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WAARSCHUWINGEN
Kies zorgvuldig de plaats van installatie, zodat het techni-
sche compartiment van de spa niet door toevallige gebeur-
tenissen (onweersbuien enz.) onder water komt te staan en 
de pompen, het elektriciteitskastje en andere apparatuur 
niet worden beschadigd.
 In ieder geval is het raadzaam om een afwateringssysteem 
te creëren dat de afwatering van het technische comparti-
ment mogelijk maakt, ook in het geval van eventuele lekken 
in de leidingen.

�  De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aan-
sprakelijkheid 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 drink-
water levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te 
worden in overeenstemming met de EN1717-norm en 
met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten “AA”, “AB” of 
“AD”. Gelieve voor meer details contact op te nemen 
met uw waterleverancier en/of uw loodgieter.   
Sluit de spa niet aan op de hydraulische installatie met 
behulp van tuinslangen.

�  LET OP: voordat u het afvoerputje plaatst, neem con-
tact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetge-
ving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het 
vriespunt dalen, is het raadzaam om de installatie volledig 
leeg te maken (spa, regelbekken, leidingen, filter) tijdens de 
periode waarin de spa niet wordt gebruikt.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot on-
der het vriespunt dalen, kan de spa ook in werking worden 
gehouden, op voorwaarde dat hij is voorzien van een “an-
tivriesbescherming” die ervoor zorgt dat er een minimum 
watertemperatuur behouden wordt.

In geval van langdurige inactiviteit is het raadzaam om het 
systeem volledig te ledigen. 
De periodieke lediging, bij normaal gebruik, varieert naarge-
lang de gebruiksfrequentie, de verontreinigende stoffen en het 
type installatie. Zelfs bij een bescheiden gebruik is het raad-
zaam om het water minstens één keer per maand te vervangen.

�  Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal 
waaruit de bedekking van de spa gemaakt is bescha-
digen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de 
donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt, 
stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschik-
te bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De even-
tuele 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) mo-
gen niet bereikbaar zijn voor personen die zich in het 
minizwembad bevinden.

De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse “1” en dienen 
bijgevolg permanent, zonder tussenschakeling aangesloten 
te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstal-
latie (aardinstallatie).

�  De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uit-
zondering van de afstandsbedieningen, moeten zoda-
nig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het 
bad kunnen vallen. 

�  Het apparaat dient gevoed te worden met behulp van 
een aardlekschakelaar waarvan de stroom bij ingre-
pen niet hoger is dan 30 mA.

De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede 
gebruiken die op gepaste wijze beschermd zijn, met ken-
merken 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 symbool . Zie het desbetreffende hoofdstuk.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan 
het gewicht van de spa. Zie het informatieblad voor de 
pre-installatie.

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht 
een omnipolaire blokkeringsschakelaar te installeren, die 
de volledige loskoppeling verzekert in geval van overspan-
ning 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 elektriciteit-
snet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

�  LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydrauli-
sche 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. compensatie-
bekken), dient de minimumwaarde 35 kPa (0,35 bar) 
te bedragen.
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WAARSCHUWINGEN

�  De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van 

aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door 

de niet inachtneming van de volgende voorschriften.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperk-

te mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardighe-

den 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 (on-

derhouds-, 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 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 uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa be-

vindt: een langdurig verblijf in warm water kan leiden 

tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien 

u de 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.

�  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 ge-

wichten (max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet 

onderworpen worden aan onverwachte belasting 

(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 mon-

teren, die bij de thermische hoes wordt geleverd (zie 
de installatiehandleiding).

�    LET OP: Wees voorzichtig als u in de spa 
stapt. 

  Niet springen of duiken!

�    LET OP: Steek uw vingers niet in de spuit-
monden van de massagejets!

 

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage 

bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mo-

gen de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts 

te hebben geraadpleegd. 

Zieke personen mogen de 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 bloed-

druk kunnen verhogen/verlagen. 

Gebruik de 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 spa in en uit gaat: door 

het water worden alle oppervlakken nat.

Gebruik tijdens het verblijf in de 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 spa, tenzij deze leeg is.

Verwijder de beschermende roosters van 

de aanzuigopeningen niet.

Zet de spa niet 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 7 JAAR 
WORDEN VERVANGEN

�  Langdurige blootstelling aan de zon kan het ma-

teriaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt 

is beschadigen, aangezien het de warmte absor-

beert (vooral de donkere kleuren). Wanneer de 

spa niet gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot 

aan de zon zonder een geschikte bescherming 

(thermische hoes, tent, enz.). De eventuele scha-

de die het gevolg is van het niet naleven van deze 

waarschuwingen valt niet onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik 

en onderhoud van de spa, zie deze handleiding en 

neem, indien aangegeven, contact op met een erkend 

Jacuzzi® Service Center.
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Belangrijke informatie 
    
De spa Jacuzzi® Premium is volgens de beste standaarden ge-
bouwd. Om een efficiënte werking te garanderen, is het zwem-
bad geïsoleerd met materialen die geschikt zijn voor warm-
tebehoud; als de spa onbedekt wordt gelaten, kan hij door de 
rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen 
gedurende langere tijd schade oplopen: deze schade wordt niet 
gedekt door de garantie. Het wordt aanbevolen de spa vol water 
te laten als hij blootgesteld wordt aan de zon, en hem af te dek-
ken met de isolerende hoes als hij niet gebruikt wordt. 
Jacuzzi streeft er voortdurend naar om de best mogelijke spa's 
aan te bieden; daardoor kunnen er wijzigingen en aanvullingen 
worden aangebracht die van invloed zijn op de specificaties, il-
lustraties en/of instructies in deze handleiding.

Automatische buisreinigingsfunctie
Deze functie wordt elke dag automatisch gestart om 12:00 uur en 
bestaat uit het inschakelen van elke pomp gedurende één minuut.
Als de pomp op het moment dat ze inwerking wordt gesteld pas uit-
geschakeld werd nadat ze met behulp van het bedieningspaneel was 
opgestart, wordt ze niet geactiveerd voor de automatische functie.

FCC-kennisgeving 

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor een digitaal appa-
raat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze 
limieten zijn ontworpen om een passende bescherming te bieden 
tegen schadelijke interferenties die zich kunnen voordoen wanneer 
het apparaat gebruikt wordt in een huishoudelijke omgeving. 
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie. 
Indien de apparatuur niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstem-
ming met de instructies, kan ze schadelijke interferenties veroorza-
ken voor de ontvangst van radiotoestellen. Er is echter geen garan-
tie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.
Als de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- 
of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de appa-
ratuur uit- en in te schakelen, is het raadzaam om te proberen de 
interferentie te corrigeren door een of meer van de onderstaande 
maatregelen te nemen.

 Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.

 Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

 Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere 
stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

 Wend u voor assistentie tot uw dealer of een gespecialiseerde ra-
dio-/tv-technicus.

Keuze van de locatie
Raadpleeg het informatieblad voor de pre-installatie voor 
voorbereidingen en het stroomverbruik van de verschillen-
de modellen.
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Instructies voor de elektrische aansluitingen
 Om toegang te krijgen tot het voedingsklemmenbord van het 

aansluitkastje, verwijder het bekledingspaneel (dat zich onder het 
bedieningspaneel bevindt) door de schroeven te verwijderen. 

1
2

3

 Verwijder vervolgens de zes deurschroeven van het aansluit-
kastje. Plaats het paneel op een veilige plaats om beschadiging 
te voorkomen. 

 Selecteer de voedingsingang die u wilt gebruiken. Zorg er-
voor dat u een 3/4" elektrisch bedradingskanaal en connector 
installeert door de brede opening aan de onderkant van de 
schakelkast, zodat de kabel door het klemmenblok gestoken 
kan worden.

 Voer de aansluiting op het klemmenbord uit, afhankelijk van 
het model, zoals geïllustreerd in de desbetreffende schema's.

 Na het voltooien van de installatie dienen de kabelpers en het 
deksel van het kastje hermetisch afgesloten te worden.

 Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, 
kunt u een elektronische verbruiksbegrenzer inschakelen via het 
aansluitkastje (zie de elektrische schema's in deze handleiding).
Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erkende Ja-
cuzzi®-technici.

Instructies voor de eerste inbedrijfstelling
Lees elk punt volledig door voordat u het uitvoert.

 Verwijder al het vuil uit de spa. Hoewel de kuip van de spa 
in de fabriek is gepolijst, kan hij vóór de eerste vulling worden 

behandeld met een reiniger en was die speciaal voor spa's is sa-
mengesteld en verkrijgbaar is bij erkende dealers.

 De spa vullen
Verwijder het filterdeksel en verwijder het filterpatroon zoals 
aangegeven in het hoofdstuk “Reiniging van het filter”.

 Plaats het uiteinde van de waterleiding in de filterfitting en 
vul de spa tot het waterniveau alle sproeiers bedekt, zonder de 
hoofdsteunen te bereiken.

 Vul de spa niet te veel. 

N.B.: 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. 

 Vul de spa altijd via de filterverbinding om de lucht die in de 
ventilatieopeningen van de pomp te verdrijven; anders kan de 
lucht in de openingen van de pomp blijven hangen, waardoor 
het water niet kan circuleren.
Controleer na het vullen of het filter correct geïnstalleerd zijn 
voordat u de spa aansluit op de stroomtoevoer (zie het hoofd-
stuk “Reinigen van het filter”).

 Controles
Open het toegangspaneel en controleer of alle pompaansluitin-
gen goed vastzitten, aangezien ze tijdens het transport en de 
verplaatsing los kunnen raken.

 Inschakelen
Schakel de spa in door de hoofdschakelaar in te drukken: de ver-
warming en de circulatiepomp worden automatisch ingescha-
keld. De controlelampjes voor de watertemperatuur knipperen 
op het display van het bedieningspaneel en de woorden "COOL" 
of "ICE" verschijnen.

 Opstarting
Activeer de pomp(en). (zie “bedieningspaneel”)
N.B.: Start de pomp(en) niet op als het water de hoogste sproei-
ers niet bedekt.

 Toevoeging van chemische additieven bij de eerste op-
starting
 Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het 
water kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daar-
voor bestemde chemische producten (*), raadpleeg de handlei-
ding van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi en de desbe-
treffende catalogus.

(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

�  LET OP: lees en volg alle instructies betreffende het 
gebruik en het bewaren van de chemische producten. 
Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de 
fabrikant die op de verpakking staan.

�  LET OP! Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof kan 
de onderdelen van de spa beschadigen en brandwon-
den en irritatie van de huid en de slijmvliezen veroor-
zaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de garantie 
van de fabrikant ongeldig. 
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N.B.: Bedek de spa altijd (maar niet tijdens het mengen van de 
chemische additieven!) met de isolerende hoes, teneinde de tijd 
die nodig is om het water te verwarmen en de kosten te beperken. 
De tijd die nodig is voor de eerste verwarming verschilt afhankelijk 
van de begintemperatuur van het water.

Opmerking: het is raadzaam om de eerste opstartprocedure ook 
te volgen als de spa gedurende een lange periode niet gebruikt 
wordt en/of aan het begin van het seizoen (na de winterrust).

LET OP
Ga de spa niet in voordat de gekozen hoeveelheid ontsmet-
tingsmiddel onder het door de fabrikant en/of uw plaatselij-
ke dealer aanbevolen niveau is gedaald.

Controleer altijd zorgvuldig de watertemperatuur voordat u 
de spa betreedt.

Bedieningspaneel       

1

2

BA
EC

D F

G

Bedieningspaneel modellen met 2 pompen.

A. Knop Menu ( ): geeft toegang tot het programmeringsmenu.

B. LCD-scherm: kan de huidige watertemperatuur (standaard-
weergave), de watertemperatuurinstelling, de geselecteerde 
menufuncties en foutmeldingen weergeven.

C. Knop (  ): verhoogt de watertemperatuur (instelpunt). Wordt 
ook gebruikt om door de programmeermenu's te navigeren.

D. Knop (  ): verlaagt de watertemperatuur (instelpunt). Wordt 
ook gebruikt om door de programmeermenu's te navigeren.

G. Knop pomp 1 ( 1  ): schakelt pomp 1 in en uit. Druk eenmaal 
voor de lage snelheid; druk een tweede keer voor de hoge snel-

heid; druk een derde keer om de pomp uit te schakelen. 

F. Knop pomp 2 ( 2  ): (alleen voor modellen met 2 pompen) 
schakelt pomp 2 in en uit. Druk eenmaal om de pomp in te scha-
kelen; druk een tweede keer om ze uit te schakelen.

G. Knop lamp (   ): schakelt de onderwaterlamp in en uit. Ac-
tiveert het led-verlichtingssysteem, indien aanwezig.
 

Operationele details
- Temperatuurinstelling: van 18 tot 40°C (van 65 tot 104°F). De 
fabrieksinstelling bedraagt 38°C (100°F).

- Werking van de verlichting: Alle controlelampjes werken 2 uur 
lang, waarna ze automatisch worden uitgeschakeld.

- Gebruik van de knop Jets 1/Jets 2: De jets blijven in werking ge-
durende 20 minuten na de activering, waarna ze automatisch uit-
geschakeld worden om energie te besparen. Druk op de jetknop-
pen om de werking gedurende nog 20 minuten te activeren.

Instructies voor de werking
Het besturingssysteem van de spa beschikt over automatische func-
ties die bij het opstarten en tijdens het normale gebruik worden ge-
activeerd om het systeem te beschermen. 

Na de activering verschijnt de volgende informatie op het dis-
play:

1. Op het bedieningspaneel worden alle indicatielampjes weer-
gegeven, zodat u alle onderdelen van het display en de contro-
lelampjes visueel kunt inspecteren om te controleren of ze goed 
werken.

2. Het bedieningspaneel geeft de controller en de softwarever-
sies van het bedieningspaneel weer.

3. De aanduiding "WELKOM TO JACUZZI" (Welkom bij Jacuzzi) 
schuift over het scherm.

Opmerking nadat de spa voor het eerst gevuld is, wordt de ver-
warming meestal ingeschakeld, omdat het leidingwater vaak erg 
koud is. Als de watertemperatuur lager is dan 38°C (100°F), de in de 
fabriek ingestelde temperatuur, dan wordt de verwarmer ingescha-
keld en blijven werken tot de in de fabriek ingestelde temperatuur 

36

2 2

1

4

9

10

5 5

7

8

11

1 Aansluitkastje
2 Aansluiting(en) stroomvoorziening 
3 Pomp met 2 snelheid 
4 Verwarmer
5  Afvoerplug(gen) van de pomp
6  Pomp met 1 snelheid
7  Waterzuiveringssysteem CLEARRAY™
8  Voeding van het systeem CLEARRAY™ 
9  Bedieningspaneel
10  Afvoerklep
11. CLEARRAY® PRO3TECT
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wordt bereikt, waarna deze wordt uitgeschakeld.

Regeling van de watertemperatuur
Met de thermostaat van de spa kan de watertemperatuur per-
fect geregeld worden. De ingestelde temperatuur kan geregeld 
worden tussen 18 °C en 40 °C. Om de temperatuur te verhogen, 
druk op de knop ( + ), om ze te verlagen, druk op de knop ( – ).
N.B.: als u één keer op de knop (+) o (–) drukt, wordt de ingestelde 
temperatuur weergegeven.

De pompen inschakelen

1

2

De knop JETS 1  ( 1 ) activeert jetpomp 1. Druk eenmaal voor de 
lage snelheid; druk een tweede keer voor de hoge snelheid; druk 
een derde keer om de pomp uit te schakelen.
De knop JETS 2 ( 2  ) activeert jetpomp 2 (indien geïnstalleerd). 
Als u een eerste keer op deze toets drukt, wordt jetpomp 2 ge-
activeerd; als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt jet-
pomp 2 uitgeschakeld. Als een pomp handmatig wordt inge-
schakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld na 20 minuten.

Knop verlichting Aan/Uit

Het ledverlichtingssysteem beschikt over zeven vaste kleuren en 
drie willekeurig veranderende modaliteiten.
Druk op de knop om de lamp in te schakelen; als u op de knop 
blijft drukken, wordt de lamp eerst uitgeschakeld en vervolgens 
wordt ze opnieuw ingeschakeld met een andere kleur, in deze 
volgorde:
Opmerking: om de lamp uit te schakelen, wacht ongeveer 10 se-
conden nadat u de toets hebt ingedrukt en druk hem vervolgens 
opnieuw in.
De verlichting wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld.

-  Eén keer drukken: Modus "snel veranderende kleuren".
- Opnieuw indrukken: Modus "langzaam veranderende kleuren".
- Opnieuw indrukken: Vergrendelt de modus langzaam veran-
derende kleuren.
- Opnieuw indrukken: blauwe kleur
- Opnieuw indrukken: paarse kleur
- Opnieuw indrukken: rode kleur
- Opnieuw indrukken: amberkleur
- Opnieuw indrukken: groene kleur
- Opnieuw indrukken: blauwgroene kleur
- Opnieuw indrukken: witte kleur
- Opnieuw indrukken: wordt de modus snel veranderende 
kleuren wordt weer geactiveerd, enz.

Jets
De waterstroom van de jets in uw spa kan worden aangepast of 
uitgeschakeld door aan de buitenkant van de sproeier te draai-
en. Sommige jets zijn uitgerust met een verstelbare centrale ring 
waarmee u de richting van de waterstraal kunt veranderen. Kan-
tel de centrale sproeier van deze jets in de gewenste richting om 

uw persoonlijke massage te creëren. 
Opmerking: Houd altijd ten minste 6 verstelbare jets open om een 
effectieve filtratie van de spa te garanderen.

Keuze van de gewenste massage

B A

C

B

C

 
B C

A

Sommige modellen zijn uitgerust met een keuzeschakelaar 
waarmee de prestaties van de hydromassage aangepast kunnen 
worden door het water tussen de verschillende jetsystemen te 
sturen (stand A (Combo), B of C).

N.B.: Voor een optimale waterfiltratie dient u de klep in stand A te 
laten staan wanneer de spa bedekt is. Kies positie B of C voor maxi-
male sproeiprestaties tijdens het gebruik van de spa. 

Luchtbediening

 
Sommige jets hebben een speciale luchtregeling: het volstaat 
om aan de knop te draai om de hoeveelheid lucht te verminde-
ren of te verhogen. Om het warmteverlies tot een minimum te 
beperken, sluit alle luchtcontroles wanneer de spa niet in wer-
king is. Sommige jets kunnen geen lucht aanzuigen als de jet-
pomp 1 aan lage snelheid werkt; deze werking wordt als normaal 
beschouwd.

Optioneel BLUEWAVE®-stereosysteem
Deze modellen zijn voorzien van een hoogwaardige AUX/Blue-
tooth stereo-ontvanger met vier eersteklas luidsprekers voor 
een ongeëvenaarde geluidskwaliteit en een lange levensduur.

“Blow-Out”-cyclus 
Deze cyclus elimineert alle lucht die zich in de leidingen bevindt en 
die tijdens de afvoer en/of het vullen van de spa kan worden aan-
gevoerd. 
Jetpomp 1 wordt geactiveerd gedurende 1 minuut en wordt ver-
volgens uitgeschakeld. 
Vervolgens wordt jetpomp 2 gedurende 1 minuut ingeschakeld 
en vervolgens uitgeschakeld. De cyclus wordt pas bij het opstar-
ten uitgevoerd.
Opmerking: het uitschakelen van de desbetreffende jetpomp kan 
de functie uitschakelen.

“Clean up”-cyclus
Deze cyclus start één keer per dag, gedurende twee minuten, om 
12.00 uur 's middags. De gebruiker kan hem niet programmeren. 
Jetpomp 1 wordt geactiveerd gedurende 1 minuut en wordt ver-
volgens uitgeschakeld.  
Vervolgens wordt jetpomp 2 gedurende 1 minuut ingeschakeld 
en vervolgens uitgeschakeld.
Opmerking: het uitschakelen van de desbetreffende pomp kan de 
functie uitschakelen.
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Het afgebeelde model is J-280;. de opstelling van de jets en de 
kenmerken variëren per model.

1. Bedieningspaneel
2. Hoofdkussens (4)
3. Luchtbediening (4)
4. Bekerhouder (4)
5. Massage-keuzeknop 
6a-6b.  Led-verlichtingssysteem
7. Aanzuigopeningen
8. Waterval met debietbedieningshendel
9. Retour verwarmer
10. Afdekking filter (met filter eronder)
11. Luidsprekers audiosysteem (optioneel - 4)
12. Stereosysteem spa (optioneel)

13. Knoppen "Classic Pro”-jets (4)
14. "Classic Pro - Accu Pressure”-jets (20)
15. Draaiende "Classic Pro - Mini Duo”-jets (6)
16. Gerichte "Classic Pro”-jets (5)
17. Draaiende "Classic Pro - Duo”-jets (8)
18. "Classic Pro - Turbo”-jet

Kenmerken en bedieningselementen

De specificaties van de spa kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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Menukenmerken
en programmeerinstructies
De spa beschikt over een menu waarmee u bijkomende functies 
kunt programmeren. Druk herhaaldelijk op de toets Menu (  ) om 
door de menu's scrollen zoals hieronder beschreven wordt.

Huidige temperatuur (Hoofdmenu)

Primaire filtratie

Verwarming van het water

Filter vervangen

UV

H2O 

Tijd 

Datum

Temperatuur

Taal

Blokkering

WiFi (niet beschikbaar)

Elog (einde menu)

  Menu primaire filtratie
Tijdens de hoofdfiltratiecyclus worden pomp 1 en het CLEARRAY-
systeem geactiveerd. De spa is in de fabriek geprogrammeerd 
met een filtercyclus van 2 uur die om de 6 uur gestart wordt (deze 
instelling kan gewijzigd worden).

  Programmering van de primaire filtratiecyclus

1. Druk op (  )  tot het menu “PF” verschijnt. De aanduiding 
“PRIMARY FILTER” (primaire filtratiecyclus) schuift over het dis-
play. Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen 
actie wordt ondernomen.

2. Druk op   of  om het tijdstip van de huidige opstarting 
weer te geven en het systeem voor te bereiden op de wijzigingen.

3. Druk op  of  om het tijdstip van de opstarting te regelen, 
met stappen van 1 uur. Om over te schakelen van “AM” naar “PM” 
dient u 12 uur verder te gaan.

4. Druk op ( 1 ) om de starttijd te bevestigen en op te slaan.

5. Druk op  of  om het aantal dagelijkse cycli in te stellen (1, 
2, 3, 4 of 8 cycli op 24 uur tijd).

6. Druk op ( 1 ) om de instelling op te slaan.

7. Druk op  of  om de duur van de cyclus te regelen (1, 2 of 3 uur).
Opmerking: er zijn 8 cycli ingesteld, de enige beschikbare optie 
voor de duur van de cyclus is 1 uur.

8. Druk op ( 1 ) om de waarde te bevestigen en op te slaan. Het 
systeem keert terug naar het menu “PRIMARY FILTER” (Primaire 
filter).

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

�  Bij extreme temperaturen (kans op bevriezing), pro-
grammeer de primaire filtratiecyclus zodanig dat hij 
8 uur duurt. Zie het hoofdstuk “Voorbereiden op de 
winter”.

 Programmering van de modus Heating (Verwarming)
De spa van Jacuzzi beschikt over 3 verwarmingsmodi. Een au-
tomatische modus, “AUTO” genaamd, waarbij de temperatuur 
van de spa te allen tijde constant wordt gehouden. Een energie-
besparende verwarmingscyclus, "ECO" genaamd (spaarstand). 
Een modus die alleen overdag de verwarming activeert, "DAY" 
genaamd (Dagmodus).
Opmerking: De verwarmer wordt geactiveerd als het water de in-
gestelde temperatuur met 1°C overschrijdt.

• De modus Economy (spaarstand) is een energiebesparend 
programma. De verwarmingscyclus kan dagelijks tussen 
17.00 uur en 7.00 uur worden geactiveerd. De tijden zijn niet 
programmeerbaar.

• In de modus Day (Dagmodus) kan de verwarmingscyclus 
tussen 7.00 uur en 17.00 uur worden geactiveerd. De tijden 
zijn niet programmeerbaar.

• De modus Auto (automatische modus) kan de verwarming 
op elk moment activeren om de vooraf ingestelde tempera-
tuur te handhaven indien dit nodig is.

 Programmering van de modus Heating 
(Modus verwarming)

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “HEAT” (Verwarming) verschijnt. 
Op het display verschijnt “HEATER MODE” (Modus verwarming). 
Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie 
wordt ondernomen.

2. Druk op  of   om het systeem voor te bereiden op de wij-
zigingen. Druk er herhaaldelijk op om te bladeren tussen de vol-
gende modaliteiten:

• Modus Economy (Spaarstand): op het scherm verschijnt 
de aanduiding “ECO” en de aanduiding “ECONOMY MODE” 
(Spaarstand) schuift over het scherm.

• Modus Day (Dagmodus): op het scherm verschijnt de aan-
duiding “DAY” en de aanduiding “DAY MODE” (Dagmodus) 
schuift over het scherm.
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• Modus AUTO (Automatische modus): op het scherm ver-
schijnt de aanduiding “AUTO” en de aanduiding “AUTO 
MODE” (Automatische modus) schuift over het scherm.

3. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op ( 1 ) om de instelling 
te bevestigen en te activeren. Het systeem keert terug naar het 
menu “HEATER MODE” (Modus verwarmer).

  De herinnering voor het reinigen/vervangen van filters 
configureren 
U kunt een programmeerbare herinnering instellen die u eraan 
herinnert het filter te reinigen of te vervangen.

• De fabrieksinstelling is 180 dagen.
• Het tijdsinterval van de timer is instelbaar tussen 0 en 180 

dagen, in stappen van 10 dagen.

Opmerking: wij raden u aan deze functie niet uit te schakelen!

 Programmering van de herinnering

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “FC” verschijnt. De aanduiding “FIL-
TER CHANGE” (Filter vervangen) schuift over het scherm. Het sys-
teem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt 
ondernomen.

2. Druk op  of   om het systeem voor te bereiden op de wijzi-
gingen. Druk er vervolgens herhaaldelijk op om het tijdsinterval 
van de timer af te stellen.

3. Als u het aantal dagen heeft geselecteerd, druk op ( 1 ) om de 
selectie op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het 
menu “FILTER CHANGE” (Filter vervangen).

Nadat de ingestelde tijd verstreken is, verschijnen op het display 
afwisselend de watertemperatuur en de aanduiding “CHANGE 
FILTER” (Filter vervangen).

 Programmering van de CLEARRAY-herinnering
U kunt een programmeerbare herinnering instellen om de UV-
lamp te vervangen.

• De fabrieksinstelling is 365 dagen.
• Het tijdsinterval van de timer is instelbaar tussen 0 en 365 

dagen, in stappen van 10 dagen.

Opmerking: wij raden u aan deze functie niet uit te schakelen!

 Programmering van de herinnering

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “UV” verschijnt. De aanduiding “CLEAR-
RAY BULB” (Clearray-lamp) schuift over het scherm. Het systeem keert 
terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.

2. Druk op   of   om het systeem voor te bereiden op de 
wijzigingen. Druk er herhaaldelijk op om het tijdsinterval van de 
timer af te stellen.

3. Als u het aantal dagen heeft geselecteerd, druk op ( 1 ) om de 
selectie op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het 
menu “CLEARRAY BULB” (Clearray-lamp).

4. Nadat de ingestelde tijd verstreken is, verschijnen op het 
display afwisselend de watertemperatuur en de aanduiding 
“CHANGE CLEARRAY BULB” (Clearray-lamp vervangen).

 De waterverversingsherinnering configureren U kunt een 
herinnering voor de waterverversing instellen, die aangeeft 
wanneer de spa leeggemaakt en opnieuw gevuld moet worden.

• De fabrieksinstelling is 180 dagen.
• Het tijdsinterval van de timer is instelbaar tussen 0 en 180 

dagen, in stappen van 30 dagen.
Opmerking: wij raden u aan deze functie niet uit te schakelen!

 Programmering van de herinnering

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “H2O” verschijnt. De aanduiding 
“WATER REFRESH” (Water verversen) schuift over het scherm. 
Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie 
wordt ondernomen.

2. Druk op   of    om het systeem voor te bereiden op de 
wijzigingen. Druk er herhaaldelijk op om het tijdsinterval van de 
timer af te stellen.

3. Als u het aantal dagen heeft geselecteerd, druk op ( 1 ) om de 
selectie op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het 
menu “WATER REFRESH” (Water verversen).

4. Nadat de ingestelde tijd verstreken is, verschijnen op het 
display afwisselend de watertemperatuur en de aanduiding 
“CHANGE WATER” (Water verversen).

  Programmering van de tijd

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “TIME” (Tijd) verschijnt. De aanduiding 
“SET TIME” (Instelling tijd) schuift over het scherm. Het systeem keert 
terug naar het hoofdmenu als er geen actie wordt ondernomen.
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2. Druk op   of  om te tijd weer te geven.
3. Druk op  of   om het systeem voor te bereiden op de wij-
zigingen. 

4. Druk op   of   om het correcte uur in te stellen en te pro-
grammeren. Druk op ( 1 ) om de ingestelde waarde op te slaan 
en over te schakelen naar de programmering van de minuten.

5. Het cijfer van de minuten knippert, wat aangeeft dat de waar-
de klaar is om gewijzigd te worden. Druk op   of   om de 
minuten in te stellen en te programmeren. Druk op ( 1  ) om de 
ingestelde waarde op te slaan en over te schakelen naar de pro-
grammering AM (0-12) of PM (13-24).

6. De instelling knippert om aan te geven dat de waarde klaar is 
om gewijzigd te worden. Druk op  of   om over te schakelen 
tussen AM en PM en omgekeerd. 
Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op ( 1 )  om de ingestelde 
waarde op te slaan. Vervolgens keert het systeem terug naar het 
menu “SET TIME” (Instelling tijd).

  Programmering van de datum

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “DATE” (Datum) verschijnt. De aan-
duiding “SET DATE” (Instelling datum) schuift over het scherm.  
Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen actie 
wordt ondernomen.

2. Druk op  of  om de huidige datum weer te geven. Bijvoor-
beeld “JAN 01 2016” (1 JAN 2016).

3. Druk op  of  om het jaar weer te geven. 

4. Druk op  of  om het jaar in te stellen. 
Druk op ( 1 ) om de selectie op te slaan en over te schakelen naar 
de programmering van de maand.

5. Het cijfer van de maand knippert om aan te geven dat de waar-
de klaar is om gewijzigd te worden. Druk op  of    om het cijfer 
van de maand te regelen. Druk op ( 1 ) om de selectie op te slaan 
en over te schakelen naar de programmering van de dag.

6. Het cijfer van de dag knippert om aan te geven dat de waarde 
klaar is om gewijzigd te worden. Druk op  of  om de dagen 
te doorbladeren. Zodra u de dag gekozen hebt, druk op 1  om 
de ingestelde waarde op te slaan. Het systeem keert terug naar 
het menu “SET DATE” (Instelling datum).

  Programmering van de meeteenheid van de temperatuur

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.

1. Druk op ( ) tot het menu “TEMP” (Temperatuur) verschijnt. 
De aanduiding “TEMPERATURE FORMAT” schuift over het dis-
play.  Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen 
actie wordt ondernomen.
2. Druk op  of   om over te schakelen tussen °F en °C en 
omgekeerd. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk op ( 1 ) om 
de wijziging op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu 
“TEMPERATURE FORMAT” (Temperatuurformaat).

  Programmering van de taal

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.
De nieuwe spa de gegevens in vier talen weergeven. Ga als volgt 
te werk om de op het display te programmeren:

1. Druk op ( ) totdat het menu “LANG” (Taal) verschijnt. De 
aanduiding “LANGUAGE MENU” (Menu taal) schuift over het dis-
play.  Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen 
actie wordt ondernomen.

2. Druk op  of   om de huidige taal weer te geven.

3. Druk op  of  om de beschikbare talen te bekijken. U kunt 
kiezen uit Engels, Frans, Duits en Spaans. Zodra u uw keuze hebt 
gemaakt, druk op ( 1 ) om de wijziging op te slaan. Het systeem 
keert terug naar het menu “LANGUAGE MENU” (Menu taal).

  Programmering van de blokkeringsfunctie

Opmerking: Als er binnen 5 seconden na de selectie geen toets 
wordt ingedrukt, keert het scherm terug naar het hoofdmenu en 
blijven de huidige instellingen actief.
U kunt voorkomen dat bepaalde spa-instellingen worden gewijzigd. 
NB: het display toont geen enkel symbool dat aangeeft dat 
de blokkering geactiveerd is.

U kunt kiezen uit drie verschillende blokkeringsmodaliteiten:

• Access Lock (Blokkering toegang) schakelt de mogelijkheid uit 
om de functies van de spa handmatig te activeren of te re-
gelen. Alle geprogrammeerde operaties zullen hoe dan ook 
worden uitgevoerd.

• Settings Lock (Blokkering instellingen) schakelt de mogelijkheid 
uit om de instellingen van de gebruiker te wijzigen. Het is nog 
steeds mogelijk de jets en de lichten te activeren. Alle gepro-
grammeerde operaties zullen hoe dan ook worden uitgevoerd.

• Temperature Lock (Blokkering temperatuurregeling) schakelt de 
temperatuurregeling met behulp van de toetsen + en - uit.

• Service Lock (Tijdelijke blokkering) schakelt tijdelijk de active-
ring van de functies uit, teneinde bepaalde onderhoudswerk-
zaamheden te kunnen uitvoeren (bv. reiniging van de filters). 
Opmerking: de blokkering duurt 2 uur.    
Laat de blokkering niet langdurig ingeschakeld, vooral niet bij 
lage temperaturen en/of wanneer het kan vriezen.   
Koppel de spa altijd los van de stroomtoevoer alvorens 
onderhouds-/reparatiewerkzaamheden uit te voeren.
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Activering van een blokkeringsfunctie.
1. Druk op ( ) tot het menu “LOCK” (Blokkering) verschijnt. De 
aanduiding “LOCK MENU” (Menu blokkering) schuift over het 
display.  Het systeem keert terug naar het hoofdmenu als er geen 
actie wordt ondernomen.

2. Druk op  of  om over te schakelen van “AL” (Blokkering 
toegang) naar “SL” (Blokkering instellingen) naar “TL” (Blokke-
ring temperatuurregeling) en "SVL" (Tijdelijke blokkering):
Zodra u uw keuze hebt gemaakt, druk (

1 ) op de toets om de wij-
ziging op te slaan. Het systeem keert terug naar het menu“LOCK 
MENU” (Menu blokkering).

Uitschakeling van een blokkeringsfunctie.
Om een blokkeringsmodus uit te schakelen, houd gedurende 10 
seconden de toets ( ) ingedrukt.

Onderhoud van de spa
Een correct en continu onderhoud van de spa zal de schoonheid en 
prestaties ervan op lange termijn behouden. 

Voor advies over de reiniging en het onderhoud van de spa 
en de te gebruiken producten, zie ook de catalogus die bij 
het product is gevoegd.

 Het reinigen van de filters 
(modellen J-210/215/225/235/245/275)
Deze modellen zijn uitgerust met een mandje en een filterpatroon, 
die zich in het vak bevinden in de binnenwand van de spa. Om 
optimale prestaties te garanderen dient het mandje één keer per 
week gereinigd te worden, het filterpatroon één keer per maand; dit 
hangt af van de frequentie waarmee de spa gebruikt wordt.

Ga hiervoor als volgt te werk:

VOORDAT U DE FILTERPATRONEN REINIGT, MOET U DE SPA 
ALTIJD EERST VAN HET ELEKTRICITEITSNET LOSKOPPELEN.

A B C D

Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

A, B, C. Verwijder de afdekking, draai het patroon los en verwij-
der het uit de houder.

D. Spoel de onzuiverheden weg van de vouwen van het filter met 
behulp van water onder druk; begin bovenaan en werk naar be-
neden toe. Herhaal deze handeling tot alle vouwen schoon zijn.

E. Installeer het patroon opnieuw en sluit de spa aan op het elek-
triciteitsnet.

 De modellen J-210 zijn uitgerust met filters op de 
desbetreffende aanzuigopeningen onderaan, die 
verhinderen dat onzuiverheden in de pomp te-
rechtkomen tijdens het gebruik. Deze filters moe-
ten om de 2 maanden gereinigd worden of wan-
neer de prestaties van de pomp afnemen.

(modellen J-280)
Deze modellen zijn uitgerust met een verzamelzak (die de grote 
onzuiverheden opvangt) en een filterpatroon; beiden bevinden 
zich in de skimmer.
Om optimale prestaties te garanderen dient de zak 1-2 keer per 
week gereinigd te worden, het filterpatroon één keer per maand; 
dit hangt af van de frequentie waarmee de spa gebruikt wordt.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

A. Draai de afdekking omhoog met behulp van de hendels.

B. Haal de zak uit de klemmen en reinig hem.

C-D. Draai het patroon los en verwijder het.

E. Spoel de vouwen van het filter, begin bovenaan en werk naar 
de onderkant toe.

F. Dompel het patroon onder met het geschroefde uiteinde naar 
boven gericht, zodat eventuele luchtbellen kunnen ontsnappen 
(houd het patroon onder water tot het opnieuw geïnstalleerd 
wordt).

G-H-I. Installeer opnieuw het patroon en maak de zak opnieuw 
vast aan de afdekking; laat deze laatste vervolgens in zijn houder 
zakken.
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A  B  C  

D  E  F  

G  H  I  

Sluit de spa aan op het elektriciteitsnet.

(alle modellen)
Het patroon onderaan moet regelmatig gereinigd worden met 
een specifiek product dat verkrijgbaar is bij de servicecentra van 
Jacuzzi®; volg nauwgezet de instructies die bij het product gele-
verd worden. Met een geschikte behandeling van het water van 
de spa en een gewoon onderhoud van het patroon, is de levens-
duur van ervan ongeveer twee jaar. De vervangingsonderdelen 
zijn beschikbaar bij de servicecentra van Jacuzzi®.

 Leegmaken en vullen
Om de drie maanden ongeveer moet het water in de spa worden 
ververst. De frequentie is afhankelijk van verschillende variabe-
len, waaronder de mate van gebruik, de zorg die wordt besteed 
aan het behoud van de waterkwaliteit, enz. Wanneer het niet 
langer mogelijk is om de schuimvorming te controleren en/of u 
niet langer het gebruikelijke gevoel bij het betreden van het wa-
ter voelt, of wanneer u een verandering in helderheid opmerkt, 
dient het water ververst te worden.

LET OP!  Koppel de spa los van het elektriciteitsnet. Koppel 
het niet opnieuw aan voordat de spa opnieuw is gevuld.
     
LET OP! Als het erg koud is en de spa buiten staat, bestaat het 
risico dat de leidingen van de hydraulische installatie bevrie-
zen (zie het hoofdstuk "Voorbereiding op de winter”). 

Volg de onderstaande procedure om de spa leeg te maken:

Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

2. Plaats de aftapkraan aan de voorzijde van de onderkant van de 
basis. Houd de achterste ringmoer op zijn plaats om te voorkomen 
dat deze draait, draai vervolgens de voorste dop los en verwijder 
deze om de schroefdraad van de pijp eronder zichtbaar te maken.

3. Bevestig een leiding voor de afvoer.

4. Draai de achterste ringmoer zachtjes 1/3 slag tegen de klok in 
om de aftapkraan te ontgrendelen.

5. Trek het bredere achterste deel naar buiten om de afvoer te 
openen.

6. Zodra de spa leeg is, herhaalt u de punten 2-5 in omgekeerde 
volgorde om de afvoer te sluiten voordat u het zwembad weer vult.

7. Als de spa gevuld is, schakel de spa in en volg de desbetreffende 
handelingen om de spa te vullen (zie het desbetreffende hoofdstuk).

 De spa reinigen
Om de glans van het oppervlak van de spa te behouden, is het van 
essentieel belang het gebruik van schurende reinigingsmiddelen 
die schadelijke effecten op het oppervlak veroorzaken, te vermij-
den.  Ongeacht het gebruikte reinigingsmiddel, zorg ervoor dat er 
geen zeepresten op het oppervlak achterblijven. Zeepresten kunnen 
schuim vormen als de spa opnieuw gevuld wordt.
Informatie met betrekking tot de reiniging en het onder-
houd van de spa en de te gebruiken producten vindt u in de 
catalogus die bij het product wordt geleverd.

 Onderhoud van de hoofdsteun
Verwijder de hoofdkussens en reinig ze met een doek of een 
zachte borstel en water en zeep.

N.B.: Verwijder altijd de hoofdsteunen wanneer u een “super-
chlorering” (“shockbehandeling”) verricht. De hoofdsteunen 
kunnen weer in de spa worden geplaatst wanneer de waarde 
van het desinfectiemiddel overeenstemt met de informatie in de 
handleiding voor de waterbehandeling.

Om de hoofdsteunen te verwijderen:

1. Pak de uiteinden van de hoofdsteun met de punten van uw 
vingers vast en trek er voorzichtig aan.
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2. Monteer na de reiniging de hoofdsteunen door de handelin-
gen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

 Onderhoud van de bedekking 
De hoes van de Jacuzzi is voorzien van een elegante en duurzame 
coating. Het is raadzaam om deze elke maand te reinigen en te be-
handelen, teneinde de levensduur ervan te verlengen.

Reiniging en behandeling van de coating

1. Gebruik een tuinslang om het vuil weg te spoelen.

2. Wrijf met een spons of een zachte borstel over het oppervlak met 
een neutrale zeep. Spoel grondig af en laat de zeep niet opdrogen 
op de hoes. Gebruik geen zeep op de onderkant van de hoes.

3. Het is aan te raden om de aanbevolen producten voor het 
onderhoud van de hoes aan te kopen bij uw Jacuzzi-dealer. Be-
handel de hoes met niet op aardolie gebaseerde conditioners, 
teineinde de elasticiteit van het vinyl te behouden en uitdroging 
van de draden/naden te voorkomen. 
Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of sterke 
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen producten die silicone 
of alcohol bevatten.

Aanvullende instructies voor het onderhoud:

1. Het verwijderen van sneeuw en/of ander materiaal is nuttig 
om te voorkomen dat de interne structuur van de hoes scheurt.

2. Blokkeer de hoesriemen om te voorkomen dat ze onbedoeld 
of per ongeluk worden geopend.

3. Plaats geen zware voorwerpen op de hoes.

4. Loop, zit of sta niet op de hoes.

5. Trek niet aan de hoes of de kleppen/rand of de riemen om de 
hoes te verwijderen.

6. Gebruik alleen de aanbevolen systemen om de hoes op te til-
len.

7. Gebruik alleen chemicaliën en reinigingsmiddelen die door 
Jacuzzi® aanbevolen worden.

8. Hou de spa afgedekt wanneer u deze niet gebruikt. Het juiste 
waterpeil zorgt voor een efficiënte werking en gebruik van het 
elektrische systeem.

9. Stel de spa niet langdurig bloot aan de zon, omdat UV-stralen 
het binnenoppervlak kunnen beschadigen.

10. Ga voorzichtig te werk als u de hoes verwijdert. Voor u de 
hoes verwijdert, controleer of alle blokkeringen losgemaakt zijn, 
teneinde te vermijden dat deze en de hoesriemen beschadigd 
raken.

Onderhoud van de synthetische coating
De synthetische coating (externe panelen) van de nieuwe spa 
vereist weinig of geen onderhoud. Reinig de coating met behulp 
van een schone doek en een neutrale zeepoplossing.

LET OP: Richt de tuinslang niet rechtstreeks op de coating. 
Dit kortsluiting in het elektrische systeem van de spa kan 
veroorzaken.

Voorbereiding op de winter
 De Jacuzzi®-spa is ontworpen om zich automatisch te bescher-

men tegen bevriezing (op voorwaarde dat hij goed werkt).

 Voer periodieke controles uit tijdens periodes waarin de tem-
peratuur onder het vriespunt daalt, om te controleren of de 
stroomtoevoer naar de spa niet wordt onderbroken.
Bij een extreem klimaat en temperaturen onder 0°C (32°F), 
programmeer de hoofdfiltratiecyclus gedurende 8 uur per 
dag om bevriezing te voorkomen. 

 Tijdens de periodes waarin de niet wordt gebruikt en/of bij 
langdurige stroomonderbreking tijdens erg koude periodes is 
het belangrijk alle water uit de spa te verwijderen en de instal-
latie te beschermen tegen de schade die bevriezing kan veroor-
zaken. 

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de spa op 
correct wijze voor te bereiden op de winter. 
In noodsituaties kan de schade worden beperkt door de onder-
staande instructies te volgen:
1. Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

2. Volg de instructies om de spa leeg te maken.

3. Draai de schakelaar(s) van de massage/draaiknop naar de cen-
trale combi-stand om het water uit de leidingen van het hydrau-
lisch systeem te laten stromen.

B A

C

B

C

4. Draai de klep(pen) van de waterval naar de geopende stand 
om het water uit de leidingen van het hydraulisch systeem te la-
ten stromen.

5. Open alle luchtbedieningen en laat ze openstaan tot de spa 
opnieuw wordt gebruikt.

6. Zodra het waterniveau onder de zittingen daalt (en zodra de 
afwateringsfase voorbij is), verwijder het water uit de uitsparin-
gen van de zittingen en uit het afvoerputje, bijvoorbeeld met 
behulp van een zuiger voor vloeistoffen; doe hetzelfde zodra de 
afwateringsfase voorbij is.

7. Verwijder het kunststof bekledingspaneel onder het bedie-
ningspaneel en zoek de aftapdoppen aan de voorzijde van de 
pomp(en). Verwijder de doppen om het water uit de pompen en 
de verwarmer te laten ontsnappen.
Opmerking: gebruik een zuiger voor vloeistoffen/vaste stoffen of 
andere middelen om te voorkomen dat het technisch comparti-
ment overstroomt.
Draai de aftapdoppen opnieuw vast.
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8. Maak de klem aan de onderkant van het CLEARRAY®-systeem los 
en trek de CLEARRAY®-slang eruit (buig de slang heen en weer ter-
wijl u ze eruit trekt). Richt de slang naar beneden en maak ze leeg. 
Plaats vervolgens de slang en de klem weer terug. Verwijder het 
deksel van het CLEARRAY®-systeem om toegang te krijgen tot 
de UV-lamp en kwartsbuis (verwijder en bewaar de UV-lamp op 
een veilige plaats). Verwijder en droog de kwartsbuis af en plaats 
deze vervolgens weer terug. Afhankelijk van de verstreken tijd 
kunt u overwegen de UV-lamp te vervangen wanneer u het hy-
dromassagebad opnieuw gebruikt.

9. Plaats het paneel weer op de zijkant van de synthetische be-
kleding en dek de spa af om te voorkomen dat er per ongeluk 
vocht binnendringt.

Heractivering van de spa in koude klimaten
Controleer voor het opstarten van de spa na een lange periode 
waarin deze bij zeer lage temperaturen leeg is gebleven, of het 
water in sommige delen van de leidingen niet nog steeds be-
vroren is: deze situatie kan de watertoevoer blokkeren, waardoor 
de goede werking van de spa wordt belemmerd en het systeem 
wordt beschadigd.
In zulke gevallen is het raadzaam uw dealer te raadplegen 
voordat u de spa weer probeert in te schakelen.
Neem contact op met uw Jacuzzi-dealer als u vragen heeft 
over het gebruik in de winter of de voorbereiding van het 
apparaat op de winter.

Behoud van de waterkwaliteit
Om het risico van door water overgebrachte ziekten en/of aandoe-
ningen van de luchtwegen te verminderen, is het noodzakelijk de 
kwaliteit van het water binnen de vastgestelde limieten te houden. 
Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien het desbetreffende 
chemische aspect een balans is van verschillende factoren. 
Het uitstellen van het onderhoud van het water leidt tot slechte hy-
giënische omstandigheden en kan schadelijk zijn voor de gezond-
heid, wat ook van invloed is op de levensduur van de spa.
Voor een specifieke gids over het behoud van de waterkwaliteit, 
naast de gids over het Jacuzzi®-waterbehandelingssysteem en de 
bijbehorende catalogus (*), kunt u contact opnemen met uw erken-
de Jacuzzi®-dealer.

(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

Waterzuiveringssysteem CLEARRAY® PROT3TECT 

Het CLEARRAY waterzuiveringssysteem is een exclusieve tech-
nologie die gebruik maakt van natuurlijke ultraviolette stralen 
om bacteriën, virussen en algen te verwijderen. Ultraviolet licht, 
ook bekend als UV-C of kiemdodend licht, neutraliseert deze 
micro-organismen en breekt ook hun DNA af om hun voort-
planting te voorkomen. 
CLEARRAY, dat rechtstreeks op uw filtratiesysteem is aangeslo-

ten, werkt op de volgende manier:
- het water van de pomp, het filter en de verwarming wordt 
gedesinfecteerd door middel van ultraviolet licht, waarna het 
opnieuw in de spa stroomt. 
Het systeem is uitgerust met een stroomomvormer waarvan 
de werking wordt aangegeven door twee controlelampjes: het 
groene lampje geeft aan dat het apparaat van stroom wordt 
voorzien en het rode lampje geeft aan dat het goed werkt.

WARNING!
DO NOT LOOK AT LIT BULB

SEVERE EYE DAMAGE
OR BLINDNESS CAN OCCUR

120 - 230V

BELANGRIJK: De lamp moet één keer per jaar vervangen 
worden. 
Als de UV-timer correct is geprogrammeerd (zie het desbetref-
fende hoofdstuk), verschijnt aan het einde van de voorziene 
tijd een melding op het display, die aangeeft dat er een nieuwe 
UV-lamp moet worden geïnstalleerd en vervolgens de timer 
moet worden gereset.

Vervanging van de UV-lamp en onderhoud van 
de kwartsbuis
Om toegang te krijgen tot het Clearray® -apparaat dient u het voor-
paneel (of het geluidssysteempaneel) en het rechter hoekpaneel 
te verwijderen.

De aangegeven handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd 
worden door gekwalificeerde installateurs. Lees de instruc-
ties aandachtig door voor u om het even welke ingreep uit-
voert die het openen van het Clearray®-apparaat met zich 
meebrengt.

WAARSCHUWINGEN

�  Kijk niet naar de UV-lamp als deze ingeschakeld is: dit 
kan ernstige oogletsel veroorzaken!

�  Voed het Clearray® -apparaat niet tijdens onderhouds-
werkzaamheden.

�  Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot het ont-
snappen van UV-C-stralen, die zelfs in kleine hoeveelhe-
den de huid en de ogen kunnen beschadigen.

�  Probeer geen beschadigde apparaten op te starten. 

�  Koppel de spa los van het elektriciteitsnet.

�  Maak de spa leeg als u van plan bent de kwartsbuis te 
vervangen of te reinigen.

   Laat de UV-lamp afkoelen voordat u de kwartsbuis 
verwijdert.

Ga als volgt te werk:
Opmerking de opstelling en aansluiting van het apparaat kan 
van model tot model verschillen.
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1- Koppel de spa los van het elektriciteitsnet, maak het leeg en 
wacht tot de UV-lamp afgekoeld is.
Opmerking de spa mag alleen worden leeggemaakt als de 
kwartsbuis wordt onderhouden of vervangen. Het is niet nodig 
om het bad leeg te maken als u de UV-lamp moet vervangen.

2- Nadat de UV-lamp is afgekoeld, verwijder u het deksel (9) en 
de pakking (8) door de schroeven (10) te verwijderen.

    

t

3- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) los van de stroom-
voorziening (11).

Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een 
paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

4- Trek de lamp (3) voorzichtig uit de kwartsbuis.
5-Indien nodig, draai de aangegeven moer (5) met een geschik-
te sleutel los. Bewaar de ring (4) voor de volgende stap.

7 11

3
8

5

2

4

6- Nu is het mogelijk om over te gaan tot het reinigen of het 
vervangen van de kwartsbuis (zie de desbetreffende paragrafen).

7- Reiniging van de kwartsbuis. Gebruik een papieren zak-
doek of een katoenen doek; gebruik indien nodig een product 
om kalk te verwijderen (een product dat gebruikt wordt om de 
douche schoon te maken) en spoel alle resten zorgvuldig weg.
Gebruik geen schuurmiddelen.

8- Vervanging van de kwartsbuis. Plaats vervolgens de nieu-
we kwartsbuis (2) in zijn houder (1). Plaats hierbij eerst het koe-
peluiteinde en controleer vervolgens of het andere uiteinde 
zich in de desbetreffende beugel bevindt (als de positie correct 
is, wordt slechts een klein deel van de buis blootgelegd). 

9- Breng de ring (4) opnieuw aan op het open uiteinde van de buis. 
Draai de moer (5) weer vast en vul de spa net genoeg om de 
pompen te bedienen. Controleer of er geen lekken uit de moer 
komen. Anders moet u de moer maximaal vastdraaien met on-
geveer 1/4 slag.
Als dit niet volstaat, moet de kwartsbuis opnieuw worden ge-
reinigd en moet worden gecontroleerd of er geen lekken zijn 
voordat de volgende stap wordt gezet.

10- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan.

11- Activeer de pomp zodat het water door de Clearray® gaat; 
laat de pomp ongeveer 5 minuten draaien om te controleren 
of er lekken zijn. 
Als dit niet het geval is, schakel dan de pomp en de hoofdscha-
kelaar uit en herhaal dan de reinigingsprocedure van kwarts-
buis.

12- Koppel de stekker van de UV-lamp (7) opnieuw aan op de 
stroomvoorziening (11); als de lamp vervangen wordt, schuif 
ze in de kwartsbuis.
Raak de UV-lamp niet aan met blote handen; gebruik een 
paar latex handschoenen om de UV-lamp vast te nemen.

13- Plaats de lampafdekking (6) op de moer (5).
Draai tot slot het deksel (9) vast met de pakking (8) en de 
schroeven (10).
De UV-lamp bevat kwik; in geval van vervanging, dank de 
oude lamp af zoals voorgeschreven door de geldende voor-
schriften.

120 - 230V

14- Zet de hoofdschakelaar van de spa weer aan 
en controleer de werking van het apparaat: het 
groene controlelampje geeft aan dat het Clear-
ray®-systeem van stroom wordt voorzien (het 
lampje moet altijd branden), terwijl het rode con-
trolelampje aangeeft dat de UV-lamp is geacti-
veerd.

Foutcondities / Foutmeldingen
De spa beschikt over een zelfdiagnose-besturingssysteem dat in ge-
val van problemen automatisch het volgende weergeeft.

 Het paneel geeft COOL weer

Koude toestand: de temperaturen is 11°C (20°F) onder de inge-
stelde temperatuur gedaald. De circulatiepomp en de verwar-
mer zijn geactiveerd om de temperatuur op 8°C (15°F) van de 
ingestelde temperatuur te brengen. Er zijn geen corrigerende 
maatregelen nodig!
Opmerking deze toestand komt vaak voor als de spa voor de eerste 
keer of de daarop volgende keren gevuld wordt, omdat het leiding-
water erg koud is.
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  Het paneel geeft ICE weer

Antivriesbescherming - Er wordt een mogelijke bevriezingstoe-
stand waargenomen. Er zijn geen corrigerende maatregelen no-
dig. De watertemperatuur is lager dan ~ 13°C (55°F). 
Jetpomp 1 en jetpomp 2 worden gedurende 10 minuten inge-
schakeld en vervolgens uitgeschakeld. 
Pomp 1 en de verwarmer worden vervolgens gedurende 10 mi-
nuten geactiveerd. De twee cycli worden herhaald tot de water-
temperatuur ~ 18,5 °C (65°F) bereikt. Zie het hoofdstuk “Voorbe-
reiding op de winter”.

 Het paneel geeft SN--1 weer

Sensor geopend (de verwarmer is uitgeschakeld) of kortsluiting 
sensor (de spa is uitgeschakeld). De maximumtemperatuursen-
sor doet het niet. Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of 
een technicus van een erkende servicedienst. Het display toont 
afwisselend de aanduiding "SN--1", het bericht "HI-LIMIT SEN-
SOR ERROR" (Fout maximumtemperatuursensor) en de huidi-
ge watertemperatuur.

 Het paneel geeft SN--2 weer

Sensor geopend of kortgesloten (verwarmer uitgeschakeld). De 
temperatuursensor werkt niet. Neem contact op met uw Jacuz-
zi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. 
Het display toont afwisselend de aanduiding “SN--2”, het be-
richt “WATER SENSOR ERROR” (Fout watersensor) en de huidige 
watertemperatuur.

 Het paneel geeft Change CLEARRAY Bulb weer 
(Clearray-lamp vervangen).
De in de timer ingestelde duur voor de CLEARRAY-lamp is ver-
streken. De UV-lamp dient vervangen te worden. Het display 
toont afwisselend de huidige gemeten temperatuur en het be-
richt “CHANGE CLEARRAY BULB” (Clearray-lamp vervangen) tot 
het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor de UV-lamp 
moet opnieuw ingesteld worden. De nieuwe UV-lamp is te koop 
bij een plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

 Het paneel geeft Change Filter weer (Filter vervangen)
De in de timer ingestelde duur voor het filter is verstreken. De fil-
ters van de spa moeten gereinigd of vervangen worden. Het dis-
play toont afwisselend de huidige gemeten temperatuur en het 
bericht “CHANGE FILTER” (Filter vervangen) tot het probleem 
opgelost wordt. De afteltimer voor het vervangen van het filter 
moet opnieuw ingesteld worden. De filters zijn te koop bij een 
plaatselijke Jacuzzi®-dealer.

 Het paneel geeft Change Water weer (Water verversen)
De in de timer ingestelde duur voor het verversen van het water 
is verstreken. De spa zou leeggemaakt en opnieuw gevuld moe-
ten worden. Het display toont afwisselend de huidige gemeten 

temperatuur en het bericht “CHANGE WATER” (Water verversen) 
tot het probleem opgelost wordt. De afteltimer voor het vervan-
gen van het filter moet opnieuw ingesteld worden.

 Het paneel geeft FL--1 weer

Als op het display "FL--1" verschijnt, betekent dit dat de stro-
mingsschakelaar niet goed werkt, dat het filterpatroon te vuil is 
of dat er een "luchtblok" in de uitlaat van pomp 1 is ontstaan. 
De verwarmer van de spa en jetpomp 1 worden uitgeschakeld. 
Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van 
een erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aan-
duiding “FL--1”, het bericht “FLOW ERROR OPEN” (Fout geopen-
de stromingsschakelaar) en de huidige watertemperatuur.

 Het paneel geeft FL--2 weer

Als op het display "FL--2" verschijnt, betekent dit dat de stro-
mingsschakelaar niet goed werkt. De verwarmer van de spa en 
jetpomp 1 worden uitgeschakeld. Reinig de filters en controleer 
of het waterpeil correct is voor u contact opneemt met uw Ja-
cuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. 
Het display toont afwisselend de aanduiding “FL--2,” het bericht 
“FLOW ERROR CLOSED” (Fout gesloten stromingsschakelaar) en 
de huidige watertemperatuur.

 Het paneel geeft FL--3 weer

Als op het display “FL--3” verschijnt, betekent dit dat de stro-
mingsschakelaar niet goed werkt (de verwarmer en de pomp 
van de jets 1 wordt uitgeschakeld). 
Het display toont afwisselend de aanduiding “FL--3,” het bericht 
“FLOW ERROR TOGGLE” en de watertemperatuur.
Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van 
een erkende servicedienst. 

 Het paneel geeft HOT weer

Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm 
kan zijn!

De pomp is geactiveerd om het water door de verwarmer te la-
ten circuleren (het display toont "HOT"); na 5 minuten toont het 
display afwisselend "T - OH" en de huidige watertemperatuur.
Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van 
een erkende servicedienst. 

 Het paneel geeft T--OH weer

Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm 
kan zijn!
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De watertemperatuur ligt boven de aanvaardbare grenzen. De 
temperatuur van het water heeft 44 °C (112 °F) bereikt. Pomp 1 
is geactiveerd om het water in de verwarmer te laten circuleren. 
Neem contact op met uw Jacuzzi®-dealer of een technicus van een 
erkende servicedienst. Het display toont afwisselend de aandui-
ding “T--OH” (Oververhitting) en de huidige watertemperatuur.
Opmerking: de rode spaverlichting knippert als veiligheidsmaatregel.

 Het paneel geeft H--OH weer

Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm 
kan zijn!

De maximumtemperatuursensor heeft een waarde gemeten die 
hoger ligt dan de aanvaarde limiet. De temperatuur van het wa-
ter heeft 44 °C (112 °F) bereikt. Pomp 1 is geactiveerd om het wa-
ter in de verwarmer te laten circuleren. Neem contact op met uw 
Jacuzzi®-dealer of een technicus van een erkende servicedienst. 
Het display toont afwisselend de aanduiding “H--OH” (Overver-
hitting) en de huidige watertemperatuur.
Opmerking: de rode spaverlichting knippert als veiligheidsmaat-
regel.

Reset (berichten T-OH en H-OH):
Verwijder de hoes van de spa en laat hem afkoelen.
Zet de verwarming in de modus Economy (spaarstand). 
Als de stand blijft bestaan, neem dan contact op met uw erkende 
Jacuzzi® -dealer.

 Het paneel geeft (— — — —) weer

Ga niet in het minizwembad, aangezien het water te warm 
kan zijn!

De watertemperatuur ligt boven de aanvaardbare grenzen.
Het veiligheidssysteem is geactiveerd en de spa is uitgeschakeld; 
er is een probleem waargenomen dat de spa of de onderdelen 
ervan kan beschadigen. 
Het display toont afwisselend “— — — —” en het bericht “WAT-
CHDOG CALL FOR SERVICE” (Contact opnemen met Jacuz-
zi®-servicedienst) tot het probleem opgelost wordt. 
Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.
Opmerking: de rode spaverlichting knippert als veiligheidsmaat-
regel.

Procedures in geval van problemen
Indien het minizwembad niet goed werkt, controleer alle installatie- 
en werkingsinstructies van deze handleiding en controleer de me-
dedeling op het display. Als de werking nog steeds niet naar wens is, 
volg dan de instructies voor het oplossen van problemen op.

Vraag altijd originele Jacuzzi®-onderdelen aan.

Opmerking: als een van de voedingskabels die de accessoires aan-
sluiten beschadigd is, moeten deze worden vervangen door bevoeg-
de technici van de servicedienst. Neem contact op met een Jacuz-
zi®-servicecentrum.

Geen enkel onderdeel werkt (bv. pomp, verlichting)
Controleer het volgende:

1. Controleer of er spanning is en/of de aardlekschakelaar in het 
huishoudelijke systeem is gesprongen is.

2. Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

De pomp werkt niet
Druk op de knop JETS 1 (Jets 1). Als het water niet beweegt, zorg 
er dan voor dat de spa van stroom wordt voorzien en controleer 
het waterpeil. Als het probleem niet opgelost wordt, neem con-
tact op met een servicedienst van Jacuzzi®.
 De hoofdpomp 1 van de jets draait, maar het water stroomt niet 
naar de jet.
 Controleer het volgende:

1. De jets kunnen allemaal gesloten zijn. Controleer of alle jets 
geopend zijn.

2. Het is mogelijk dat de pomp niet goed aangesloten is (deze si-
tuatie kan zich voordoen nadat de spa leeggemaakt en opnieuw 
gevuld is).
Druk een paar keer op de knop JETS 1 (Jets 1) op het bedie-
ningspaneel en laat de motor niet langer dan 5-10 seconden per 
keer draaien. 
Koppel de stroomtoevoer naar de spa los en laat de lucht uit het 
hydraulische systeem van de spa ontsnappen door het filterpa-
troon te verwijderen (Hoofdstuk “Het reinigen van de filters”). 
Zorg ervoor dat u de filterpatroon opnieuw installeert voordat u 
de spa weer aansluit en de jetpomp 1 opnieuw opstart.

Laag straalvermogen
Controleer of alle jets geopend zijn.
Druk op de knop JETS 1 (Jets 1) om te controleren of pomp 1 
geactiveerd wordt.
Controleer of alle luchtbedieningn geopend zijn (Hoofdstuk 
"Luchtbedieningen").
Controleer of het filter niet vuil is. Maak hem indien nodig schoon.

Het water is te warm
Verlaag de ingestelde waarde.

Water wordt niet warm

1. Controleer de ingestelde temperatuurwaarde.

2. Hou de spa afgedekt wanneer de verwarmer in werking is.

3. Controleer de instellingen om te zien of de spa in de Econo-
my-modus (spaarstand) staat (Hoofdstuk „Programmering van 
de verwarmingsmodus”).
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Als dit het probleem niet oplost, neem contact op met een ser-
vicedienst van Jacuzzi®. 

Stereo-ontvanger (vers.A) (optioneel)
BLUEWAVE™-stereosysteem van de spa
Om van uw nieuwe stereo-ontvanger te beginnen genieten, lees de 
onderstaande gebruiksaanwijzing.

1

2

3

4

AUX

1. Veiligheidsblokkering
Verschuif de blokkering om de beschermende deur te blokkeren 
en te ontgrendelen.

2. Aan/uitknop
Druk eenmaal op de knop om het stereosysteem in te schakelen. 
Druk een tweede keer deze toets om de stereo-installatie in de mo-
dus "Stand-by" te zetten; het rode controlelampje blijft branden. 

3. Jack-aansluiting AUX-ingang
Maakt de aansluiting mogelijk van een bijkomend apparaat met 
behulp van een kabel van 3,5 mm.

4. Basis
Deze basis kan verwijderd worden in geval van apparaten met 
grotere afmetingen.

�  WAARSCHUWING: Installeer, verwijder of gebruik 
geen enkel elektrisch apparaat (AUX/Bluetooth) met 
natte handen of terwijl het geheel of gedeeltelijk in 
de spa is ondergedompeld!

LET OP: laat nooit elektrische apparaten achter in de basis als de 
spa niet in gebruik is! 
Zorg ervoor dat er geen water binnendringt! 
Beschadiging van het apparaat of het stereosysteem van de spa 
die veroorzaakt wordt door waterinfiltratie wordt niet gedekt 
door de garantie van de fabrikant! 
Beschadiging van de klep of de elektrische inrichtingen die ver-
oorzaakt wordt door het overdreven of foutief uitlijnen tijdens de 
installatie of de verwijdering, wordt niet gedekt door de garantie.

Sluit een MP3-lezer (niet bijgeleverd) aan met de kabel van 
3,5 mm:
- Steek een uiteinde van de kabel in de opening "Aux” van de 
stereo-ontvanger.
- Steek het ander uiteinden in de opening van de koptelefoon 
van de MP3-speler.
- Start de geluidsreproductie op de MP3-lezer.
N.B.: alle handelingen wordt verricht via de MP3-lezer.

Een Bluetooth®-apparaat aansluiten (niet bijgeleverd):
- Schakel de stereo-ontvanger in.
- Controleer of de Bluetooth®-functie van uw apparaat geacti-
veerd is.
- Volg de instructies om het apparaat aan de stereo-ontvanger te 
koppelen (aangegeven op het scherm door de aanduiding “BLUE-
WAVE”).
- Voer de code “0000” in wanneer om een wachtwoord wordt ge-
vraagd.
N.B.: alle handelingen wordt verricht via het Bluetooth®-systeem.

WAARSCHUWINGEN
De afdekking van de stereo moet gesloten worden tijdens het 
gebruik.

Raak de bedieningen van het apparaat niet aan als u zich in de 
spa bevindt.

Sluit geen andere toestellen aan op de stereo als hiervoor geen 
uitdrukkelijke toestemming werd gegeven.

Het is raadzaam om dit apparaat regelmatig te controleren/on-
derhouden (ongeveer om de 3 maaden).

In geval van defecten of mogelijk gevaar of storingen, schakel de 
spa onmiddellijk uit en neem contact op met een servicedienst 
van Jacuzzi®. 
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Stereo-ontvanger (vers.B) (optioneel)
BLUEWAVE™-stereosysteem van de spa
Om van uw nieuwe stereo-ontvanger te beginnen genieten, lees de 
onderstaande gebruiksaanwijzing.

�  WAARSCHUWING: Installeer, verwijder of gebruik 
geen enkel elektrisch apparaat (AUX/Bluetooth) 
met natte handen of terwijl het geheel of gedeelte-
lijk in de spa is ondergedompeld!

De afstandsbediening aan de stereo-installatie koppelen
Opdat de afstandsbediening de stereo kan bedienen, dient u ze 
op de volgende manier te koppelen:

- Zorg ervoor dat de stereo aan staat.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om deze 
IN TE SCHAKELEN (houd de afstandsbediening dicht bij de ste-
reo-installatie).
- Houd de knop "Mode" (Modus) op de afstandsbediening inge-
drukt tot de aanduiding "Pairing in progress" (Koppeling in uit-
voering) verschijnt.
- Als de koppeling succesvol is, geeft het LCD-display van de af-
standsbediening de aanduiding "Paired" (Gekoppeld) weer; als 
de aanduiding "Retry again" (Opnieuw proberen) verschijnt, her-
haal dan de bovenstaande procedure.

Audio-instellingen
De toets Audio geeft u toegang tot verschillende instellingen. 
Door herhaaldelijk op de toets Audio te drukken, kunt u de vol-
gende functies doorbladeren en regelen: Balance-BASs-TREble-
Rock-Classic-Pop (respectievelijk).
Opmerking: u kunt de instellingen Pop, Classical of Rock niet aan-
passen.

Ga als volgt te werk om de instellingen aan te passen:
1 - druk op de toets Audio om toegang te krijgen tot het desbe-
treffende menu;
2 - druk nogmaals op dezelfde toets om door de beschikbare op-
ties te bladeren; 
3 - druk op de toetsen + of – om de instellingen aan te passen;
4 - houd de toets Audio ingedrukt om de nieuwe instellingen op 
te slaan en het menu Audio te verlaten.

Basinstelling
Druk op de toets Audio tot "BASS" op het LCD-scherm verschijnt. 
Druk op de toets + om de instelling aan te passen tot een maximum 
van +5. Druk op de toets – om de instelling aan te passen tot -5.

Treble-instelling (Hoge tonen) 
Druk op de toets Audio tot "TREBLE" op het LCD-scherm verschijnt. 
Druk op de toets + om de instelling aan te passen tot een maximum 
van +5. Druk op de toets – om de instelling te verlagen tot -5.

Balance-instelling (Balans)
Druk op de toets Audio tot "BALANCE" op het LCD-scherm ver-
schijnt. Druk op de toets – om de instelling aan te passen.

Functies van de wireless afstandsbediening
Bij alle spa's met optionele geluidsinstallatie wordt een afstands-
bediening geleverd. 

De meegeleverde afstandsbediening biedt geen enkele controle 
over het bijkomende stereo-installatie, met uitzondering van de 
volumeregeling en de keuze van de geluidsbron. De bijkomen-
de speler voert alle externe afspeelhandelingen uit.

1 2 3

AUDIO VBASS

MODE

PAIR

 Aan/uitknop: Druk eenmaal op deze toets om de afstands-
bediening te activeren; druk nogmaals op deze toets om de ste-
reo-installatie in de modus "Stand-by" te zetten.

Knop Audio: biedt toegang tot de meeste geluidsfuncties van 
de stereo-installatie. Druk herhaaldelijk op deze toets om door 
de volgende instellingen te bladeren (indien beschikbaar): Ba-
lance-BASs-TREble-Rock-Classic-Pop.

Toets Mode/Pair: druk op deze toets om over te schakelen tus-
sen de modi "AUX" en Bluetooth® (BT). De aanduiding "BT AU-
DIO" verschijnt wanneer een Bluetooth®-apparaat aan de ste-
reo-installatie is gekoppeld.

 Toets Volume Up: wordt gebruikt om het volume te verho-
gen van 0 tot 20.

 Toets Volume Down: wordt gebruikt om het volume van 20 
naar 0 te verlagen.

 AUX-modus: druk op deze toets om het nummer te pauze-
ren, druk er nogmaals om het afspelen te hervatten.
Bluetooth®-modus: druk op deze toets om het geluid te dem-
pen; druk er nogmaals op om het geluid opnieuw in te schakelen.

 AUX-modus: Niet gebruikt.
Bluetooth®-modus: druk op deze toets om de tracks achteruit 
te doorbladeren.

 AUX-modus: Niet gebruikt.
Bluetooth®-modus: druk op deze toets om de tracks vooruit te 
doorbladeren.

1  Druk op deze knop om "Pop" te selecteren.

2  Druk op deze knop om "Classic" te selecteren.

3  Druk op deze knop om "Rock" te selecteren.

 Niet gebruikt.

VBass: Druk op deze knop om de basversterkingsfunctie te acti-
veren/uit te schakelen.
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Aansluitingen en functies van het elektronische 
apparaat

�  WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN EN SCHADE AAN HET APPARAAT! In-
stalleer, verwijder of gebruik geen enkel elektrisch 
apparaat (bv. Apple/AUX/Bluetooth®-inrichtingen) 
met natte handen of terwijl het geheel of gedeelte-
lijk in de spa is ondergedompeld!

Sluit een externe lezer aan met de kabel van 3,5 mm:
• Verwijder het voorpaneel van de spa en zoek de stereo-in-

stallatie.
• Zoek vervolgens de kabel met het label "AUX", die is aange-

sloten op de stereo-installatie.

 •  Sluit de externe speler aan op de "AUX"-ka-
bel met een RCA-kabel van 3,5 mm (niet 
meegeleverd).

• Neem de kabel en de speler naar buiten en 
plaats het voorpaneel van de spa terug (let op 

dat u de kabel niet beschadigt). Plaats de speler op 
een veilige plaats.

• Druk op de knop Modus op de afstandsbediening en selec-
teer "AUX”.

• Het afspelen wordt verricht door de bijkomende speler. De 
functies van de afstandsbediening van de stereo-installatie 
zijn niet actief op de bijkomende speler (met uitzondering 
van de volumeregeling).

Aansluiting van het Bluetooth®-systeem:
• ZET de stereo-installatie en de afstandsbediening AAN.
• Controleer de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-appa-

raat GEACTIVEERD is.
• Volg de koppelinstructies van uw Bluetooth®-apparaat en 

activeer de verbinding met het apparaat "AQUATIC AV" of 
"BLUEWAVE" dat op het scherm verschijnt.

• Voer de code "0000" in wanneer om een wachtwoord wordt 
gevraagd.

• Op het LCD-scherm van de afstandsbediening verschijnt 
"BT AUDIO" als de handeling correct verlopen is.

• Het is mogelijk om een tweede Bluetooth®-apparaat aan te 
koppelen, maar de muziek kan slechts door één apparaat 
tegelijk worden afgespeeld.

Gebruk van het Bluetooth-systeem:
Opmerking: de trackkeuze en de volume-instelling kan zowel met 
de afstandsbediening als met het Bluetooth®-apparaat worden uit-
gevoerd. Gebruik het Bluetooth®-apparaat voor andere regelingen.

• Druk op de toets  om het nummer te pauzeren, druk er 
nogmaals om het afspelen te hervatten.

• Druk op de toetsen + of – van het volume om het volume-
niveau van 0 tot 20 in te stellen (op de afstandsbediening).

De batterijen van de afstandsbediening opladen
De afstandsbediening is uitgerust met een lithiumbatterij, die 
moet worden opgeladen wanneer de aanduiding "LOW BATT" 
op het display verschijnt.
Sluit hiervoor de meegeleverde USB-kabel aan op een lader met 
een uitgangsspanning van 5 V (gelijkstroom).

WAARSCHUWINGEN

> Sluit geen andere apparaten op de stereo-installatie aan 
dan de aangegeven apparaten.

> Probeer geen enkel onderdeel van deze apparatuur te 
openen en/of te vervangen. Neem altijd contact op met een 
erkend servicecentrum van Jacuzzi®.

>  Haal de stekker van de spa uit het stopcontact en raad-
pleeg indien nodig een gekwalificeerde technicus als:

 - de geleiders en/of de contactdozen van de voeding ver-
sleten zijn;

 -  er waterlekken zijn in het compartiment waar de appara-
tuur zich bevindt;

 -  de sluitpanelen tekenen vertonen van slijtage en/of be-
schadigd zijn;

 - de spa defect is.

Neem contact op met erkend servicecentrum van Jacuzzi® 
voor alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden.

Opmerking: de afstandsbediening is waterbestendig maar niet 
waterdicht. Hoewel ze ontworpen is om in de spa gebruikt te wor-
den, mag ze nooit in het water blijven liggen. 
De afstandsbediening moet op een droge plaats worden bewaard, uit 
de buurt van warmte en/of vorst en slechte weersomstandigheden.
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1L
- (L1+N1): één lijn

2L
- (L1+N1): lijn voor de verwarmer

- (L2+N2):  lijn voor andere componenten

3L

- (L1+N1): lijn voor de verwarmer

- (L2+N1):  lijn voor pomp 1 en de andere componenten

- (L3+N1):  lijn voor pomp 2

LET OP: afhankelijk van het aantal toevoerleidingen is het noodzakelijk om enkele aansluitingen te maken op het elektronische 
bord in de doos en de dip-switch-schakelaar te configureren (zie"Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de 
dipswitch-schakelaars")

Aansluiten van de elektrische voeding
Afhankelijk van het aantal meegeleverde voedingskabels (zie ook het informatieblad voor de pre-installatie), voer de aansluiting op 
het klemmenblok uit zoals aangegeven:

(N1)(L1)

TB1TB3

Green

Green

(L1)
(L2)

(N1)
(N2)

TB1TB3

Green

(L1)
(L2)

(N1)
(L3)

TB1TB3
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Aansluitingen op de elektronische kaart/instelling van de dipswitch-schakelaars
Afhankelijk van het aantal geleverde voedingskabels, maak de verbindingen tussen de aansluitingen en configureer de dips-
witch-schakelaar zoals aangegeven:

N1

N2

L1

L2

GRN

A

B

C

D

P1 2SPD

UV

A/V

30A (PMP 1)
30A (PMP 2)

J3
3

J3
6

J5
3

J4
1

J4
6

J4
7

J5
1

J5
9

J3
8

J44

F4

F6
J35

J37

GRN

A

B

C

D

P1 2SPD

UV

A/V

30A (PMP 1)
30A (PMP 2)

J3
3

J3
6

J5
3

J4
1

J4
6

J4
7

J5
1

J5
9

J3
8

J44

F4

F6
J35

J37

G-GRN

A

B

C

D

P1 2SPD

UV

A/V

30A (PMP 1)
30A (PMP 2)

J3
3

J3
6

J5
3

J4
1

J4
6

J4
7

J5
1

J5
9

J3
8

J44

F4

F6
J35

J37

5,5kW

6,5 kW

6,5 kW

4,9 kW

3,9kW

1:  J33 ---> J47
2:  J59 ---> J41
3:  J37 ---> J36
4:  J46 ---> J51

1:  J33 ---> J51
2:  J59 ---> J38
3:  J37 ---> J53

1:  J38 ---> J51
2:  J59 ---> J41
3:  J37 ---> J36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

3,9kW
(J-210/215/225) (J-210/215/225)

(J-210/215/225)

(J-235/245/275/280)

(J-235/245/275/280)

(J-235/245/275/280)

(J-235/245/275/280)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

4,9 kW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ONOFF

4

2

2

1

1

3

3

2 3

1

N1

L1

N1

L1

L3

L2
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