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WAARSCHUWINGEN

firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aandelen die elektrische onderdelen bevatten, met uit De
 De
sprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet
zondering van de afstandsbedieningen, moeten zodainachtneming van de volgende voorschriften.

nig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het
bad kunnen vallen.

u, in het geval van regelmatige vulling, besluit de
 Indien
spa aan te sluiten op het stedelijke waternet dat drink-

apparaat dient gevoed te worden met behulp van
 Het
een aardlekschakelaar waarvan de stroom bij ingre-

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.

pen 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.

OP: voordat u het afvoerputje plaatst, neem con LET
tact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetge-

Voor de equipotentiaalverbinding dient de installateur
de hiervoor bestemde klem te gebruiken die gekenmerkt
wordt door het symbool . Zie het desbetreffende hoofdstuk.

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.

U bent verplicht een basis te creëren die aangepast is aan
het gewicht van de spa.
Het is verplicht een afvoersysteem te voorzien voor water
dat per ongeluk naast het bad terechtkomt. Zie het desbetreffende hoofdstuk.

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

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.

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.



OP! Koppel het apparaat los van het elektriciteit LET
snet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydrauli LET
sche installatie die het apparaat voedt mag niet hoger

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal
waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, 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 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.

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.

en apparaten die onder spanning staan
 Onderdelen
(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
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 beschermingsinstallatie (aardinstallatie).
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LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR ALVORENS TOT DE INSTALLATIE OVER TE GAAN

X(1) De spa uit de verpakking halen en de panelen, indien
aanwezig, verwijderen (2).

LET OP
De handelingen die in deze handleiding worden beschreven, mogen uitsluitend door erkende en bevoegde
monteurs worden verricht.

XControleer de spa zorgvuldig alvorens tot de installatie over
te gaan en controleer de juiste plaats van de moffen, de leidingen en de slangklemmen (controleer dat deze niet loszitten).



XBij de keuze van de installatieplaats dient rekening te worden gehouden met eventuele beletsels voor de verplaatsing
(gangen, deuren, trappen, enz.).

Voorbereidingen op de installatie

X( 1) Bij alle verplaatsingshandelingen dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van het pallet waar de spa op steunt, terwijl voor het plaatsen ervan uitsluitend riemen dienen te worden
gebruikt met voldoende draagvermogen, die in de geleidingen gedaan moeten worden, die zich aan de basis van de spa bevinden.
Wanneer het niet mogelijk is de transportriemen te gebruiken,
kan de spa ook worden verplaatst door hem aan de hoeksteunen
op te tillen.
N.B.: dit type verplaatsing dient met de grootste zorg te gebeuren en de klant of wie dan ook voor hem, dient de verantwoording hiervoor op zich te nemen. Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke
verantwoordelijkheid af voor schade die veroorzaakt wordt
tijdens foutief uitgevoerde verplaatsingen.

Raadpleeg het bijgevoegde informatieblad voor de pre-installatie
voor de voorbereiding van de hydraulische en elektrische aansluitingen en/of controleer de werking ervan.
XControleer dat voor het volgende is gezorgd:
- een systeem om de spa te vullen;
- aansluitingen op het afvoerputje;
- installatie van een waterontharder (vóór het minizwembad) als
het water erg hard is;

de spa in ieder geval bij alle volgende transport- en
 Draag
plaatsingshandelingen uitsluitend met de riemen of aan

- aansluiting van het aansluitkastje op de elektrische installatie van
het gebouw (de algemene stroomonderbreker moet zich in een
veilig gedeelte bevinden, dat toegankelijk is voor de gebruikers.
Raadpleeg het hoofdst. “Aansluitingen en elektrische veiligheid”).

de randen en pak hem NOOIT aan de waterleidingen vast.
Gebruik hierbij altijd beschermende handschoenen.

XAls de spa buiten wordt geïnstalleerd, wordt aangeraden
het water uit de leidingkanalen van de elektriciteitskabels te laten, om eventueel stilstaand water te voorkomen.

Het plaatsen van de spa

XIndien de spa binnen geïnstalleerd wordt, dient u er rekening mee te houden dat de verdamping van het water (vooral
bij hoge temperaturen) een heel hoge vochtigheidsgraad kan
veroorzaken, ondanks de thermische bedekking. Een natuurlijke
of kunstmatige ventilatie zorgt voor een aangename omgeving
en vermindert schade aan het gebouw.
Jacuzzi Europe wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor
eventuele schade veroorzaakt door een te hoge vochtigheid.

Zet de spa op een voor de belasting geschikte ondergrond (raadpleeg het bijbehorende informatieblad voor de pre-installatie).



de spa binnen geïnstalleerd wordt, is het raadzaam
 Indien
onder het steunoppervlak van de spa een ontwateringssysteem
te voorzien dat verbonden is aan de hoofdafvoer. Aangezien de
spa een aanzienlijke hoeveelheid water bevat, is dit een nuttige
voorzorgsmaatregel in het geval van incidenteel waterverlies.

Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal
waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, 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 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.

Aansluiting op de waterleiding
X( 3a, deel 1-2-3-4) Verwijder het filter uit de verpakking en
monteer de filterelementen in de tank.

Instructies voor de installatie

X( 3a, deel 5) Vul de tank zoals aangegeven (korrelgrootte:
0,4-0,8 mm).

De spa is zorgvuldig verpakt in een speciale houten kist, om
hem te beschermen tijdens het transport. Jacuzzi Europe S.p.A.
wijst elke verantwoordelijkheid af voor geleden schade tijdens
het transport of de tussentijdse opslag. Het is dus belangrijk
bij ontvangst van de spa de integriteit van de verpakking te
controleren en onmiddellijk eventuele klachten mee te delen
aan de vervoerder.

X( 3b, deel 6-7) Draai de manometer en de verbindingsstukken met de desbetreffende pakkingen op de keuzeklep.
X( 3b, deel 8-9) Installeer de keuzeklep op de tank.
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X( 3b, deel 10) Sluit de leidingen aan op de keuzeklep, zoals aangegeven.

XSluit de magneetklep aan op de waterleiding.

XZie het informatieblad voor de pre-installatie voor de aansluiting van de afvoer; sluit ook het overloopsysteem van de regelbekken aan (in positie W of W1).

EV

Ø 63 mm

W1
XInstalleer de sluiting met sleutel van de bedekking (4).

W
Aansluitingen en elektrische veiligheid



LET OP: de afvoer van het overloopsysteem van de regelbekkens moet altijd geopend blijven.



LET OP: het is mogelijk om de twee afvoerlijnen met
elkaar te verbinden (afvoer van de spa, deel V/V1 en
afvoer van het overloopsysteem, deel W/W1) MAAR
NIET VOOR de desbetreffende schuifkleppen, anders
komt de functionaliteit van het systeem volledig in het
gedrang.

het is de taak van de monteur kabels te kiezen met kenmerken en
nominale diameter die geschikt zijn voor de specifieke stroomopname van de spa (zie het informatieblad voor de pre-installatie).
De ligging van de kabel, de keuze van de materialen en de meest
geschikte installatiewijze dienen overgelaten te worden aan de beroepskennis en de ervaring van de monteur. Hij is verantwoordelijk
voor het garanderen en certificeren van de uitgevoerde installatie.
X
Voer de aansluiting op het klemmenbord uit, zoals geïllustreerd in de desbetreffende elektrische schema's ( 5).
in landen waarin de spanning 220-240V
 BELANGRIJK:
geleverd wordt door een tweefasesysteem (L+L), dient

Ø 63 mm

de aansluiting hoe dan ook uitgevoerd te worden op
de klemmen L1 en N.
OPMERKING: in geval van voeding met twee (of drie) fasen + neutraal (380-415 V 2-3N~), dient u, voordat u de aansluiting uitvoert,
de aangegeven tijdelijke verbindingsdraad/draden te verwijderen die zich in de buurt van het voedingsklemmenbord bevindt.

V1
V

X Controleer de opstelling van de schakelaars ("dip-switch"), afhankelijk van het model van de spa en de gekozen instellingen.

Opmerking met betrekking tot het aansluiten van de afvoer
van de regelbekken: de in de fabriek voorbereide buis is uitgerust met een fitting met pakkingen waarop het afvoersysteem van
het gebouw aangesloten kan worden; als alternatief kan het regelbekken aangesloten worden (door de reeds voorbereide leiding te
verwijderen) en vervolgens de meegeleverde fitting (of een klep) te
gebruiken om het water af te voeren wanneer dat nodig is.

b2
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b1
1

2

3

4
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

X SCHAKELAARS "b1"
dip switch 1 Beperking stroomverbruik (OFF=16A; ON=32A).
dip switch 2 Pomp 1 (controleer of deze ingesteld is op OFF).
dip switch 3 Pomp 2 (controleer of deze ingesteld is op ON).
dip switch 4 Blower (controleer of deze ingesteld is op ON).
dip switch 5 Filterpomp (controleer of deze ingesteld is op OFF).
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dip switch 6 Contact AUX (controleer of deze ingesteld is op
OFF).
dip switch 7 Debietregelaar (controleer of deze ingesteld is op OFF).
dip switch 8 Debietmeting (controleer of deze ingesteld is op OFF).

Beperkt energieverbruik
Als er niet voldoende elektriciteit is en besloten wordt de verbruiksbegrenzer in te schakelen, moet de systeemsoftware worden geconfigureerd zoals aangegeven (zie de elektrische schema's om te controleren met welk soort aansluitkastje de spa uitgerust is).

X SCHAKELAARS "b2"
dip switch 1 Niveau (controleer of deze ingesteld is op ON).
dip switch 2 Schakelt de filterpomp uit met betrekking tot de
niveausensor (moet ingesteld zijn op ON).
dip switch 3 Niveausensor (controleer of deze ingesteld is op OFF).
dip switch 4 Temperatuursensor (controleer of deze ingesteld is
op OFF).

X
Controleer of de spa losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
X Verwijder het deksel van het aansluitkastje en stel te schakelaar ("dip-switch") n° 1 in op OFF.

- Om de beschermingsgraad tegen de waterstralen te garanderen, zoals door de voorschriften wordt voorgeschreven, en om
de aansluiting op het elektriciteitsnet te vereenvoudigen, is er
een wartel gemonteerd.

ON
1

2

3

4

5

6

7

8

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

In deze stand is het stroomverbruik beperkt tot 16 A (zie de opmerkingen aan het einde van het hoofdstuk voor meer details).

JACUZZI EUROPE S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af,
wanneer:

OPMERKINGEN
- Als de dip-switch 1 ingesteld is op OFF, wordt het stroomverbruik
van de spa beperkt tot 16A; in deze omstandigheden, als een hydromassage-pomp wordt ingeschakeld, wordt de elektrische verwarmer uitgeschakeld).

De installatie wordt verricht door niet erkende monteurs en/of
monteurs die niet bevoegd zijn het verrichte werk te certificeren.
De voorschriften en wettelijke bepalingen betreffende de elektrische installaties van gebouwen, die gelden in het land waarin de
installatie uitgevoerd wordt, niet in acht worden genomen.

- Als de dip-switch 1 ingesteld is op ON, wordt het maximale stroomverbruik geselecteerd.

De installatie- en onderhoudsvoorschriften die in deze handleiding
worden beschreven niet in acht worden genomen.
Voor de installatie niet geschikt en/of niet gecertificeerd materiaal
wordt gebruikt.

Functioneringscontroles
Eerste opstarting

De toestellen niet volgens bovenbeschreven voorschriften worden
gebruikt.

X
Controleer of de afvoerklep (V) op de onderkant gesloten is.

Onjuiste handelingen worden verricht, die de beschermingsgraad
van de elektrische apparatuur tegen waterstralen verminderen, of
de bescherming tegen elektrocutie door directe of indirecte contacten wijzigen, of die isolering, stroomlekken en abnormale oververhitting veroorzaken.

V

Onderdelen of delen van het apparaat vervangen of gewijzigd worden, ten opzichte van de staat waarin het geleverd is, waardoor de
aansprakelijkheid van de fabrikant komt te vervallen.
Opmerking: het is ook mogelijk een klep te installeren in de buurt van
het afvoerputje en deze te gebruiken in plaats van de klep die voorbereid werd (V) (dient altijd open te blijven): dit voorkomt dat het paneel
van de technische ruimte elke keer verwijderd moet worden (zie ook het
informatieblad voor de pre-installatie).

Het apparaat gerepareerd wordt door onbevoegden of geen originele
reserveonderdelen van de firma Jacuzzi Europe S.p.A. gebruikt worden.

X
Controleer dat alle hydromassage-openingen open zijn.

13

1

2

X
Vul de spa tot het water begint over te lopen in de regelbekken.

OP: verplaats de keuzeklep altijd als de pompen
 LET
uitgeschakeld zijn!

XStel de keuzeklep in op de stand "BACKWASH".

Het vullen zal uitgevoerd worden met het systeem waar de klant
vooraf voor gekozen heeft (zie het informatieblad voor de pre-installatie, hoofdstuk “Voorbereiding op de installatie”).
Indien u een tuinslang gebruikt, laat het water dan eerst
geruime tijd lopen voordat u de spa vult. Zo wordt het stilstaande water in de slang verwijderd, samen met eventuele
bacteriën die irritaties kunnen veroorzaken.
OP: als het water erg hard is (en het een aanzienlij LET
ke hoeveelheid calcium, magnesium, metalen enz. beXSchakel de omnipolaire schakelaar in die zich op de toevoerlijn bevindt (zie hfdst. “Aansluitingen en elektrische veiligheid”).

vat), is het raadzaam om de spa voor de helft te vullen
met een hoeveelheid “hard” water en de rest bij te vullen met water dat afkomstig is uit een waterverzachter. Uitsluitend water gebruiken dat afkomstig is van
een waterverzachter kan corrosie veroorzaken aan de
metalen onderdelen en de bedekking van de spa beschadigen.

XLaat de filterpomp ongeveer 2-3 minuten in werking.
Opmerking: wanneer het waterniveau lager is dan het optimale
niveau, verschijnt de aanduiding LL: vul water bij in de spa tot de
aanduiding verdwijnt.
Als de melding L2 verschijnt, wordt de magneetklep geactiveerd om
het waterpeil in de regelbekken te herstellen (hierdoor verhoogt de
tijd die noodzakelijk is voor de backwash).

OP: de magneetklep van de spa wordt gebruikt
 LET
om het peil in de compensatiebekken bij te vullen.
Gebruik de magneetklep niet om de spa te vullen.

XSchakel de stroom uit en stel de handgreep van de keuzeklep
van het filter in op “RINSE”.
XVerwijder de dop van de keuzeklep en sluit de afvoer van het
filter aan op het putje met behulp van een slang.

XSchakel de stroom opnieuw in en laat de pomp in werking gedurende ongeveer 30 seconden.
XSchakel de stroom opnieuw uit, controleer opnieuw het waterniveau in de spa en stel de hendel van de klep in op “FILTRATION”.
X Koppel de aansluiting op de afvoer los en breng de dop weer
aan.
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basis van de elektrische installatie waar de spa op is aangesloten:
als hij niet terugspringt, kan het zijn dat de schakelaar kapot is, of
dat er een storing is in de elektrische installatie van het gebouw.
Neem de stroom weg en gebruik de spa niet tot de oorzaak
van het defect gevonden en opgeheven is.
XControleer de werking van de pompen:
- druk kort op de toets “Pump”
(display A1) om pomp 1 in/uit
te schakelen (de toets kleurt even blauw en vervolgens opnieuw wit);
- druk op de toets “Pump”
(display A2) om pomp 2 in/uit te
schakelen (de toets kleurt even blauw en vervolgens opnieuw wit);
- druk één keer op de toets “Pump”
(display B) om 1 in te
schakelen; druk vervolgens een tweede keer op de toets om
pomp 2 in te schakelen. Als u voor een derde keer op de toets
drukt, wordt pomp 1 uitgeschakeld. Als u er een vierde keer op
drukt, wordt ook pomp 2 uitgeschakeld.

Opmerkingen:
- Als de spa voor het eerst ingeschakeld wordt, gaan alle cijfers en
leds op het bedieningspaneel branden. Vervolgens verschijnen de
afkortingen met betrekking tot de versies van de firmware.
- Wanneer het minizwembad voor de eerste keer gevuld wordt, is
de temperatuur van het water gewoonlijk lager dan de in de fabriek
ingestelde waarde (35 °C), en worden de verwarmer en de filterpomp ingeschakeld (in elk geval geeft het display van het bedieningspaneel de temperatuur van het water in het bad weer).
De werking van de filterpomp wordt ook gemeld door het water dat
uit de kleine jets in de wanden van de spa stroomt.

XControleer ofde lampen aan- en uitgaan met de toets “Light
.
XControleer dat de hydraulische aansluitingen niet lekken en
dat er ook geen andere problemen zijn.
XDesinfecteer de spa helemaal met behulp van een “superchlorering”.
Voor het onderhoud van de waterkwaliteit, methoden en
waarschuwingen voor het gebruik van de relevante chemische producten (*), raadpleeg de gids van het waterbehandelingssysteem van het Jacuzzi, de desbetreffende catalogus.
(*) producten uitsluitende beschikbaar voor huishoudelijk gebruik

XNoteer de drukwaarde op de manometer van het filter.
Opmerking: controleer regelmatig de drukwaarde die vermeld wordt door het filter: als deze waarde max. 0,2 atm verhoogt ten opzichte van de startwaarde, dient een backwash
van het filter uitgevoerd te worden (zie de handleiding voor
gebruik en onderhoud).

- Als op het display afwisselend het opschrift „FLO/FLC” en de temperatuurwaarde verschijnt, kan de pressostaat/ debietregelaar van
de verwarmer defect zijn: raadpleeg het hfdst. “Storingen en alarmmeldingen”.
X
Druk op de testknop (TEST) van de aardlekschakelaar aan de
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XSchakel na enkele uren de omnipolaire schakelaar uit.
Sommige toetscombinaties worden gebruikt voor bepaalde modi;
het wordt aanbevolen om deze combinaties niet te activeren, met
name:

XOpen de afvoerklep en laat de spa helemaal leeglopen.
XIndien voorzien, brengt u de voor- en zijpanelen weer aan.



Xa) door enkele seconden tegelijkertijd op de knoppen
"Pump" + "Up / Down" te drukken, kan de normale werking van
de spa worden onderbroken.
Om de werking te herstellen, houdt u de aangegeven toetsen
nogmaals enkele seconden ingedrukt.

LET OP
Gebruik de spa niet als u hem voor het eerst opstart, aangezien het water een hoge concentratie chloor bevat.
Maak het bad onmiddellijk leeg. Neem contact op met de
plaatselijke autoriteiten voor de normen inzake de afvoer
van chemisch behandeld water.

Xb) door tegelijkertijd op de toetsen “Blower” + “Up / Down”
te drukken, toont het display een alfanumerieke waarde.
Druk op geen enkele toets en wacht ongeveer 10 seconden totdat deze waarde verdwijnt.

XSluit de afvoerklep(pen) en de vul de spa weer met "vers" water.
Volg hierbij de voorheen beschreven procedure.
XSchakel de alpolige schakelaar weer in en controleer de juiste werking van de spa.

De watertemperatuur instellen

XStart de behandeling van het gekozen water.



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 brandwonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen
veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de
garantie van de fabrikant ongeldig.

Het water wordt verwarmd door een elektrische verwarmer of een
warmtewisselaar. Het is raadzaam geen te hoge temperaturen voor
de verwarming van het water in te stellen, tot maximum 40 °C (de
aangeraden temperatuur is 35-36 °C).
Q MODELLEN MET VERWARMER: als de begrenzer van het elektriciteitsverbruik geactiveerd is (zie het betreffende hoofdstuk) en als
het inschakelen van de pomp de verwarmer uitschakelt (het desbetreffende symbool
knippert), dan wordt deze, indien nodig, 10
seconden nadat de pomp werd uitgeschakeld weer aangezet.

XControleer en wijzig de filtercycli van het water eventueel op
grond van het gebruik dat u van de spa denkt te maken.

QTEMPERATUUR VAN HET WATER (“SET-POINT”).
Ga als volgt te werk om de temperatuur van het water te controleren/wijzigen:

De voor- en zijpanelen monteren
(waar voorzien)

XDruk op de toets “Up/Down”
(display B): op het display
verschijnt de op dat moment opgeslagen temperatuur.

XZie de desbetreffende tekeningen (2).

XHoud de “Up/Down”
toets ingedrukt om de getoonde waarde van een minimum van 15 °C tot een maximum van 40 °C (59÷104
°F) te veranderen.

Bedieningspaneel

OPMERKINGEN:
- Houd de toets ingedrukt tot de gewenste waarde wordt bereikt;
als u de toets loslaat en opnieuw indrukt, vindt de afstelling in de
tegenovergestelde richting plaats.

( 6) Alle functies van de spa worden via het bedieningspanelen
op de badrand bestuurd, evenals de bijbehorende instellingen/programmeringen.

- Als de verwarmer in werking is, knippert het lampje op het display
naast de temperatuurwaarde.

OPMERKING toets Up/Down
: de waarde neemt toe als u de
toets ingedrukt houdt. Als de toets losgelaten wordt, verandert de
richting (bij een volgende druk op de knop neemt de waarde af),
enzovoort.

X
Om de temperatuur van het water in het bad weer te tonen,
is het voldoende gedurende 5 seconden aan geen enkele toets
te komen.

QTOETSCOMBINATIES (OVAAL DISPLAY)



XOm de juiste meting van de watertemperatuur te garanderen, wordt de pomp (of de filterpomp, indien aanwezig) ongeveer elk half uur gedurende 30" op de lage snelheid ingeschakeld (ook als er geen filtercycli zijn ingesteld).

AANDACHT
Controleer bij een storing eerst of deze toetsencombinaties niet per ongeluk zijn geactiveerd.
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Indien de installatie uitgeschakeld wordt of als de stroom onderbroken wordt, dan blijft de laatste ingestelde set-pointwaarde
opgeslagen in het geheugen.
De werking van de verwarming wordt weergegeven, doordat de
led onder het symbool
vast brandt (als het knippert, wil dit zeggen dat de verwarming is gestopt om het maximum toegestane verbruik niet te overschrijden; zie ook het begin van het hoofdstuk).



temperatuur daalt. Hoe dan ook bedraagt de toegestane minimumtemperatuur 15 °C.
XDruk op de toets “Up/Down”
wordt weergegeven.

: de huidige temperatuur

XTerwijl de led boven het thermometersymbool brandt, houd
de toets “Light” gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt:
als u de toets loslaat, verschijnen kort afwisselend de nieuwe referentiewaarde en de aanduiding "Eco" op het display; daarna
verschijnt opnieuw de huidige temperatuur.

LET OP
Gebruik de spa niet als het water 40 °C of warmer is.
LET OP

XOm de functie uit te schakelen, ga te werk zoals hierboven
vermeld (druk op de toets “Up/Down”
enz.).

Q HANDHAVEN VAN DE MINIMUMTEMPERATUUR VAN HET WATER

IN HET BAD EN ANTIVRIESBESCHERMING VAN DE BUIZEN (FUNCTIE

OPMERKINGEN:
- Om de staat van de functie te controleren, druk op de toets “Up/
Down”
: als de aanduiding "Eco" verschijnt, is de functie actief.

“SMART WINTER”)

Met de stand “Smart Winter” kan de temperatuur van de ruimte
onder het bad, waarin alle leidingen van het watercircuit zich bevinden, via een speciale sensor worden gecontroleerd. In bepaalde
omstandigheden kan het systeem deze bescherming inschakelen
(op het display gemeld door het opschrift ICE), door de pomp(en)
en de blower (indien aanwezig) aan te zetten.

Het water filteren

LET OP: Vooral in geval van bijzonder lage temperaturen dient
u regelmatig te controleren of er stroom is, zodat de functie
niet onderbroken kan worden.

De filtrering van het water is noodzakelijk om het helder en zuiver te
houden; deze handeling is actief tijdens de dag volgens deze modaliteit:
- twee filtercycli die om de 12 uur herhaald worden.

X
De pompen worden met op voorhand bepaalde intervallen geactiveerd:
- met een temperatuur tussen 12 en 15 ° C (54-59 °F):
elke 2 uren
- met een temperatuur tussen 9 en 12 ° C (48-54 °F):
om het uur
- met een temperatuur tussen 6 en 9 ° C (42-48 °F):
om het half uur
- met een temperatuur die lager is of gelijk aan 6-7 ° C (42 °F):
om het kwartier

Elke filtercyclus wordt gekenmerkt door een startfase waarin de
pomp en de blower - indien aanwezig - om de beurt gedurende één minuut geactiveerd worden; vervolgens wordt de cyclus
voortgezet met de activering van het systeem Clearray™ Pro3tect™ en de filterpomp gedurende de rest van de tijd.
QINSTELLING FILTRERINGSCYCLI
Handel als volgt om de filtreringscyclus in te stellen:
XHoud toets “Pump”
ongeveer 5 seconden ingedrukt: het
display geeft het opschrift dx weer (waar “x” de duur in uren aanduidt).

OPMERKINGEN
- Indien de temperatuur van de ruimte onder het bad snel daalt,
neemt de frequentie van de inschakelingen toe.

XDruk op de “Up/Down”
toets om de gewenste duur in te
voeren (van een minimum van 0 tot een maximum van 12 uur).
OPMERKING: Houd de toets ingedrukt tot de gewenste waarde
wordt bereikt; als u de toets loslaat en opnieuw indrukt, vindt de
afstelling in de tegenovergestelde richting plaats.

- Als het nodig mocht zijn de antivriesbescherming tijdens een filtercyclus in te schakelen, worden deze gestopt om na de cyclus zelf
te worden hervat.
- Als tijdens een door de gebruiker geactiveerde functie een antivriescyclus moet uitgevoerd worden, zal deze 15 minuten na de
uitschakeling van de functie geactiveerd worden.

XWanneer nogmaals op de toets “Pump”
wordt gedrukt,
wordt de gekozen waarde bevestigd en wordt overgegaan tot
de programmering van het begin, t.o.v. het uur “0”, van de
cyclus (parameter sy, waar “y” het aantal uren aanduidt).

- Indien deze bescherming ingeschakeld is, dan kan de lamp toch
worden ingeschakeld.

LET OP: het uur “0” is het moment waarop door middel van de
hoofdschakelaar spanning op de spa wordt gezet, of het moment
waarop de parameters worden opgeslagen; als bijvoorbeeld de
waarde “4” voor het begin van de cyclus wordt ingesteld, wil dit
zeggen dat de filtratie 4 uur na inschakeling van de spa, of opslaan
van genoemde parameters wordt ingeschakeld; het is ook mogelijk

Q MODUS "ENERGIEBESPARING" ("ECO"-FUNCTIE)
Wanneer deze functie geactiveerd wordt, dan wordt het verwarmingssysteem van het water niet ingeschakeld totdat de temperatuur van het water ten minste 10 °C (50 °F) onder de ingestelde
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om de waarde van de parameter “s” terug te brengen naar 0: in dit
geval start de filtercyclus onmiddellijk.
XProgrammeer het begin (van een minimum van 0 tot een
maximum van 12) door middel van de “Up/Down”
toets en
bevestig met toets “Pump”
om de ingevoerde waarden op te
slaan en om de programmering af te sluiten.
Als de functie geactiveerd is, licht de led van het bijbehorende symbool op (als het knippert, werd de cyclus onderbroken, zie het betreffende hoofdstuk).
OPMERKINGEN
Als er gedurende ongeveer 5 seconden geen enkele toets wordt
aangeraakt, wordt de modus ”instelling parameters” verlaten.

X Stand "Winter": kan uitsluitend gebruikt worden als de spa
niet gebruikt wordt en zorgt ervoor dat het water volledig uit
het filter verwijderd wordt.

Mocht de stroom uitvallen, dan blijven de opgeslagen gegevens behouden, maar wordt het uur “0” het moment waarop de stroom werd
hersteld. Het kan dus nodig zijn de hoofdschakelaar van de spa uiten weer in te schakelen, om het begin van de cyclus weer in overeenstemming te brengen met de opgeslagen parameters.

XStand "Filtration": dit is de normale gebruikspositie: het water van de spa wordt door pomp door het filtreringsmateriaal
gestuurd, het wordt opgevangen door de onderste filtreringselementen van de interne distributie, het wordt via de retouraansluiting door de openingen gestuurd.

De ingestelde parameters van de filtreringscyclus kunnen op om het
even welk moment gewijzigd worden door de procedure te volgen die
omschreven is aan het begin van het hoofdstuk. Als deze parameters gewijzigd worden, dan wordt het uur “0” verschoven naar
het moment waarop de nieuwe waarden bewaard worden.

XStand "Backwash": het water wordt door de pomp in het filter
geduwd en wordt in de tegenovergestelde richting van de filtrering gestuurd om het filter te reinigen. In dit geval stroomt het
water het filter binnen via de centrale leiding, en uit de onderste
filtreringselementen van het interne distributiesysteem, door het
filtreringsmateriaal en vervolgens door de aansluiting waarop de
afvoerleiding is aangesloten, waarbij het de resten die door de filtreringsmassa tijdens de filtrering werden opgevangen

QONDERBREKING FILTRERINGSCYCLI
X De activering van de hydromassage onderbreekt de filtercyclus, maar deze wordt ongeveer 5 minuten nadat de functie
uitgeschakeld is opnieuw gestart.
In deze modellen onderbreekt ook de modus "silence" de filtercyclus (zie het desbetreffende hoofdstuk voor meer details).

XStand "Rinse": in deze positie wordt het water na de filtrering
afgevoerd in het afvoerputje. Het doel is het eerste gefiltreerde water te verwijderen en de positie kan gebruikt worden om
het filtreringsmateriaal te reinigen (tijdens de opstartfase van de
installatie, onmiddellijk nadat het filtreringsmateriaal in het filter
wordt geplaatst of na een eventuele verversing).

XDe filtercyclus kan door de antivriesbescherming worden gestopt (“Smart Winter” stand) of vanwege een te hoge watertemperatuur. Raadpleeg de betreffende hoofdstukken.

QCLEARRAY PRO3TECT™ (INDIEN VOORZIEN)
Het systeem Clearray Pro3tect™ draagt bij tot het desinfecteren en
zuiveren van het water, waardoor er minder chemische producten
gebruikt dienen te worden.

QHET FILTER EN DE KEUZEKLEP
Het filter bestaat uit een kist in thermoplastisch materiaal, een intern verdelingssysteem en een keuzeklep.
De handgreep van de keuzeklep dient in de filtreringspositie ("filtration") gelaten te worden terwijl het minizwembad
gebruikt wordt. De eventuele functieverandering van de
keuzeklep dient uitgevoerd te worden als de filteringspomp
uitgeschakeld is om het risico op het schade te vermijden.

XDe werking van het systeem Clearray Pro3tect™ is automatisch en afhankelijk van de inschakeling van de filterpomp tijdens de filtercyclus. Het systeem is uitgeschakeld als de hydromassage in werking is; 40 minuten na het uitschakelen van de
bovenvermelde functies herneemt Clearray Pro3tect™ de werking (als er een filtreringscyclus actief is).

OP: verplaats de keuzeklep altijd als de pompen
 LET
uitgeschakeld zijn!

De hydromassage inschakelen

Door de handgreep van de keuzeklep te activeren zijn de volgende
functies beschikbaar:

XDe functie wordt geactiveerd met behulp van de toets
“Pump”
(de activering wordt ook gemeld door de desbetreffende led - display B - die kan knipperen of vast kan branden; op
de displays A1/A2 gaat de toets even blauw branden, waarna hij
opnieuw wit kleurt).
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Functies
QFUNCTIE "SILENCE"
Deze functie verhindert het automatisch starten van de pompen
(filtercyclus); ze kan bijgevolg bijdragen tot het verminderen van
het omgevingslawaai (bijvoorbeeld tijdens de nacht).
De antivriesmodus ("smart winter", zie het desbetreffende
hoofdstuk) heeft voorrang op de functie "silence".
De functie wordt geactiveerd met behulp van een externe timer of
klokschakelaar, die aangebracht moet worden zoals aangegeven is
op het voorinstallatieblad; het normaal geopende contact van de
timer moet aangesloten worden op het aansluitkastje van de spa
(zie het aansluitschema).

A2

A1

X
Programmeer met behulp van de timer de periodes waarin u de
automatische werking van de pompen en/of de blower wil uitschakelen (zie ook de documentatie die bij de timer wordt gevoegd).

B

X
Het is hoe dan ook mogelijk om de hydromassage en/of de
lamp te activeren (in deze gevallen wordt de functie “silence” stopgezet en ongeveer een minuut na het uitschakelen van de hydromassage en/of lamp opnieuw gestart).

XOm de functie te activeren:
- druk kort op de toets “Pump”
(display A1) om pomp 1 in/
uit te schakelen (de toets kleurt even blauw en vervolgens opnieuw wit);
- druk op de toets “Pump”
(display A2) om pomp 2 in/uit te
schakelen (de toets kleurt even blauw en vervolgens opnieuw wit);
- druk één keer op de toets “Pump”
(display B) om 1 in te
schakelen; druk vervolgens een tweede keer op de toets om
pomp 2 in te schakelen. Als u voor een derde keer op de toets
drukt, wordt pomp 1 uitgeschakeld. Als u er een vierde keer op
drukt, wordt ook pomp 2 uitgeschakeld.

XTijdens de functie verschijnt de aanduiding “Sby” op het scherm.
Programmering van de filtercycli met betrekking tot de
functie "silence"
Als de functie "silence" zodanig geprogrammeerd wordt dat ze
overeenstemt met de tijdstippen die voorbehouden zijn voor de
filtercyclus, dan wordt deze tijdelijk onderbreken; hij wordt voor
de resterende tijd hernomen als de functie "silence" voltooid is
(voorbeeld: als de functie 6 uur duurt en de filtercyclus 8 uur, dan
treedt deze laatste in werking gedurende de resterende 2 uur).
Als de duur van "silence" hoger is dan de duur van de filtercyclus, dan wordt deze na het voltooien van de functie niet opgestart en wordt de filtrering doorverwezen naar de volgende cyclus: in dit geval kan de waterkwaliteit verslechteren, aangezien
de filtreringsduur korter is.
Programmeer geen programma's die te lang duren en die
de filtreringstijd aanzienlijk verlagen: de circulatie van het
water door het filter moet altijd verzekerd worden.

- De functie wordt automatisch stopgezet na 20 minuten (als ze niet
eerder uitgeschakeld wordt door de gebruiker).
- Als de begrenzer voor elektriciteitsverbruik is ingeschakeld, wordt
de verwarmer uitgeschakeld als de hydromassage-pomp wordt ingeschakeld.

Onderwaterlamp
XDruk op de toets “Light”
om de lamp op de wand van
het bad te activeren (de activering wordt ook gemeld door de desbetreffende led - display B - die kan knipperen of vast kan branden;
op de displays A1/A2 gaat de toets even blauw branden, waarna hij
opnieuw wit kleurt).

OPMERKINGEN
- LET OP: aan de klem die voorzien is op het aansluitkastje mag uitsluitend een normaal geopend contact aangesloten worden (niet gesloten).
- Het is raadzaam de functie "silence" zodanig te programmeren dat
ze niet overeenstemt met de filtercycli.
- Als de pomp en/of de blower in werking zijn op het moment waarop
de functie "silence” zou moeten starten, wordt deze onderbroken, om
vervolgens ongeveer één minuut na het uitschakelen van de pomp en/
of de blower opnieuw ingeschakeld te worden.
- Als u een nieuwe temperatuurwaarde instelt tijdens de functie "silence", is deze geldig aan het einde van de functie.

XDe lamp blijft 3 uur branden, maar kan ook eerder worden
uitgezet door opnieuw op bovengenoemde toets te drukken
(raadpleeg de gebruikshandleiding voor de werking van de verschillende kleurvolgorden).

QBLOKKERING TOETSENBORD
Om toevallige wijzigingen van een aantal ingestelde parameters
te vermijden, kunt u de functie “blokkering toetsenbord” activeren.
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X
“AL1” Het correcte waterpeil werd niet bereikt in de bepaalde
tijdsduur (60'); de pompen kunnen niet geactiveerd worden.
- Schakel de voedingsschakelaar uit en weer in; indien het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met een erkende
servicedienst van Jacuzzi®.

XOm deze functie te activeren volstaat het om tegelijkertijd gedurende 3-5 seconden de desbetreffende toetsen in te drukken:

X
“AL2” Het correcte waterpeil werd niet bereikt in het regelbekken in de bepaalde tijdsduur (60'); de pompen kunnen niet geactiveerd worden.
- Controleer de magneetklep en de desbetreffende leiding; indien het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met
een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

~ 3-5”

X
“LL” Het waterniveau in de kuip is niet voldoende (de pompen
kunnen niet geactiveerd worden).
- Vul water bij tot de aanduiding verdwijnt.
De aanduiding “Loc” verschijnt (en vervolgens de temperatuur
van het water).

X
“ICE” De functie "Smart winter" is geactiveerd (antivries, zie het
desbetreffende hoofdstuk)
- Er dient niets te worden gedaan.

OPMERKINGEN
- Wanneer het display geblokkeerd is, is het niet mogelijk de pompen, de lamp enz. in te schakelen; het is wel mogelijk om de ronde
displays te gebruiken om de verschillende functies te gebruiken.
- De functie “blokkering toetsenbord” kan niet geactiveerd
worden op ronde displays.

X
“CO” Het besturingssysteem werkt niet
- Neem contact op met een erkende Jacuzzi® servicedienst.

XOm de “blokkering toetsenbord” uit te schakelen volstaat het om
tegelijkertijd gedurende 3-5 seconden dezelfde toetsen in te drukken (op het display wordt de temperatuur van het water weergegeven).

X
“FLO” De debietregelaar neemt geen waterstroom waar (de verwarming kan niet geactiveerd worden).
- Controleer of dip-switch n° 8 ingesteld is op OFF (zie het hoofdstuk "Aansluitingen en elektrische veiligheid").
- De debietregelaar is mogelijk defect; neem contact op met een
erkende servicedienst van Jacuzzi®

Afwijkingen
Meldingen en alarmen op het display

X
“FLC” De debietregelaar neemt de waterstroom waar als de filterpomp uitgeschakeld is
- De debietregelaar is mogelijk defect; neem contact op met een
erkende servicedienst van Jacuzzi®.
X
“Er” De watertemperatuur bevindt buiten het limieten die door
het systeem beheerd worden of de temperatuursonde is defect.
NIET IN HET WATER GAAN
De temperatuur van het water in het bad heeft 45 °C (111 °F) bereikt
of overschreden of is lager dan 5 °C (41 °F); geen enkele functie kan
ingeschakeld worden.
- Verwijder de bedekking van de spa, indien aanwezig, om het
water sneller te laten afkoelen.
- Indien de temperatuurverhoging veroorzaakt wordt door zonnestralen, voeg koud water toe.
Wanneer de temperatuur zich binnen de toegestane limieten
bevindt, is het opnieuw mogelijk om de pompen te activeren;
als dit niet gebeurt, kan de storing te wijten zijn aan een defecte
temperatuursonde: schakel de stroom uit en neem contact op
met een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

Een alarm wordt weergegeven door een aanduiding op het display
met de code die overeenkomt met het soort afwijking.

Indien de alarmconditie blijft duren, dan blijft de code op het display staan. Opmerking: zie ook de hoofdstukken die de verschillende
functies beschrijven.

X Meldingen op het display
- mogelijke oplossing

X
“HI” De watertemperatuur is te hoog.
NIET IN HET WATER GAAN
De temperatuur van het water in het bad heeft 42 °C (107,6 °F) bereikt
of overschreden. Geen enkele functie kan ingeschakeld worden.
- Verwijder de bedekking van de spa, indien aanwezig.
- Indien de temperatuurverhoging veroorzaakt wordt door zonnestralen, voeg koud water toe.
Indien de temperatuur onder de 40 °C (109 °F) daalt, is het op-

X
“L1” Verschijnt als de spa ingeschakeld wordt en het waterniveau in de kuip is niet voldoende (de pompen kunnen niet geactiveerd worden).
- Vul water bij tot de aanduiding verdwijnt.
X
“L2” Het waterpeil in het regelbekken is niet voldoende.
- De magneetklep wordt ingeschakeld; als het correcte niveau
wordt bereikt, verdwijnt de aanduiding.
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nieuw mogelijk om de pompen te activeren; als dit niet gebeurt,
schakel de stroom uit en neem contact op met een erkende servicedienst van Jacuzzi®.

Neem contact op met erkend servicecentrum van Jacuzzi® voor
alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden. Vermeld indien nodig de volgende gegevens:

model _______________________________
datum van aankoop ______________________
serienummer __________________________

- model;
- datum van aankoop;
- serienummer (vermeld op het garantiecertificaat).

Probleemoplossingen (Zie ook het hoofdstuk “Storingen”)
PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Vuil water

Het filter is verstopt of geblokkeerd

Reinig of vervang het filter

De behandeling van het water is onvoldoende
Veel vast materiaal in het water

Zie het hoofdstuk ”Behandeling van het
water”

Verkeerd onderhoud

Zie de instructies betreffende het onderhoud

Lek op de toevoerleiding, afvoerleiding,
op de verbindingen

Herstel het lek

Te grote verdamping en/of overstroming

Gebruik de bedekking van de spa

Overmatig waterverbruik

Stel een lagere watertemperatuur in

Er komt weinig water uit de hydromassa- Te laag waterpeil
ge-openingen

Vul water bij tot de hoogste openingen
bedekt zijn

Het filter is verstopt of geblokkeerd

Reinig of vervang het filter

Draaibare jets gedeeltelijk gesloten

Open de jets

De afzuig- of afvoerleidingen zijn gedeeltelijk verstopt

*

Werking van de pomp op een te lage snelheid

*

De dichtingen van de pomp zijn versleten
of beschadigd

*

De spanning is te laag

Neem contact op met een elektricien of
met het elektriciteitsbedrijf

21

Geen waterverbruik

De pomp en de motor zijn luidruchtig

Er is geen stroom

Zet de hoofdschakelaars op ON

De pomp is uitgeschakeld

Druk op de knop

De motor is niet aangesloten

Controleer de aansluitingen van de motor

De hoofdschakelaar is uitgezet

Zet de schakelaar opnieuw aan

De aardlekschakelaar is in werking getreden

Zet de schakelaar opnieuw aan

Pomp of motor kapot

*

De filterpomp werkt niet (de watertemperatuur is te hoog, de debietregelaar en/of de
temperatuursonde zijn defect)

zie de modus "smart winter", hoofdstuk
met betrekking tot oververhitting tijdens
de filtercycli en/of het hoofdstuk met betrekking tot de alarmmeldingen

Verstopte filters

Reinig de filters

De aanzuiging lekt water

Spoor de lekken op en repareer ze

Te laag waterpeil

Voeg water toe tot aan het normale niveau

Lagers motor versleten of kapot

*

Het pomprad wrijft tegen het pomplichaam

*

Er zitten vaste delen binnenin de pomp

De pompas lekt (draaiende verbinding De mechanische dichting van de pomp is *
versleten of kapot
tussen pomp en motor)
De motor start niet

De motor stopt

Er is geen stroom

Zet de hoofdschakelaar aan

De hoofdschakelaar is teruggesprongen

Zet de schakelaar aan

De spanning is te laag

Neem contact op met een elektricien of
het elektriciteitsbedrijf

De aardlekschakelaar is in werking getreden

Zet de aardlekschakelaar opnieuw aan

Verkeerde of kapotte aansluitingen

*

As en rad geblokkeerd

*

Wikkelingen van de motor verbrand

*

Defect contact bij het starten van de motor

*

De functie is voltooid

Druk opnieuw op de toets

Overbelasting

Door de motor te laten afkoelen, moet het
probleem verdwijnen. Als het aanhoudt, zie *

Ongeschikte voedingskabels

Neem contact op met een elektricien
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De filterpomp werkt niet

Er is geen stroom

Schakel eerst de hoofdschakelaar in

de storing kan mogelijk veroorzaakt worden door een verkeerde instelling van de
schakelaar B2 (dip-switch n°2)

Zie hoofdstuk „Aansluitingen en elektrische veiligheid”

Het waterpeil in het bad is onvoldoende
(op het display wordt de aanduiding LL,
L1 of L2 weergegeven)

Voeg water toe tot de melding op het display verdwijnt

De hoofdschakelaar is teruggesprongen
De aardlekschakelaar is in werking getreden

Abnormale werking van de spa

Zet de schakelaar aan
Zet de aardlekschakelaar opnieuw aan

De motor is kapot

*

Mogelijk per ongeluk indrukken van een
toetsencombinatie

Zie hfdst. "Bedieningspaneel en functies" "Toetsencombinatie"

Het display toont een onbekende alfanu- Mogelijk per ongeluk indrukken van een Zie hfdst. "Bedieningspaneel en functies" toetsencombinatie
"Toetsencombinatie"
merieke waarde

*: Voor dit soort reparaties is een erkende monteur nodig.
Neem contact op met een dealer of erkende servicedienst van Jacuzzi®.
De monteur/eigenaar is verantwoordelijk voor het controleren en naleven van de plaatselijke voorschriften vóór de installatie. Jacuzzi Europe S.p.A. verstrekt hiervoor geen enkele garantie en wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de
conformiteit van de uitgevoerde installatie.
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