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OSTRZEŻENIA
Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej
 Firma
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprze-

Nie należy używać spa po spożyciu alkoholu, narkotyków
czy leków powodujących senność lub mogących podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.
Nie należy używać spa kiedy warunki atmosferyczne na to
nie pozwalają (burze, itd.).

strzegania poniższych zaleceń.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej
i / lub poznawczej tylko wtedy, gdy są one nadzorowane lub
posiadają wiedzę niezbędną do bezpiecznego korzystania
z urządzenia jak również mających świadomość o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania.

Osoby będące pod opieką lekarską muszą uzyskać zgodę
lekarza przed używaniem spa, ponieważ niektóre leki mogą
powodować senność inne zaś mogą wpływać na bicie serca,
na ciśnienie krwi, na układ krążenia.
Zwracać dużą uwagę podczas wchodzenia i wychodzenia ze
spa: mokre powierzchnie są śliskie.

Dzieci muszą być nadzorowanie, aby nie bawiły się urządzeniem i nie wykonywały czynności zastrzeżonych dla osób
dorosłych i/lub wyspecjalizowanych (czynności konserwacji, czyszczenia, itd.).

Podczas korzystania ze spa nie należy używać przedmiotów,
które mogą się uszkodzić lub przedmiotów kruchych.

Nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C.
Podczas używania spa należy trzymać głowę, ciało i odzież
w odległości przynajmniej 40 cm od dysz zasysania; długie
włosy powinny być odpowiednio związane lub upięte.

Tolerowanie ciepłej wody jest różne w zależności od osoby.
Kobiety w ciąży i małe dzieci nie mogą używać spa bez
uprzedniej zgody lekarza i woda wtedy musi posiadać temperaturę niższą od 38 °C.

Nie należy używać urządzeń elektrycznych (radio, suszarka
do włosów, itd.) w pobliżu spa, chyba że jest pusta.

Należy bardzo uważać jeśli użytkownik jest sam w spa: zanurzenie przez dłuższy czas w ciepłej wodzie może spowodować
nudności, zawroty głowy i omdlenia. Jeśli użytkownik ma
zamiar korzystać ze spa przez dość długi okres czasu (przekraczający 10-15 minut) musi upewnić się, aby temperatura
wody była nieco niższa. Jest to również wskazane dla dzieci.

Nie usuwać kratek ochronnych z
dysz zasysania.
Nie uruchamiać spa jeśli kratki
ochronne nie są założone lub są
uszkodzone; w celu ich wymiany
należy zwrócić się do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi® lub do
upoważnionego Ośrodka Obsługi.

Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na po UWAGA:
krywie; nie kłaść na niej przedmiotów.
Tylko pokrywy “nośne” mogą utrzymywać
 UWAGA:
ciężary (MAX 200 kg), lecz nie mogą być poddawane
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nagłym i gwałtownym przeciążeniom (podskoki, itd).
Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na innych rodzajach pokryw (które nie są nośne); nie kłaść na nich
przedmiotów.

wystawienie na działanie promieni słonecz Długotrwałe
nych może uszkodzić materiał, z którego została wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen
spa nie jest używany, nie narażać go na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

Aby zapobiec przypadkowym upadkom do spa zaleca się
zainstalować system zamykania na klucz, dostarczany wraz
z pokrywą termiczną(patrz instrukcja instalowania).




UWAGA: Zachować maksymalną ostrożność podczas wchodzenia do spa.
Nie wskakiwać ani nie nurkować!

Dla wszystkich czynności użytkowania i konserwacji spa
odnieść się do niniejszej instrukcji i, gdzie wskazano, skontaktować się z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi® .

UWAGA: Nie wkładać palców w otwory dysz
masażu!

Osoby chore na serce, cukrzycę, nadciśnienie czy niedociśnienie lub mające inne problemy zdrowotne nie mogą używać spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.
Osoby chore na choroby zakaźne w toku nie mogą używać
spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.
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PA jak Salus Per Aquam, a mianowicie Zdrowie
przez Wodę: taka jest właśnie filozofia Spa (mini
basenów) firmy Jacuzzi®, lidera w sektorze hydromasażu, która poprzez modele Experience nadała
nowe znaczenie hydroterapii, wprowadzając ją do
codziennych nawyków wielu osób i przyczyniając się
do polepszenia ich jakości życia.

T

roska o ciało i ducha dzięki wodzie, w celu usunięcia stresu lub nadania dobrego samopoczucia
mięśniom i stawom opiera się na trzech czynnikach:
- ciepła woda, która podnosi temperaturę ciała i w
związku z tym rozszerza żyły i tętnice polepszając tym
samym krążenie krwi.
- ciężar ciała nie obciąża stawów; rzeczywiście, dzięki
zanurzaniu w wodzie ciężar zmniejsza się o około
90%.
- odpowiednie rozmieszczenie dysz oraz poprawne
wymieszanie powietrza i wody, pozwala otrzymać
masaż hydroterapeutyczny, idealny dla wszystkich
stref ciała : szyi, ramion, pleców, kręgów szyjnych,
lędźwiowych, rąk, nóg ; masaż, który staje się jeszcze
bardziej skuteczny i zabawny dzięki dyszom blower,
specjalnym urządzeniom, które uwalniają z dna i z
boków mini basenu miliony baniek powietrza.
Ponadto, Spa Experience wyposażone są w wielokolorowe lampki, które połączone z działaniem wody,
stwarzają niepowtarzalną scenografię, oddając ciału
i umysłowi naturalną równowagę.
I można również używać olejki zapachowe będące
wyciągami z różnych ulubionych kwiatów, roślin czy
owoców, wzbogacając w ten sposób sesję hydroterapii o nowe i stymulujące doświadczenia.

S

pa Experience stanowią kulminację produkcji
Jacuzzi®: zadbane w szczegóły i wyposażone w
awangardowe rozwiązania techniczne, wyposażone
w zaawansowana technologie a jednocześnie łatwe
w użyciu, Spa Jacuzzi® Experience są prestiżowym
wszechświatem doznań, do zasmakowania gdziekolwiek, w jakimkolwiek kontekście, w każdym wieku.
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Sprawdzenia wstępne

Jeżeli chodzi o zgodność instalacji elektrycznej i podłączeń,
należy odnieść się do instrukcji montażu (patrz rozdział “PODŁĄCZENIA I BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE”). Okresowo
należy jednak sprawdzić czy wyłącznik różnicowy instalacji (i
wyłącznik znajdujący się w skrzynce elektrycznej spa-pak), do
którego jest podłączona spa, jest sprawny.
W celu przeprowadzenia ewentualnych konserwacji nadzwyczajnych i/lub napraw należy zwrócić się do Upoważnionych
Punktów Jacuzzi® i używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Użytkownik musi znaleźć wykwalifikowaną osobę, która będzie w
stanie kierować i prowadzić instalację, w szczególności dotyczy to
następujących czynności:
X

Napełnianie wodą.

X

Programowanie temperatury i ogrzewania wody.

X
Uruchomienie sterowań hydromasażu, ogrzewania z
filtracją, blowerów oraz lampek.

Zaleca się wchodzić do basenu pojedynczo, ponieważ przepływ
w przewodach rurowych łączących rynnę przelewową ze zbiornikiem wyrównawczym posiada pewien limit, związany również
z odległością pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a spa: przy
długich przewodach rurowych i jednoczesnym wejściu kilku osób
do spa, woda może się przelać poza basen.

X Kontrola i/lub regulowanie zaworów kulowych zamontowanych na przewodach rurowych, które łączą spa ze spa-pak (zespół sterowania) i ze zbiornikiem wyrównawczym,
sprawdzenie wydajności filtra i poprawnej pozycji zaworu
rozdzielczego, sprawdzenie funkcjonowania instalacji.

Hydromasaż

X Kontrola różnych parametrów dotyczących uzdatniania wody.

Dysze hydromasażu ( 1-1b) uruchamiane są przez jedną lub
dwie pompy, które mogą być włączone za pomocą odpowiednich
przycisków zamontowanych na brzegu basenu (patrz rysunek).

Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi
uzdatniania wody.

Q
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Użytkownik, o ile nie należy do kategorii osób, o których mowa
powyżej, musi ograniczyć się do działania zgodnie z tym co zostało podane poniżej, unikając jakichkolwiek innych czynności,
upewniając się, przed rozruchem instalacji, czy została ona przystosowana do poprawnego działania i czy temperatura wody
odpowiada tej wybranej.

ROZRUCH

Profile Pro

Virtus Pro

W przypadku uszkodzenia czy niepoprawnego działania, musi on
ograniczyć się do odłączenia instalacji, działając na wyłączniki główne zamontowane w dostępnej strefie, a następnie
wezwać wyspecjalizowanego technika.

Alimia,Sienna,
Virginia, Enjoy

Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności jeżeli czynności przewidziane w instrukcji
operatora nie są wykonane przez wykwalifikowany personel.

X Aby włączyć pompę/y, nacisnąć odpowiedni/e przycisk/i;
postąpić w ten sam sposób, aby zatrzymać pompę/y.
Funkcja jednak zatrzymuje się automatycznie po 20 minutach
(wartość ustawiona fabrycznie).
Jest jednak możliwa zmiana tego czasu postępując według wskazówek zawartych instrukcji montażu.
- Sprawdzić czy przyciski zostały uruchomione przez operatora instalacji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu.
- Każda z dwóch pomp hydromasażu (p1 - p2) steruje pewną ilością dysz (patrz rysunki).
PRZYPIS: przypomina się, że wszystkie czynności dotyczące uruchamiania przycisków i programowania, należą do
wyłącznych kompetencji operatora instalacji.

Bezpieczeństwo użytkowania
Instalacja, jeśli została zamontowana przez personel wykwalifikowany zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w instrukcji
montażu, nie przedstawia zagrożenia dla użytkownika. Bezpieczeństwo jednak jest również połączone z odpowiednim
używaniem, zgodnie z tym co zostało podane w tej instrukcji,
natomiast użytkownik musi powierzyć wykwalifikowanemu
personelowi czynności ustawienia/programowania/konserwacji.
Należy upewnić się czy personel wyznaczony do wykonania instalacji lub do kierowania instalacją jest wykwalifikowany, zgodnie z rozporządzeniami prawnymi, a w szczególności
czy, po zakończeniu prac montażowych, zostanie wystawione
oświadczenie zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Q

ZALECENIA UŻYTKOWANIA
“Serce” hydromasażu Spa Experience składa się z systemu regulowanych dysz hydro; ich zadaniem jest pobudzanie różnych części
ciała w zależności od ich pozycji: miękki i delikatny masaż dla
zaznania prawdziwego relaksu, lub bardziej energiczne i tonizu-
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X
Dysze “FX Large”
Specjalne spiralne działanie tworzy rosnący strumień powietrza
i wody, który wykonuje energiczny masaż na ramiona, plecy,
łydki i stopy.

jące strumienie dla rozluźnienia i rewitalizacji ramion, pleców i
nóg (1-1b).
X
Dysze “NX2”
Te dysze działają na najbardziej wrażliwe strefy szyi i pleców
strumieniem stałym i bardzo intensywnym, eliminując napięcie
mięśniowe.

X
Dysze “MX 2/3”
Ten typ dysz wytwarza maksymalne natężenie przepływu ze
względu na wyższy stosunek powietrza/wody. Dostarczają
mocny i możliwy do ukierunkowania strumień, szczególnie
skuteczny na mięśnie dolnej części pleców.

X
Dysze “FX”
Ten rodzaj dysz wytwarza strumień zlokalizowany, tworzący
spiralę powietrza i wody, idealną do pobudzania układów mięśni średniej wielkości, mają efekt tonizujący.

X
Dysze “RX 2/3”
Ten rodzaj dysz wytwarza obrotowy strumień wody nadający
się do masowania strefy lędźwiowej pleców.

X
Dysze “FX Large rotational”
Są to dysze o większych rozmiarach; umożliwiają intensywną
hydroterapię. Strumień spiralny tworzy rosnący strumień powietrza i wody, wykonuje on wzmacniający masaż na szerokie
grupy mięśni.

Profile Pro

X
Dysze “BX”
Efekt pęcherzyków daje ulgę, ożywia i masaże łydki.

“FX”

“NX2”

“FX
large rotational”

“MX2/3”

“BX” (*)

p2

Virtus Pro

p1

“RX”

“PX”
dostępne tylko dla
Virtus Pro

p1



p2

1
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p2

Alimia

p1

“FX large”

p1

Sienna

“FX”

p2

“NX2”

Virginia

p1


p2
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“FX large”

“RX”

“FX”

p1

Enjoy

PODSTAWOWA

“NX2”

p2

“FX
large rotational”

“MX2/3”
dostępne tylko dla
Enjoy Top

p1
TOP


1b
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X
Dysze “PX”
Idealny dla małych mięśni grup nadgarstków, rąk i nóg; Masaż,
pulsacyjny i delikatny, można regulować za pomocą dysz o
różnych prędkościach.

Q Przykład: Enjoy Experience
6 sesji Enjoy zostało zaprojektowanych z myślą o zaoferowaniu
prawdziwego błogostanu Jacuzzi® , który angażuje wszystkie grupy mięśni i zapewnia maksymalną skuteczność.

S
Hydromasaż staje się bardziej intensywny i energiczny. Mięśnie są pobudzane, krążenie stymulowane, zostaje zaangażowana skóra działaniem obrotowego strumienia dysz, wyciągając z tego korzyści.

S
Hydromasaż pozycji wejściowej aktywuje krążenie i odciąża
dolne stawy.

S
Maksymalna moc hydromasażu, która angażuje wszystkie
strefy ciała. Faza pośrednia, idealna dla rozluźnienia sztywności
i zrelaksowania mięśni.

S
Delikatny masaż pleców, zwłaszcza ramiona i strefy lędźwiowej, który pobudza ukrwienie i rozluźnia stawy.

S
Hydromasaż staje się ponownie miękki, modulowany, mięśnie są bardziej rozluźnione, zmęczenie odchodzi.
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Blower (jeżeli przewidziany)
Dysze powietrza ( 2-2b) są aktywowane przez dwie sprężarki
powietrza (blower), które mogą być włączone (tylko jednocześnie)
za pomocą odpowiedniego przycisku zamontowanego na brzegu
basenu(patrz rysunek).

S Jest to chwila całkowitego, leniwego relaksu. Podwójny
rząd delikatnych dysz masujących całe ciało jak lekkie palce
wodne. Blowery pieszczą mięśnie ud i łydek natomiast dysza
podeszwowa tonizuje stopy i nogi.

Q

ROZRUCH

Profile Pro

Alimia,Sienna,
Virginia, Enjoy

S Teraz, po wyłączeniu hydromasażu, nie pozostaje nic innego
jak poddać się kołyszącej pieszczocie Państwa spa: ciało odpoczywa, duch się odradza.

X Aby włączyć blower, nacisnąć odpowiedni przycisk; postąpić
w ten sam sposób, aby wyłączyć funkcję.
Funkcja jednak zatrzymuje się automatycznie po 20 minutach
(wartość ustawiona fabrycznie).
Jest jednak możliwa zmiana tego czasu postępując według wskazówek zawartych instrukcji montażu.
- Sprawdzić czy przyciski zostały uruchomione przez operatora instalacji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu.
PRZYPIS: przypomina się, że wszystkie czynności dotyczące uruchamiania przycisków i programowania należą do
wyłącznych kompetencji operatora instalacji.
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Profile Pro

Enjoy
Enjoy

Filtracja wody

Sunlight
Zestaw trzech kolorów (żółty/pomarańczowy/biały), przerywany
chwilami koloru niebieskiego i fioletowego, przywołuje dobroczynne działanie światła słonecznego; kolor żółty i fioletowy na przemian, poprawia nastrój oraz równowagę psycho-fizyczną.

Filtracja, otrzymana dzięki połączonemu działaniu specyficznej
pompy oraz filtra piaskowego, jest niezbędna dla utrzymania wody czystej i przezroczystej oraz usunięcia cząsteczek w zawiesinie.

Relax
Składa się z kolorów granatowego/pomarańczowego/niebieskiego/białego, ta sekwencja ułatwia odprężenie i relaks; nuta koloru
pomarańczowego wpływa na ocieplenie sekwencji z tendencją do
kolorów “zimnych”.

Cykle filtracji wody są programowalne (w zależności od potrzeb
Klienta) po czym włączenie/wyłączenie pompy odbywa się w
sposób automatyczny; jeżeli pompa filtracji jest wyłączona, po
włączeniu pompy hydromasażu i/lub blowerów, włącza się i ta
pompa uruchamiana poprzez oprogramowanie (software) systemu i pracuje przez kolejne 15 minut po wyłączeniu hydromasażu i/
lub blowerów: a to po to, aby zapewnić idealne warunki do kąpieli.

Kolory stałe
Poza tym dostępne są niektóre kolory wyświetlane w sposób stały,
ułożone w sposób przedstawiony poniżej.

Filtracja nie może być wyłączona lub zmieniona w czasie za pomocą przycisku, lecz tylko za pomocą panelu sterowania znajdującego się na skrzynce elektronicznej.

Kolejność wyświetlania
Kolejność wyświetlania kolorów stałych i sekwencji kolorów jest
następująca:

PRZYPIS: przypomina się, że czynność dotycząca programowania należy do wyłącznych kompetencji operatora instalacji.

- biały
- jasno granatowy
- pomarańczowy
- żółty
- zielony
- Cromodream
- Sunlight
- Relax

Lampki
Różnorodne możliwości hydroterapeutyczne spa Experience zostały
wzbogacone obszernym zestawem efektów świetlnych, dzięki zastosowaniu innowacyjnego, zintegrowanego, cyfrowego systemu
oświetlenia. Nieograniczone kombinacje kolorów, kompetentnie
wymieszane w nieograniczonych sekwencjach, przyczyniają się do
stworzenia unikalnego doświadczenia... a wszystko po zwyczajnym
naciśnięciu jednego przycisku!

Q

X Aby włączyć lampkę/i, nacisnąć odpowiedni przycisk; postąpić w ten sam sposób aby ją/je wyłączyć
X Po jej włączeniu, zostanie uruchomiony program działający
w momencie ostatniego zgaszenia lampek.
Jeżeli chcą Państwo zmienić kolor lub cykl kolorów na kolejny, należy nacisnąć przycisk dwa razy w ciągu 5 sekund :

ROZRUCH

- po pierwszym poleceniu lampka/i zgaśnie/ą.
Profile Pro

- po drugim, zostaje uruchomiony cykl koloru, który następuje,
(w kolejności) po tym uprzednio zgaszonym.
W celu powrotu do sposobu początkowego wyświetlania,
należy przeglądnąć wszystkie opcje do dyspozycji, naciskając
wielokrotnie przycisk.

Virtus Pro

- Sprawdzić czy przyciski zostały uruchomione przez operatora instalacji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu.
- W modelach z dwiema lampkami, polecenie włączenie/wyłączenie dotyczy obydwóch lampek.

Alimia,Sienna,
Virginia, Enjoy

Opisane kombinacje kolorów są modulowane pod względem odcienia i intensywności przez zintegrowany system cyfrowy.

PRZYPIS: przypomina się, że wszystkie czynności dotyczące
uruchamiania przycisków, należą do wyłącznych kompetencji
operatora instalacji.

Cromodream
Cykl ten daje całkowite doświadczenie w pełnej gamie
barw; kolory, skomponowane według ich komplementarności,
przyjemnie się mieszają ze sobą, dając poczucie pełnej satysfakcji.
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Ogrzewanie

Czynności wstępne
X Przed rozpoczęciem używania systemu audio za pomocą
połączenia Bluetooth®, odtwarzacz MP3 (nie dostarczony) musi
być w stanie komunikować się z urządzeniem Bluetooth® spa;
należy więc “połączyć obydwa urządzenia” w procesie rozpoznania nazywanego “pairingiem”.

Aby uruchomić zainstalowany system ogrzewania wody, postąpić
w następujący sposób:

X Nacisnąć odpowiedni przycisk (w stosownych przypadkach);
postąpić w ten sam sposób, aby wyłączyć funkcję.

X Należy upewnić się czy spa jest zasilana (wyświetlacz się świeci).
X Aby przeprowadzić “pairing” należy posłużyć się wskazówkami zawartymi w instrukcji odtwarzacza MP3.

Profile Pro

X Wybrać urządzenie Bluetooth® o nazwie “BT Jacuzzi”; odpowiedni kod dostępu to 0000.
X Po zakończeniu procesu rozpoznania (pairing) i po wykonaniu połączenia mogą Państwo używać system audio spa w celu
słuchania Państwa ulubionych utworów.

Alimia,Sienna,
Virginia, Enjoy

PRZYPISY:
- Po zespoleniu obydwóch urządzeń, odtwarzacz MP3 i urządzenie Bluetooth® spa mogą połączyć się bez konieczności przeprowadzenia ponownego procesu rozpoznania; proces ten musi być
jednak przeprowadzony w przypadku gdy zostaną anulowane
zapamiętane ustawienia, na przykład w razie wykonanej naprawy
lub inicjalizacji (reset).

- Za pomocą przycisku nie można ustawić/zmienić temperaturę,
do której chce się doprowadzić wodę spa (czynność ta jest wykonana za pomocą panelu sterowania), stąd grzałka (lub wymiennik) i pompa recyrkulacji włączą się tylko wtedy, gdy temperatura
wody jest niższa od zaprogramowanej.

- Po osiągnięciu 15-ego zespolonego urządzenia, zostaną automatycznie usunięte wszystkie zespolone urządzenia.

- Jeżeli są aktywne wcześniej ustawione cykle ogrzewania, (patrz
instrukcja montażu, rozdz. “Tryb ogrzewania wody”), ewentualne
naciśnięcie na przycisk nie będzie miało żadnego efektu.

- Podczas korzystania ze spa, należy umieścić odtwarzacz MP3 w
miejscu nie narażonym na bryzgi wody.

PRZYPIS: przypomina się, że wszystkie czynności dotyczące uruchamiania przycisków i programowania, należą do
wyłącznych kompetencji operatora instalacji.

:

Ozonizator

Ozonizator, lub generator ozonu jest dostarczany na żądanie;
umożliwia on utlenianie się substancji organicznych, które dostają się do wody, zmniejsza więc zapotrzebowanie na produkty
chemiczne do uzdatniania wody
Działanie ozonizatora jest automatyczne i zależy od pompy
filtracji; jednak jeśli osoby znajdują się w basenie, ozonizator się
wyłączy i pozostanie wyłączony przez kolejne 15 minut po wyłączeniu pomp hydromasażu i/lub blowera.

System audio (gdzie dostępny)
System audio składa się z serii głośników (rozmieszczonych pod
siatką rynny przelewowej, w rogach basenu), z subwoofera do
optymalnego odtwarzania niskich częstotliwości (znajduje się on
w niszy basenu) i pilota
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