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IT  Il prodotto “ActiClean Cal 
by Jacuzzi®” è disponibile solo 

per il mercato domestico. In alter-

nativa, utilizzare del liquido anti-

calcare non aggressivo,  specifico 

per generatori di vapore (es. acido 
citrico monoidrato in soluzione in-
feriore al 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 

pour le marché intérieur. Alternativement, vous pouvez également utili-

ser 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%).

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

dsmarkt erhältlich. Verwenden Sie alternativ nicht aggressive Anti-Scale-

Flüssigkeiten für Dampferzeuger (z. B. Zitronensäure-Monohydrat in einer 
Lösung mit weniger als 50%).

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

nacional. Alternativamente, utilice líquido antical no agresivo, específica-

mente para generadores de vapor (por ejemplo, ácido cítrico monohidrato 
en una solución inferior al 50%).

RU   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%).

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

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%).

EL  Το προϊόν "ActiClean CAL με Jacuzzi®" διαθέσιμο μόνο για την 

εγχώρια αγορά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μη επιθετικό υγρό αντι-

κλίμακας, 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 anti-

Scale vloeistof, specifiek voor stoom generators (b.v. citroenzuur mo-
nohydraat in een oplossing minder dan 50%).

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

tržište. Alternativno, koristite neagresivnu tekućinu protiv kamenca, 

specifičnu za generatore pare (npr. Monohidrat limunske kiseline u otopini 
nižoj od 50%).

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

na rynku krajowym. Alternatywnie, użyj nieagresywnego płynu 

przeciwdziałającego skalowaniu, właściwego dla generatorów pary (np. 
Monohydrat kwasu cytrynowego w roztworze poniżej 50%).

SE   Produkten "ActiClean Cal by Jacuzzi®" tillgänglig på den 

inhemska marknaden. Alternativt kan du använda icke-aggressiv vätske-

balkvätska, specifik för ånggeneratorer (t.ex. citronsyramonohydrat i en 
lösning som är lägre än 50%).

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

trhu. Alternativně použijte neagresivní kapalinu proti vodnímu kameni, 

specifickou pro parní generátory (např. Monohydrát kyseliny citrónové v 
roztoku nižším než 50%).

"ActiClean 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")
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Avisos
Este equipamento não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capa-

cidades motoras, sensoriais e/ou cognitivas reduzidas ou sem as noções necessá-
rias para a sua utilização.
Certifique-se de que as crianças, se porventura utilizarem o equipamento, são vi-
giadas por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas. 

As crianças devem ser vigiadas para ter a certeza que não brincam com o equipa-
mento. 

É perigoso o uso ou o acesso a aparelhos/dispositivos alimentados pela instala-
ção elétrica situado no interior do equipamento. 

Verifique e inspecione a cabine de sauna, hammam e duche antes de cada utilização.

A duração de utilização do equipamento deve ser adequada ao grau de suporta-
bilidade do utilizador. Saia imediatamente do equipamento caso sinta cansaço e/
ou mal-estar.

�  ATENÇÃO! Não coloque os óleos essenciais diretamente sobre as pedras, pois 
podem pegar fogo! Primeiro dilua-os a na água utilizando o balde específico.

�  ATENÇÃO! Não estenda as toalhas sobre a cobertura de madeira do aquece-
dor, pois podem pegar fogo!

�  Antes de encher o depósito do vaporizador (biosauna), se este estava ligado, 
aguarde pelo menos 5 minutos para que o elemento de aquecimento presen-
te no interior arrefeça.

Não remova, por motivo algum, as etiquetas autocolantes situadas perto do aque-
cedor e/ou dos bocais de vapor; caso se deteriorem, realize a sua substituição.

Durante o funcionamento da sauna, o aquecedor e as pedras estão muito 
quentes: é absolutamente proibido tocar o aquecedor ou as pedras ou 
aproximar-se demasiado. Não remova a grade de proteção do aquecedor.

 O aquecedor permanece quente durante vários minutos mesmo após o 
desligar.

Não obstrua a porta de ventilação da sauna e/ou a entrada de ar presente atrás 
do aquecedor. 
Não obstrua as ranhuras de descarga dos estrados do duche e hammam.

É absolutamente proibido utilizar o equipamento para usos diferentes dos ex-
pressamente indicados.
A Jacuzzi não responde por eventuais danos derivados de utilizações incorretas.

Realize sempre as verificações, os controlos e as manutenções programados. 
Caso as intervenções impliquem a substituição de componentes, devem ser utiliza-
das peças de substituição originais Jacuzzi®, sob pena de anulação da garantia e da 
responsabilidade do Fabricante por danos decorrentes da intervenção executada.

Preste atenção quando entra ou sai do equipamento, dado que as superfícies po-
dem ser bastante escorregadias.

Se o equipamento for utilizado por pessoas diferentes do comprador, este deve 
instruir convenientemente os utilizadores sobre a utilização correta do equipamen-
to e os avisos de segurança.



6

�  No fim da utilização, desligue o interruptor geral (ou os interruptores gerais) 
instalado/s na linha de alimentação do equipamento.

A sauna pode permanecer ligada por um período máximo de 12 horas consecuti-
vas (norma EN 60335-2-53), se não for desligada antes.

Não ligue o aquecedor sem antes ter posicionado as pedras. 
Se, devido ao uso, algumas pedras estiverem partidas, substitua por novas (consul-
te o cap. “Manutenção de rotina”),

Não apoie objetos inflamáveis sobre o aquecedor; não derrame líquidos inflamá-
veis; não cubra em caso algum.

Se a sauna não for utilizada durante um certo período, antes de a utilizar nova-
mente verifique se não há toalhas, roupa ou outros objetos em cima do aquecedor 
e/ou vaporizador.

Não entre na sauna com anéis, colares, etc. sobretudo de metal.

  O vapor obtido com a ebulição da água sai dos bocais (dispensadores) do 
hammam a temperaturas próximas dos 100 °C.     
Não coloque as pernas na trajetória de saída do vapor e pelo menos a 40 cm 
de distância pelos bocais (dispensadores).

É proibido utilizar outros geradores de vapor (por ex. produtos de terceiros) den-
tro de equipamentos Jacuzzi®.

Especialmente durante a sauna, utilize sempre uma ou mais toalhas quando se deita 
sobre os bancos e/ou se apoia às paredes.

Durante as funções manuais (chuveiro de mão, de teto, etc.) evite usar água quente 
com temperaturas superiores a 45 °C.

Se faltar a corrente elétrica durante um programa (hammam, duche, sauna) este inter-
rompe-se; quando voltar a corrente elétrica, o programa tem de ser reiniciado.

O empregador tem de instruir o pessoal encarregado pelo equipamento sobre os 
riscos de acidente, sobre os dispositivos presentes para a segurança do Operador e do 
Cliente e sobre as normas de prevenção de acidentes em vigor, de acordo com as Direti-
vas nacionais do País onde está instalado o equipamento.

E consequentemente, o comportamento do pessoal operador de manutenção, limpe-
za, controlo, etc. tem de cumprir essa norma de prevenção de acidentes.

Antes de realizar qualquer operação, o pessoal envolvido deve estar plenamente cons-
ciente da posição e do funcionamento de todos os comandos e das características do 
equipamento. Também deve ter lido o presente manual completamente.

O Operador tem de instruir adequadamente os utilizadores sobre a utilização correta 
do equipamento e as precauções de segurança. 
A Jacuzzi não assume qualquer responsabilidade caso não sejam cumpridas as indica-
ções de segurança.

avisos adicionais
para o uso profissional
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A sauna contribui para promover o relaxamento físico e mental, para aliviar o stress e para 
criar uma espécie de fuga temporária da rotina diária.  Além disso, fazer regularmente 

uma sauna facilita a eliminação de toxinas, ativa o metabolismo celular da pele, ajudando a 
manter uma pele com aparência fresca, saudável e repousada.
É também verdade o fato que durante a sauna se perde peso, mas isto deve-se exclusivamen-
te à perda de líquido através da transpiração.
 Também os músculos saem beneficiados, especialmente após intensa atividade física: 
com efeito, a transpiração ajuda a eliminar o ácido lático que se forma durante a prática 
desportiva (em todo o caso, deixe passar aproximadamente meia hora da última atividade 
física antes de efetuar uma sessão de sauna).
 Os efeitos positivos de uma sauna feita com regularidade duram aproximadamente uma se-
mana, mas a frequência de utilização é subjetiva: a experiência, adquirida ao longo dos séculos, en-
sina que uma/duas saunas por semana, possivelmente sempre no mesmo dia e com regularidade, 
faz com que o corpo se habitue perfeitamente aos estímulos da sauna e beneficie dos seus efeitos. 
 Em todo o caso, o único aspeto importante é que tenha vontade de a fazer e que se sinta 
totalmente cómodo. 

A duração da sauna é subjetiva. Normalmente, permanece-se na sauna aproximada-
mente 10-15 minutos, para depois tomar um duche frio e descansar; em seguida, é 
possível fazer outra sessão (ou duas). Consulte o referido no cap. “fazer uma sauna”.

A sauna foi concebida e fabricada de acordo com os princípios característicos dos banhos 
de vapor da tradição escandinava. Entre estes, um dos mais importantes é o microclima 
que se cria dentro da cabine, graças 
à troca entre o ar fresco (que entra 
por baixo do aquecedor) e o ar den-
tro da sauna (que, ao aquecer, sobe 
em direção ao teto).
 Por esta razão, a temperatura no 
interior varia dependendo de onde 
se encontra: os valores mais ele-
vados (H) encontram-se perto do 
teto - é nesta zona que se encontra a 
sonda de temperatura - enquanto os 
valores mais baixos se encontram à 
medida que se desce (M/L).

Assim sendo, recomenda-se regu-
lar a temperatura de acordo com 
as suas necessidades e sensações 
e considerar os valores do equipa-
mento como uma indicação.

L

M

H

a sauna 

SASHA sauna
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Biosauna  

É uma sauna “suave” com uma temperatura de 45 a 55 °C e uma humidade relativa (H.R.) 
de aproximadamente 25-35%. 
Este programa permite usufruir de uma agradável sauna regenerante, semelhante aos 
banhos de feno do Alto Ádige, sem cansaço e com possibilidade de inalação das essên-
cias aromáticas. Esta é especialmente indicada para quem não pode suportar o mais mo-
desto esforço cardiocirculatório, que pode exigir a sauna com calor seco, oferecendo os 
mesmos benefícios para a saúde. 
É também adequada como preparação para a sauna finlandesa.

Sauna Romana 

A Sauna Romana é caracterizada por uma temperatura de 60 a 70 °C e por uma humida-
de relativa (H.R.) de aproximadamente 20-25 %; é benéfica e eficaz para a circulação do 
sangue, ajuda a diminuir a tensão muscular e o stress e permite uma transpiração intensa. 

Sauna Finlandesa 

É esta a sauna clássica, chamada também de “calor seco”, cuja temperatura atinge de 80 a 
90 °C e a humidade relativa (H.R.) é muito baixa.

Antes de iniciar a sessão é necessário ligar o aquecedor, de modo que o local, as pare-
des e os bancos, graças ao aquecimento do ar, atinjam uma temperatura confortável. 

 Este tempo de pré-aquecimento depende do programa escolhido e da temperatura 
ambiente (quanto mais baixa for a temperatura característica do programa e mais alta for a 
temperatura ambiente, menor é o tempo de pré-aquecimento). Em todo o caso, use como 
referência o símbolo do “termómetro” presente no ecrã: a temperatura característica do 
programa escolhido é atingida quando todos os sectores estiverem acesos.

Antes de mais, é necessário ligar o aquecedor aproximadamente 45 minutos antes de 
iniciar a sessão, de modo que o local, as paredes e os bancos, graças ao aquecimento 

do ar, atinjam uma temperatura confortável. 

Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, pode acontecer que o calor faça evaporar 
eventuais resíduos devidos ao fabrico do próprio aquecedor: basta arejar o local antes de 
iniciar a sua sessão de sauna. 

Antes de fazer a biosauna e/ou a sauna romana verifique se há água suficiente no de-
pósito do vaporizador; caso contrário, encha-o até aproximadamente 10 cm da abertura. 

�  Se durante os programas de biosauna ou sauna romana no teclado piscar o bo-
tão “jarro”, significa que o depósito está vazio e o vaporizador foi desligado (o 
aquecedor sob as pedras porém permanece ligado). Para continuar a utilizar 
os programas, aguarde pelo menos 5 minutos para que o elemento de aque-
cimento presente no interior arrefeça, encha o depósito e ative novamente o 
programa usando o botão “jarro”.

Certifique-se de que mantém a circulação abrindo a porta presente na parede, sob 
o banco mais alto. Verifique também se o orifício situado em baixo, atrás do aque-
cedor, está livre de obstruções.

os programas 

as características específicas de cada 
programa referem-se a condições 
ambientais ideais (~ 22-25 °C ). 
Nota: para garantir a performance 
ideal do gerador de vapor é necessá-
rio que a tensão de alimentação cor-
responda ao valor nominal (230 V ~).  

operações preliminares

operações preliminares

H2O
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Ligue o interruptor principal: o sistema entra em estado “aguardar comandos” e o botão 
ON/OFF do teclado ilumina-se com luz branca.

Prima o botão ON/OFF: acende-se com luz azul e simultaneamente acendem-se os botões 
correspondentes aos programas e o de alarme: o teclado está pronto para receber os comandos.
NOTAS: 
-  Este estado dura cerca de um minuto, após o qual, se não for premido qualquer botão, o 

sistema volta ao estado “aguardar comandos”.
- A ativação de qualquer botão está associada a um sinal sonoro.
-  Se estiver presente o kit áudio (opcional) no teclado também se acendem os botões corres-

pondentes ao sistema áudio.

Escolha um dos três programas e ative-o, premindo um dos botões indicados (quando 
premido, o botão fica azul):

- Biosauna (o botão “jarro” pisca e é emitido um sinal sonoro: verifique se há água no vapori-
zador e prima novamente o botão “jarro”; se não premir o botão, o vaporizador não é ativado 
e o programa é realizado em modo “seco”).

- Sauna Romana (o botão “jarro” pisca e é emitido um sinal sonoro: verifique se há água no 
vaporizador e prima novamente o botão “jarro”; se não premir o botão, o vaporizador não é 
ativado e o programa é realizado em modo “seco”).

- Sauna Finlandesa

  Todos os programas podem ser desligados, a qualquer momento, premindo o botão 
correspondente ao programa. É também possível passar de um programa ao outro, des-
ligando primeiro o que está a decorrer. 

A humidade relativa varia de modo significativo devido à distribuição dos valores de tem-
peratura dentro da sauna; por isso, os valores mostrados pelo higrómetro têm um carácter 
indicativo.

Durante as primeiras utilizações da sauna finlandesa, pode verificar-se a presença de con-
densações de vapor do lado interno dos vidros: estas são causadas pela humidade da madei-
ra e desaparecem com o uso.

 O valor da temperatura dentro da cabine (indicativo e medido perto do teto) é in-
dicado pelo símbolo “termómetro” presente no teclado; este está subdividido em três 
sectores, cujo acendimento (progressivo) corresponde ao aumento da temperatura. A 
temperatura característica do programa escolhido é atingida quando todos os sectores 
estiverem acesos.

 A cada programa está associada uma luz colorida predefinida (no teclado acende-se o 
símbolo ilustrado), estudada especificamente para exaltar as sensações de bem-estar e 
relaxamento de Sasha.
Consulte o capítulo “Cromodream®” para obter mais informações. 

Como referência útil para a permanência na sauna, é fornecida uma clepsidra; o tempo 
necessário para a areia passar de um bulbo ao outro é de aproximadamente 15 minutos.

como ativar 
os programas

cada programa
pode durar 6 

ou 12 horas
(a duração é decidi-
da na fase de insta-

lação usando um 
interruptor específico; 

consulte o manual 
correspondente).
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Certifique-se de que tem tempo suficiente: um ciclo (várias sessões) de sauna demora 
aproximadamente duas horas. Tente aproveitar unicamente os benefícios derivados do 

intercalar rítmico do calor e do frio. Em todo o caso, confie completamente no seu corpo: na 
verdade, é ele que lhe dirá quanto deve durar uma sessão de sauna e quantas vezes esta deve 
fazer parte da sua vida.

Não inicie uma sessão de sauna com o estômago cheio: após uma refeição normal, é 
conveniente aguardar pelo menos três horas, de modo a dar ao organismo todo o tempo 
de completar a digestão; se estiver com o estômago vazio, um lanche leve é   o ideal, sem 
sobrecarregar o organismo com uma longa digestão.

Tente beber apenas antes (especialmente após atividade física intensa) e/ou após a 
sauna (também entre uma sessão e a outra, se desejar fazer mais do que uma); se possí-
vel, não ingira líquidos durante a sauna, caso contrário, diminui o efeito depurante. 
 Beber um chá de ervas quente antes da sessão também ajuda a preparar o corpo para 
o processo de transpiração.

Certifique-se de que retira eventuais anéis, colares, etc. especialmente se de metal, 
dado que ficariam muito quentes se submetidos às altas temperaturas da sauna.
Obviamente, tão pouco use óculos, dado que assim que entrasse na sauna ficariam ime-
diatamente embaciados.
 É possível usar lentes de contacto, apesar da sua superfície poder aquecer e assim 
secar-se: nesse caso, é conveniente pestanejar frequentemente, de modo a manter as 
lentes húmidas.
 Nunca leve para a sauna telemóveis, computadores de mão, etc., inclusive por uma 
questão de relaxamento!

  Faça um duche, com água quente a seu gosto; isto é importante para remover da pele 
todos resíduos de gordura e de eventuais produtos cosméticos. Enxugue-se bem: a pele 
deve estar completamente seca.
 Pode prolongar ulteriormente esta fase preliminar imergindo, durante algum tempo, 
os pés em água quente (aproximadamente 5 minutos em água a 40 °C).

No início, una sessão de sauna pode durar aproximadamente 8-12 minutos; em seguida, 
pode durar um pouco mais (15 minutos). Em todo o caso, dê ouvidos ao seu corpo e às 

suas sensações: a sauna não é uma competição para ver quem resiste mais tempo (a ampu-
lheta presente na sauna é apenas um guia, se sentir necessidade de sair faça-o, mesmo se 
passaram apenas cinco minutos).

 Coloque sempre uma toalha debaixo de si, sob as costas e também debaixo dos pés, 
se estiver sentado.
 Não há necessidade de cobrir a cabeça, pois o calor da sauna não danifica absoluta-
mente o cabelo. 

 Nu (pois qualquer peça de vestuário, especialmente sintético, impede a transpi-
ração) sente-se ou deite-se no banco que preferir, tendo em mente que quanto mais alto 
estiver, mais a temperatura será elevada e maior será a transpiração; por isso, no início é 
preferível posicionar-se no banco inferior, para se habituar gradualmente à temperatura. 

�  ATENÇÃO! Não estenda as toalhas sobre a cobertura de madeira do aquece-
dor, pois podem pegar fogo!

fazer uma sauna
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  Se assim o desejar, alguns minutos antes de sair, coloque lentamente água sobre as pe-
dras, de modo a aumentar repentinamente a sensação de calor e a humidade do ar, aumen-
tando assim a transpiração; se o desejar, antes misture na água a sua essência preferida. 

�  ATENÇÃO! Não coloque as essências ou os óleos essenciais diretamente so-
bre as pedras, pois podem pegar fogo!     
Se estiver a faze a biosauna ou a sauna romana, não coloque as essências ou 
os óleos essenciais diretamente na água do vaporizador, utilize o recipiente 
esférico situado em cima da tampa do vaporizador.

 Com o tempo e a prática aprenderá a saber manter o grau de humidade relativa certo, 
doseando a quantidade de água a derramar sobre as pedras e realizando um adequada 
circulação do ar.

 No entanto, nem a todas as pessoas pode ser agradável esta explosão de calor: expe-
rimente primeiro com pouca água, para testar o resultado e eventualmente continue a 
operação.

 Em todo o caso, dois minutos antes de sair da sauna, sente-se (no banco mais baixo) de 
modo a habituar o seu corpo à posição vertical.

 Quando tiver saído, o seu corpo precisa de ser oxigenado: respire lentamente, possivel-
mente através do nariz e caminhe de modo relaxado e descontraído (não fique completa-
mente parado, caso contrário, o sangue “cai” nos vasos dilatados dos membros inferiores).
Não espere pelos primeiros arrepios para tomar um duche refrescante!
 

 Não há nada melhor do que água fria para restaurar o valor normal da temperatura 
corpórea e remover da pele todos os resíduos de transpiração: 

-  usando o chuveiro de mão e seguindo a direção da circulação sanguina, comece do 
exterior do pé direito, subindo até à virilha para depois descer pela parte interna;

-  faça o mesmo para o pé e a perna esquerdos. 

-  depois passe ao braço direito, ao braço esquerdo, ao ventre, ao estômago passando 
depois ao rosto e à cabeça; 

- por último, passe aos ombros e às costas.

 A água gelada produz o efeito máximo “temperante” no corpo, mas a água tépida 
também pode servir. 

  Também imergir-se num banho de água fria contribui para exaltar os efeitos da sau-
na: após a imersão (máximo 10-20 segundos), esforce-se para respirar lentamente, sem 
conter a respiração. 
 Porém, se sofre de tensão alta, limite-se a molhar-se com uma esponja ou com o chu-
veiro de mão.

 Neste momento pode lavar os pés em água quente, para acelerar o processo de aclima-
tação do seu corpo; em seguida também é possível continuar as aplicações de água fria, 
de modo a exaltar o efeito do contraste térmico no sistema vascular e realize um novo 
banho quente aos pés (as extremidades não devem arrefecer excessivamente).
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  Relaxe-se: enrole-se num roupão macio e deite-se numa espreguiçadeira, para que o 
processo de transpiração termine e o coração volte ao seu ritmo normal.
 Para maximizar o efeito depurante, assuma líquidos só após ter terminado a sauna: 
bebidas ricas em sais minerais e/ou chá de ervas (sem açúcar), em quantidade aproxima-
damente de 1-2 litros, ajudam o organismo a restabelecer o grau de hidratação correto. 
Em todo o caso, quando sentir necessidade, beva.

 Agora, e só se assim o desejar, pode voltar fazer uma ou duas saunas, seguindo o pro-
cesso descrito acima. Em todo o caso, confie plenamente nas sensações que o seu corpo 
lhe transmite.

 Não pratique atividades físicas durante e após a sauna.

• A finalidade da sauna é a de fazer relaxar e sentir à sua vontade durante todo o percurso 
de bem-estar que este tratamento lhe proporciona. Para aproveitar plenamente destes 
benefícios, em completa segurança, antes de utilizar a sauna é sempre recomendado 
solicitar o parecer do seu médico.

• Se sofre de reumatismo, evite a imersão fria após a sauna.

• A sauna não é recomendada a pessoas com disfunções do sistema cardiocirculatório, 
inflamações agudas internas, epilepsia e a portadores de pace-maker.  Também é desa-
conselhada no caso de constipação e/ou gripe.

• As mulheres grávidas devem utilizar a sauna sob rigoroso controlo médico.

• Não utilize a sauna durante o período de convalescênça após uma intervenção cirúrgica.

Consulte também o cap. “Avisos”.

contraindicações
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O    ritual do Hammam contribui para criar um estado de bem-estar, reduzindo os efeitos 
nocivos do stress quotidiano. É agradável e benéfico em qualquer período do ano, quer 

no inverno, para prevenir o incómodo relacionado com constipações e aliviar o sistema mus-
cular, quer no verão, para baixar a temperatura corpórea dando um efeito refrescante e para 
facilitar o bronzeado (ou iluminá-lo, quando a pele já está bronzeada), pois estimula a lim-
peza profunda da pele. 

O hammam estimula ainda a renovação da água presente dentro do corpo e mantém 
livres as vias respiratórias humedecendo-as, o que é importante porque vivemos em 

ambientes geralmente demasiado secos. Além disso, provoca a vasodilatação e, consequen-
temente, uma melhor nutrição da pele.

A duração do hammam é subjetiva. Normalmente, um tratamento completo pode 
durar aproximadamente 30-45 minutos, que podem ser intervalados por duches 
ou cascatas de água a fim de refrescar a pele. Em todo o caso, consulte as instruções 
presentes no cap. “fazer um hammam”.
 

Tepidarium  
Este programa, caracterizado por uma saturação de vapor média e por uma temperatura 
de aproximadamente 38 °C, pode ser considerado o primeiro passo para o verdadeiro 
banho de vapor húmido. A temperatura baixa estimula o início do aquecimento do corpo 
e a abertura dos poros da pele.

Hammam  
Normalmente associado a massagens, o hammam representa um momento de relaxa-
mento e de verdadeiro bem-estar. A saturação de vapor é elevada e a temperatura ronda 
os 40 °C. 

Calidarium 
É o programa com a temperatura mais alta (aproximadamente 42 °C) e a saturação de 
vapor é próxima a 100%. A sudação é intensa, promovendo a desintoxicação natural do 
corpo.

A ativação do hammam depende do número de vezes que os vários programas foram 
ativados anteriormente; quando este número se encontra entre 40 e 60 e prime o bo-
tão correspondente a um dos programas, o símbolo do jarro presente no ecrã pisca 
(luz azul) durante alguns segundos: este aviso indica que é aconselhável efetuar um 
ciclo anticalcário (todavia, a função hammam ainda se encontra disponível).
 Porém quando for atingido o número máximo de ciclos de vapor ativáveis (60) 
a função deixa de estar disponível (o símbolo do jarro pisca com luz branca); é necessário 
efetuar o ciclo anticalcário.
 Excecionalmente, é possível adiar a ativação do ciclo anticalcário e continuar 
assim a utilizar o hammam mais algumas vezes.
Consulte o capítulo “Ciclo anticalcário”.

nota sobre o funcionamento 
do hammam em relação 

ao ciclo anticalcário

por ciclo de vapor entende-
se a ativação de um dos 
programas disponíveis

os programas

as características específicas de cada 
programa referem-se a condições 
ambientais ideais (~ 22-25 °C / H.R. = 
40-60 %). 
Nota: para garantir a performance 
ideal do gerador de vapor é necessá-
rio que a tensão de alimentação cor-
responda ao valor nominal (230 V ~).  

SASHA hammam
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Se desejar, pode enriquecer o banho de vapor com a sua essência preferida ou com 
os sticks perfumados específicos (*): extraia os dispensadores do seu alojamento, fazendo 
como ilustrado, e insira um stick em cada um (recomenda-se que corte o stick em dois, co-
locando um pedaço em cada dispensador); ou utilize algumas gotas da essência preferida. 
Volte a fechar os dispensadores, carregando até se encaixarem.

(*) produto disponível apenas para o mercado interno

  Ligue o interruptor principal: o sistema entra em estado “aguardar comandos” e o bo-
tão ON/OFF do teclado ilumina-se com luz branca.
NOTA: quando liga a tensão do equipamento, tem de aguardar aproximadamente sete mi-
nutos antes de utilizar o hammam (o símbolo do termómetro pisca); isto para permitir ao 
computador de bordo iniciar o sistema eletrónico de gestão.

  Após esta fase, prima o botão ON/OFF: que se acende com luz azul e simultaneamente 
acendem-se os botões correspondentes aos programas, o de alarme e o correspondente 
ao anticalcário. Neste momento o teclado está pronto para receber os comandos.
NOTAS: 
-  Este estado dura cerca de um minuto, após o qual, se não for premido qualquer botão, o 

sistema volta ao estado “aguardar comandos”.
- A ativação de qualquer botão está associada a um sinal sonoro.
-  Se estiver presente o kit áudio (opcional) no teclado também se acendem os botões corres-

pondentes ao sistema áudio.

 Escolha um dos três programas e ative-o, premindo um dos botões indicados (quando 
premido, o botão fica azul):

- Tepidarium

- Hammam

- Calidarium

NB: se quando ativar um dos programas, piscarem as teclas indicadas ao lado (tepidarium+on-
-off), significa que não há líquido anticalcário suficiente dentro do depósito. Recorde-se de 
enchê-lo antes de realizar o ciclo anticalcário (consulte o capítulo correspondente).

  Após alguns minutos, o vapor começa a sair pelos bocais.

 Todos os programas podem ser desligados a qualquer momento, premindo o botão cor-
respondente ao programa. Também é possível passar de um programa ao outro: primeiro 
desligue o em curso, aguarde cerca de três minutos para que seja realizada a descarga e o 
enxaguamento do gerador de vapor e depois prima o botão do programa desejado. 

operações preliminares

como ativar 
os programas

cada programa
pode durar 45 minutos 
ou continuar segundo 

um ciclo de 12 horas
(consulte também 

o cap. “Funções 
relacionadas com o 

bloqueio do teclado”)
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Chuveiro de teto 
Situado no teto da cabine, o seu jato ajuda a estimular o aparelho cardiovascular.

Boca de abastecimento 
Situada sobre a pia, é muito útil para refrescar rapidamente o rosto e os braços (situada 
por cima da pia da água).

Chuveiro de mão 
Ideal para se refrescar, tonificar a pele e melhorar a tonicidade muscular.

Antes de utilizar as funções manuais, recomenda-se que regule a temperatura da água no 
valor desejado.

  Rode o manípulo (M) de modo que a marca de referência coincida com o valor escolhido. 
O manípulo possui um bloqueio de segurança que bloqueia a temperatura a 38 °C; para 
selecionar temperaturas superiores, carregue no botão (P).

�  A temperatura máxima da água misturada nunca deve superar os 45 °C!

  Teste a temperatura da água: 
- coloque o anel (G) do desviador na posição correspondente à boca de abastecimento e 
rode a torneira (R) para fazer correr a água.

  Quando a água estiver à temperatura desejada, rode o anel (G) para a posição:

- A: se deseja utilizar a boca de abastecimento.
- B: para utilizar o chuveiro de teto.
- C: para utilizar o chuveiro de mão.

Após cada utilização, recorde-se de fechar a torneira (R) e colocar o anel do desviador no 
símbolo “boca de abastecimento.
Caso tenham sido selecionadas temperaturas superiores a 38 °C, coloque o manípulo (M) do 
misturador antes do bloqueio de segurança.

as funções manuais

como ativar
as funções manuais

P

M

38 °C
100 °F

38

50

G
R

A

B

C

  O valor da temperatura dentro da cabine é indicado pelo símbolo “termómetro” presente 
no teclado; este está subdividido em três sectores, cujo acendimento (progressivo) corres-
ponde ao aumento da temperatura. Quando também o último sector se acende, significa 
que foi atingida a temperatura ideal correspondente ao programa selecionado.

   ATENÇÃO! O vapor sai a uma temperatura próxima dos 100 °C!  
Afaste as pernas da trajetória da saída do vapor ou mantenha-as a pelo me-
nos 40 cm dos bocais (dispensadores) de saída.

 A cada programa está associada uma luz colorida predefinida (no teclado acende-se o 
símbolo ilustrado), estudada especificamente para exaltar as sensações de bem-estar e 
relaxamento de Sasha.
Consulte o capítulo “Cromodream®” para obter mais informações. 
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fazer um hammam Mergulhe numa atmosfera quase surreal, onde o tempo não pode entrar. O hammam 
induz a abandonar-se, afastando o stress e o cansaço.  

Segundo a antiga tradição, o hammam prevê uma sucessão de várias “salas”, semelhante ao 
praticado nas antigas termas Romanas:

 Antes de mais, se necessário, lave o banco usando o chuveiro de mão.

 Dispa-se de tudo o que lhe possa recordar o mundo externo, tome um duche (com 
água quente a seu gosto) e enxugue-se bem. 

  Em seguida, selecione o programa desejado e deixe-se envolver pelo vapor, sentando-
-se ou deitando-se no banco.
O calor-húmido cura, com uma espécie de aerosol natural, problemas no nariz, garganta 
e brônquios; agindo ainda nas dores reumáticas e artríticas, diminuindo o desconforto.

Inicialmente, pelos bocais (dispensadores) pode sair água de condensação; no entanto, esta 
pára uma vez estabilizada a temperatura.

 Quando o desejar, pode tomar um duche para se refrescar e utilizar uma luva de crina 
para reativar a circulação.

Em todo o caso, dê ouvidos ao seu corpo e às suas sensações: se sentir necessidade de sair, 
faça-o, mesmo se passaram apenas cinco minutos.

 A transpiração que caracteriza a utilização do hammam é menos intensa do que na 
sauna, mas dado que a permanência geralmente é mais prolongada, o resultado final 
muitas vezes é que a quantidade de líquidos eliminados é superior.

Em caso de constipação e/ou gripe, uma passagem pelo hammam seguida de descanso pro-
longado na cama permite continuar o processo de sudação e ajudará a recuperar a boa forma.

  A última fase envolve a utilização de uma nebulização de água fria para fechar os po-
ros, tonificar os músculos e dar um impulso de energia a todo o corpo.

  Antes de voltar à realdade, tome o seu tempo: lentamente, possivelmente entre um 
chá e uma leitura preguiçosa, voltando aos ritmos e aos sons do mundo que tinha ficado 
de fora.

 Agora, e só se assim o desejar, pode fazer outra ou no máximo duas-três sessões, se-
guindo o processo descrito acima. Em todo o caso, confie plenamente nas sensações que 
o seu corpo lhe transmite.

Terminada a utilização, só desligue o interruptor geral quando o botão do programa que es-
tava a utilizar se acender com luz branca (caso contrário, seriam impedidas a lavagem e a 
drenagem do gerador de vapor).
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• A finalidade do hammam é a de o fazer relaxar e sentir à vontade durante todo o percur-
so de bem-estar que este tratamento lhe proporciona. Para usufruir plenamente destes 
benefícios, em completa segurança, antes de utilizar o hammam é sempre recomendado 
solicitar o parecer do seu médico.

• O hammam é contraindicado a pessoas com dermatite inflamatória ou psoríase, que 
pioram devido à humidade, ou com distúrbios como verrugas, porque se podem trans-
mitir aos outros.

• Deve ser utilizado com prudência por quem sofre de micoses e/ou tem uma predispo-
sição para contrair essa patologia. Com efeito, o ambiente quente-húmido facilita a sua 
difusão, bem como a das bactérias.

• O hammam não é recomendado a pessoas com disfunções do sistema cardiocirculató-
rio, inflamações agudas internas, epilepsia e a portadores de pace-maker. 

Consulte também o cap. “Avisos”.

Ciclo anticalcário 
Para resolver os problemas causados por uma possível formação de calcário no gerador de 
vapor, Sasha está equipado com uma função que, graças à ação de um produto específico, 
permite reduzir a formação de eventuais incrustações.

�  Para garantir a limpeza completa do gerador de vapor é indispensável realizar 
o ciclo anticalcário, aproximadamente, a cada 40-60 ciclos de vapor (em todo 
o caso, após 60 ciclos de vapor, deixa de ser possível utilizar o hammam).

 

A necessidade de realizar o ciclo anticalcário é sinalizada pela intermitência do botão 
“jarro” (quando o botão pisca só com luz branca significa que é absolutamente necessário 
realizar o ciclo anticalcário) (consulte também o cap. “Em caso de dificuldade”).
NOTA: se estiver presente o sistema de telecomando, o “jarro” também pisca no menu corres-
pondente ao hammam.

A duração do ciclo é de cerca de 10 horas: durante este tempo estão disponíveis a 
função “alarme” e o sistema áudio, mas não o hammam (as funções manuais podem 
ser utilizadas).

Prepare a mistura anticalcário como indicado (*).

100 ml

750 ml H2O
x 4

21 3

(*) quantidade referente ao produto Jacuzzi® “ActiClean Cal” (disponível apenas para o mercado nacional); consulte 

sempre as informações no rótulo do produto utilizado.

como fazer

contraindicações
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  Prima o botão “jarro” e aguarde que se apague; depois prima-o novamente: este come-
ça  piscar, para indicar que tem aproximadamente 10 minutos à disposição para verter o 
líquido anticalcário.

NOTA: se nesse período de tempo não for vertido o líquido, a função é anulada; por isso, se premer 
acidentalmente o botão “jarro”, basta aguardar que passe esse tempo para sair da função.

  Desenrosque a tampa do bocal anticalcário, insira o bico e verta o líquido na abertura 
usando a garrafa fornecida; depois volte a enroscar a tampa.

1

2
3

4

 Quando o botão “jarro” deixar de piscar, a função tem início.

 Terminado o tempo programado, começa o ciclo de descarga e limpeza do gerador de 
vapor, durante o qual o botão “jarro” recomeça a piscar; quando o mesmo se acender com 
luz branca (fixa), o ciclo pode ser considerado concluído.

- Não desligue o interruptor geral antes do ciclo anticalcário ter terminado, caso 
contrário irá interromper a descarga e lavagem do gerador de vapor.

- Se durante o ciclo anticalcário ocorrer uma falta de energia elétrica, o ciclo permanece na 
memória e ao voltar a corrente, o ciclo continua pelo tempo restante e termina como indica-
do acima.

�  Nos modelos sem sistema automático, recomenda-se que também realize a 
limpeza do filtro de impurezas, situado sob o gerador de vapor (ver cap. “Ma-
nutenção especial”).

- Recomenda-se que mantenha sempre uma embalagem de líquido anticalcário de reserva.



19

(1) Prima o botão indicado: acende-se com luz azul; passados alguns segundos, a luz 
fica branca.

(2) No prazo de 4 segundos, prima o botão indicado, o qual se acende com luz azul 
que, passados alguns segundos, fica branca.

(3) No prazo de 4 segundos, prima então o botão indicado: também este se acende 
com luz azul que, passados alguns segundos, fica branca-: em seguida, o ciclo anticalcá-
rio é interrompido.

1

2

3

Dependendo de quando interrompe o ciclo anticalcário, a contagem dos ciclos de vapor feitos é 
interrompida, permitindo assim poder utilizar a função hammam por um certo número de vezes.
 Ou seja, cada hora feita de ciclo anticalcário permite ter à disposição mais 6 ciclos de va-
por, antes que o sistema bloqueie novamente a utilização. Da mesma forma, depois de duas 
horas os ciclos de vapor serão 12, depois de três horas 18 e assim por diante; obviamente, 
quando o ciclo anticalcário é feito por completo, a contagem é anulada, tornando assim no-
vamente disponível o número completo de ciclos de vapor.
 Note que se o ciclo for interrompido antes de terminar uma hora (por ex. passados 59 
minutos) os 6 ciclos de vapor adicionais não ficam disponíveis.

�  ATENÇÃO! Atrasar a ativação do ciclo anticalcário pode prejudicar seriamente 
a eficiência do gerador de vapor, bem como dar origem a potenciais condi-
ções de perigo.
Jacuzzi recomenda vivamente realizar o ciclo anticalcário sempre que é indi-
cada a necessidade.

interromper o ciclo  
anticalcário

nota sobre a contagem 
do número de ciclos de 

vapor e a interrupção 
do ciclo anticalcário
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Excecionalmente, é possível adiar o momento de ativação do ciclo anticalcário e continuar 
assim a utilizar a função hammam mais algumas vezes. 
 Para isso faça como indicado abaixo.

�  ATENÇÃO! O ciclo anticalcário contribui para a eficiência perfeita do gerador 
de vapor e, por isso, é aconselhável efetuá-lo sempre que for sinalizada a ne-
cessidade (veja o cap. “Hammam - Nota sobre o funcionamento do hammam em 
relação ao ciclo anticalcário”). 

(1) Prima o botão indicado: acende-se com luz azul; passados alguns segundos, a luz 
fica branca.

(2) No prazo de 4 segundos, prima o botão indicado, o qual se acende com luz azul 
que, passados alguns segundos, fica branca.

(3) No prazo de 4 segundos, prima então o botão indicado: também este se acende 
com luz azul que, passados alguns segundos, fica branca-: em seguida, o ciclo anticalcá-
rio é interrompido.

1

2

3

É possível realizar 20 ciclos de vapor “extra” (o símbolo do jarro, quando ativa um progra-
ma de hammam, pisca com luz azul).
 

Passados estes 20 ciclos de vapor a função é novamente bloqueada.

Depois do primeiro “desbloqueio manual” é possível adiar novamente a ativação do 
ciclo anticalcário (sempre por um número “extra” igual a 20).

�  
ATENÇÃO! Atrasar a ativação do ciclo anticalcário pode prejudicar seriamente a efi-
ciência do gerador de vapor, bem como dar origem a potenciais condições de perigo.

  
Jacuzzi recomenda vivamente realizar o ciclo anticalcário sempre que é indicada a 
necessidade.

adiar a ativação do 
ciclo anticalcário

(função “desbloqueio manual”)
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Duche sensorial: perfeitamente integrado nos percursos de bem-estar da sauna e do ham-
mam ou também para experimentar sozinho, abandonando-se às variadas formas da 

água libertada pelos vários jatos. Tudo associado aos jogos de cor com uma luz envolvente, 
para uma participação total dedicada à energia e ao relaxamento.
 

Névoa fria 

Jato nebulizado, muito fino, quase aveludado; ideal para um duche fresco, a associar ao 
hammam. Dá ao corpo uma agradável sensação de tonicidade e vitalidade.

Chuva fina 

Gotículas de tamanho médio e jato em forma de cone. 

Chuva tropical 

Um jato mais forte e enérgico, em relação ao anterior, com efeito “massagem”.

Chuveiros de teto 

Dois jatos “de chuva”, situados no teto da cabine, que estimulam o aparelho cardiovas-
cular; regulados de modo a fornecer água moderadamente fria, são ideais após a sauna 
finlandesa para desfrutar de uma explosão de bem-estar (neste caso, evite abrir tornei-
ra completamente: os jatos de água violentos devem ser evitados; a cabeça deve 
sempre ser molhada por último).

Cascata 

Um jato de água orientável que flui da parede, capaz de realizar uma massagem delicada 
nos músculos do pescoço e das costas.

Chuveiro de mão 

Ideal para se refrescar, tonificar a pele e melhorar a tonicidade muscular.

os  programas

as funções manuais

SASHA shower
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Torneiras
Antes de utilizar qualquer função, recomenda-se que regule a temperatura da água no valor 
desejado.

O programa “Névoa fria” fornece apenas água fria. 

  Rode o manípulo (M) de modo que a marca de referência coincida com o valor esco-
lhido. O manípulo possui um bloqueio de segurança que bloqueia a temperatura a 38 °C; 
para selecionar temperaturas superiores, carregue no botão (P).

�  A temperatura máxima da água misturada nunca deve superar os 45 °C!

  Teste a temperatura da água: 
- pegue no chuveiro de mão.
- coloque o anel (G) do desviador na posição correspondente e rode a torneira (R) para 
fazer correr a água.

  Quando a água estiver à temperatura desejada, rode o anel (G) para a posição:

- A: se desejar utilizar os programas do duche sensorial (ativados com o teclado).

- B: para utilizar os chuveiros de teto.
- C: para utilizar a cascata
- D: para utilizar o chuveiro de mão.

Cascata
Situada na parede do fundo, fornece um jato de chuva. Pode ser rodada para adaptar a dire-
ção da água de acordo com as suas preferências.

Após cada utilização, recorde-se de fechar a torneira (R) e colocar o anel do desviador no 
símbolo “chuveiros de teto”.
Caso tenham sido selecionadas temperaturas superiores a 38 °C, coloque o manípulo (M) do 
misturador antes do bloqueio de segurança.

uso das funções manuais
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M
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Regule a temperatura da água como indicado acima.

O programa “Névoa fria” fornece apenas água fria. 

  Coloque o anel (G) do desviador na posição indicada e depois abra a torneira (R).

  Ligue o interruptor principal: o sistema entra em estado “aguardar comandos” e o bo-
tão ON/OFF do teclado ilumina-se com luz branca.

  Prima o botão ON/OFF: acendem-se os botões correspondentes aos programas e o do 
alarme. Neste momento o teclado está pronto para receber os comandos.

NOTAS: 
-  Este estado dura cerca de um minuto, após o qual, se não for premido qualquer botão, o 

sistema volta ao estado “aguardar comandos”.
- A ativação de qualquer botão está associada a um sinal sonoro.

 Escolha um dos três programas e ative-o, premindo um dos botões indicados (quando 
premido, o botão fica azul):

- Névoa fria

- Chuva fina

- Chuva tropical

  Todos os programas podem ser desligados a qualquer momento, premindo o botão 
correspondente ao programa. 
É ainda possível passar de um programa ao outro: desligando primeiro o em curso e de-
pois premindo o botão do programa desejado. 

Terminado o programa, este pode ser iniciado novamente premindo outra vez o botão cor-
respondente. 

Após cada utilização, recorde-se de fechar a torneira (R) e colocar o anel do desviador no 
símbolo “chuveiros de teto”.
Caso tenham sido selecionadas temperaturas superiores a 38 °C, coloque o manípulo (M) do 
misturador antes do bloqueio de segurança.

 A cada programa está associada uma luz colorida predefinida (no teclado acende-se o 
símbolo ilustrado), estudada especificamente para exaltar as sensações de bem-estar e 
relaxamento de Sasha.
Consulte o capítulo “Cromodream®” para obter mais informações.  

operações preliminares

cada programa
dura aproximada-

mente 1 minuto

GR

como ativar 
os  programas
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Percursos de bem-estar
Quer deseje libertar-se do stress quotidiano com uma sauna, quer deseje relaxar mergulhan-
do no quente vapor de um hammam, muitas são as possibilidades oferecidas por Sasha.
A utilização em sequência dos vários programas, possivelmente combinados com uma músi-
ca sugestiva difundida pelos altifalantes da sauna e/ou hammam, representa uma experiên-
cia emocionante de bem-estar e um incentivo para dedicar cada vez mais tempo ao cuidado 
do seu corpo.

Eis alguns exemplos:

  Comece pelo programa caracterizado pela temperatura mais baixa para depois ir “su-
bindo”, até experimentar os efeitos das temperaturas mais altas. 

 Sendo assim, na sauna selecione o programa de biosauna, para passar depois à sauna 
romana e depois à finlandesa.

 No hammam selecione o programa tepidarium, para depois passar ao hammam e por 
fim ao calidarium.

Com Sasha, na versão com 3 módulos (sauna+duche+hammam), é possível dispor de ainda 
mais variações do tema “bem-estar”. Eis um exemplo de programas em sequência, que consti-
tui uma simples sugestão e convite a experimentar as muitas variantes oferecidas por Sasha.

  Inicie com uma sessão de hammam (máx. 30 minutos).

  Vá para o duche e selecione o programa “névoa fria”; em seguida, uma sessão de repou-
so durante cerca de 10-15 minutos.

  Entre na sauna e selecione o programa “biosauna” (10-15 minutos aprox.).

  Entre novamente no duche e selecione o programa “duche tropical”; depois repouse 
durante cerca de 20 minutos.

  Se o desejar, faça outra sauna com temperatura mais elevada (por exemplo, a sauna 
finlandesa, 10-12 minutos máx.).

  Um duche enérgico com os chuveiros de teto (com água moderadamente fria) e uma 
última sessão de repouso, em tranquilidade total antes de retomar o contacto com a nor-
malidade quotidiana.

Cada programa deve ser utilizado de acordo com os métodos ilustrados nos respectivos ca-
pítulos.

Não exceda os tempos de permanência: confie sempre nas sensações que o seu corpo lhe 
transmite.

percurso “vertical”

percurso “transversal”
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Cromodream®
A função Cromodream® aproveita as propriedades das cores, estimuladoras e ao mesmo tempo 
reguladoras dos nossos estados de espírito. De especial relevância a nível psicológico é a ação 
de sequências de cores bem definidas, que influenciam o bem-estar e o equilíbrio interior.

Cromodream® permite mergulhar num “banho” de cor com uma tonalidade fixa, ou variável, 
de acordo com os ciclos que podem ser selecionados com o teclado.

Branco. Serve de luz de serviço

Azul. Estimula o relaxamento e a distensão, com efeito tranquilizador no sistema 
nervoso central; prepara para o repouso e contribui para um sono tranquilo.

 Cor-de-laranja. Tende a aumentar a pressão arterial; representa a vitalidade e “recar-
rega” quem está cansado; estimula a respiração profunda.

Amarelo. Ajuda à concentração e combate os estados depressivos; melhora o humor 
e o estado de bem-estar geral, estimulando a alegria e lucidez.

Verde. Facilita o sono e normaliza os estados de irritabilidade, a sua energia de tipo 
neutro apresenta propriedades reequilibrantes, proporcionando serenidade e paz interior.

Relax 
Composto pelas cores azul escuro/cor-de-laranja/azul claro/branco, esta sequência pro-
porciona distensão e relaxamento; a nota cor-de-laranja contribui para aquecer uma se-
quência com tendência para as cores “frias”.

Sunlight 
Um trio de cores (amarelo/laranja/branco), intervalados por momentos de azul e roxo, 
que evoca os benéficos efeitos da luz solar; o amarelo alternado ao roxo melhora o tom 
do humor e do equilíbrio psicofísico em geral.

Cromodream 
Este ciclo confere uma experiência completa de toda a gama de cores. As cores compos-
tas de forma complementar, misturam-se agradavelmente umas com as outras, conferin-
do uma sensação de satisfação total.

Quando liga o interruptor geral, a luz de serviço (branca) acende-se automaticamente.

cores com luz fixa

sequências de cores



26

A cada programa está associada uma luz colorida predefinida, estudada especificamente 
para exaltar as sensações de bem-estar e relaxamento de Sasha.

No início do programa escolhido, no teclado acende-se o símbolo correspondente ao Cromo-
dream® e a respectiva sequência começa automaticamente. 

- Biosauna
Sequência combinada: Cromodream

- Sauna Romana
Sequência combinada: Sunlight

- Sauna Finlandesa
Sequência combinada: Relax

- Névoa fria
Sequência combinada: Relax

- Chuva fina
Sequência combinada: Cromodream

- Chuva tropical
Sequência combinada: Sunlight

- Tepidarium
Sequência combinada: Cromodream

- Hammam
Sequência combinada: Sunlight

- Calidarium
Sequência combinada: Relax

Para passar de uma sequência de cores a uma luz com tonalidade fixa, realize as operações 
abaixo:

  Prima o botão ON/OFF: a sequência de cores é desativada, apaga-se o símbolo corres-
pondente ao Cromodream® e é visualizada a cor com luz fixa definida.

  Para passar à cor seguinte, volte a premir o mesmo botão. A sequência de cores com 
luz fixa articula-se do seguinte modo:

branco - azul - cor-de-laranja - amarelo - verde

  Selecione a sequência de cores fixas e prima o botão ON/OFF até apagar a luz.

combinação de
sequências de cores

 - programas

seleção das cores 
com luz fixa

Desligar

Sauna

Hammam

Shower
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Sistema áudio
Se os difusores acústicos de Sasha estiverem ligados a um sistema de difusão por cabo, todas 
as regulações e programações musicais têm de ser feitas usando o sistema que comanda a 
instalação.

Se os difusores tiverem sido ligados ao kit áudio Jacuzzi® (opcional), consulte as indicações 
seguintes.

Antes de utilizar o sistema áudio, o leitor MP3 deve ser capaz de comunicar com o dispositivo 
Bluetooth® de Sasha; para isso, é necessário “fazer encontrar” (associar) os dois aparelhos 
através de um processo de reconhecimento.

  Certifique-se de que o teclado está ligado (o símbolo e os botões correspondentes ao 
sistema áudio estão iluminados).

  Siga as indicações contidas no manual do leitor MP3 sobre como realizar a associação.

Para utilizar o sistema áudio de Sasha, selecione o dispositivo Bluetooth® denominado “BT 
Jacuzzi”; o respectivo código de acesso é 0000.

O dispositivo Bluetooth® de Sasha está situado na parede do fundo do módulo no qual foi 
instalado o kit áudio e ativa-se quando Sasha é ligada.

  Terminado o processo de reconhecimento e estabelecida a ligação, pode utilizar os 
difusores de Sasha para ouvir as suas músicas favoritas.

  Coloque sempre o leitor MP3 num local protegido dos salpicos de água e das altas 
temperaturas; realize os vários ajustes usando os botões do teclado de Sasha.

Depois de associados, o leitor MP3 e o dispositivo Bluetooth® de Sasha podem conectar-se 
sem ter de efetuar novamente o processo de reconhecimento. Pelo contrário este é necessário 
caso sejam eliminadas as configurações memorizadas, por exemplo após
uma reparação ou um reinício (reset).

Baixar o volume (botão “mute”)
  Prima este botão para baixar temporariamente o volume; prima-o novamente para 

voltar a ouvir a música ao nível do volume memorizado.

Regular o volume
  Prima os botões + o - para aumentar ou baixar o volume.

 

- Quando Sasha é desligado, é memorizado o nível de volume definido nesse momento, que 
será reproposto quando for ligado novamente.

- Para qualquer outra função controlada pelo leitor MP3, consulte o respectivo site internet do 
fabricante, indicado na embalagem, e o respectivo manual de instruções, seguindo rigorosa-
mente os avisos incluídos.

operações preliminares

funções
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Alarme
A ligação ao circuito de alarme tem de ser efetuada durante a fase de instalação e seguindo 
os avisos indicados no manual de instalação.

  Quando é premido este botão (durante cerca de 1 segundo), este começa a  piscar e é 
ativado imediatamente o sinalizador de alarme (toques, besouros, luzes, etc.): a sua ação 
dura até o botão ser premido novamente.

- A ativação desta função interrompe todas as funções em curso (exceto a anticalcário).
- O alarme também está disponível quando o teclado está bloqueado (consulte o capítulo 
correspondente).

Funções relacionadas com o bloqueio do teclado
O bloqueio do teclado ativa os seguintes modos de utilização:

- Sincronização das luzes 
A sequência de cores é a mesma para todos os módulos Sasha (hammam, sauna, duche). 

- Tepidarium, Hammam, Calidarium 
A duração de cada um destes programas é sempre de 45 minutos, mas, quando termina, 
ocorre uma pausa de cerca de 3 minutos após a qual a função é automaticamente ativada 
durante mais 45 minutos, aos quais se seguem novamente 3 minutos de pausa e assim por 
diante; tudo durante um período de 12 horas.

  Certifique-se de que nenhum programa está a decorrer e que o teclado que pretende 
bloquear está no estado “aguardar comandos” (só o botão ON/OFF iluminado com luz 
branca).

  Prima a tecla do lado esquerdo da tecla ON/OFF e no prazo de 3 segundos a da direita: 
o teclado ilumina-se e a tecla ON/OFF pisca rapidamente.

  Neste momento, selecione o programa desejado.

Para desativar a função, prima o botão “ON/OFF” e no prazo de 3 segundos o botão 
“alarme” (esta operação tem de ser realizada no mesmo teclado utilizado para ativar o blo-
queio).

- O bloqueio tem efeito apenas no teclado onde foi realizado o bloqueio.

- Após ter ativado o bloqueio do teclado, não é possível utilizar funções diferentes da selecionada; 
no entanto, está sempre disponível a função áudio e alarme; a última, se ativada, interrompe o 
eventual programa em curso; todavia, quer seja acionado o alarme, quer o eventual programa 
em curso termine normalmente, o bloqueio do teclado permanece igualmente ativo.

+

como fazer



29

Manutenção de rotina
  É suficiente enxugar os vários componentes; se for necessária uma limpeza mais pro-

funda, elimine eventuais manchas com um pano humedecido com água e sabão ou de-
tergente neutro, em seguida enxagúe com água limpa e enxugue.
Por fim, deixe as portas de vidro abertas: assim facilita a eliminação da humidade 
presente no interior.

Não utilize toalhetes abrasivos, detergentes em pó nem outros solventes.

O chuveiro de mão está equipado com um filtro que pode ficar obstruído devido a impurezas 
e/ou calcário: limpe-o com um anticalcário normal, seguindo as instruções indicadas na em-
balagem do produto.

  Limpe os vidros utilizando os normais produtos específicos existentes no mercado.

Encosto, banco, estrados, pia da água 
  Se for necessário deslocar o banco, primeiro desligue o conector das luzes presente 

sob o mesmo.

  Se for necessário remover os estrados, utilize os específicos orifícios situados nas extre-
midades para inserir o equipamento de elevação adequado. 
Para remover a pia basta levantá-la.

  Enxugue as superfícies. Se estiverem manchadas, pode usar água e sabão, realizando 
sempre movimentos circulares.

Não utilize produtos à base de ácido muriático e/ou hidróxido de sódio (soda cáustica, etc.).

Paredes
  Remova a sujidade obstinada com água quente, acrescentando eventualmente sabo-

nete neutro.

Encosto, bancos, estrados, cobertura do aquecedor 
  Se também for necessário deslocar o banco grande, primeiro desligue o conector das 

luzes presente sob o mesmo.
Para remover a cobertura do aquecedor basta levantá-la.

 Enxugue imediatamente qualquer vestígio de água com um pano macio.

  Remova a sujidade obstinada com água quente, acrescentando eventualmente sabo-
nete neutro.

 As pedras são um produto natural. Verifique periodicamente se há pedras partidas: 
nesse caso substitua-as.

 Lave as pedras com água corrente; depois, coloque-as sobre o aquecedor.

�  Não coloque as pedras em camadas! Tente sempre deixar espaços entre as 
pedras, de modo que o ar quente proveniente de baixo possa circular livre-
mente.

interior da sauna

verificação e substituição
das pedras da sauna

torneiras
peças de alumínio

bicos
chuveiro de teto

chuveiro de mão

vidros

interior do hammam
e do duche

moldura de acaba-
mento externo

(não de madeira)
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Ralos de descarga 
Os ralos, com o passar do tempo, podem ficar obstruídos; se notar dificuldades na descarga 
da água presente na base (sob os estrados), poderá ser necessária a limpeza dos cestos no 
interior dos ralos.

  Remova os estrados e a pia da água (no hammam também é necessário deslocar o 
banco).

  Levante as tampas dos ralos e remova os cestos, realizando em seguida a sua limpeza.

  Volte a encaixar os cestos, feche as tampas dos ralos e coloque os elementos no seu lugar.

hammam
sauna 

shower

Manutenção especial
 Estas operações devem ser realizadas por pessoal especializado.

 Se as manchas forem persistentes, é possível utilizar uma solução composta por 3/4 
de lexívia e 1/4 de água: borrife a solução resultante e deixe agir durante algumas horas; 
depois enxagúe.
 Só se presentes manchas particularmente difíceis ou riscos leves, utilize um creme 
abrasivo suave, esfregando superficialmente (com movimentos circulares) a parte in-
teressada com uma esponja não abrasiva. Em seguida, enxagúe abundantemente com 
água quente e enxugue com um pano macio.
 As manchas acidentais de produtos químicos (ácidos, diluentes, produtos à base de 
acetona) têm de ser imediatamente removidas com água e sabão.

Se não estiver instalado um descalcificador na instalação hidráulica que alimenta o equipa-
mento, verifique periodicamente se o vaporizador possui incrustações, que podem prejudicar 
o funcionamento correto das resistências.
Se for necessário remover os depósitos de calcário, faça o seguinte:

 Remova a tampa do vaporizador e verifique se está cheio de água (nível: aprox. 10 cm 
da abertura).

 Coloque o anticalcário dentro do vaporizador, seguindo as indicações presentes na 
embalagem do mesmo.

 Selecione o programa “biosauna” e aqueça a água até ferver durante cerca de 10 minu-
tos; depois deixe arrefecer.

 Ligue um tubo ao porta-mangueira situado debaixo do vaporizador, preparando um 
recipiente para recolher a água suja.
Abra a torneira situada antes do porta-mangueira.

 Enxagúe o vaporizador algumas vezes; terminada a operação, feche a torneira por cima 
do porta-mangueira e remova o tubo usado para descarregar a água. Encha o vaporiza-
dor com água limpa e remonte a tampa.

NOTA: no caso do vaporizador não ser utilizado durante muito tempo, é aconselhável esva-
ziá-lo.

sujidade obstinada e riscos
no banco, encosto, 

estrados e/ou pia da água
do hammam.

moldura de acaba-
mento externo

(não de madeira)

remoção do calcário
do vaporizador 

(biosauna, sauna romana)
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Quando for necessário realizar o ciclo anticalcário, recomenda-se que também limpe o filtro 
de impurezas situado sob o gerador de vapor.

 Corte a tensão desligando o interruptor geral.

 Levante a barra de luzes (extraindo ligeiramente do painel o respectivo cabo) e remova 
o painel de cobertura, elevando-o de modo a desencaixá-lo dos suportes (consulte o 
manual de instalação). 

 Remova a tampa do compartimento técnico.

 Verifique se o filtro (RG) está isento de sedimentos calcários; caso contrário limpe-o.

 Volte a enroscar o filtro, ligue a tensão e verifique se, durante a fase seguinte de enxa-
guamento e abastecimento da água, o filtro não é enchido com outros resíduos calcários.
Repita a operação até a água no filtro estar límpida.

 Volte a enroscar o filtro e realize a montagem da tampa e do painel.
Volte a ligar a tensão com o interruptor geral.

Consoante a qualidade da água e a frequência de utilização do hammam, periodica-
mente pode ser necessário realizar uma manutenção especial da caldeira. 
Para este tipo de intervenção ou para uma manutenção programada, por favor contacte 
um Centro de Assistência autorizado.

As válvulas termostáticas estão equipadas com filtros de rede, para reter eventuais impure-
zas. Com o passar do tempo, estes filtros podem ficar obstruídos e causar a diminuição do 
desempenho do misturador; para limpar as válvulas, realize as seguintes operações:

 Feche a água (quente e fria) que alimenta a cabine de duche.

 Descarregue a água presente no conjunto misturador, colocando o anel do desviador 
(S) no símbolo “chuveiro de mão” e abrindo totalmente a torneira de corte (R); depois 
feche a torneira de corte, recolocando o manípulo na posição anterior.

1-2  Retire a tampa (T) do manípulo do misturador, fazendo eventualmente alavanca 
com a ponta de uma chave de fendas.

3-4  Retire o parafuso (V) e desaperte o manípulo (M).

5-6  Desaperte a calota (C) e depois remova o anel do misturador (G).

7  Remova a válvula termostática (P).
Limpe os filtros de rede com uma escova e enxagúe; caso existam incrustações de calcá-
rio, remova-as com produtos específicos.
Remonte os vários componentes, seguindo o mesmo processo em sentido inverso; pres-
te atenção para remontar corretamente o manípulo da torneira de corte (R).

Monte a válvula termostática de forma que o parafuso sem cabeça (Q) fique virado para bai-
xo, permitindo assim inseri-lo na ranhura do corpo em latão.

limpeza
do filtro de impurezas

(hammam)

limpeza
das válvulas termostáticas
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gerador de vapor do 
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Todos os modelos
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Em caso de dificuldade (sinalizações no teclado)
Antes de mais, consulte os avisos descritos no capítulo correspondente à função que está 
a utilizar ou deseja utilizar.
Se isso não resolver o problema, consulte as indicações abaixo pois pode ter ocorrido 
um mau funcionamento que requer a intervenção de um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Hammam
 O número de sessões de programas realizados é superior a 40.

Esta mensagem é um lembrete para recordar que estão disponíveis algumas sessões de ham-
mam, tepidarium e/ou calidarium após as quais tem de ser realizado um ciclo anticalcário.

Hammam
 Foi alcançado o número máximo (60) de programas, o sistema fica bloqueado.

É necessário efetuar um ciclo anticalcário (veja o cap. correspondente).

Hammam
 Não é possível ativar um ou mais programas.

- Se tiver acabado de ligar a corrente, aguarde alguns minutos para permitir ao computador 
de bordo iniciar o sistema eletrónico de gestão; se, pelo contrário, tentou ativar um programa 
logo a seguir a outro, primeiro tem de aguardar que seja realizada a descarga e o enxagua-
mento do gerador de vapor.
- Experimente também premir o botão do programa escolhido, aguarde que se apague e 
prima-o novamente no prazo de 20 segundos.
- Pode estar ativo o bloqueio do teclado (consulte o cap. correspondente).
- O teclado pode estar avariado. Contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Hammam
 Foi ativado acidentalmente o ciclo anticalcário.

Não coloque qualquer líquido no bocal e interrompa o ciclo como indicado no capítulo cor-
respondente; caso contrário, aguarde que passem 10 minutos após a pressão do botão, de 
modo que o programa se desligue automaticamente.

Hammam
 Não foi realizado o abastecimento/descarga da água do gerador de vapor.

Verifique se a instalação hidráulica funciona corretamente; experimente ligar e desligar o in-
terruptor principal, aguarde que termine a fase de descarga e enxaguamento e depois tente 
reiniciar a função. Se o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Biosauna/Sauna Romana
 Falta água no vaporizador.

Encha o vaporizador até cerca de 10 cm da abertura.

�  Antes de encher o depósito do vaporizador, se este estava ligado, aguarde 
pelo menos 5 minutos para que o elemento de aquecimento presente no inte-
rior arrefeça.

Sauna e/ou Hammam
 Pode ter intervido o termofusível (sauna) e/ou o termostato (hammam).

Experimente aguardar alguns minutos até desaparecer a sinalização; se isso não acontecer, 
tente desligar e ligar novamente o interruptor principal e depois reiniciar o programa. Se o 
problema persistir, contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.
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Sauna/Hammam
 A sonda de temperatura pode estar avariada.

Experimente desligar e ligar novamente o interruptor principal e depois reiniciar a função: se 
o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Sauna/Duche/Hammam
 O sistema eletrónico de gestão não consegue interagir.

Experimente desligar e ligar novamente o interruptor principal e depois reiniciar a função: se 
o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Sauna/Duche/Hammam
 O sistema de controlo das luzes pode estar avariado.

Contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Sauna/Duche/Hammam
O teclado não consegue interagir com o sistema eletrónico de gestão.

Experimente desligar e ligar novamente o interruptor principal e depois reiniciar a função: se 
o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.

Sauna
A função termina repentinamente. 

- Pode ter terminado o tempo correspondente de funcionamento.
- A porta talvez esteja aberta; se essa condição persistir por um tempo de cerca 10 minutos, o 
sensor presente na porta interrompe a função.

Hammam
A função termina repentinamente.  

- Pode ter terminado o tempo correspondente de funcionamento.
- Pode ter avariado a resistência do gerador de vapor (hammam).
- A porta talvez esteja aberta; se essa condição persistir por um tempo de cerca 10 minutos, o 
sensor presente na porta interrompe a função.

Sauna/Hammam
 Não é possível ativar os programas com o teclado. 

- Verifique ainda se, apesar de não estar presente o sistema de telecomando, o conjunto de 
interruptores (dip-switch) presente dentro da caixa eletrónica não foi configurado como se o 
sistema estivisse instalado.
- Experimente também premir o botão do programa escolhido, aguarde que se apague e 
prima-o novamente no prazo de 20 segundos.
- Pode estar ativo o bloqueio do teclado (consulte o cap. correspondente).
- O teclado pode estar avariado. Contacte um Centro de Assistência Jacuzzi®.
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Os dados e as especificações não são vinculantes, a Jacuzzi Europe S.p.A. reserva-se o direito
de realizar quaisquer alterações consideradas necessárias, sem obrigação de aviso prévio nem de substituição
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