawieniu się napisu 
“LocP”, aż pojawi się dodatkowy napis “LocF”: w tym momen-
cie funkcja została uruchomiona.

Naciskając jakikolwiek przycisk, wyświetlacz wizualizuje 
przez 5 sekund napis “LocF”.

Zwolnienie blokady
W obydwóch trybach, aby zwolnić il blokadę nacisnąć i przy-

trzymać przycisk “Econo”  dopóki napis “LocP” lub “LocF” 
nie zniknie i zostanie zastąpiony napisem “ULoc”.

PRZYPISY
- W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, blokada 
klawiatury (tak częściowa jak całkowita) zostanie usunięta.
- Aby przejść z blokady częściowej na całkowitą (lub na odwrót), 
należy najpierw ją wyłączyć a następnie ustawić nowy tryb blo-
kady.

TYMCZASOWA BLOKADA SYSTEMU
(“STAND-BY”)
Funkcja ta pozwala zawiesić funkcjonowanie wszystkich urządzeń 
systemu na okres 60 minut (wartość ta nie może zostać zmienio-
na), w ten sposób można przeprowadzić zwyczajną konserwację 
bez konieczności odłączenia napięcia.

  UWAGA 

m  Jeżeli mają Państwo zamiar dostać się do skrzynki elek-
trycznej, do części będących zwykle pod napięciem lub do 
organów rotacyjnych pomp, należy obowiązkowo prze-
rwać zasilanie elektryczne wyłączając wyłącznik/i wielo-
biegunowy/e.

W celu uruchomienia funkcji należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk“Filter”  przez około 5 sekund:na wyświetlaczu 
pojawi się napis “Sby” a po nim kolejno wartość wyrażona w 
minutach podczas, których funkcja jest czynna.

Funkcja kończy się po upływie 60 minut lub po ponownym 
naciśnięciu przycisku “Filter”  przez około 5 sekund: teraz 
ewentualne cykle filtracji, które zostały przerwane, rozpoczną 
ich działanie zgodnie z programem. 
PRZYPIS: jeśli są włączone cykle filtracji, ruszą one po zakończe-
niu sytuacji stand-by.
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Sterowanie funkcjami za pomocą 
przycisków pneumatycznych

Dostarczone przyciski pozwalają sterować następującymi funk-
cjami:

- hydromasaż pompa 1 (p1)
- hydromasaż pompa 2 (jeśli przewidziana) (p2)
- Blower (jeśli obecny w instalacji) (b)
- Lampka/Lampki podwodne (f)

1 2

1 2 3

p1 p2 b f

p1

f

Alimia, Sienna
Virginia, Enjoy
Profile Pro

Virtus Pro
p2

f

HYDROMASAŻ

Nacisnąć przycisk “p1”, i/lub przycisk “p2”, aby uruchomić 
jedną z dwóch pomp hydromasażu, lub obydwie (przyciski mo-
gły jednak zostać podłączone inaczej w fazie instalowania). Każda 
z dwóch pomp hydromasażu steruje pewną ilością dysz (patrz 
rysunki). 

Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć odpowiadającą 
mu pompę.
Fabrycznie został zapamiętany maksymalny czas funkcjonowania 
wynoszący 20 minut.

Włączając pompy hydro i/lub blowera zostanie wyłączony 
ozonizator (jeśli obecny), który zostanie wyłączony przez kolej-
ne 15 minut od ostatniego wyłączenia (patrz rozdział “Ozoniza-
tor”).

Na odwrót, po włączeniu pomp hydro i/lub blowera, jeśli 
pompa filtracji jest wyłączona, zostanie automatycznie uru-
chomiona i pozostanie włączona przez 15 minut po ostatnim 
wyłączeniu (patrz rozdz. “Filtracja wody). Włączenie pomp, lub 
blowera sygnalizuje obecność osób w basenie, stąd koniecz-
ność filtracji wody, aby utrzymać ją czystą. 

Virginia XP

p1

p2

Sienna XP

p1

p2

Alimia XP

p1 p2

Enjoy XP

p2

p1

p1

base top
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Profile Pro

p1 p2

Virtus Pro

p1 p2

BLOWER

Nacisnąć przycisk “b”aby uruchomić blower (jeśli obecny w 
instalacji): ze specyficznych dysz (patrz rysunek) wydobędą się 
pęcherzyki powietrza, wprowadzone do wody poprzez sprężar-
kę zamontowaną na spa-pak. Ponownie nacisnąć przycisk, aby 
wyłączyć blower.

Podobnie jak hydromasaż, również blower posiada maksy-
malny czas funkcjonowania, który fabrycznie został ustawiony 
na 20 minut.

Po włączeniu blowera zostanie ewentualnie wyłączony ozo-
nizator i włączona pompa filtracji, według tych samych zasad 
opisanych w poprzednim rozdziale “hydromasaż”.

LAMPKA PODWODNA

Nacisnąć przycisk “f” aby włączyć lampkę (lub dwie, gdzie 
obecne). Naciskając ponownie ten sam przycisk, zostaną włą-
czone przewidziane sekwencje kolorów; aby wyłączyć lampkę/i 
nacisnąć przycisk dopóki światła nie zgasną.
Przypis: w modelach z dwiema lampkami, polecenie włączenie/
wyłączenie dotyczy obydwóch lampek.

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO

W rejonach, gdzie zimowe temperatury często schodzą 
poniżej 0° C, w okresach kiedy spa nie jest używana, zaleca 
się całkowicie opróżnić instalację (spa, zbiornik wyrównawczy, 
przewody rurowe, filtr). W tych sytuacjach zostały również prze-
widziane zawory całkowitego drenażu przewodów rurowych, 
które łączą: spa, zbiornik wyrównawczy i spa-pak (patrz karta 
przedmontażowa 2, 2a, 3, 3a - szczeg.32; Profile Pro: 2- 
szczeg.14; Virtus Pro: 2a, 2b, 2c- szczeg.11).

W rejonach gdzie temperatury tylko okazjonalnie schodzą 
poniżej 0 °C, spa może być utrzymywana w działaniu, ponie-
waż wyposażona jest w “ochronę przeciwzamrożeniową”, która 
gwarantuje utrzymanie minimalnej temperatury wody (patrz 
rozdz. “Tryb ogrzewania wody” - paragraf “Utrzymanie minimalnej 
temperatury wody”).

KONSERWACJA

INSTRUKCJE OGÓLNE

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.

  UWAGA

n  Pokrywa nie jest przeznaczona do utrzymania ciężarów. 
Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na pokrywie i nie 
kłaść na niej przedmiotów.

Jeżeli spa została zainstalowana w pomieszczeniu, poziom 
wytwarzającej się wilgoci może być zbyt duży, nawet jeśli uży-
wana jest pokrywa (gdy nie korzysta się z basenu). W takich 
warunkach zaleca się przygotować system wentylacyjny, który 
zapewni optymalny poziom wilgotności względnej.

Do czyszczenia dysz zasysania należy zdjąć pokrywkę i jej 
o-ring (1), posługując się śrubokrętem, odkręcić wewnętrzny 
filtr (2, znajdujący się tylko na spuście w dnie), używając klucza 
stożkowego (3), dokładnie oczyścić wszystkie części i usunąć 
ewentualne zabrudzenia.
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1

2
3

PRZYPISY
- czyszczenie dysz musi zostać wykonane kiedy basen jest opróż-
niony.. Należy pamiętać, aby zamontować wszystkie części zanim 
spa zostanie ponownie napełniona.
- kratki dysz zasysania muszą być sprawdzane przynajmniej raz w 
tygodniu. 

W razie dłuższych okresów nieużywania zaleca się całko-
wicie opróżnić instalację (odnieść się również do rozdz. “Opróż-
nianie basenu - przygotowanie do zimy”). Okresowe opróżniana, 
podczas normalnego użytkowania, różnią się w zależności od 
częstości użytkowania, substancji zanieczyszczających, typu 
instalacji.
Nawet przy umiarkowanym użyciu zaleca się wymienić wodę 
przynajmniej raz w miesiącu, aby zapewnić jej jakość. 

Koszyczki filtrów wstępnych zbiornika wyrównawczego 
muszą być czyszczone przynajmniej raz na tydzień, a nawet 
częściej jeżeli często korzysta się ze spa.
Okresowo musi być kontrolowany również filtr wstępny znaj-
dujący się przy wejściu do pompy filtracji.

  UWAGA

n  Nie należy nigdy przeprowadzać czyszczenia filtrów jeśli 
pompy są w ruchu. Wcześniej wyłączyć wyłącznik główny. 
Zawsze wyłączyć wyłącznik główny kiedy spa jest pusta.

 

KONSERWACJA FILTRA

Dla czyszczenia filtra piaskowego konieczne jest wykonanie 
okresowo czynności płukania zwrotnego na podstawie wska-
zówek dostarczonych przez manometr położony 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 różni 
się w zależności od typu instalacji i długości przewodów rurowych 
systemu, i 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.

Aby przeprowadzić płukanie zwrotne należy zatrzymać 
wszystkie pompy, ustawić zawór rozdzielczy na pozycji (2) i 
następnie uruchomić pompę filtracji.

(patrz odpowiednia karta przedinstalacyjna) (mod. Alimia, Sienna, 
Virginia, Enjoy) Ponadto należy zamknąć zawór linii zasysania 
zbiornika wyrównawczego (  2, 2a, 3, 3a - szczeg.31; Virtus 
Pro bez zintegrowanych zbiorników wyrównawczych:  4b/4c 
- szczeg.18) i całkowicie otworzyć zawór zamontowany na linii 
zasysania spa (  2, 2a, 3, 3a - szczeg.31; Virtus Pro bez zinte-
growanych zbiorników wyrównawczych:  2b/2c - szczeg.18). 

W mod. Profile Pro/ Virtus Pro ze zintegrowanymi zbiornikami 
wyrównawczymi, sprawdzić, czy woda w zbiornikach wyrów-
nawczych nie znajduje się  poniżej czujnika max poziomu; w 
przeciwnym razie może zadziałać zawór elektromagnetyczny 
napełniania, zwiększając tym samym czas konieczny do wyko-
nania płukania wstecznego filtra.

Po kilku minutach, ale zawsze gdy wypływająca woda będzie 
czysta (jest to widoczne poprzez przezroczysty kubek zamontowa-
ny na zaworze rozdzielczym), ponownie napełnić basen i przy-
wrócić początkowe warunki (filtr na pozycji “1”, zawory kulowe i 
wyłączniki w normalnych warunkach pracy).

Piasek znajdujący się w filtrze musi być wymieniony jeśli 
filtracja wody nie jest już optymalna. Wyraźnym sygnałem jest 
konieczność zwiększenia częstości płukań zwrotnych a pogor-
szenie się jakości piasku jest spowodowane głownie wysokim 
stopniem twardości wody, ale i niektórymi substancjami zanie-
czyszczającymi, które mogą powodować sklejanie się materiału 
filtrującego. 

PRZYPIS: tytułem czysto informacyjnym, wymiana piasku może 
być konieczna co 3-4 lata, przy domowym użyciu spa i twardości 
wody około 20 °fr

 WARUNKI NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA 
 SYGNALIZOWANE ALARMAMI

Obecność alarmu sygnalizowana jest na wyświetlaczu, który poka-
zuje kod odpowiadający typowi sygnalizacji oraz przez przycisk 
“set”, który się zaświeci.
 W przypadku jednoczesnych alarmów, najpierw wyświetli się 
ten, którego kod numeryczny jest mniejszy; naciskając przycisk 
“set” sygnalizacja zostanie przerwana i, jeśli obecny, przechodzi 
się do wizualizacji kolejnego alarmu.
 Jeśli stan alarmu się utrzymuje, nadal będzie się wyświetlać 
odpowiadający mu kod.

Istnieją dwa rodzaje alarmów, to znaczy “przywracalny samoczyn-
nie” i “nie przywracalny samoczynnie”.

- Jeżeli alarm jest przywracalny samoczynnie, w chwili, gdy zosta-
ną usunięte przyczyny alarmu, instalacja sama zacznie działać 
(alarm będzie nadal wyświetlony do chwili naciśnięcia przycisku 
“set”). 
Obecność świetlnej kropki na wyświetlaczu w pobliżu ostatniej 
cyfry wskazuje, że alarm jest przywracalny samoczynnie.

- Jeżeli alarm jest typu nie przywracalnego samoczynnie, po usu-
nięciu jego przyczyn należy ręcznie uruchomić instalację.
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Przyczyna alarmu
- możliwe rozwiązanie

“FLC” W niektórych modelach może pojawić się na wyświe-
tlaczu skrót “FLC”. Czujnik odczytuje przepływ wody podczas 
gdy jest go brak (grzałka nie zostaje uruchomiona).
Może się zdarzyć gdy czujnik przepływu (podłączony szeregowo do 
grzałki) jest zablokowany osadami i/lub zanieczyszczeniami, które 
uniemożliwiają jego poprawne działanie, lub jest uszkodzony.
- Zwrócić się do upoważnionego Punktu Jacuzzi®.

“FLO” (migający) Czujnik nie wykrywa przepływu wody 
(grzałka nie może być włączona).
Może się pojawić w przypadku gdy wkład filtrujący i/lub pompa 
filtracji są zatkane. System próbuje ponownie włączyć grzałkę 
(zostaną wykonane trzy próby).

“FLO” (stały) System próbował ponownie włączyć grzałkę lecz 
nie został wykryty jakikolwiek przepływ wody.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamon-
towany w górnej części spa; jeżeli pomimo to sygnalizacja jest 
nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Punktu Serwisu 
Jacuzzi®.

“HOH” Temperatura mierzona na grzałce jest wyższa lub 
równa 48 °C (118 °F).
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Ten alarm, który wyświetla się na przemian ze wskazaniem czasu 
oraz temperatury, zniknie jak tylko wartość zejdzie poniżej 44 °C (111 
°F).
- Jeżeli warunek alarmu nie zniknie, spróbować wyłączyć i 
ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części 
spa; jeżeli pomimo to sygnalizacja nadal działa, zwrócić się do 
upoważnionego Punktu Serwisu Jacuzzi®.

“Ho” Temperatura wody jest zbyt wysoka.. 
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Temperatura wody w basenie osiągnęła lub przekroczyła 44 °C (111 
°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 43 °C (109 °F) spa powinna 
uruchomić się automatycznie; jeśli do tego nie dojdzie, odłączyć 
prąd i powiadomić upoważniony Punkt Serwisu Jacuzzi®.

“rPF” Czujnik temperatury działa nieprawidłowo
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Nie jest możliwe włączenie jakiejkolwiek funkcji.

- Sprawdzić sprawność czujnika temperatury lub wymienić go.
“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 zamon-
towany w górnej części spa (reset systemu); jeżeli pomimo to 
sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego 
Punktu Serwisu Jacuzzi®.

“cErr” Przerwane napełnianie wodą - zawór elektromagne-
tyczny zbiorników wyrównawczych lub poziomy wody nie są 
zgodne.
Został osiągnięty maksymalny czas (30 minut) otwarcia zaworu 
elektromagnetycznego napełniania zbiorników wyrównawczych 
lub czujnik poziomu roboczego odczytuje obecność wody, zaś ten 
znajdujący się poniżej, nie.
W obydwóch przypadkach instalacja jest zablokowana. 
- Sprawdzić czy nie zapomniano zamknąć spustu zbiorników 
wyrównawczych.
- Sprawdzić czy czujnik minimalnego poziomu poprawnie działa 
i/lub nie zostało odwrócone jego położenie z czujnikiem maksy-
malnego poziomu, znajdującego się wyżej.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamon-
towany w górnej części spa (reset systemu); jeżeli pomimo to 
sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego 
Punktu Serwisu Jacuzzi®.

 OSTRZEŻENIA

Nigdy nie wykonywać czyszczenia filtra, filtrów wstęp-
nych zbiornika wyrównawczego oraz filtra pompy filtracji 
gdy pompy pracują.
Najpierw zawsze wyłączyć wyłącznik główny.

Nie należy nigdy uruchamiać pompy i grzałki jeżeli po-
ziom wody w basenie nie przekracza poziomu najwyżej po-
łożonych dysz do hydromasażu.

Należy sprawdzać okresowo, za pomocą przycisku TEST, 
czy wyłącznik różnicowy zamontowany w górnej części mini 
basenu jest sprawny.

Zawsze wyłączyć wyłącznik główny gdy spa jest pusta 
(przygotowana do zimy, itd.).
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Zamieszczone dane i właściwości nie zobowiązują firmy Jacuzzi Europe S.p.A., zastrzegającej sobie prawo do 
wnoszenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne bez konieczności informowania o tychże zmianach
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