SwimSpa Power Play™ 13
SwimSpa Power Active™ 16
SwimSpa Power Active™ 19
SwimSpa Power Pro™ 16
SwimSpa Power Pro™ 19

JACUZZI® SWIMSPA
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Belangrijke waarschuwingen
Proficiat met de aankoop van uw nieuwe Jacuzzi™ Swim Spa! Hier volgen een aantal belangrijke aanbevelingen met betrekking tot het onderhoud om uw nieuwe product goed te
bewaren.
Zorg voor een goede waterkwaliteit
Zorg ervoor dat de karakteristieke parameters binnen de aangegeven waarden liggen:
Met CLEARRAY®

Zonder CLEARRAY®

7.4—7.6

7.4—7.6

Vrij chloor

Niet lager dan 1,0 ppm

3.0—4.0 ppm

Vrij broom

Niet lager dan 2,0 ppm

2.0—4.0 ppm

Totale alkaliniteit

100—150 ppm

100—150 ppm

Hoeveelheid calcium
(hardheid)

150—250 ppm

150—250 ppm

pH

BELANGRIJK: Als het systeem CLEARRAY® (in de fabriek geinstalleerd) defect is of niet efficiënt
werkt, zie de waarden in de tabel “zonder CLEARRAY®“. Voor een optimaal gebruik dient de CLEARRAY®-lamp jaarlijks vervangen te worden.
HET RISICO OP INFECTIES OF ZIEKTEN VERMINDEREN
Voer stipt het onderhoud van het filter uit zoals hieronder vermeld.

Verplicht onderhoud van het filter
De Swim Spa is uitgerust met een geavanceerd waterfiltreringssysteem; teneinde altijd een
goede waterkwaliteit te garanderen dient het filterpatroon van de skimmer om de 3 maanden (of eerder, afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de spa) gereinigd te worden.
Het water verversen
Het is raadzaam om het water van de Swim Spa om de 3 maanden te verversen. De frequentie hangt af van een aantal variabelen, waaronder de gebruiksfrequentie, het aantal
gebruikers en de kwaliteit van het water, dat hoe dan ook ververst dient te worden wanneer
de schuimvorming moeilijk te controleren is en/of wanneer het water niet langer helder is
(ook al liggen de karakteristieke parameters binnen de aangegeven waarden).
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1.0

Belangrijke informatie

De Swim Spa Jacuzzi® is gebouwd volgens de hoogste normen en is in staat om een jarenlang gebruik zonder problemen te garanderen. Desondanks, aangezien er isolatiemateriaal
wordt gebruikt om de Swim Spa te isoleren en een efficiënte werking te garanderen, kan een
langdurige blootstelling aan zonlicht van de kuip en de accessoires permanente schade en/of
kleurwijzigingen veroorzaken. De schade die veroorzaakt wordt door dit soort gebruik van de
Swim Spa wordt niet gedekt door de garantie.
Het wordt aanbevolen de Swim Spa vol water te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon,
en hem af te dekken met de isolerende hoes van Jacuzzi® als hij niet gebruikt wordt.
Jacuzzi® streeft er voortdurend naar om de best mogelijke producten aan te bieden;
daardoor kunnen er wijzigingen worden aangebracht aan het product die van invloed
zijn op de specificaties, illustraties en/of afbeeldingen in deze handleiding.

2.0

Waarschuwingen - 1
De firma Jacuzzi wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt
door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.
Indien u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de spa aan te sluiten op het
stedelijke waternet dat drinkwater levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te
worden in overeenstemming met de EN1717-norm en met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten “AA”, “AB” of “AD”. Neem voor meer informatie contact op met uw waterleverancier en/of uw loodgieter.
Sluit de Swim Spa niet aan op de hydraulische installatie met behulp van tuinslangen.
LET OP: Voordat u het afvoerputje van de Swim Spa plaatst, neem contact op met de
plaatselijke autoriteiten voor de wetgeving inzake de afvoer van chemisch behandeld
water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder 0 °C dalen, is het raadzaam om de
installatie volledig leeg te maken (spa, leidingen, filter) tijdens de periode waarin de Swim
Spa niet wordt gebruikt.
In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot onder 0 °C dalen, kan de Swim Spa
ook in werking worden gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een “antivriesbescherming” die ervoor zorgt dat er een minimumwatertemperatuur behouden wordt.
5

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het systeem volledig te ledigen.
De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naargelang de gebruiksfrequentie,
de verontreinigende stoffen en het type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het
raadzaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.
Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal waaruit de bedekking van de Swim
Spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de donkere
kleuren). Wanneer de Swim Spa niet gebruikt wordt, stel deze dan niet bloot aan de zon
zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, tent enz.). De eventuele schade die
het gevolg is van het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet onder de garantie.
Onderdelen en apparaten die onder spanning staan (behalve onderdelen en apparaten die gevoed worden met zeer lage spanning die niet hoger is dan 12 V) mogen
niet bereikbaar zijn voor personen die zich in het Swim Spa bevinden.
De Swim Spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse “1” en dienen bijgevolg permanent,
zonder tussenschakeling aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie (aardinstallatie).
De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van de afstandsbedieningen, moeten zodanig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in de Swim
Spa kunnen vallen.
Het apparaat dient gevoed te worden met behulp van een aardlekschakelaar waarvan de stroom bij ingrepen niet hoger is dan 30 mA.
De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken die op gepaste wijze
beschermd zijn, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F (zie het desbetreffende hoofdstuk).
Voor de equipotentiaalverbinding dient de installateur de hiervoor bestemde klem te gebruiken die gekenmerkt wordt door het aardingssymbool.
U bent verder verplicht een basis te creëren die aangepast is aan het gewicht van de Swim
Spa (zie de desbetreffende installatiehandleidingen).
U dient een afvoersysteem te voorzien voor water dat per ongeluk naast het bad terechtkomt (zie de desbetreffende installatiehandleidingen).
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Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht een omnipolaire blokkeringsschakelaar te installeren, die de volledige loskoppeling verzekert in geval van overspanning
van categorie III. Deze schakelaars dienen geïnstalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.
LET OP! Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydraulische installatie die het apparaat
voedt mag niet hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van watertoevoer met
behulp van een magneetklep (bv. compensatiebekken), dient de minimumwaarde
35 kPa (0,35 bar) te bedragen.
Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of
cognitieve vaardigheden mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan
of over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn
van de gevaren die het gevolg zijn van onjuist gebruik.
De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de
apparatuur spelen en geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).
Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.
De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon. Zwangere vrouwen en
kleine kinderen mogen de Swim Spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en
het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38°C.
Wees bijzonder voorzichtig wanneer u de spa alleen wil gebruiken. Een langdurig verblijf
in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen. Indien u de Swim Spa
voor langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.
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LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de hoes. Zet er geen voorwerpen op.
LET OP: Alleen “ondersteunde” hoezen kunnen gewichten drage (max 200 kg), maar
ze mogen niet onderworpen worden aan plotselinge en heftige belastingen (sprongen enz.). Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten (niet gesteunde) bedekkingen. Zet er geen voorwerpen op.
Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, wordt aangeraden de sluiting met
sleutel te monteren, die bij de thermische bedekking wordt geleverd.
Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de Swim Spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.
Zieke personen mogen de Swim Spa niet gebruiken zonder eerst hun arts te raadplegen.
Gebruik de spa niet na gebruik van alcohol, drugs of medicamenten die slaap veroorzaken
of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen.
Gebruik de Swim Spa niet wanneer de weersomstandigheden er niet naar zijn (onweer, enz.).
Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens de
spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, terwijl
andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie.
Let goed op wanneer de u de Swim Spa in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.
Gebruik tijdens het verblijf in de Swim Spa geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die
breekbaar zijn.
Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand
van ten minste 40 cm van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren dienen bij
elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet. Gebruik geen elektrische apparatuur
(radio, föhn, enz.) in de buurt van de Swim Spa, tenzij deze leeg is.
Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet. Zet de Swim Spa niet
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aan als de beschermende roosters kapot zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Servicedienst.
DE BESCHERMROOSTERS MOETEN OM DE 5 JAAR VERVANGEN WORDEN.
Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de Swim Spa, zie deze
handleiding en neem, indien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.

3.0

Waarschuwingen - 2

LEES AANDACHTIG ALLE INSTRUCTIES!
Deze Swim Spa is gebouwd in overeenstemming met de normen en specificaties die aangegeven zijn in de “Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act” (VGB Safety Act). Volg
tijdens de installatie en het gebruik van de Swim Spa altijd de veiligheidsmaatregelen,
waaronder:

GEVAAR: GEVAAR VOOR ERNSTIG LETSEL OF VERDRINKING
•

•
•

•

Gebruik de veiligheidsriemen om de bedekking vast te maken als de Swim Spa niet
wordt gebruikt. Dit voorkomt dat kinderen de Swim Spa betreden. Maak in geval van
harde wind de bedekking goed vast.
Ook al zijn er riemen en sloten aanwezig, houd altijd toezicht op de toegang tot de
Swim Spa.
Gebruik de spa niet als het filter, de afdekking van het filter of de skimmer defect
zijn en/of als er een deel ervan ontbreekt. Neem contact op met het dichtstbijzijnde
servicecentrum van Jacuzzi® als u ontbrekende of gebroken onderdelen moet vervangen.
Vervang een mondstuk of een aanzuigrooster nooit met een ander stuk met kleiner
debiet; het gebruik van mondstukken of aanzuigroosters die ongeschikt zijn kan
ervoor zorgen dat lichaamsdelen of haar erin vast komen te zitten, met ernstig letsel
of verdrinking tot gevolg.
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WAARSCHUWING: RISICO VAN ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN
•

Gebruik geen elektrische toestellen wanneer u zich in de spa bevindt en/of hoe dan
ook wanneer uw handen nat zijn.

•

Plaatsnemen in de Swim Spa of erin duiken kan verlies van bewustzijn, verdrinking of
ernstig letsel tot gevolg hebben; wees voorzichtig bij het betreden of verlaten van de
spa en zorg ervoor dat u niet uitglijdt: de natte oppervlakken kunnen heel glad zijn.
Sta of loop niet op de rand van de Swim Spa en ga er niet op zitten.
Controleer altijd zorgvuldig de watertemperatuur voordat u de spa betreedt. Gebruik hiervoor een nauwkeurige thermometer, aangezien de regelingsinrichtingen
van de watertemperatuur over een tolerantie beschikken van +/- 5oF (2oC).
Als u tijdens het gebruik van de spa ademhalingsmoeilijkheden ervaart, verlaat de
spa onmiddellijk en neem contact op met uw arts.
Om het risico te beperken op ziekten die door het water overgedragen kunnen worden (bv. infecties, bacteriën of virussen), zorg ervoor dat de karakteristieke parameters met betrekking tot de kwaliteit van het water zich binnen de waarden bevinden
die vooraan in deze handleiding worden vermeld.
Neem contact op met een bevoegde technicus om een correcte ventilatie te voorzien wanneer de spa binnen of in een gesloten omgeving wordt geïnstalleerd.
Neem altijd een douche voor en na het gebruik van de Swim Spa.

•
•

•
•

•
•

WAARSCHUWING: Naast het onderhoud van de filters en de waterkwaliteit is het raadzaam om een correcte ventilatie te voorzien in de ruimte waarin de spa is
geïnstalleerd, om het risico te beperken op ziekten die door het water overgedragen kunnen worden (bv. infecties, bacteriën of virussen) en/of ademhalingsmoeilijkheden. Neem
contact op met een architect of een aannemer om de specifieke vereisten te bepalen als u
de Swim Spa binnen wil installeren.
•

Een goede waterkwaliteit vermijdt ook mogelijke schade aan de onderdelen van de
Swim Spa.
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OPMERKING: Deze Swim Spa is niet ontworpen voor openbaar gebruik. De koper
dient te controleren of er beperkingen zijn met betrekking tot het gebruik of de installatie van
de Swim Spa, aangezien de plaatselijke voorschriften van land tot land variëren.

Filter, filterafdekking, skimmer
(de positie en de
vorm variëren
afhankelijk van
de modellen
Aanzuigopeningen, aanzuigroosters (de
posities variëren
afhankelijk van
de modellen)

De garantie bevat een bord met een aantal waarschuwingen. Het is raadzaam om deze in
de buurt van de Swim Spa te plaatsen, op een plaats die zichtbaar is voor de gebruikers. Bijkomende kopieën van het bord bij een plaatselijke Jacuzzi®-dealer.
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3.1

Bijkomende waarschuwingen

Wanneer u de spa installeert, dient u een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen, waaronder:
1.

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.

2.

Een groene klem of een klem die gemarkeerd is met “G”, “Gr”, “Ground” (massa) of
bevindt zich in het voedingsklem“Grounding” (aarding) of met het symbool
menbord of de technische ruimte. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet deze klem verbonden worden met de aarding van het hoofdpaneel
van de elektrische voeding, met behulp van een enkele koperen kabel van dezelfde
grootte als de circuitgeleiders die de apparatuur voeden.

3.

Ten minste twee klemmen met het opschrift “Bonding lugs” (klemmen voor een
equipotentiaalverbinding) worden verstrekt in de buurt van het voedingsklemmenbord of de technische ruimte. Voor de equipotentiaalverbinding die wordt voorgeschreven door de nationale voorschriften, dient de monteur de hiervoor bestemde
klem te gebruiken (norm EN 60335.2.60). In het bijzonder moet een equipotentiaalverbinding tot stand worden gebracht voor alle metalen massa's rond de spa, bijvoorbeeld de water- en gasleidingen, metalen platforms en dergelijke.

4.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG.
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5.0

Algemene opmerkingen met betrekking tot de elektrische veiligheid

De Swim Spa Jacuzzi® is uitgerust met het systeem ProTouch™. Dit bevat de meest
geavanceerde veiligheids- en beveiligingsapparaatuur in de sector. HET is echter
belangrijk dat de Swim Spa door gekwalificeerde technici wordt geïnstalleerd.
Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer als u vragen heeft over de installatie.

6.0

Opmerkingen met betrekking tot de elektrische aansluiting

BELANGRIJK ADVIES: De elektrische bekabeling van de Swim Spa moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke voorschriften. Het circuit moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerde elektricien en goedgekeurd worden door
een plaatselijke instantie voor bouwkunde/elektrische inspectie.
De installateur is verantwoordelijk voor de selectie van de materialen, in overeenstemming
met het beoogde gebruik, het correct uitvoeren van de werkzaamheden, het controleren
van de staat van het systeem waarop de spa aangesloten zal worden en of deze veilig is
voor het gebruik, het onderhoud en de inspectie.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

De Swim Spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse “1” en dienen bijgevolg permanent, zonder tussenschakeling aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en de
beschermingsinstallatie (aardinstallatie).
Sluit geen andere toestellen aan op de voedingslijn van de Swim Spa.
De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede gebruiken, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F.
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht één of meerdere omnipolaire blokkeringsschakelaars te installeren, die de volledige loskoppeling
verzekeren in geval van overspanning van categorie III. Deze schakelaars dienen
geïnstalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.
De elektrische installatie van het gebouw dient uitgerust te zijn met een aardlekschakelaar van 0,03 A en een goed werkend beschermingscircuit (aarding). Controleer of de aardlekschakelaar goed werkt door op de TEST-knop te drukken, die terug
dient te springen.
Om toegang te krijgen tot het voedingsklemmenbord van de Swim Spa, trek aan het
onderste deel van het paneel om de magneet los te maken. Plaats vervolgens het
paneel op een veilige plaats.
Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat u een kabelwartel van 3/4” installeert door de opening die voorzien is op de zijkant van het kastje.
Sluit de voedingskabel aan op het klemmenbord (zie de handleidingen voor de installatie). ALLE GELEIDERS MOETEN STEVIG WORDEN AANGESLOTEN OP HUN
RESPECTIEVE AANSLUITINGEN om schade aan de apparatuur te voorkomen!
Plaats het paneel terug.
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AFBEELDING 1
Technische ruimte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdaansluitkastje
Bijkomende verwarmer
Pomp 1
Pomp 2
Pomp 3
Pomp 4
Systeem CLEARRAY® (UV)
Ingang voedingskabel

Opmerking: De positie en het aantal apparaten (zoals pompen, het CLEARRAY®-systeem, de verwarmer enz.) variëren afhankelijk van het model.
15

7.0

Elektriciteitsverbruik

De Swim Spa Jacuzzi® zijn ontworpen om optimale prestaties te leveren wanneer ze gevoed
worden voor het maximale vereiste vermogen. Zie de handleidingen voor de installatie.

8.0

Vulprocedure van de Swim Spa

Zorg ervoor dat alle afvoeropeningen gesloten zijn.
Neem ook contact op met uw Jacuzzi®-dealer.
1.
•
•
2.
•

De Swim Spa voorbereiden op het vullen
Reinig de binnenkant van de spa (ook al werd de kuip in de fabriek gepolijst, kunt u
deze behandelen met een reinigingsmiddel voor spa's)
Verwijder de twee filters en de skimmer en controleer of ze schoon zijn.
De Swim Spa vullen
Plaats de waterleiding in het verbindingsstuk van het filter (in de skimmer).
Vul de Swim Spa voor de helft, plaats vervolgens de leiding in het verbindingsstuk
van het andere filter en vul de spa volledig.

LET OP: OM KALKAANSLAG TE BEPERKEN.
Gebruik geen water dat afkomstig is uit een waterverzachter (hierdoor kunnen de
metalen onderdelen beschadigd raken). Als uw water bijzonder "hard" is, is het
beter om de helft van het zwembad te vullen met dit water en de rest met water
uit een ontharder.
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WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP INFECTIES TE VERMINDEREN.
Om het risico te beperken op infecties die door het water overgedragen kunnen worden (bijvoorbeeld veroorzaakt door bacteriën of virussen) en/of ademhalingsmoeilijkheden, vul de Swim Spa met schoon water. Vul de spa tot het water alle jets bedekt, maar
zonder dat het de onderkant van de laagste hoofdsteun raakt (VUL DE SPA NIET TE VEEL!).

BELANGRIJK: vul de Swim Spa na het leegmaken altijd langs beide verbindingsstukken van de filters. Anders kan de lucht in de pompen geblokkeerd blijven, waardoor de
werking verhinderd wordt. Verwijder tot slot de waterleiding en installeer beide filterpatronen opnieuw zoals weergegeven is in het hoofdstuk 13.1.
3.

Inschakelen
Zet de hoofdschakelaar aan: de verwarmer en de circulatiepomp worden automatisch ingeschakeld.

4.

Activeer de hydromassagepompen

5.

Voeg de chemische additieven voor de behandeling van het water toe
Voeg de chemische additieven toe aan het water van de Swim Spa zoals aangegeven
door de Jacuzzi®-dealer (Zie het hoofdstuk “Behoud van de waterkwaliteit" voor algemene richtlijnen).

WAARSCHUWING: RISICO OP VERGIFTIGING
Laat de chemische producten nooit onbeheerd achter en gebruik ze in overeenstemming met de
instructies van de producent. Bewaar de chemische producten altijd op een veilige plaats en/of
een plaats die met een sleutel afgesloten wordt. Bewaar ze buiten het bereik van kinderen.
6.

De hoeveelheid desinfectans regelen
Regel de hoeveelheid gebruikte desinfectans zodanig dat deze niet lager is dan 2,0
ppm (vrij broom) of 1,0 ppm (vrij chloor). Controleer deze waarde regelmatig om
gezonde wateromstandigheden te garanderen (zie ook de tabel aan het begin van
deze handleiding). Als de desinfectanswaarden aanzienlijk wijzigen, voer stappen
9-15 van de ontsmettingsprocedure van het water uit.
Opmerking: deze procedure dient ook uitgevoerd te worden nadat de Swim Spa is “Voorbereid voor de winter” (Hoofdstuk 13.8) of langdurig niet gebruikt werd.
17

7.

De Swim Spa voorbereiden op het verwarmen
Om het water van de Swim Spa te verwarmen en tot een aangename temperatuur
te brengen, voer de volgende stappen uit:
•
Opmerking: op het display van het bedieningspaneel wordt de daadwerkelijke temperatuur van het water in de Swim Spa weergegeven. Druk op de toetsen "+" of "-" om
de temperatuur van het water met stappen van 1 graad te verhogen of te verlagen.
•
De verwarmer wordt uitgeschakeld bij 1o °F (0,5oC) boven de ingestelde temperatuur en wordt ingeschakeld bij 2 o °F (1oC) onder de ingestelde temperatuur.
Opmerking: Het instelbereik van de temperatuur van de Swim Spa gaat van 80 tot 104oF
(van 27 tot 40oC). Voor het activeren van de Functie “Uitgebreide temperatuur” (waarmee
de Swim Spa een temperatuur van 106oF - 41oC kan bereiken), zie het hoofdstuk 15 "Foutmeldingen/weergave".
Belangrijke details met betrekking tot de verwarmer:
•
De maximumtemperatuur die kan worden ingesteld voor de Swim Spa bedraagt
104°F (40°C), de minimumtemperatuur bedraagt 80°F (27°C).
•
De maximumtemperatuur instellen versnelt het verwarmingsproces niet. Hierdoor
zal alleen de eindtemperatuur hoger zijn.
•
De verwarmer blijft geactiveerd totdat de watertemperatuur de ingestelde waarde
met 1 °C overschrijdt en wordt vervolgens uitgeschakeld; ze wordt opnieuw ingeschakeld wanneer de temperatuur van het water 1oC lager is dan de ingestelde waarde.

8.
•
•

De Swim Spa afdekken
Als de Swim Spa afgedekt wordt, neemt de tijd die nodig is om de spa te verwarmen
aanzienlijk af, waardoor de kosten beperkt worden.
De tijd die nodig is voor de eerste verwarming verschilt afhankelijk van de begintemperatuur van het water.

GEVAAR: RISICO OP LETSELS
Controleer zorgvuldig de watertemperatuur voordat u de Swim Spa betreedt. Te warm
water kan brandwonden veroorzaken, een verhoging van de lichaamstemperatuur en/of
oververhitting.

18

Ontsmettingsprocedure van het water
De onderstaande fasen 9-15 dienen alleen uitgevoerd te worden als de desinfectanswaarden niet stabiel zijn nadat de fasen 1-6 werden uitgevoerd.
9.

Afhankelijk van de inhoud van de spa, voer 71 gram natrium-dichloor toe per 378
liter water (zie de onderstaande tabel).

LET OP: RISICO OP LETSELS OF BESCHADIGING VAN DE SWIM SPA
Gebruik geen chloor- (trichloor) of zuurtabletten voor de Swim Spa!
Deze chemische stoffen kunnen de onderdelen van de Swim Spa beschadigen, de
huid verbranden of irriteren, huiduitslag veroorzaken en de fabrieksgarantie van
de spa ongeldig maken.
Watervulvolume afhankelijk van het model
Model
SwimSpa J13
SwimSpa J16
SwimSpa J19

Gemiddeld vulvolume*
1229 USG (4670 liter)
2010 USG (7638 liter)
2378 USG (9038 liter)

Natrium-dichloor
871 gram
1425 gram
1687 gram

* Raadpleeg het gemiddelde vulvolume voor de chemische behandeling van het water.
10.

Verwijder de bedekking van de spa, indien deze aanwezig is.
Als de Swim Spa in een afgesloten ruimte geïnstalleerd is, open de deur en de ramen
om een gepaste ventilatie mogelijk te maken. Schakel alle hydromassagepompen
gedurende een uur in; open alle luchtbedieningen en draai alle massageknoppen
naar de centrale positie (“combo”).
Opmerking: De pompen dienen om de 20 minuten geactiveerd te worden, aangezien ze automatisch uitgeschakeld worden na die tijd.

WAARSCHUWING: RISICO OP LETSELS
•
•

Om het risico op letsels, verdrinking of vasthaken te beperken, laat de Swim Spa
nooit onbeheerd en toegankelijk achter, vooral voor kinderen en kleine dieren.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan chemische dampen
tot een minimum te beperken!
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11.
12.

Schakel vervolgens de hoofdschakelaar uit en maak de spa leeg zoals aangegeven in
hoofdstuk 13.2.
Vul de Swim Spa tot het water alle jets bedekt, maar zonder dat het de onderkant
van de laagste hoofdsteun raakt (VUL DE SPA NIET TE VEEL!).

LET OP: OM KALKAANSLAG TE BEPERKEN.
Gebruik geen water dat afkomstig is uit een waterverzachter (hierdoor kunnen de
metalen onderdelen beschadigd raken). Als uw water bijzonder "hard" is, is het
beter om de helft van het zwembad te vullen met dit water en de rest met water
uit een ontharder.
13.

14.

Raadpleeg uw Jacuzzi®-dealer voor aanbevelingen met betrekking tot het gebruik
van chemische producten en verkrijg een ontsmettingswaarde die stabiel is en niet
hoger is dan de niveaus die aan het begin van deze handleiding zijn vermeld.
Activeer altijd de hydromassagepompen wanneer u chemische producten toevoegt
om een correcte vermenging te garanderen (vergeet niet om de Swim Spa onbedekt te laten totdat de juiste ontsmettingswaarde is bereikt).

WAARSCHUWING: RISICO OP LICHAMELIJK LETSEL
•
•

Om het risico op letsels, verdrinking of vasthaken te beperken, laat de Swim Spa
nooit onbeheerd en toegankelijk achter, vooral voor kinderen en dieren.
Om het risico te beperken op infecties die door het water overgedragen kunnen
worden (bijvoorbeeld veroorzaakt door bacteriën of virussen) en/of ademhalingsmoeilijkheden, zorg ervoor dat de waarde van het ontsmettingsmiddel binnen de
in fase 6 vermelde parameters blijft. Als een van de gebruikers symptomen vertoont
die veroorzaakt worden door de bovengenoemde klachten, gebruik de spa dan niet
en neem onmiddellijk contact op met een arts.
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15.

Controleer of de waarde van de desinfectans niet lager is dan 1,0 ppm (vrij chloor)
of 2,0 ppm (vrij broom). Controleer de waarde opnieuw na 8 uur: als deze ongewijzigd is, is de Swim Spa klaar voor het gebruik. Om gezonde wateromstandigheden
te garanderen, dient de waarde van de desinfectans constant te blijven (binnen de
aanbevolen limieten). Als de waarden van de desinfectans niet stabiel zijn, dient u
deze procedure volledig te herhalen tot de waarden stabiel blijven.

BELANGRIJK: Als het waterzuiveringssysteem CLEARRAY® uit de Swim Spa verwijderd
wordt of niet correct werkt, zie de waarden die in het begin van de handleiding vermeld zijn
in de tabel “zonder CLEARRAY®”; zie ook de website van APSP (Association of Pool and Spa
Professionals).
16.

Als het correcte desinfectansniveau is bereikt, sluit alle luchtcontroles van de Swim
Spa om de warmte zo goed mogelijk te bewaren wanneer de spa niet in werking is.
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9.0

Kenmerken van de Swim Spa

9.1

Kenmerken van de Swim Spa Power Active™ J-13 PowerPlay

1

3
1

2

1
3

1

1.
2.
3.

Luchtbediening (x4)
Controle waterval (x1)
Meerstandige bedieningskranen (x2)
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9.2

Kenmerken van de Swim Spa Power Active™ 16 / 19

1.
2.
3.

Luchtbediening (x3)
Controle waterval (x1)
Meerstandige bedieningskranen
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9.3

Kenmerken van de Swim Spa Power Pro™ 16 / 19

1.
2.
3.

Luchtbediening (x3)
Controle waterval (x1)
Meerstandige bedieningskranen
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10.0 Werking van de Swim Spa J-13

1

Toets pomp 1

1

Toets +
regeling van de watertemperatuur/raadpleging menu

Toets pomp 2

Toets lamp
inschakelen lamp/programmering menu

Toets pomp 3

Toets –
regeling van de watertemperatuur/raadpleging menu
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Toetsen inschakeling pompen

Programmering van de filtercycli
Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “fiiltr” verschijnt.
3. Druk op de toets “+” of “–” om de filtreringstijd te
wijzigen (F1 of F2).
4. De aanduiding “begn” verschijnt en de uurwaarde
knippert.
5. Wijzig het uur met behulp van de toetsen “+” en/
of “–”.
6. Druk op de toets “lamp” om de waarden van de minuten te wijzigen.
7. Druk op de toetsen “+” en/of “–” om de minuten te
wijzigen (elke druk op de toets wijzigt de waarde
met 15 minuten).
8. Druk op de toets “lamp” om de wijziging op te slaan.

Achtereenvolgens indrukken om de pompen in te
schakelen volgens deze modaliteit:
- eerste druk op de toets:
pomp 1 en 2: de pomp wordt aan lage snelheid ingeschakeld;
pomp 3: de pomp wordt aan hoge snelheid ingeschakeld;
- tweede druk op de toets:
pomp 1 en 2: de pomp wordt aan hoge snelheid ingeschakeld;
pomp 3: de pomp wordt uitgeschakeld;
- derde druk op de toets:
pomp 1 en 2: de pomp wordt uitgeschakeld;
Algemene opmerkingen:
- als de pomp aan lage snelheid werkt en de desbetreffende toets ingedrukt wordt, wordt onmiddellijk
de hoogste snelheid geactiveerd.

Werkingsmodus “ready” / “rest”
Werkingsmodus “ready”

- de pomp wordt om het half uur aan lage snelheid
geactiveerd gedurende ongeveer een minuut, om de
watertemperatuur te controleren en de verwarmer
in te schakelen indien dit noodzakelijk is (zie de werkingsmodus “ready”); de pomp wordt ook aan lage
snelheid geactiveerd tijdens de filtrering of wanneer
de buizen mogelijk bevriezen.

Deze modus activeert pomp “1” om de 30 minuten
aan lage snelheid, om de watertemperatuur te controleren en de verwarmer in te schakelen indien dit
noodzakelijk is.

- de werkingsduur van de pomp aan hoge snelheid
bedraagt 15 minuten, 30 minuten aan lage snelheid
(daarna is het mogelijk ze opnieuw in te schakelen
door op de desbetreffende knop te drukken).

Deze modus beperkt de activering van de verwarmer
alleen tijdens de filtercycli; in dit geval is de waarde
die op het display wordt weergegeven mogelijk niet
de werkelijke waarde van de watertemperatuur (tot
de pomp in combinatie met de verwarmer wordt geactiveerd, zie de werkingsmodus “ready”).

Werkingsmodus “rest”

Filtercycli
De fabrieksinstellingen voorzien in de activering van
een filtercyclus 's avonds (opmerking: de klok dient
correct ingesteld zijn), wanneer de elektriciteitstarieven doorgaans lager zijn; de vooraf ingestelde duur
bedraagt ongeveer 4 uur.
In ieder geval kunnen de filteringstijd en de -duur
naar believen ingesteld worden (het is ook mogelijk
om een tweede filtercyclus te activeren).
De eerste keren dat u de spa gebruikt, is het raadzaam
om een filtercyclus in te stellen die lang genoeg is en
de duur ervan in te korten op basis van het daadwerkelijke gebruik van de spa, het gebruik van chemicalien en de kwaliteit van het water.
Aan het begin van elke filtercyclus wordt pomp 2 (indien aanwezig) kort geactiveerd om het hydraulische
circuit te reinigen.

Programmering van de modi “ready” en “rest”
Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “mode” verschijnt.
3. Druk op de toets “+” of “–” om “ready” (set ready) of
“rest” (set rest) te selecteren.
4. Druk op de toets “lamp” ter hoogte van de gekozen
modus.

Programmering van de tijd
Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
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Het bedieningspaneel blokkeren

2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “time” verschijnt.
3. Druk op de toets “+” of “–”: de aanduiding “hrs” begint te knipperen.
4. Wijzig het uur met behulp van de toetsen “+” en/of “–”.
5. Druk op de toets “lamp”: de waarde van de minuten
begint te knipperen.
6. Wijzig de minuten met behulp van de toetsen “+”
en/of “–”.
7. Druk op de toets “lamp” om de programmering te
verlaten.

Als deze functie actief is, is het niet mogelijk om via
het bedieningspaneel een aantal regelingen uit te
voeren (waaronder de temperatuur); de automatische functies zijn nog steeds actief en het is ook mogelijk om de hydromassagejets te activeren.

Deze modus onderbreekt tijdelijk de werking van de
spa, om eventueel onderhoud van het filter mogelijk
te maken; na 1 uur stopt de modus automatisch en
wordt de normale werking hervat.

Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “lock” verschijnt.
3. Druk nogmaals op de toets “+” of “–”.
4. Druk op de toets“lamp”om“temp”of“panl”te selecteren.
5. Druk op de toets “+” of “–” om “on” (actief ) of “off”
(uitgeschakeld) te selecteren.
6. Druk op de toets “lamp” om de programmering te
verlaten.

Activering van de modus “stand-by”

Het bedieningspaneel ontgrendelen

Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “hold” verschijnt.
3. Druk op de toets “+” of “–” om de modus te activeren (het 60 minuten aftellen begint).

Ga als volgt te werk om het bedieningspaneel te ontgrendelen:
1. Houd de toets “+” ingedrukt
2. Druk twee keer langzaam op de toets “lamp”.
3. Op het display verschijnt de aanduiding “unlk”: het
paneel is geblokkeerd.

Als de verwarmer in werking is wanneer de modus
“stand-by” wordt geactiveerd, knippert het display en
blijft de pomp samen met de verwarmer nog 15 seconden doorwerken.

Omkeren van de weergave van het display

Instelling van de temperatuurintervallen

Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “flip” verschijnt.
3. Druk nogmaals op de toets “+” of “–” om de weergave van het display om te keren.
4. Druk op de toets “lamp” om de programmering te
verlaten.

Modus “stand-by”

Met deze functie kan de weergave van het display
omgekeerd worden, zodat het gemakkelijker bekeken kan worden van in de spa (of van buitenaf ).

Met deze functie kunt u het temperatuurinterval kiezen dat het beste past bij het soort klimaat en de rijd
van het jaar waarin de spa wordt gebruikt.
Hoogste interval
Met dit interval kunt u temperaturen instellen van 27
°C tot 40 °C, in stappen van 1° C.
Laagste interval
Met dit interval kunt u temperaturen instellen van 10
°C tot 37 °C, in stappen van 1° C.

Reinigingscycli
30 minuten nadat een pomp of een blower uitgeschakeld wordt, wordt een reinigingscyclus geactiveerd (de pomp en de ozonisator werken gedurende
ongeveer 20 minuten, afhankelijk van de configuratie
van het systeem).

Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen:
1. Zorg ervoor dat het hoofdscherm wordt weergegeven en druk op “+” of “–”.
2. Druk meerdere keren op de toets “lamp” tot op het
display de aanduiding “temp” verschijnt.
3. Druk op de toets “+” of “–” om “high” (hoogste interval) of “low” (laagste interval) te selecteren.
4. Druk op de toets “lamp” ter hoogte van de gekozen
modus.

Ozonisator (optie)
De ozonisator werkt uitsluitend tijdens de filteringscyclus wanneer pomp 1 aan lage snelheid werkt.
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Antivriesbescherming

weergeeft, kan de storing tijdelijk zijn en vanzelf oplossen.
De spa wordt uitgeschakeld wanneer de melding
“SNS” knippert.

Als de temperatuursensor een waarde van 4 °C in de
verwarmer meet, wordt de pomp automatisch geactiveerd om het water te laten circuleren; de pomp
blijft draaien totdat een temperatuur van 5 °C bereikt
wordt, waarna de normale werking van het systeem
wordt hersteld.

HFL / HTR FLOW LOW
Er werd een aanzienlijk temperatuurverschil gedetecteerd tussen de waarden die door de sensoren gemeten worden; dit kan duiden op een probleem met
de waterstroom.
Controleer of het waterniveau in de spa correct is. Als
dit niet het geval is, vul water bij; als het niveau correct is, controleer of de pompen normaal werken en
of de kleppen volledig geopend zijn.
Controleer ook of het filter schoon is.

Meldingen op het display
OHH / HTR TEMP LMT / OH / HL
(vast brandend of knipperend)
Oververhitting - Het lampje wordt uitgeschakeld; één
of meerdere sensoren hebben een temperatuur van
48 °C gemeten in de buurt van de verwarmer.
Niet in het water gaan! Verwijder de thermische bedekking en laat het water afkoelen.
Druk om op het even welke knop om het systeem te
herstellen; als dit niet gebeurt, schakel de stroom uit
en neem contact op met uw dealer.

LF / LOW FLOW

- defecte sensoren.

Deze melding verschijnt nadat de aanduiding “HFL” 5
keer verschijnt op 24 uur tijd: dit kan duiden op een
aanzienlijk probleem met de waterstroom.
In dit geval wordt het hydraulische circuit van de verwarmer uitgeschakeld (de andere functies van de spa
zijn echter wel beschikbaar).
Controleer of het waterniveau in de spa correct is. Als
dit niet het geval is, vul water bij; als het niveau correct is, controleer of de pompen normaal werken en
of de kleppen volledig geopend zijn.
Controleer ook of het filter schoon is.
Druk om op het even welke knop om het systeem te
herstellen.

ICE / FREEZE COND

dr / “heater may be dry - will retest shortly”

ER wordt een mogelijke bevriezingstoestand waargenomen (de pompen en de blower worden automatisch geactiveerd wanneer de temperatuur plots
tot 4 °C daalt).

De hoeveelheid water dat zich in de verwarmer bevindt is ontoereikend.
Controleer of het waterniveau in de spa correct is. Als
dit niet het geval is, vul water bij; als het niveau correct is, controleer of de pompen normaal werken en
of de kleppen volledig geopend zijn.
Druk om op het even welke knop om het systeem te
herstellen.

Mogelijke oorzaken van de oververhitting
- de filteringscyclus is te lang (de pomp is gedurende
een lange tijd in werking).
- de kleppen zijn gedeeltelijk gesloten.
- te warm weer en omgevingstemperatuur.

SnA / SENSOR A SERVICE RQD
De spa wordt uitgeschakeld; de sensor die verbonden is met de connector “Sensor A” is mogelijk defect.

dry / “heater dry service rqd”
SnB / SENSOR B SERVICE RQD

De hoeveelheid water dat zich in de verwarmer bevindt is ontoereikend; deze melding verschijnt nadat
de aanduiding “dr” 3 keer verschijnt op 24 uur tijd:
De spa wordt uitgeschakeld.
Controleer of het waterniveau in de spa correct is. Als
dit niet het geval is, vul water bij; als het niveau correct is, controleer of de pompen normaal werken en
of de kleppen volledig geopend zijn. Druk om op het
even welke knop om het systeem te herstellen.

De spa wordt uitgeschakeld; de sensor die verbonden is met de connector “Sensor B” is mogelijk defect.
SnS / SENSOR SYNC
De sensoren zijn niet goed gekalibreerd; als het display afwisselend de temperatuurwaarde en “SNS”
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RUN PMPS PURG AIR
Deze melding verschijnt als de spa voor het eerst opgestart wordt of als de spa opnieuw opgestart wordt
na een stroomonderbreking; ze meldt dat de pompen zich in de aanzuigfase bevinden.
--- / --F / --C
Deze melding verschijnt terwijl het systeem de daadwerkelijke watertemperatuur meet (de waarde wordt
vervolgens op het display weergegeven).
----Temperatuur niet gemeten; activeer de modus
“ready” of schakel de pomp gedurende ten minste 2
minuten in.
HOLD
Het systeem is tijdelijk geblokkeerd (zie de modus
“stand by”).
READY
Het systeem bevindt zich in de modus “ready”.
REST
Het systeem bevindt zich in de modus “rest”.
COOL
Als er een temperatuur gemeten wordt die 7 °C lager
is dan de ingestelde temperatuur, activeert het systeem de verwarmer; dit maakt deel uit van de normale werking van de spa en vereist geen enkele ingreep.
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11.0 Werking van de Swim Spa J-16 / J-19
11.1 Bedieningspaneel - hoofdscherm
Reinigingscyclus

Indicator wifisignaal

Ozonisator

Blokkering

Filtercycli 1

Pictogram omkering
schermweergave

Modus “ready”
Modus “uitgebreide
temperatuur”

Uur

Verlichting

Jets
Temperatuur
(°F/ °C)

Instellingen

Muziek
Warmte

Ingestelde temperatuur

Het hoofdscherm bevat belangrijke informatie met betrekking tot de werking van de Swim Spa.
De meeste functies, inclusief de temperatuurregeling, zijn toegankelijk via dit scherm (de weergegeven temperatuur is de daadwerkelijke temperatuur van het water).
Het pictogram met betrekking tot de jets beweegt als een hydromassagepomp in werking is. Er
verschijnt een blokkeringspictogram als het paneel of de instellingen geblokkeerd zijn.
Opmerking: na 30 minuten schakelt het display automatisch over naar de modus “Sleep”
(stand-by) en wordt het uitgeschakeld; raak om het even welk punt op het scherm aan om
het opnieuw te activeren.
•
H = Modus “hoogste temperatuurinterval”
L = Modus “laagste temperatuurinterval”
•
R = Modus “ready”
RR = Modus “ready” / “rest”
IR = Modus “rest”
•
F1 = Filtercyclus 1 in werking
F2 = Filtercyclus 2 in werking
F+ = Beide cycli in werking
•
O3 = De ozonisator is in werking; als het pictogram niet zichtbaar is, is de ozonisator uitgeschakeld.
•
C = Reinigingscyclus bezig (de weergave hiervan hangt af van het bijgeleverde systeem)
•
Het wifipictogram geeft aan dat de wifiverbinding actief is
•
Omkeren van de weergave van het scherm
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•

Blokkeringspictogram: geeft aan dat het display geblokkeerd is; om een instelling of
een paneel te blokkeren of te ontgrendelen, druk eerst op het desbetreffende pictogram op het blokkeringsscherm en houd vervolgens “Lock” langer dan 5 seconden
ingedrukt tot de tekst en het pictogram wijzigen.

Op de meeste schermen kunnen 2 blokkeringspictogrammen verschijnen; een lang en smal slot
geeft aan dat de instellingen die op het desbetreffende scherm weergegeven worden gegeeft aan dat het paneel geblokkeerd is.
blokkeerd zijn; het pictogram
Als zowel het paneel als de instellingen geblokkeerd zijn, wordt alleen de blokkering van het
paneel weergegeven. Wanneer het paneel geblokkeerd is, geeft het instellingenscherm alleen
de elementen weer die niet geblokkeerd zijn (schermen “Info systeem” en “Blokkering”).
•
•
•

om de ingestelde temperatuur te verhogen
om de ingestelde temperatuur te verlagen
Indicator wachtmelding: de volgende pictogrammen worden vergezeld van een
melding
= “fatal error” (de fout dient opgelost te worden voor u de Swim Spa opnieuw kunt
gebruiken)
= Gewone fout/melding
= Herinnering
= Informatie
= Als u op dit pictogram drukt, verschijnt een scherm waarmee u de hydromassagepompen, de blower of andere apparaten kunt activeren/uitschakelen; als u op dit
scherm één keer op de knop “Jets” drukt, wordt de knop aan lage snelheid geactiveerd; als u nogmaals op de knop drukt, wordt de hoge snelheid geactiveerd (indien voorzien).
= Geeft aan of een pomp al dan niet in werking is.
= Geeft aan dat de instellingen actief zijn
= Geeft aan dat de instellingen niet actief zijn
= Voorbeeld animatiesequentie (waaronder het knipperen, verschillende verwarmingsfasen enz.)
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Druk op de pijl “omhoog” of “omlaag” om de ingestelde temperatuur weer te
geven (aangegeven door een knipperende oF of een oC en door een kleurwisseling). Druk opnieuw op “omhoog” of “omlaag” om de ingestelde temperatuur te
wijzigen (de weergegeven waarde wijzigt onmiddellijk).
(als u wenst over te schakelen van het interval “hoge temperatuur” naar “lage
temperatuur”, dient u naar het instellingenscherm te gaan).

11.2 De menu's raadplegen
•
•
•
•

Navigatie binnen de menu's gebeurt met behulp van het scherm.
Door een van de hieronder vermelde menu's te openen, krijgt u toegang tot de verschillende instellingsopdrachten.
De meeste menuschermen worden uitgeschakeld en keren terug naar het hoofdscherm als ze 30 seconden niet gebruikt worden.
Op het onderste gedeelte van het scherm kan een pictogram verschijnen dat de aanwezigheid van een bericht meldt (zie hieronder): raak het pictogram aan om het berichtenscherm te openen.

Instellingen

Spa-apparatuur

Er wacht een waarschuwing

11.3 Scherm “Spa”
Het scherm “Spa” geeft de pictogrammen weer die betrekking hebben op de uitrusting van de
spa (dit scherm kan variëren afhankelijk van het model). De knoppen van de pictogrammen
dienen, bijvoorbeeld, om de hydromassagepompen te activeren (het pictogram verandert als
de pomp in- of uitgeschakeld is). Hieronder worden een aantal voorbeelden vermeld van pictogrammen met betrekking tot een pomp met 2 snelheden.

Jets uitgeschakeld

Jets lage snelheid

Jets hoge snelheid
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Gemeenschappelijke knoppen
Als een knop Omhoog of Omlaag weergegeven en ingedrukt wordt wanneer u een pagina
wijzigt en er een waarde geselecteerd wordt (zie afbeelding), dan kunt u de waarden verhogen door op de pijl Omhoog te drukken en verlagen door op de pijl Omlaag te drukken.

Terug

Verhogen

Opslaan

Verlagen

Geselecteerde waarde

Invert

Verschijnt rechts bovenaan op alle schermen

Exit-scherm
De knop “Terug” is aanwezig op elk scherm, met uitzondering van het hoofdscherm, terwijl
het scherm “Modus pomp aanzuigen” deel uitmaakt van het berichtenscherm.

Wanneer zowel de knop “Terug” als een knop “Opslaan” (actief) weergegeven worden, kunt u
met de knop “Opslaan” de gekozen instelling opslaan, met de knop “Terug” kunt u de actie annuleren. Als het scherm uitgeschakeld wordt omdat er geen enkele actie werd verricht, wordt
het volledige proces automatisch geannuleerd.

Knop Opslaan
actief

Knop Opslaan
niet actief
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Pagina's
Met de pijl rechts onderaan op het scherm kunt u doorgaan naar de volgende pagina.

Pagina “Omhoog” / “Omlaag”
Als een knop “Omhoog” of “Omlaag” weergegeven en ingedrukt wordt wanneer u zich op
een pagina bevindt met een lijst teksten/opties, is het mogelijk de lijst pagina per pagina te
doorbladeren.

Pagina Omhoog

Pagina Omlaag
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11.4 Instellingenscherm
Met het instellingenscherm kunt u de programmeringen en de werking van de Swim Spa
controleren. Elk pictogram van het scherm Instellingen opent een ander scherm, waar één
of meerdere instellingen weergegeven en/of gewijzigd kunnen worden.

Het pictogram
opent een scherm waarmee u de modus
Verwarming en het temperatuurinterval kunt controleren.

Dubbel temperatuurinterval
(hoger/lager)
Met het besturingssysteem van de spa kunt u twee temperatuurintervallen beheren, met
onafhankelijk ingestelde waarden. Het desbetreffende interval kan geselecteerd worden op
het scherm “Instellingen” en is zichtbaar op het hoofdscherm, in de linker bovenhoek van
het display. Elk interval behoudt zijn eigen ingestelde temperatuur zoals die door de gebruiker geprogrammeerd werd. Op die manier wordt de Swim Spa, als u een interval selecteert, opgewarmd tot de ingestelde temperatuur die aan dat interval gekoppeld is.
Het hoge temperatuurinterval voorziet waarden tussen 27 oC en 40 oC
Het lage temperatuurinterval voorziet waarden tussen 10 oC en 37 oC
(de antivriesbescherming is actief in beide intervallen).
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Modus Verwarming
Vergelijking “Ready” en “Rest” / Modus Circulatie / Modus “Ready in Rest”
Modus Verwarming - “Ready / Rest”
Opdat het water verwarmd kan worden, dient de circulatiepomp het water door de verwarmer(s) te laten circuleren.
Deze pomp kan een pomp met 2 snelheden zijn of een pomp met 1 snelheid. Als de circulatiepomp een pomp met 2 snelheden is, doet de modus “ready” het water om het half uur
circuleren (met lage snelheid), terwijl de verwarmer geactiveerd wordt om de ingestelde
temperatuur te bereiken (de op het display vermelde waarde wordt bijgewerkt).
De modus “rest” activeert de verwarmer alleen tijdens de filtercycli (in dit geval geeft het display de
daadwerkelijke temperatuur mogelijk pas weer een paar minuten nadat de pomp wordt geactiveerd.
Opmerking: wanneer de circulatiepomp automatisch ingeschakeld wordt (bijvoorbeeld om het
water te verwarmen), is het mogelijk om over te schakelen van de lage naar de hoge snelheid,
maar is het niet mogelijk om de pomp uit te schakelen.
Modus Circulatie
Als de Swim Spa geconfigureerd is voor circulatie “24 uur op 24”, werkt de pomp doorgaans
continu. Het controlesysteem van de Swim Spa behoudt de ingestelde temperatuur en
warmte zoals voorzien in de modus “ready”.
In de modus “rest” wordt het water alleen verwarmd tijdens de filtercycli (het water wordt
wel constant gefiltreerd) wanneer de modus “circulatie” actief is.
Modus “Ready in Rest”
De modus “ready in rest” verschijnt op het display als de knop “Jets 1” ingedrukt wordt terwijl de Swim Spa zich in de modus “rest” bevindt. Als de pomp van de verwarmer automatisch inschakelt, is het mogelijk om over te schakelen van de lage naar de hoge snelheid,
maar de pomp kan niet uitgeschakeld worden. Na 1 uur keert het systeem terug naar de
modus “rest”. Deze modus kan ook hersteld worden door de aanduiding “heat mode” te
selecteren (zie het scherm op de vorige pagina).
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Modus “M8”
De modus M8 bepaalt automatisch het meest geschikte tijdsinterval waarin de temperatuur van het water gemeten moet worden (deze handeling wordt verricht door de circulatiepomp te activeren en houdt ook rekening met de omgevingstemperatuur). Met behulp
van de modus M8 kunnen het verbruik en de levensduur van de circulatiepomp geoptimaliseerd worden, door de activeringsfrequentie te verminderen.
Als er geen vermindering wordt waargenomen van de watertemperatuur sinds de
laatste meting, worden de activeringsintervallen van de pomp geleidelijk verhoogd (tot
maximum 2 uur). Zoniet (voorbeeld: de bedekking van de spa wordt verwijderd en de omgevingstemperatuur veroorzaakt een aanzienlijke daling van het water) stelt de modus M8 automatisch het inschakelen van de circulatiepomp in om de 30 minuten (dit gebeurt ook wanneer de jets geactiveerd worden of de verwarmingsmodus of de ingestelde temperatuurwaarde
gewijzigd worden).

Als het gebruik van de spa onderbroken wordt, wordt automatisch de modus M8 en het
tijdsinterval waarin de watertemperatuur gemeten wordt hersteld.
NB: als deze modus niet actief is, wordt de watertemperatuur om de 30 minuten gemeten.
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De spa vullen
Vul de Swim Spa tot het ideale niveau. Zorg ervoor dat alle kleppen en persmonden van de
jets geopend zijn voor de spa gevuld wordt, zodat de maximale hoeveelheid lucht de hydraulische installatie kan verlaten tijdens het vullen. Nadat de voeding geactiveerd werd via
het hoofdpaneel, verschijnt het startscherm op het zijpaneel bovenaan.
Modus “De pompen aanzuigen”
Na de eerste opstartsequentie schakelt de bediening over op de modus “Aanzuigen” en wordt
het desbetreffende scherm weergegeven (alleen de pictogrammen van de pompen worden
weergegeven). Tijdens de aanzuigmodus is de verwarmer uitgeschakeld. Geen enkele functie
wordt automatisch geactiveerd, maar de pompen kunnen ingeschakeld worden door de knoppen “Jets” te selecteren. Als de Swim Spa over een circulatiepomp beschikt, kan deze ingeschakeld en uitgeschakeld worden tijdens de aanzuigmodus door op de knop “Circ” te drukken.
De pompen aanzuigen
Als op het paneel het scherm van de Aanzuigmodus verschijnt, druk één keer op de knop
“Jets 1” om pomp 1 aan lage snelheid op te
starten, druk er vervolgens opnieuw op om over
te schakelen naar de hoge snelheid. Selecteer
de andere pompen om ze in te schakelen (de
pompen dienen aan hoge snelheid te werken
om het aanzuigen te vergemakkelijken).
Als de pompen na 2 minuten nog niet aangezogen zijn (er stroomt geen water uit de jets),
schakel de pompen uit en herhaal de procedure.
Opmerking: als u de schakelaar op de voedingslijn uitschakelt en opnieuw inschakelt,
wordt een nieuwe aanzuigprocedure van de pompen gestart (soms kan het uit- en opnieuw inschakelen van de pompen het aanzuigen vergemakkelijken). Voer deze handeling
niet meer dan 5 keer uit. Als de pomp of de pompen niet aangezogen worden, koppel de
voeding van de Swim Spa los en neem contact op met de servicedienst van Jacuzzi®.
Belangrijk: de pomp mag niet langer dan 2 minuten in werking blijven als ze niet aangesloten is. Laat in GEEN geval de pomp in werking nadat de aanzuigmodus voltooid is (ongeveer 4-5 minuten) zonder dat de aanzuiging uitgevoerd is. Zoniet kan de pomp beschadigd
raken en kan het besturingssysteem de verwarmer inschakelen zonder dat er water circuleert, waardoor oververhitting veroorzaakt wordt.
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De modus “De pompen aanzuigen” verlaten
Het systeem start automatisch de verwarmings- en filtreringsmodus nadat de aanzuigmodus, die 4-5 minuten duurt, is voltooid.
Opmerking: het is mogelijk om de aanzuigmodus handmatig te verlaten door op de knop
“Terug” te drukken op het desbetreffende scherm; als de aanzuigmodus niet handmatig
verlaten wordt, wordt deze automatisch onderbroken na 4-5 minuten. Controleer of de
pompen in deze tijdspanne aangezogen werden.
Nadat het systeem de aanzuigmodus heeft verlaten, verschijnt het hoofdscherm op het bovenste paneel, de watertemperatuur ontbreekt nog: het water dient gedurende ongeveer
1 minuut door de verwarmer te stromen voor het systeem de daadwerkelijke temperatuur
kan meten.

11.5 Functionele kenmerken van de Swim Spa
Pompen
Druk één keer op de knop “Jets” om de pomp in of uit te schakelen en over te schakelen van
de lage naar de hoge snelheid, indien aanwezig. Indien de pomp in werking wordt gelaten,
wordt ze na 30 minuten uitgeschakeld.
Systemen zonder circulatie
De lage snelheid van pomp 1 is beschikbaar wanneer een andere pomp in werking is. Als de
Swim Spa zich in de modus “ready” bevindt (zie het desbetreffende hoofdstuk), kan pomp
1 met lage snelheid zich gedurende ten minste 1 minuut om de 30 minuten activeren om
de temperatuur van de Swim Spa te meten. Als de lage snelheid automatisch ingeschakeld
wordt, kan ze niet uitgeschakeld worden via het paneel. Het is hoe dan ook mogelijk om de
hoge snelheid te starten.
Filtrering en ozon
In de systemen zonder circulatiepomp, werken de pomp 1 met lage snelheid en de ozongenerator tijdens de filtrering. Het systeem is in de fabriek geprogrammeerd met een filtercyclus die 's avonds start (als het uur correct is ingesteld), aangezien op dat moment de
verbruikskosten doorgaans lager zijn.
Indien nodig kan er een tweede filtercyclus geprogrammeerd worden. Aan het begin van
elke filtercyclus worden de pompen kortstondig geactiveerd om eventuele onzuiverheden
uit de leidingen te verwijderen.
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Antivriesbescherming
Als de temperatuursensoren in de verwarmer een redelijk lage temperatuur waarnemen,
worden de pompen automatisch geactiveerd om te vermijden dat het water bevriest (antivriesbescherming). De activering van de pompen (continu of regelmatig) hangt af van de
omstandigheden.
Reinigingscyclus (optioneel)
De reinigingscyclus start 30 minuten nadat een pomp uitgeschakeld wordt. De procedure
kan tot 4 uur duren (afhankelijk van de duur van de gekozen programmering). De pomp
en de ozongenerator zullen gedurende nog 30 minuten in werking zijn, afhankelijk van het
systeem (in sommige systemen is het mogelijk deze instelling te wijzigen).

11.6 Uur
Zorg ervoor dat het uur (correct) ingesteld is. Het pictogram van de verwarming
op
het scherm Instellingen opent een ander scherm waarmee u het uur kunt controleren.
Op het scherm Uur, selecteer de uren en de minuten. Gebruik de knoppen “Omhoog” en
“Omlaag” om de wijzigingen aan te brengen, druk vervolgens op Opslaan.

Als het uur niet ingesteld is...
In het geheugen verschijnt een informatief scherm. Als u dit verlaat, verschijnt onderaan
het hoofdscherm een informatief pictogram dat zichtbaar blijft tot het uur ingesteld wordt.

40

11.7 De filtrering regelen
Hoofdfiltrering
De filtercycli worden ingesteld met een start- en eindtijdstip. Elke instelling moet ingesteld
worden met stappen van 15 minuten (het paneel berekent het eindtijdstip en geeft het
automatisch weer).

Secundaire filtercyclus (optioneel)
De secundaire filtercyclus is als standaardinstelling uitgeschakeld.

Weergave van de hoofdfiltrering (secundaire filtrering gedeactiveerd)

Weergave van de hoofdfiltrering (secundaire filtrering geactiveerd)

Druk op “1” om de hoofdfiltrering weer te geven; druk op "2" om de secundaire filtrering
weer te geven. Druk opnieuw op “2” om de secundaire filtrering in of uit te schakelen.
Wanneer deze filtercyclus actief is, kan hij op dezelfde manier geregeld worden als de filtercyclus 1.
Het is mogelijk om tegelijkertijd de hoofdfiltercyclus en de secundaire filtercyclus te activeren; de totale filtreringstijd wordt ingekort omdat de twee cycli overlappen.
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Reinigingscycli van de leidingen
Om eventuele resten uit de leidingen te verwijderen (en eventuele mogelijke problemen te
vermijden die veroorzaakt worden door bevriezing in geval van lage temperaturen) wordt aan
het begin van elke filtercyclus kortstondig water met grote kracht door het systeem gestuurd.
In sommige modellen wordt dagelijks een bepaald aantal cycli uitgevoerd, onafhankelijk
van het aantal geprogrammeerde filtercycli (in dit geval is het mogelijk dat de reinigingscycli niet overeenstemmen met de start van de filtercyclus).
Als de duur van de hoofdfiltreringscylus ingesteld is op 24 uur, en er wordt ook een secundaire filtercyclus ingesteld, dan wordt op het starttijdstip van deze laatste een reinigingscyclus van de leidingen opgestart.

11.8 Verlichtingssysteem
Met dit pictogram kunt u een scherm openen waarmee de parameters ingesteld kunnen worden (als het desbetreffende pictogram niet op het scherm Instellingen verschijnt, is de functie
niet geactiveerd). Druk op “Uitgeschakeld” om over te schakelen naar de status “Ingeschakeld”
(ON) (de instellingen kunnen op dezelfde manier gewijzigd worden als de filtercycli).

Verhogen van de lichtsterkte maakt het mogelijk om de lichtsterkte te verhogen tot het maximumniveau 5 (5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2 = 40%, 1 = 20% en 0 = 0%).
Verlagen van de lichtsterkte maakt het mogelijk om de lichtsterkte te verlagen tot 0.
Lichtsterkte-indicator: (deze functie is alleen beschikbaar voor effen kleuren).
Als de modus kleurenmix actief is, is het pictogram grijs. De verlichtingsniveaus gaan van 0 tot 5.
Controle van de snelheid van de kleuren (verhoging): maakt het mogelijk om de snelheid te
verhogen tot een maximumwaarde van 5 (5 = om de 5 seconden, 4 = om de 10 seconden, 3 = om
de 15 seconden, 2 = om de 30 seconden en 1 = om de 60 seconden).
Controle van de snelheid (verlaging): maakt het mogelijk om de snelheid te verlagen waarmee de
kleuren wijzigen, tot een minimumsnelheid van 0.
Kleurschakelaar: maakt het mogelijk om een bepaalde kleur te selecteren.
Knop Terug: maakt het mogelijk om terug te keren naar de vorige menu's.
Knop Omkeren: maakt het mogelijk om de weergave van het display om te keren.
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11.9 Paneelblokkering
Dankzij de paneelblokkering wordt het gebruik van het bedieningssysteem van de spa
verhinderd, terwijl alle automatische functie actief blijven. Als de instellingen geblokkeerd
zijn is het mogelijk de hydromassagepompen en andere functies te activeren, maar het is
niet mogelijk de temperatuur en de andere geprogrammeerde instellingen te wijzigen (de
toegang wordt beperkt tot een aantal items van het menu, zoals de filtercycli, het omkeren
van de displayweergave, de informatie en de lijst met fouten/storingen).

Paneel geblokkeerd en instellingen
geblokkeerd
Blokkering / Deblokkering
Om het wijzigen van de instellingen of het gebruik van het paneel onmogelijk te maken,
selecteer eerst “settings/instellingen” (als de aanduiding “Unlocked/gedeblokkeerd” verschijnt) of
“panel” (als de aanduiding “Unlocked/gedeblokkeerd” verschijnt), druk vervolgens op “Lock/Blokkering” gedurende 5 seconden. Om het wijzigen
van de instellingen of het gebruik van het paneel
te deblokkeren, selecteer eerst “settings/instellingen” (als de aanduiding “Locked/geblokkeerd”
verschijnt) of “panel” (als de aanduiding “Locked/ Druk hier gedurende 5 seconden om te
blokkeren of deblokkeren
geblokkeerd” verschijnt), druk vervolgens op
“Lock/Blokkering” gedurende 5 seconden.
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12.0 Prox X - besturingssysteem voor zwemmen tegen de stroom in
De exclusieve hydraulische configuratie van dit systeem verzekert een gelijkmatige waterstroom, voor nooit eerder geziene mogelijkheden voor uw work-out. Pro X beschikt over 4
pompen met twee snelheden en biedt een brede waaier aan work-outmogelijkheden aan
om uw fitnessdoelstellingen te bereiken.

12.1 Handmatige work-outmodus
Met de handmatige work-out kiest de gebruiker wanneer hij de snelheid wil verhogen of
verlagen. De work-out duurt een uur (maar kan ook eerder stopgezet worden; de work-out
kan ook tijdelijk onderbroken worden en vervolgens opnieuw gestart worden). De werking
van deze modus wordt aangeduid door het bewegende pictogram van een zwemmer, dat
stopt en grijs wordt wanneer de work-out gepauzeerd wordt.

Regel de
snelheid

Druk op het pictogram met de zwemmer. (Hoofdscherm)

Druk op “manual workout”

De work-out
onderbreken

12.2 Geprogrammeerde work-outmodus
De geprogrammeerde work-out lijkt op de handmatige work-out, maar de gebruiker moet de
duur van de work-out en de startsnelheid instellen voor het work-outscherm opent waarop
gebruikers uit verschillende opties kunnen kiezen (ook de resterende tijd van de work-out
wordt weergegeven).

Druk op het pictogram met de zwemmer. (Hoofdscherm)

Druk op Tijdgestuurde
work-out

Stel de duur en
de snelheid in
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De work-out
onderbreken

Regel
de snelheid

12.3 Modus “Work-outprogramma”
De modus “Work-outprogramma” biedt een reeks work-outs aan waarmee u uw fitnessdoelstellingen kunt bereiken.

Druk op het pictogram met de zwemmer. (Hoofdscherm)

Lijst met work-outprogramma's

Druk op “Work-outprogramma”

Lijst met work-outprogramma's
(vervolg)

Met deze stappen kunt u een gepersonaliseerde work-out creëren.

Druk op het pictogram met de zwemmer. (Hoofdscherm)

Ga naar het einde
van de lijst met
work-outs

Druk op “Work-outprogramma”

1.
2.

Selecteer “Workout gebruiker”
Druk op de controleknop

1 - De horizontale as van de grafiek vertegenwoordigt de totale duur van de work-out.
2A - Fractie van de tijd. De totale duur van
de work-out wordt onderverdeeld in fracties, die de snelheid van het water vertegenwoordigen (de fractie kan gewijzigd worden
om de snelheid te verhogen of te verlagen).
2B - Oranje veld. Het is mogelijk om elke
fractie van de tijd te wijzigen door deze te
selecteren met het oranje veld.
3 - De verticale as van de grafiek vertegenwoordigt de snelheid van het water.
4 - Annuleert de huidige work-out
5 - Hiermee kunt u naar de volgende wijzingsfase gaan
6 - Het huidige scherm verlaten
7A - De huidige work-out wijzigen
7B - De huidige work-out opslaan
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Druk op de
wijzigingenknop

Druk op de controleknop om verder te gaan
naar de volgende fase

1 - Verplaats het oranje
veld naar rechts/links
met behulp van de
pijlen.
2 - Druk op de controleknop om verder te gaan
naar de volgende fase.

Selecteer het veld "Min"
en verhoog / verlaag
de duur van de workout met behulp van de
pijlen.

1 - Verhoog / verlaag de
snelheid van het water
met behulp van de pijlen.
2 - Druk op de controleknop om verder te gaan
naar de volgende fase.

Druk op de opslaanknop om de work-out
op te slaan.

1 - Selecteer het veld
"Enter Speed" verhoog /
verlaag de snelheid van
het water met behulp
van de pijlen.
2 - Druk op de controleknop om verder te gaan
naar de volgende fase.

Dit scherm verschijnt
tijdens de work-out.
Druk op de rode knop
om de work-out te
stoppen.
Druk op de pijlen om
de snelheid van het water tijdens de work-out
te wijzigen.

13.0 Onderhoud van de Swim Spa
Een correct en regelmatig onderhoud van de Swim Spa draagt bij tot het behouden van de
integriteit en de prestaties ervan. Uw Jacuzzi®-dealer kan alle informatie, reserveonderdelen
en accessoires verstrekken die hiervoor noodzakelijk zijn.

13.1 Reiniging van de filterpatronen
Er verschijnt een herinnering om het filter te reinigen op het display van het bedieningspaneel na een bepaald aantal dagen. Deze herinnering dient gereset te worden bij
elke reinigingsbeurt van het filter
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13.2 Leegmaken en vullen
Ververs het water van de Swim Spa ongeveer om de 3 maanden. De frequentie hangt af van
de gebruiksfrequentie, het aantal gebruikers en de zorgvuldigheid waarmee de waterkwaliteit op peil wordt gehouden enz. Tijdens deze periode is het bovendien raadzaam om de
leidingen van de Swim Spa te reinigen, om eventuele resten te verwijderen die zich in de
loop der tijd hebben vastgezet.
LET OP! DIENT GELEZEN TE WORDEN VOOR DE SPA LEEGGEMAAKT WORDT: Om schade aan de onderdelen van de Swim Spa te vermijden, dient voor het leegmaken de stroom
uitgeschakeld te worden met behulp van de hoofdschakelaar. Schakel de stroom pas weer
in nadat de Swim Spa opnieuw gevuld is.
LET OP: Er dienen een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen te worden tijdens het leegmaken van de Swim Spa: als het heel koud is en de Swim Spa zich in de openlucht bevindt,
kan het water in de leidingen gedeeltelijk bevroren zijn (zie ook het hoofdstuk “winterrust”). Als het heel warm is, zorg er dan voor dat het oppervlak van de Swim Spa niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht.
DE SWIM SPA LEEGMAKEN
ZIE DE AFBEELDINGEN 1 EN 2
1.
Zoek het dichtstbijzijnde afvoerputje (het is raadzaam om contact op te nemen met
de plaatselijke autoriteiten wat betreft de afvoer van chemisch behandeld water).
2.
Maak een slang vast aan de afvoerkraan die zich op de leiding in de buurt van het
aansluitkastje van de Swim Spa bevindt.
3.
Plaats het andere uiteinde van de slang in het afvoerputje.
4.
Open de afvoerkraan.
5.
Sluit de sluitklep van de circulatiepomp (deze bevindt zich naast de afvoerkraan; op
deze manier stroomt het water uit de leiding).
6.
Activeer de circulatiepomp.
7.
Controleer tijdens het afvoeren het waterpeil in de spa.
8.
Naarmate het waterpeil zakt, spoel de binnenkant van de Swim Spa schoon met
behulp van een jet; maak het oppervlak schoon met een spons en, indien nodig, een
specifiek product.
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9.

10.

11.
13.
14.
15.

16.

Om het gebruikte water volledig uit de leidingen te verwijderen: vul de zone van het
putje (de bodem van de spa) met water dat afkomstig is uit de kraan; zorg ervoor
dat er zich altijd minstens 10 cm (4”) water in de zone van het putje bevindt, zodat
de pomp altijd aangezogen blijft.
Wanneer het water dat afkomstig is uit de afvoerleiding helder wordt (als u het water dat afkomstig is uit de kraan ziet stromen), schakel de filtreringspomp uit en sluit
de kraan.
Blijf de spa vullen.
Het is raadzaam om de bedekking op de Swim Spa aan te
brengen om spatten te vermijden.
Open de sluitklep van de circulatiepomp.
Druk op een willekeurige knop van het bedieningspaneel (beFig.2
halve de knop van pomp 1) om de modus STANDBY/DRAIN
ASSIST te deactiveren. De circulatiepomp en de verwarmer worden ingeschakeld om
het water te doen stromen en te verwarmen tijdens het vullen.
Blijf water bijvullen tot het peil zich op ongeveer 20 mm (3/4”) van de bovenkant
van de opening van de skimmer bevindt.

13.3 Reiniging van de binnenkant van de Swim Spa
Om de glans van het oppervlak van de Swim Spa te behouden, is het van essentieel belang
het gebruik te vermijden van schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die niet
geschikt zijn voor het oppervlak van de spa. Als u niet zeker weet of een product geschikt is,
neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer. Wij raden aan om “Jacuzzi Spa All Purpose Cleaner” (*) te gebruiken om de binnenkant van de Swim Spa te reinigen. Controleer of er geen
zeepresten op het oppervlak achterblijven, aangezien deze schuim kunnen vormen wanneer de spa gevuld wordt.
(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

13.4 Onderhoud van de kussens
Om de hoofdsteunen van de Swim Spa schoon te maken volstaat een schone doek met een
neutrale zeepoplossing (de hoofdsteunen dienen niet verwijderd te worden).
Als u de hoofdsteunen wil verwijderen, grijp ze aan beide uiteinden vast en trek ze voorzichtig naar de binnenkant van de Swim Spa toe. Om ze terug te plaatsen, zet ze in de houders en
druk ze omlaag tot de montagestaaf van de hoofdsteun de correcte positie bereikt (u hoort
een „klik"). Regel vervolgens de hoogte van de hoofdsteun door hem omhoog of omlaag te
bewegen.
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13.5 Onderhoud van de panelen
De panelen vereisen weinig of geen onderhoud. Voor de reiniging ervan volstaat een schone doek met een neutrale zeepoplossing.
LET OP: Reinig de panelen niet door er water op te sproeien: het water kan
onder de panelen terechtkomen en kortsluiting veroorzaken.

13.6 Reiniging van het bedieningspaneel
Reinig het bedieningspaneel met behulp van een microvezeldoek.

13.7 Onderhoud van de bedekking
Een regelmatige reiniging en behandeling met een specifiek product zorgen ervoor dat de
bedekking langer meegaat:
1.
Verwijder eventuele bladeren, stof enz.
2.
Wrijf over het oppervlak met een spons of een zachte borstel met een neutrale zeep.
3.
Spoel het oppervlak onmiddellijk af om te vermijden dat de zeep droogt. Gebruik
geen zeep op de onderkant van de bedekking.
4.
Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer voor aanbevolen producten voor het onderhoud van de bedekking. Gebruik geen terpentine of producten op petroleumbasis.
5.
Gebruik geen oplosmiddelen en/of schuurmiddelen. Gebruik geen producten die
silicone of alcohol bevatten.
Bijkomende instructies voor het onderhoud van de Swim Spa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blokkeer de bedekking met de desbetreffende veiligheidsriemen om ongewenste of
onbedoelde toegang te vermijden.
Plaats geen zware voorwerpen op de bedekking.
Loop, zit of sta niet op de bedekking. Ga er niet op zitten.
Verplaats de bedekking niet door aan de veiligheidsriemen of de banden aan de
zijkant te trekken.
Indien aanwezig, gebruik alleen de aangewezen systemen om de bedekking op te tillen.
Gebruik alleen reinigingsmiddelen die aanbevolen worden door Jacuzzi®.
Bedek de Swim Spa als hij niet wordt gebruikt. Het behoud van het correcte waterniveau verzekert een correcte werking en optimale elektrische prestaties.
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8.
9.

Stel de Swim Spa niet langdurig bloot aan de zon, omdat UV-stralen het interne oppervlak kunnen beschadigen.
Ga uiterst voorzichtig te werk als u de bedekking verwijdert; maak de riemen los om
scheuren te vermijden.

13.8 Winterrust
Als de Swim Spa Jacuzzi goed werkt, is hij ontworpen om zich automatisch te beschermen
tegen bevriezing. Wanneer het heel koud is, dient u regelmatig te controleren of de stroomvoorziening van de spa niet onderbroken is. Bij buitengewone koude (temperaturen onder 0
°
C) raden wij aan om de circulatiepomp 24 uur op 24 in werking te laten; zorg er ook voor dat
u de automatische verwarming instelt om eventuele schade aan de Swim Spa te vermijden.
Wanneer u de Swim Spa niet wil gebruiken of in geval van langdurige periodes zonder
stroom bij lage temperaturen, is het heel belangrijk om al het water uit de Swim Spa te
verwijderen om beschadiging door bevriezing te voorkomen.
Het is raadzaam om de voorbereiding van de spa op de winter over te laten aan een
expert; neem contact op met uw erkende Jacuzzi®-dealer. In geval van nood kunnen de
volgende maatregelen de schade beperken.
LET OP: SCHAKEL DE STROOM VAN DE SWIM SPA UIT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volg de verstrekte instructies om de Swim Spa leeg te maken.
Draai de massageschakelaar/meerstanden bedieningskraan in de centrale positie
om de leidingen leeg te maken.
Draai de watervalklep in de geopende positie om de leidingen leeg te maken.
Controleer of het waterniveau onder de zitplaatsen zakt: verwijder het water uit de verzonken zitplaatsen en uit de ruimte voor de voeten met behulp van een waterzuiger.
Open alle luchtbedieningen en laat ze openstaan tot de Swim Spa opnieuw wordt
gebruikt.
Wanneer het waterniveau niet langer zakt, verwijder het water uit de ruimte voor de
voeten met behulp van een waterzuiger.
Verwijder de zijpanelen en zoek de afvoerdoppen die zich aan de voorkant van elke
pomp bevinden. Verwijder de doppen om het water uit de pompen en de verwarmer te laten afvloeien.
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Opmerking: Tijdens deze procedure worden ongeveer 4-8 liter water afgevoerd. Gebruik
een waterzuiger of andere middelen om te voorkomen dat het technisch compartiment
overstroomt. Draai de afvoerdoppen opnieuw vast.
8.
9.

Draai de verbindingsstukken aan de uiteinden van de verwarmers los en zuig het
water op dat eruit stroomt; draai de verbindingsstukken opnieuw vast.
Breng de zijpanelen opnieuw aan en dek de Swim Spa zodanig af dat er geen vocht
kan binnendringen.

Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer als u vragen heeft over het gebruik in de winter of
de voorbereiding op de winter.

13.9 Opstarten van de Swim Spa bij lage temperaturen
Om de Swim Spa opnieuw op te starten nadat deze langdurig leeg geweest is omwille van koude temperaturen, mag u niet vergeten dat het water dat achtergebleven is in sommige delen
van de leidingen nog bevroren is. Hierdoor wordt de waterstroom geblokkeerd, waardoor de
Swim Spa niet correct kan werken en de apparatuur mogelijk beschadigd wordt. In zulke gevallen is het raadzaam uw dealer te raadplegen voordat u de spa weer probeert in te schakelen.

14.0 Behoud van de waterkwaliteit
Om het risico op ziekten die door het water overgedragen kunnen worden (bv. een bacteriële infectie) en/of ademhalingsstoornissen te beperken, zorg ervoor dat de waterkwaliteit binnen de gespecificeerde limieten blijft. Op deze manier wordt uw plezier gegarandeerd en wordt de levensduur
van de Swim Spa verlengd. Dit vereist regelmatige controles, aangezien voor de chemische behandeling van het water verschillende parameters in evenwicht gebracht moeten worden. Het onderhoud van het water uitstellen kan gevaarlijke situaties veroorzaken voor het gebruik en/of de Swim
Spa beschadigen. Voor een specifieke gids over het behoud van de waterkwaliteit, neem contact op
met uw erkende Jacuzzi®-dealer, die u de geschikte chemicaliën van Jacuzzi kan aanraden (*).
(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

WAARSCHUWING: ALS DE WATERKWALITEIT NIET BEHOUDEN
BLIJFT:
•
•

Verhoogt het risico op ziekten die door het water overgedragen kunnen worden
(bv. een bacteriële infectie) en/of ademhalingsstoornissen.
Beschadigt de apparatuur, de onderdelen en het materiaal van de kuip van de Swim
Spa (dit soort schade wordt niet gedekt door de garantie).
51

LET OP: Bewaar nooit chemicaliën in het technische compartiment van de Swim Spa. De temperaturen in het technische compartiment kunnen hoog oplopen, wat schadelijk is voor dit
soort producten. Bovendien kan de elektromechanische apparatuur beschadigd raken.

14.1 Controle van de pH-waarde
PH is een meeteenheid voor de relatieve zuurtegraad van water, ze wordt gemeten op een
schaal van 0 tot 14. Het middelpunt 7 wordt neutraal genoemd, hogere waarden zijn alkalisch
en lagere waarden zijn zuur. In de Swim Spa dient een licht alkalische toestand van 7.4 tot 7.6
behouden te worden. De waterproblemen worden proportioneel ernstiger naarmate de waarde van dit bereik afwijkt. Een lage pH-waarde is corrosief voor de metalen uitrustingen van de
Swim Spa. Een hoge pH-waarde veroorzaakt afzetting van mineralen op het interne oppervlak
(kalkaanslag). Bovendien wordt het vermogen van de ontsmettingsmiddelen om de Swim Spa
schoon te houden ernstig aangetast als de pH-waarde het ideale bereik overschrijdt. Om deze
reden bevatten bijna alle watertestkits een pH-meter en een desinfectans. Jacuzzi biedt producten (*) aan die bijdragen tot het behoud van de ideale waarden.
(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

14.2 Ontsmetting
Om de bacteriën en de organische verbindingen die zich in het water bevinden te vernietigen,
moet regelmatig een desinfectans worden gebruikt. Chloor en broom zijn de twee ontsmettingsmiddelen die het meest gebruikt worden. Er zijn ook vele andere additieven voor de Swim
Spa beschikbaar. Sommigen zijn noodzakelijk om het onderhoud van het waterte vergemakkelijken, anderen wijzigen het gevoel of de geur van het water. Uw Jacuzzi®-dealer kan u de
nodige informatie verstrekken omtrent het gebruik van deze additieven. Als u additieven (al dan
niet op chloorbasis) of chemicaliën gebruikt om de pH-waarde te balanceren, activeer dan de
jetpompen en verwijder de bedekking van de Swim Spa gedurende ten minste 20 minuten. Op
deze manier wordt het vrijkomen van dampen die afkomstig zijn van de chemicaliën bevorderd,
waardoor plastic kussens en knoppen tegen corrosie worden beschermd

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL, VERDRINKING OF VASTHAKEN
Laat de Swim Spa om geen enkele reden onbeheerd achter als de bedekking geopend en
toegankelijk is, vooral voor kinderen en dieren.
LET OP: RISICO OP LICHAMELIJK LETSEL OF BESCHADIGING VAN DE SWIM SPA
Gebruik nooit, voor geen enkele reden, geen chloor- (trichloor) of zuurtabletten toe in de
Swim Spa! Deze chemische stoffen kunnen de onderdelen van de Swim Spa beschadigen, de
huid verbranden of irriteren, huiduitslag veroorzaken en de fabrieksgarantie ongeldig maken.
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14.3 Andere additieven
Er zijn ook vele andere additieven voor de Swim Spa beschikbaar. Sommige zijn nodig om
een evenwicht te bereiken tussen de karakteristieke parameters van het water, andere
veranderen het gevoel of de geur van het water enz. Uw erkende Jacuzzi®-dealer kan u de
nodige informatie hierover verstrekken.

14.4 Waterzuiveringssysteem CLEARRAY® (Ultraviolet)
Het CLEARRAY® waterzuiveringssysteem is een exclusieve technologie die gebruik maakt van
natuurlijke ultraviolette stralen om bacteriën, virussen en algen uit het water van de Swim Spa
te verwijderen. Ultraviolet licht, ook bekend als UV-C of kiemdodend licht, neutraliseert deze
micro-organismen en breekt ook hun DNA af om hun voortplanting te voorkomen. Het CLEARRAY®-systeem is aangebracht in het filtreringsysteem. Nadat het water door de pomp, het filter
en de verwarmer gaat, wordt het door het CLEARRAY® -systeem gestuurd en vervolgens komt
het opnieuw in de Swim Spa terecht, waardoor het water onmiddellijk kristalhelder wordt. Het
systeem is uitgerust met een zuiveringsinstallatie en twee led-indicatoren. “Voeding actief” (rode
kleur) geeft de ingangsspanning aan en “Lamp actief” (groene kleur) geeft aan dat het systeem
correct werkt. CLEARRAY® bevindt zich standaard op alle modellen.
De lamp dient na een jaar vervangen te worden. Als de CLEARRAY®-timer correct is geprogrammeerd, verschijnt aan het einde van de voorziene tijd de desbetreffende melding op
het display. Om de melding te verwijderen, installeer een nieuw lamp CLEARRAY® UV en
reset de timer. Neem contact op met een erkende Jacuzzi®-dealer voor assistentie bij het
vervangen van de lamp.

15.0 Foutmeldingen
De Swim Spa Jacuzzi beschikt over een aantal unieke functies die bescherming bieden
tegen schade en/of hulp bieden bij het oplossen van problemen. Mochten deze omstandigheden zich voordoen, dan meldt de Swim Spa dit via het onderstaande scherm, Afbeelding
14.0a. Een vast brandend wit licht geeft aan dat alles normaal verloopt. Een vast brandend
rood licht geeft aan dat er onmiddellijk ingegrepen moet worden om een foutmelding te
verwijderen of te corrigeren. Hier volgt een lijst van alle mogelijke meldingen en hun betekenis. Gebruik altijd originele Jacuzzi®-onderdelen.
Opmerking: als u de “X” aanraakt, schakelt het display over naar afbeelding 14.0b. Het foutpictogram blijft zichtbaar op het scherm ter herinnering. Als de fout niet verwijderd of
gecorrigeerd wordt, verschijnt het pictogram opnieuw na 2 uur, afbeelding 14.0a.
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Afbeelding 14.0a
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Afbeelding 14.0b

Debietregelaar geopend: (De verwarmer is uitgeschakeld. Ook de circulatiepomp
kan uitgeschakeld zijn). De debietregelaar werkt niet correct tijdens de openingsfase, het filterpatroon van de circulatiepomp is buitensporig vuil of er bevindt zich een
luchtzak ter hoogte van de afzuiging van de pomp. Neem contact op met uw dealer
of een erkende servicedienst.
Debietregelaar gesloten: (De verwarmer is uitgeschakeld. Ook de circulatiepomp
kan uitgeschakeld zijn). De debietregelaar werkt niet correct tijdens de sluitingsfase.
Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst.
De debietregelaar opent en sluit onverwacht: (De verwarmer is uitgeschakeld).
De debietregelaar werkt niet goed. De verwarmer is uitgeschakeld, controleer of het
filter vuil is. Reinig de filters en herstel het waterpeil voor u contact opneemt met uw
dealer of de servicedienst.
Kortsluiting maximumtemperatuursensor: De sensor werkt niet. De verwarmer is
uitgeschakeld. De herstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een servicedienst of een gekwalificeerde en erkende technicus.
Maximumtemperatuursensor geopend: De sensor werkt niet. De verwarmer is
uitgeschakeld. De herstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een servicedienst of een gekwalificeerde en erkende technicus.
Kortsluiting watertemperatuursensor: De watertemperatuursensor werkt niet. De
verwarmer is uitgeschakeld. De herstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een
servicedienst of een gekwalificeerde en erkende technicus.
Watertemperatuursensor geopend: De watertemperatuursensor werkt niet. De
verwarmer is uitgeschakeld. De herstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door
een servicedienst of een gekwalificeerde en erkende technicus.
Debietregelaar gesloten bij het opstarten: De debietregelaar werkt niet. De debietregelaar is gesloten of kortgesloten als het systeem opgestart wordt (systeem
uitgeschakeld). Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst.
Mogelijke bevriezing van de buizen: De debietregelaar werkt niet. De debietregelaar is gesloten of kortgesloten als het systeem opgestart wordt (systeem uitgeschakeld) en er wordt bevriezing waargenomen. Neem contact op met uw dealer of een
erkende servicedienst.
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10.

11.

12.

Let op: warm water: de watertemperatuur is lager dan 20oF / 11oC dan de ingestelde temperatuur, de circulatiepomp en de verwarmer worden automatisch ingeschakeld. De Swim Spa blijft op deze werkwijze ingesteld tot de watertemperatuur 14oF /
8oC lager is dan de ingestelde temperatuur. Er zijn geen corrigerende acties nodig.
Opmerking: Het pictogram van de verwarmer knippert en het storingspictogram
verschijnt onder de temperatuur.
Antivriesbescherming: Er worden heel lage temperaturen waargenomen (er is geen
ingreep vereist). De pompen blijven ingeschakeld om het water te laten circuleren tot
het gevaar geweken is. Er zijn geen corrigerende acties nodig. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst.
Bescherming tegen oververhitting: NIET IN HET WATER GAAN! De watertemperatuur ligt boven de toegestane limiet. De verwarmer is uitgeschakeld. Verwijder de
bedekking van de Swim Spa om het afkoelen te versnellen. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst.
Opmerking:
•
De rode lampen van de Swim Spa knipperen als veiligheidsmaatregel om de
oververhitting aan te geven.
•
Het pictogram van de verwarmer knippert en het storingspictogram verschijnt
onder de temperatuur.

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR HYPERTHERMIE (OVERVERHITTING) DIE ERNSTIGE LETSELS en/of BRANDWONDEN VEROORZAAKT.
13.

14.
15.

16.

17.

Controller bescherming tegen oververhitting: De temperatuur van de controller heeft
de toegestane limiet overschreden. Als de toestand aanhoudt, zorg ervoor dat de kant
die de apparatuur van de Swim Spa bevat in de schaduw staat. Neem contact op met uw
dealer of een erkende servicedienst.
Opmerking: Het pictogram van de verwarmer knippert en het storingspictogram
verschijnt onder de temperatuur.
Fout “Com” van het display: De controller kan niet met de Swim Spa communiceren. Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst.
Herinnering voor het vervangen van de CLEARRAY®-lamp: Deze melding verschijnt als de ingestelde duur voor de CLEARRAY®-lamp is verstreken. De lamp van
het CLEARRAY®-systeem moet vervangen worden.
Herinnering voor het reinigen van het filter: Deze melding verschijnt als de ingestelde duur voor de handelingen met betrekking tot het filter is verstreken. Verwijder de filters om ze te reinigen of te vervangen.
Herinnering voor het verversen van het water: Deze melding verschijnt als de
ingestelde duur voor het verversen van het water is verstreken. De spa moet worden
leeggemaakt en opnieuw gevuld.
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16.0 Procedure om de problemen op te lossen
Indien de Swim Spa niet goed werkt, controleer eerst alle installatie- en werkingsinstructies van
deze handleiding en controleer de mededeling die op het display verschijnt. Als de werking
nog steeds niet naar wens is, volg dan de instructies voor het oplossen van problemen op:
PROBLEEM

PROCEDURE

GEEN ENKEL ONDERDEEL WERKT
(bv. lampje van
de pomp)

Controleer de controlelampjes van het bedieningspaneel
1. Als op het scherm letters of symbolen verschijnen, zie het vorige
hoofdstuk om de betekenis ervan te begrijpen en te zien welke actie
ondernomen moet worden.
2. Als er geen enkele mededeling op het scherm verschijnt:
A: Controleer de algemene schakelaar
B: Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst

DE POMP WERKT
NIET

Activeer de “JETS”
1. Als u geen geluid hoort of als u gezoem hoort, schakel de voeding
van de Swim Spa uit en neem contact op met uw dealer of een
erkende servicedienst.
2. Als de motor in werking is, maar er geen water uit de jets sproeit:
A. Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is. Ga als
volgt te werk.
B. Neem contact op met uw dealer of een erkende servicedienst.

Instructies om de pomp op te halen:
1.
Schakel de voeding van de Swim Spa uit.
2.
Verwijder de knop van de massagekeuzeschakelaar van de pomp die u wil gebruiken.
3.
Schroef de afdekking van de massagekeuzeschakelaar een beetje los (tegen de wijzers van de klok in), tot u de lucht voelt ontsnappen.
4.
Draai de afdekking volledig vast, breng de knop weer aan en schakel de voeding van de
Swim Spa opnieuw in.
Opmerking: Deze methode dient gebruikt te worden voor de jetpompen, aangezien deze
pompen op geen enkele wijze aangesloten zijn op het hoofdfiltersysteem.

LET OP: Als het vriest terwijl de pomp niet in werking is, dient u de nodige maatregelen te treffen om de installatie te beschermen tegen eventuele schade die veroorzaakt wordt door bevriezing. Zie het hoofdstuk “Voorbereiding op de winter”.
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PROBLEEM

PROCEDURE

LAAG
STRAALVERMOGEN

1.
2.
3.
4.
5.

Controleer of de pomp van de jets ingeschakeld is.
Controleer de positie van de massagekeuzeschakelaars.
Open de luchtbediening voor het geselecteerde jetsysteem
Controleer of het waterpeil geschikt is.
Controleer of het filter niet vuil is.

HET WATER IS TE
WARM

1.
2.

Verlaag de temperatuur van de thermostaat.
Schakel over naar de modus "Econo" om de verwarmer alleen
tijdens bepaalde periodes in te schakelen.
Controleer of de pompen uitgeschakeld worden en niet voortdurend blijven werken.

3.

HET WATER WORDT
NIET WARM

1.
2.
3.

Controleer de instelling van de thermostaat.
Houd de spa afgedekt tijdens de verwarming.
Als de verwarmingsindicator ingeschakeld is maar u ondervindt
geen verhoging van de temperatuur na een redelijke tijdspanne,
wendt u tot uw dealer of een erkende servicedienst.

CIRCULATIE-/FILTERPOMP
UITGESCHAKELD

1.

Controleer of de circulatie-/filterpomp geprogrammeerd is om
gedurende 8 uur per dag te werken.
Controleer of er geen fouten zijn die het inschakelen van de
pomp verhinderen.
De temperatuur van het water is hoger dan 95oF (34oC) en twee
graden hoger dan de ingestelde temperatuur.

2.
3.

PROFICIAT voor de optimale keuze en welkom in de gelukkigste en meest ontspannen
familie ter wereld!
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