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Cal by JACUZZI® "

(vedi "CICLO ANTI-CALCARE" / see "SCALE REMOVAL CYCLE" / voir " CYCLE ANTICALCAIRE" / Siehe " ENTKALKUNGSZYKLUS" / ver "CICLO ANTICAL "
/ Смотрите главу " ЦИКЛ ПРОТИВ НАКИПИ" / ver "CICLO ANTI-CALCÁRIO" / Βλέπε κεφάλαιο "ΑΝΤΙ-ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΚΥΚΛΟΣ" / Zie "ONTKALKING"
/ Pogledajte poglavlje " UKLANJANJE KAMENCA" / Patrz ROZDZIAŁ " ODWAPNIENIE" / Se kapitlet "AVKALKNING" / Viz kapitola "ODVÁPÀOVACÍ CYKLUS")

IT Il prodotto “ActiClean Cal

PT O produto "ActiClean Cal by Jacuzzi®" está disponível disponível

by Jacuzzi®” è disponibile solo
per il mercato domestico. In alternativa, utilizzare del liquido anticalcare non aggressivo, specifico
per generatori di vapore (es. acido
citrico monoidrato in soluzione inferiore al 50%).

apenas para o mercado interno. Alternativamente, use líquido antiescala
não agressivo, especificamente para geradores de vapor (por exemplo,
ácido cítrico mono-hidratado em uma solução inferior a 50%).

EN The "ActiClean Cal by
Jacuzzi®" product is available
only for the domestic market.
Alternatively, use non-aggressive anti-scale liquid, specifically for steam
generators (e.g. citric acid monohydrate in a solution lower than 50%).

FR Le produit "ActiClean Cal by Jacuzzi®" est disponible uniquement

EL Το προϊόν "ActiClean CAL με Jacuzzi®" διαθέσιμο μόνο για την
εγχώρια αγορά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μη επιθετικό υγρό αντικλίμακας, ειδικά για τις γεννήτριες ατμού (π.χ. μονοϋδρική κιτρικό οξύ σε
διάλυμα μικρότερο από 50%).

NL Het product "ActiClean CAL by Jacuzzi®" is alleen beschikbaar
voor de binnenlandse markt. Alternatief, gebruik niet-agressieve antiScale vloeistof, specifiek voor stoom generators (b.v. citroenzuur monohydraat in een oplossing minder dan 50%).

HR Proizvod "ActiClean Cal by Jacuzzi®" dostupan samo za domaće

pour le marché intérieur. Alternativement, vous pouvez également utiliser utiliser un liquide anti-calcaire non agressif, spécifiquement pour les
générateurs de vapeur (par exemple, l'acide citrique monohydraté dans
une solution inférieure à 50%).

tržište. Alternativno, koristite neagresivnu tekućinu protiv kamenca,
specifičnu za generatore pare (npr. Monohidrat limunske kiseline u otopini
nižoj od 50%).

DE Das Produkt "ActiClean Cal by Jacuzzi®" ist nur für den Inlan-

PL Produkt „ActiClean Cal by Jacuzzi®” jest dostępny tylko

dsmarkt erhältlich. Verwenden Sie alternativ nicht aggressive Anti-ScaleFlüssigkeiten für Dampferzeuger (z. B. Zitronensäure-Monohydrat in einer
Lösung mit weniger als 50%).

na rynku krajowym. Alternatywnie, użyj nieagresywnego płynu
przeciwdziałającego skalowaniu, właściwego dla generatorów pary (np.
Monohydrat kwasu cytrynowego w roztworze poniżej 50%).

ES "ActiClean Cal by Jacuzzi®" está disponible solo para el mercado

SE

nacional. Alternativamente, utilice líquido antical no agresivo, específicamente para generadores de vapor (por ejemplo, ácido cítrico monohidrato
en una solución inferior al 50%).

Produkten "ActiClean Cal by Jacuzzi®" tillgänglig på den
inhemska marknaden. Alternativt kan du använda icke-aggressiv vätskebalkvätska, specifik för ånggeneratorer (t.ex. citronsyramonohydrat i en
lösning som är lägre än 50%).

RU

CS Produkt "ActiClean Cal by Jacuzzi®" dostupný pouze na domácím

Продукт «ActiClean Cal by Jacuzzi®» доступен только
для внутреннего рынка. В качестве альтернативы, используйте
неагрессивную жидкость против накипи, специфичную для
парогенераторов (например, моногидрат лимонной кислоты в
растворе ниже 50%).

trhu. Alternativně použijte neagresivní kapalinu proti vodnímu kameni,
specifickou pro parní generátory (např. Monohydrát kyseliny citrónové v
roztoku nižším než 50%).
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De functies
HANDMATIGE FUNCTIES

Regendouche
deze is in het midden van het dwarsstuk gemonteerd en geeft
een brede regenstraal,
waarvan het effect nog versterkt wordt door het verlichtingssysteem met leds.

Handdouche
deze bevindt zich aan de wand met de kraangroep, en heeft
een ingebouwd anti-kalksysteem.

Waterval “Skin Touch”
deze waterval is bovenaan gemonteerd en raakt het lichaam
niet direct, maar glijdt geruisloos langs de verticale wand van
de stoel voor een zachte en lichte watermassage op de huid.

Verticale hydromassage
4 waterstralen (2 boven en 2 onder, die apart ingeschakeld
kunnen worden) waarvan de vorm en richting naar wens
gewijzigd kan worden via de ring van elke persmond.

ELEKTRONISCHE FUNCTIES
Het “Light Touch” paneel met een essentieel en aantrekkelijk
design, dient voor het eenvoudig en intuïtief bedienen van de
volgende functies:
Turks bad
Ontkalkingscyclus
Alarm
Verlichting
Klok
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Gebruik van de handmatige functies – alvorens te beginnen...
Alvorens een van de functies te gebruiken, is het raadzaam de
watertemperatuur als volgt op de gewenste waarde in te stellen:

I Draai de knop (M) zo dat het referentiestreepje samenvalt
met de gekozen waarde. De draaiknop is voorzien van een
veiligheidsblokkering die de temperatuur op 38 °C blokkeert;
om een hogere temperatuur te kiezen, moet men op de
drukknop (P) drukken.

38°C

P
38

max. temperatuur van het mengwater mag niet hoger
 De
zijn dan 45 °C.

50

M

I Om de watertemperatuur te voelen, de ring (G) van de

omstelknop op ”handdouche” (E) zetten en de afsluitkraan (R)
opendraaien om het water te laten lopen.
.

E

R
G

I Wanneer het water de gewenste temperatuur heeft bereikt,
de ring (G) in de stand van de te gebruiken functie zetten:

A
E

B

D

C

-

(A): regendouche
(B): waterval “Skin Touch”
(C/D): verticale hydromassage
(E): handdouche

OPMERKING: indien gewenst kunnen ook twee functies tegelijk
gebruikt worden: zet de ring van de omstelknop halverwege de
twee functies (er is een ”klik” te horen). Als men bijvoorbeeld alle
jets gelijktijdig wil gebruiken, moet men de ring tussen de
symbolen (C) en (D) zetten; uiteraard is er dan door de lagere
waterdruk minder vermogen voor de afzonderlijke jets
beschikbaar.
er na elk gebruik aan, om de afsluitkraan (R) te
몇 Denk
sluiten. Indien hogere temperaturen dan 38 °C
geselecteerd werden, wordt aangeraden de knop (M)
van de thermostatische mengkraan voor de veiligheidsblokkering te plaatsen.
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Regendouche

Handdouche

Regel de watertemperatuur zoals aangegeven in het hfst.
“Gebruik van de handmatige functies – alvorens te beginnen...”

Regel de watertemperatuur zoals aangegeven in het hfst.
“Gebruik van de handmatige functies – alvorens te beginnen...”

I Zet de ring in de aangegeven stand.

I Zet de ring in de aangegeven stand..

I Het water valt uit de “hemel” van de douchecabine, en geeft
uw lichaam een verkwikkende energievolle massage; ideaal voor ‘s
morgens vroeg of om de spieren te ontspannen na het werk of
na de fitness.
Indien gewenst kan deze ervaring nog verrijkt worden met het
ingebouwde verlichtingssysteem (zie het hoofdstuk “Gebruik van
de elektronische functies”).

I De meest praktische manier om te douchen is met de
handdouche: op deze manier kunt u de straal naar wens richten
en alle delen van het lichaam behandelen die een krachtige
watermassage nodig hebben.
Door bijvoorbeeld de handdouche van onder naar boven en
ondersom over uw benen te laten gaan, verkrijgt u een weldadig
effect, met name indien u overdag lange tijd heeft moeten staan.

er na elk gebruik aan om de afsluitkraan (R) te
Denk er na elk gebruik aan om de afsluitkraan (R) te
몇 Denk
sluiten. Indien hogere temperaturen dan 38 °C 몇 sluiten. Indien hogere temperaturen dan 38 °C
geselecteerd werden, wordt aangeraden de knop (M)
van de thermostatische mengkraan voor de veiligheidsblokkering te plaatsen.

geselecteerd werden, wordt aangeraden de knop (M)
van de thermostatische mengkraan voor de veiligheidsblokkering te plaatsen.
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Waterval “Skin Touch”

Verticale hydromassage

Regel de watertemperatuur zoals aangegeven in het hfst.
“Gebruik van de handmatige functies – alvorens te beginnen...”

Regel de watertemperatuur zoals aangegeven in het hfst.
“Gebruik van de handmatige functies – alvorens te beginnen...”

I Zet vervolgens de ring in de aangegeven stand.

I Zet de ring in de stand “C” of “D”, als u respectievelijk de onderste
of bovenste jets wilt gebruiken.

D

C

OPMERKING: indien gewenst kunt u ook alle jets gelijktijdig
gebruiken: zet de ring halverwege tussen de symbolen (C) en
(D); uiteraard is er dan door de lagere waterdruk minder
vermogen voor de afzonderlijke jets beschikbaar.

I Het water stroomt uit de spleet bovenaan; ga nu op de stoel
zitten, met uw rug tegen de leuning, zodat het water zachtjes
over uw lichaam kan lopen.
Met de “Skin Touch” waterval verkrijgt u een ideaal ontspannend
effect, door de zachte masserende werking van de waterstraal.

I Alle vier de jets kunnen afzonderlijk worden gericht, door de
spuitmond in de gewenste richting te duwen. Ook de vorm van
de straal kan naar wens worden aangepast, zoals aangegeven;
op deze manier worden diverse soorten massage verkregen,
van energiek tot “soft”.

er na elk gebruik aan om
몇 Denk
de afsluitkraan (R) te sluiten.
Indien hogere temperaturen
dan 38 °C geselecteerd
werden, wordt aangeraden de
knop (M) van de thermostatische mengkraan voor de
veiligheidsblokkering te plaatsen

er na elk gebruik aan om de afsluitkraan (R) te
몇 Denk
sluiten. Indien hogere temperaturen dan 38 °C
geselecteerd werden, wordt aangeraden de knop (M)
van de thermostatische mengkraan voor de veiligheidsblokkering te plaatsen.
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Gebruik van de elektronische functies – alvorens te beginnen...
Controleer alvorens de elektronische functies te gebruiken of de
voor de douchecabine geïnstalleerde hoofdschakelaar (zie
Installatiehandleiding, hfst. “Elektrische veiligheid”) aan staat.

I Elke toets van het bedieningspaneel dient voor het
inschakelen van een bepaalde functie en, indien voorzien, het
wijzigen van de parameters ervan. Hieronder volgt een korte
beschrijving van het paneel:

1

2

22.28

3
-

4

5

5

9

6

8

7

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

inschakelen/instellen van de tijd
aanduiding optimale temperatuur Turks bad
inschakelen/instellen van de datum
display
wijzigen functieparameters
inschakelen verlichtingssysteem
inschakelen alarm
inschakelen ontkalkingscyclus
inschakelen Turks bad

Wanneer de douchecabine gevoed is, geeft het display met zwak
licht de huidige tijd weer (dit is de wachtstand of stand-by).

I Om het systeem in te schakelen is een druk op een willekeurige
toets voldoende:
- alle leds van de toetsen worden verlicht (wit licht)
- de tijd wordt met blauw licht weergegeven.
Nu is het systeem gereed voor het inschakelen van de diverse
functies.
OPMERKING: deze status duurt ca. 2 minuten waarna het
systeem, als op geen enkele toets wordt gedrukt, in de
wachtstand (stand-by) terugkomt.
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Turks bad
Raadpleeg alvorens de functie te starten, de aanwijzingen in het
hfst. “Gebruik van de elektronische functies – alvorens te beginnen...”

NB: er kan condenswater uit de openingen komen; dit stopt
echter nadat de temperatuur is gestabiliseerd.

NB: afhankelijk van het aantal keren dat de functie “Turks bad”
werd uitgevoerd kan hij al of niet ingeschakeld worden (zie het
hoofdstuk “Ontkalkingscyclus”). Ook is het niet mogelijk het Turks
bad in te schakelen wanneer de ontkalkingscyclus actief is.
I Verwijder de dispensers uit hun zitting, zoals aangegeven (dit
kan ook door op de onderkant te drukken); plaats de
geparfumeerde sticks *, of enkele druppels essence naar keuze,
en sluit de dispensers, door ze dicht te drukken.

A

I Een minuut voor het einde van de ingestelde tijd, wordt een
geluidsignaal gegeven, dat waarschuwt dat de functie bijna
afgelopen is, zodat men eventueel het gebruik kan verlengen
(zie de paragraaf “Tijd van het Turks bad wijzigen”).

A

I Bij verstrijken van de ingestelde tijd geeft het display “00”
weer, terwijl de led van de toets begint te knipperen.

A

몇
(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt.

Zet de hoofdschakelaar niet uit voordat de led wit is geworden, anders wordt het spoelen en legen van de stoomketel
verhinderd.

I Druk op de aangegeven toets: op het display wordt de
vooringestelde duur van de functie weergegeven (20 minuten)
terwijl de led van de toets begint te knipperen.
I Nadat ca. 2 minuten zijn verstreken (de led stopt met knipperen en wordt blauw) begint te verwarming van het water;
na korte tijd begint de stoom uit de openingen te stromen.

I De functie kan overigens op elk moment worden
onderbroken, door op de gebruikelijke toets te drukken.

Tijd van het Turks bad wijzingen
I U kunt (bij ingeschakelde functie) op elk gewenst moment de
tijdsduur van het Turks bad wijzigen, van een minimum van 5 tot
een maximum van 45 minuten:
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Turks bad

Ontkalkingscyclus

- Om de waarde op het display te verhogen, drukt u op de toets
(+): elke druk op de toets komt overeen met een verlenging van
1 minuut. Door de toets ingedrukt te houden kunt u de waarde
continu verhogen.

Om problemen door de mogelijke vorming van kalkaanslag in de
ketel te voorkomen, is de douchecabine voorzien van een functie
die, dankzij de werking van een specifiek product, de eventuele
aanslag uit de ketel verwijdert.

- Om de waarde op het display te verlagen, drukt u op de toets
(—): hiervoor geldt hetzelfde als hierboven.

Om een volledige reiniging van de ketel te garanderen,
moet de ontkalkingscyclus ongeveer na elke 20 “Turks
bad” cycli worden uitgevoerd.

OPMERKING: de maximale gebruikstijd van het Turks bad is
inclusief de tijd die al verstreken is op het moment van wijziging:
als de functie bijvoorbeeld al 25 minuten ingeschakeld is, kan
deze met nog slechts 20 minuten worden verlengd.

De cyclus duurt ongeveer 10 uur: tijdens deze periode kan de
functie “alarm” wel maar de functie “Turks bad” niet worden
gebruikt; de functies “met waterstralen” blijven gewoon
beschikbaar.
I Controleer of het systeem ingeschakeld is (volg de
aanwijzingen in het hfst. “Gebruik van de elektronische functies –
alvorens te beginnen...”).
I Bereid het ontkalkingsmengsel voor zoals aangegeven.

In elk geval is de aanbevolen duur voor het Turks bad ongeveer
20 minuten. U kunt kiezen of u de douchecabine al binnengaat
wanneer de stoomproductie begint, of na enige tijd, wanneer de
temperatuur en hoeveelheid stoom zijn opgelopen.

750 ml
H2O
50 ml

Weergave van de temperatuur (alleen bij ingeschakelde
functie)
I De temperatuur in de douchecabine wordt aangegeven door het pictogram “thermometer” op het bedieningspaneel. Deze indicator is in drie
segmenten verdeeld, die verlicht worden naarmate de temperatuur toeneemt; wanneer ook het laatste segment verlicht is, is de ideale temperatuur in de douchecabine bereikt (zie
hfst. “Opmerkingen”).

I Controleer of de douchecabine gevoed is en houd de
aangegeven toets ca. 3 seconden lang ingedrukt: de led (met
blauw licht) begint te knipperen, om het begin van de
reinigingscyclus aan te geven.

OP! De stoom komt op een temperatuur van bijna
 LET
100 °C uit de openingen. Houd tijdens het Turks bad uw
benen niet in het traject van de uitstromende stoom, of
houd ze ten minste op 40 cm afstand van de opening.
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Ontkalkingscyclus

Alarm

I Draai de dop van de ontkalkingsopening eraf zoals in de
tekening aangegeven (1), breng het bijgeleverde hulpstukje (2)
aan en giet de vloeistof in de opening; draai de dop er weer op

De aansluiting op het alarmsysteem dient tijdens de installatie
door vakpersoneel te worden uitgevoerd, volgens de
aanwijzingen in de installatiehandleiding.
I Wanneer u op de aangegeven toets drukt, wordt de led blauw
verlicht (terwijl de anderen wit worden) en geeft het display de
aanduiding ALL weer. Bovendien wordt direct het alarmsignaal
geactiveerd (bel, zoemer, lamp, enz.) dat ca. 15 seconden duurt
en vervolgens stopt; het kan echter op elk moment worden
onderbroken door opnieuw op de toets te drukken.

2

1

I Wanneer de led stopt met knipperen, wordt de functie
gestart.
I Wanneer de 10 uur zijn verstreken, begint de afvoer- en
reinigingscyclus van de ketel: de led begint te knipperen en op
het display verschijnt de aanduiding “-SC-”.
Wanneer de led van de toets wit wordt (continu verlicht) is de
cyclus afgelopen.

I Het alarm schakelt elke elektronische functie uit (indien actief)
behalve de verlichting in het dwarsstuk van de douchecabine en
de ontkalkingscyclus.
I Door tijdens een willekeurige elektronische functie op de
aangegeven toets te drukken, wordt deze onderbroken (met
uitzondering van de verlichting van de douchecabine) ook als de
douchecabine niet op een eventueel alarmsysteem is
aangesloten.
OPMERKING: zet de hoofdschakelaar niet uit zolang de
ontkalkingscyclus niet is beëindigd, omdat anders de ketel niet
wordt gespoeld.
Indien de ontkalkingscyclus per ongeluk wordt gestart, zonder
dat er vloeistof in het systeem werd gegoten, wacht dan 2-3
minuten tot de cyclus automatisch stopt.
Indien u tijdens de ontkalkingscyclus probeert het Turks bad in te
schakelen verschijnt op het display gedurende ca. 3 seconden de
knipperende aanduiding “ACon”.
Tijdens de hele duur van de reinigingscyclus kunnen het alarm en
het verlichtingssysteem normaal ingeschakeld worden, terwijl de
datum en tijd alleen weergegeven kunnen worden.
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Verlichting

Klok

De douchecabine is voorzien van een verlichtingssysteem met
leds, bovenaan in het dwarsstuk.

Met deze functie kunt u de tijd weergeven; en bij elke inschakeling
van de douchecabine verschijnt de tijdaanduiding altijd op het
display.

I Wanneer u op de aangegeven toets drukt, wordt de led
blauw verlicht en gaat het licht branden; deze functie duurt ca.
20 minuten, waarna het licht uit gaat; u kunt het licht echter op
elk moment uitschakelen door weer op de toets te drukken.

Instelling van uur/minuten
I Controleer of de tijdsaanduiding blauw verlicht is, eventueel door
op de toets “klok” te drukken; druk vervolgens ca. twee seconden
lang op dezelfde toets: de twee cijfers van de minuten beginnen te
knipperen, terwijl de toetsen (+) en (—) blauw worden.
Indien u binnen 10 seconden geen selectie maakt, wordt de
instelmodus verlaten.

I Regel de minuten via de toetsen (+) en (—) (elke druk op de
toets komt overeen met een toename/afname van 1 minuut; bij
ingedrukt houden van de toets is de wijziging continu).
I Wanneer de gewenste waarde is ingesteld, kort op de toets
“klok” drukken: de minuten worden opgeslagen en de regeling
van het uur wordt automatisch actief (de overeenkomstige
cijfers knipperen).
I Het uur wordt op dezelfde manier ingesteld en opgeslagen als
de minuten.
Druk vervolgens nogmaals op de toets “klok” zodat de
weergegeven waarde wordt opgeslagen en de instelmodus
wordt afgesloten (de toetsen + en — worden weer wit).
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Datum
De datum wordt op het display weergegeven in het formaat
“dag/maand/jaar”.
Instelling van de datum
I Controleer of de datumaanduiding blauw verlicht is, eventueel
door op de toets “kalender” te drukken; druk vervolgens ca. twee
seconden lang op dezelfde toets: de twee cijfers van het jaar
beginnen te knipperen, terwijl de toetsen (+) en (—) blauw worden.

I Wanneer de gewenste waarde is ingesteld, kort op de toets
“kalender” drukken: de maand wordt opgeslagen en de
daginstelling wordt automatisch actief (de overeenkomstige
cijfers knipperen).

Druk vervolgens nogmaals op de toets “kalender” zodat de
weergegeven waarde wordt opgeslagen en de instelmodus
wordt afgesloten.
Indien u binnen 10 seconden geen selectie maakt, wordt de
instelmodus verlaten.
I Stel het jaar in via de toetsen (+) en (—) (elke druk op de toets
komt overeen met een toename/afname van 1 jaar; bij
ingedrukt houden van de toets is de wijziging continu).
I Wanneer de gewenste waarde is ingesteld, kort op de toets
“kalender” drukken: het jaar wordt opgeslagen en de
maandinstelling wordt automatisch actief (de overeenkomstige
cijfers knipperen).

OPMERKINGEN
- Controleer alvorens de elektronische functies te gebruiken en de
beschreven instellingen uit te voeren, of het systeem actief is
(blauw verlichte tijdaanduiding, zie het hfst. “Gebruik van de
elektronische functies – alvorens te beginnen...”).
- De instellingen van tijd en datum blijven ook bij uitgeschakelde
douchecabine ongeveer 5 maanden bewaard; na deze periode
moeten de waarden weer volgens bovenstaande aanwijzingen
worden ingesteld.
- De fabrieksinstellingen (“00.00” voor de tijd en “01.01.07” voor
de datum) blijven ongewijzigd tot de eerste instelling wordt
gemaakt.
- Het display geeft altijd de tijd weer, behalve wanneer het alarm
en/of de afvoerfase van de ontkalkingscyclus actief is.
Tijdens de functie Turks bad kan de tijd of datum worden
weergegeven door op de betreffende toets te drukken.
In elk geval is het niet mogelijk de tijd en datum in te stellen
wanneer deze functies actief zijn.

I De maand wordt op dezelfde manier ingesteld en opgeslagen
als het jaar.
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In geval van problemen...
I SYMPTOOM / oplossing
I ER KOMT GEEN WATER UIT DE DIVERSE FUNCTIES
(HANDDOUCHE, VERTICALE HYDROMASSAGE, ENZ.).
• Open de kraan van de mengkraan.
I HET DISPLAY IS UIT.
• Zet de hoofdschakelaar aan (zie installatiehandleiding).
I HANDDOUCHE MET TE WEINIG DRUK.
• Reinig het filter tussen slang en douchestang.
I IN ALLE FUNCTIES KOMT ER WEINIG WATER UIT.
• Controleer of de installateur de aanwijzingen op het
voorinstallatieblad m.b.t. druk-/toevoerwaarden heeft opgevolgd.
• Controleer of het filter van de thermostaatklep niet verstopt is
door vuil en/of kalkaanslag.
I HYDROMASSAGE MET TE WEINIG DRUK.
• Reinig de persmonden. Is dit niet afdoende, neem dan contact
op met het Jacuzzi® Servicecentrum voor een controle van de
druk en de watertoevoer.
I MOEILIJK TE REGELEN WATERTEMPERATUUR
(MENGTEMPERATUUR).
• Controleer of de drukwaarden van de waterleiding (aan
tappunt) tussen warm en koud water overeenkomen. Bij
verschillende waarden wordt aangeraden contact op te nemen
met de loodgieter.
I NA INSTELLING VAN DE FUNCTIE TURKS BAD,
WORDT EEN GELUIDSSIGNAAL GEGEVEN EN DE
FUNCTIE GAAT NIET VERDER.
• Controleer of de watertoevoer niet is afgesloten; indien het
probleem blijft bestaan, het systeem uitschakelen en contact
opnemen met het Jacuzzi® Servicecentrum.
I HET DISPLAY IS AAN, MAAR ONTVANGT GEEN
COMMANDO’S.
• Schakel het systeem uit en neem contact op met het Jacuzzi®
Servicecentrum.
I DE FUNCTIE TURKS BAD WORDT ONDERBROKEN OF
START NIET EN ER KLINKT EEN GELUIDSSIGNAAL
• Stroomonderbreking.
• Geen water in de stoomketel
Indien het water opraakt tijdens de functie Turks bad, of indien
het water onder het veiligheidsniveau daalt, wordt de functie
onderbroken en begint de led op het display snel te knipperen,
om een alarmconditie aan te geven.
Indien na ca. 2 minuten het veiligheidsniveau niet is hersteld,
wordt de functie uitgeschakeld en begint het legen en spoelen
van de ketel.
Raadpleeg het betreffende hoofdstuk om de functie Turks bad
weer te gebruiken.

• Tijdens de periode die voorafgaat aan het vullen van de
stoomketel, kan het gebeuren dat het water het bedrijfsniveau
niet bereikt: in dat geval blijft de functie gedurende ca. 3 minuten
in de wachtstand, waarna de functie, indien nog steeds water
ontbreekt, wordt onderbroken en de ketel wordt geleegd en
gespoeld.
Raadpleeg het betreffende hoofdstuk om de
functie Turks bad weer te gebruiken.
• Activering van de veiligheidsthermostaat
Door te veel kalkaanslag, of een verstopping van de
stoomleiding, kan de veiligheidsthermostaat geactiveerd worden;
in dat geval wordt de cyclus voor Turks bad voortgezet tot het
eind van de ingestelde tijd, maar uit de opening komt geen
stoom. Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
I DE ONTKALKINGSCYCLUS WORDT ONDERBROKEN
OF START NIET
• Stroomonderbreking; het verloop van de cyclus wordt wel
opgeslagen, zodat bij uitschakeling van de douchecabine of bij
een stroomonderbreking de urentelling van de cyclus niet
verloren gaat; in elk geval wordt, als bij de volgende inschakeling
de berekende tijd 10 uur of langer is, de procedure voor het
legen van de ketel geactiveerd.

Foutmeldingen
Bij bepaalde storingen geeft het display knipperend de volgende
foutmeldingen weer (in elk geval dient men zich voor herstel van
de normale werking van de douchecabine tot een Jacuzzi®
Servicecentrum te wenden):
AL1
Defect in de verbinding tussen het bedieningspaneel en het
aansluitkastje.
Wordt bij elke inschakeling van de douchecabine weergegeven.
AL2
Defect aan de temperatuursonde.
De werking van het Turks bad is in orde, maar het pictogram
“thermometer” kan het verloop van de temperatuur in de
douchecabine niet weergeven.
Wordt bij elke inschakeling van de douchecabine weergegeven.
AL3
Defect aan de batterij van de klok.
Wordt bij elke inschakeling van de douchecabine weergegeven,
en wanneer men probeert de ontkalkingscyclus te starten.
AL4
Defect van het geheugen waarin het aantal uitgevoerde
cycli “Turks bad” wordt opgeslagen.
Ook als de werking van het Turks bad in orde is, kan de
ontkalkingscyclus niet gestart worden (omdat het aantal
uitgevoerde cycli “Turks bad” niet kan worden opgeslagen en dus
het systeem niet kan aangeven wanneer de ontkalkingscyclus
moet worden uitgevoerd).
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Onderhoud
Wordt bij elke inschakeling van de douchecabine weergegeven,
en wanneer men probeert de ontkalkingscyclus te starten en
wanneer de functie “Turks bad” wordt bediend.
AL5
Niveausensor geblokkeerd of afvoermagneetklep
verstopt.
Wordt weergegeven wanneer men probeert de functie “Turks
bad” in te schakelen.
AL6
Niveausensor geblokkeerd of afvoermagneetklep
verstopt.
Wordt weergegeven wanneer men probeert de functie “Turks
bad” in te schakelen.

IIKRANEN, ALUMINIUM DELEN, STOEL
Normaal is het voldoende de verschillende delen na gebruik af
te drogen. Mocht reiniging nodig zijn gebruik dan een doekje dat
in zeepwater of neutraal reinigingsmiddel is gedrenkt, spoel de
delen af met schoon water en droog ze af.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeders, aceton of
andere oplosmiddelen.
I PERSMONDEN (verticale hydromassage)
I HOOFDDOUCHE
I HANDDOUCHE
Deze onderdelen zijn voorzien van een anti-kalk membraan, dat
gereinigd kan worden door er een sponsje overheen te halen;
wat betreft de normale reiniging, zie hetgeen vermeld voor de
kranen.
I DOUCHEBAK, WANDEN
De douchebak is van een speciale synthetische hars vervaardigd,
die eenvoudig gereinigd kan worden door het oppervlak na
gebruik af te drogen; gebruik voor het verwijderen van eventuele
vlekken een gewoon reinigingsmiddel of zeepwater.
In geval van hardnekkige vlekken, brandplekken of lichte krassen,
kunt u schuurmiddelen gebruiken om het oppervlak licht (en met
rondgaande bewegingen) te polijsten met het ruwe gedeelte van
een sponsje dat uit twee lagen bestaat (een gladde en een ruwere
laag), en vervolgens de delen zorgvuldig afspoelen.
Gebruik geen producten op basis van natriumchloride
(bleekmiddel, zoutzuur, enz.) en/of natriumhydroxide
(soda, enz.).
I GLASPANELEN
De glaspanelen hebben een “Crystal Clear” bescherming, een
speciale behandeling die de vorming van kalk en vlekken door
vocht en badproducten vertraagt, en het glas gemakkelijker
schoon te houden is.
De “Crystal Clear” behandeling vermindert onderhoudstijden
en -kosten, en houdt het glas van de douche langdurig schoon
en glanzend (dit is hoe dan ook afhankelijk van de hardheid van
het water en de gebruiksfrequentie van de douchecabine).
Het onderhoud is zeer eenvoudig: na gebruik van de
douchecabine, de glaspanelen met water afspoelen en
eventueel met een doek afdrogen; gebruik geen vezelsponsjes
en/of schuurmiddelen in crème- of poedervorm.
Zo nu en dan, indien eenvoudig afspoelen niet het gewenste
resultaat geeft, kunnen de glaspanelen met speciale
antikalkmiddelen worden gereinigd.
Indien u na een bepaalde tijd een vermindering van de
waterafstotende kenmerken van het glas mocht opmerken, kunt
u speciale producten aanbrengen, waarmee deze kenmerken
worden hersteld. Wend u voor dit soort onderhoud tot een
Jacuzzi® Servicecentrum.
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Waarschuwingen en opmerkingen
het regelen van de temperatuur uiitsluitend de mengkraan van
de douchecabine te gebruiken.

• De “OMEGA” douchecabine is geen speelgoed: laat
kinderen nooit zonder toezicht in de douchecabine, met
name tijdens de functie “Turks bad”.
• De Omega douchecabines zijn bestemd voor huishoudelijk of
gelijksoortig gebruik, en mogen niet buiten worden
geïnstalleerd. Controleer of de installatie door
vakpersoneel en in overeenstemming met de wet en de
geldende nationale voorschriften werd uitgevoerd.
• Het is gevaarlijk apparaten met elektrische
stroomvoorziening te gebruiken of toegang hiertoe te
hebben vanuit de douchecabine.

• Het waterleidingsysteem (warm/koud water) moet een zo
gelijkmatig mogelijke druk garanderen; grote drukverschillen
kunnen een goede en snelle regeling van de watertemperatuur
verhinderen.
Bij alle onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden
waarbij onderdelen vervangen moeten worden, dienen
originele Jacuzzi® onderdelen te worden gebruikt, omdat
anders de aansprakelijkheid van de fabrikant, voor schade
die voortkomt uit deze werkzaamheden, komt te vervallen.

OP! De stoom komt op een temperatuur van
 LET
bijna 100 °C uit de openingen. Houd tijdens het Turks
bad uw benen niet in het traject van de uitstromende
stoom, of houd ze ten minste op 40 cm afstand van
de opening.
• In de functie “Turks bad” wordt op borsthoogte van de
gebruiker een temperatuur van ongeveer 45 °C bereikt,
uitgaande van een temperatuur van de douchecabine (en
van de ruimte) van ongeveer 20 °C.
• Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, of indien
opeenvolgende cycli “Turks bad” worden gestart (bijv.
fitness-centra, enz.), kan de temperatuur in de douchecabine oplopen tot boven de 50 °C. De wanden rond de
stoel, zullen door de specifieke kenmerken van het
materiaal waaruit ze bestaan op den duur dezelfde
temperatuur aannemen, wat voor sommigen te heet aan
kan voelen: let dus op dat u niet tegen de wand leunt.
• Gebruik geen water met een hogere temperatuur dan 60
°C: de watercircuits kunnen hierdoor beschadigd raken
en bovendien bestaat een grotere kans op kalkaanslag.
• Sluit na gebruik van elke functie “met waterstralen” de
afsluitkraan; het is raadzaam de omstelknop steeds in de stand
“handdouche” te zetten.
• Zet na gebruik van de elektronisch functies de hoofdschakelaar
uit (hfst. “Elektrische veiligheid”, installatiehandleiding)
• Indien de stroom uitvalt terwijl de functie “Turks bad”
ingeschakeld is, wordt deze onderbroken en wordt de ketel
niet schoongespoeld. Het is daarom raadzaam bij herstel van
de stroom de functie “Turks bad” weer gedurende ca. 3
minuten in te schakelen en vervolgens uit te zetten.
• Indien de OMEGA douchecabines van warm water worden
voorzien dat door een goedkope gasgeiser, met mechanische
vlammodulatie wordt geleverd, kan het gebeuren dat de geiser
zich niet kan aanpassen aan de continue afname en dat de
temperatuur aan veranderingen onderhevig is. In dat geval,
indien vervanging door een geiser met elektronische modulatie
niet mogelijk is, is het raadzaam de vlammodulatie van de
geiser door een erkende monteur te laten blokkeren en voor
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