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OSTRZEŻENIA
Należy starannie wybrać miejsce montażu, aby zdarzenia 
losowe (burze itp.) nie zalały komory technicznej spa, a tym 
samym nie uszkodziły pomp, skrzynki elektrycznej i innych 
urządzeń.
DOBRYM pomysłem jest stworzenie systemu odprowadza-
jącego wodę, który umożliwi opróżnienie komory technicz-
nej, także w przypadku ewentualnych wycieków z przewo-
dów rurowych.

m  Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprze-
strzegania poniższych zaleceń.

m  Jeśli zdecydują Państwo, do okresowych napełnień, 
podłączyć się do miejskiej sieci wody pitnej, wspo-
mniane podłączenie musi być wykonane zgodnie z 
normą EN1717, stosując sposób przeciwdziałania za-
nieczyszczeniom “AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku ja-
kichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą 
zaopatrzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem. 
Nie podłączać spa do instalacji wodnej za pomocą 
węża używanego do podlewania ogrodu.

m  UWAGA: Przed przygotowaniem studzienki odpły-
wowej należy zwrócić się do władz lokalnych o udo-
stępnienie norm, które dotyczą odpływu wody che-
micznie uzdatnionej.

W rejonach, gdzie zimowe temperatury często schodzą po-
niżej 0° C, w okresach kiedy spa nie jest używana, zaleca się 
całkowicie opróżnić instalację (spa, zbiornik wyrównawczy, 
przewody rurowe, filtr).

W rejonach, gdzie temperatury tylko sporadycznie schodzą 
poniżej 0 °C, spa może być utrzymywana w działaniu, ponie-
waż jest wyposażona w “ochronę przed zamarzaniem”, która 
gwarantuje utrzymanie minimalnej temperatury wody.

W dłuższych okresach nieużywania zaleca się całkowicie 
opróżnić instalację. 
Okresowe opróżniana, podczas normalnego użytkowania, 
różnią się w zależności od częstości użytkowania, substancji 
zanieczyszczających, typu instalacji. Nawet przy umiarko-
wanym użyciu zaleca się wymienić wodę przynajmniej raz w 
miesiącu.

m  Długotrwałe wystawienie na działanie promieni sło-
necznych może uszkodzić materiał, z którego została 
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność 
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeże-
li basen spa nie jest używany, nie narażać go na bez-
pośrednie działanie promieni słonecznych bez odpo-
wiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). 
Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania 
tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

m  Komponenty i urządzenia pod napięciem (za wyjąt-
kiem tych zasilanych niskim napięciem nie przekracza-
jącym 12 V) nie mogą być dostępne dla osób zanurzo-
nych w spa.

Spa Jacuzzi® są urządzeniami klasy “1” stąd muszą być pod-
łączone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci 
elektrycznej i do instalacji ochronnej (instalacji uziemienia).

m  Części zawierające komponenty elektryczne, za wy-
jątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być 
umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły 
do basenu. 

m  Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różni-
cowy, którego prąd zadziałania nie przekroczy 30mA.

Instalator musi użyć przewody o odpowiednim przekroju i 
ochronie, posiadające cechy nie mniejsze od typu H 05 VV-F. 
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.

W celu podłączenia ekwipotencjalnego instalator musi wy-
korzystać przygotowany zacisk i oznaczony symbolem . 
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.

Jest konieczne zrealizowanie podstawy nośnej odpowiada-
jącej obciążeniu spa. Prosimy zapoznać się kartą przedmon-
tażową.

Aby podłączyć urządzenie do sieci nakazuje się zamonto-
wanie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który za-
pewni całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepię-
ciowej III; te urządzenia muszą być umieszczone w obszarze, 
który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa.

m  UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac kon-
serwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasi-
lania elektrycznego.

m  UWAGA: (IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej, któ-
ra zasila urządzenie nie może przekraczać 600 kPa (6 
bar) i, w przypadku zaopatrzenia w wodę za pomocą 
zaworu/ów elektromagnetycznego/ych (np. zbiornik 
wyrównawczy) musi mieć minimalną wartość równą 
35 kPa (0,35 bar).
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OSTRZEŻENIA

m    Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprze-
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 zagroże-
niach wynikających z niewłaściwego użytkowania. 

Dzieci muszą być nadzorowanie, aby nie bawiły się urządze-
niem i nie wykonywały czynności zastrzeżonych dla osób 
dorosłych i/lub wyspecjalizowanych (czynności konserwa-
cji, czyszczenia, itd.).

Nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C. 

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 tem-
peraturę niższą od 38 °C.

Należy bardzo uważać jeśli użytkownik jest sam w spa: zanu-
rzenie 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 (prze-
kraczający 10-15 minut) musi upewnić się, aby temperatura 
wody była nieco niższa. Jest to również wskazane dla dzieci.

m    UWAGA: Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na po-
krywie; nie kłaść na niej przedmiotów.

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

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

m     UWAGA: Zachować maksymalną ostroż-
ność podczas wchodzenia do spa. 

  Nie wskakiwać ani nie nurkować!

m    UWAGA: Nie wkładać palców w otwory dysz 
masażu!

 

Osoby chore na serce, cukrzycę, nadciśnienie czy niedoci-
śnienie lub mające inne problemy zdrowotne nie mogą uży-
wać spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego. 

Osoby chore na choroby zakaźne w toku nie mogą używać 
spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.

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

Osoby będące pod opieką lekarską muszą uzyskać zgodę le-
karza 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.

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

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.

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

  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 upoważnio-
nego sprzedawcy Jacuzzi® lub do 
upoważnionego Ośrodka Obsługi. 

m  OSŁONY OCHRONNE MUSZĄ 
BYĆ WYMIENIANE CO 7 LAT

m    Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecz-
nych może uszkodzić materiał, z którego została wyko-
nana łupina spa, materiał ten posiada zdolność pochła-
niania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen 
spa nie jest używany, nie narażać go na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o uży-
waniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, alta-
na, itd.). Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrze-
gania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

Dla wszystkich czynności użytkowania i konserwacji spa od-
nieść się do niniejszej instrukcji i, gdzie wskazano, skontak-
tować się z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi® .
 



4

Spis treści
 
Ważne informacje ................................................................................... 4

Powiadomienie FCC .............................................................................. 4 

Wybór miejsca ......................................................................................... 5

Instrukcje dotyczące połączeń elektrycznych ...............................5

Instrukcje dla pierwszego rozruchu ................................................ 5

Panel sterowania .................................................................................... 6

Instrukcje działania ................................................................................ 6

Cechy i sterowania ..................................................................................8

Cechy menu i instrukcje do programowania .................................  8

Konserwacja spa  .................................................................................  12

Przygotowanie do zimy....................................................................   14

Reaktywowanie spa w ostrym klimacie ......................................  15

Utrzymanie jakości wody .................................................................. 15

System oczyszczania wody 
CLEARRAY® (ultrafioletowe) .............................................................  15

Wymiana żarówki UV i 
konserwacja rury kwarcowej............................................................ 15

Warunki pojawienia się błędu/Komunikaty błędów ..............  16

Procedury w razie trudności ............................................................  18 

Odbiornik stereo (wersja A) (opcjonalny) ...................................  19

Odbiornik stereo (wersja B) (opcjonalny) ...................................  20

Połączenia i funkcje urządzenia elektronicznego ....................  21

Rozmieszczenie dysz hydromasażu i 
odpowiednich elementów sterujących ......................................  22

Schemat elektryczny J-210/J-215/J-225 ......................................  29

Schemat elektryczny J-235/J-245/J-275/J-280 .........................  30

Podłączenie zasilania elektrycznego ............................................  31

Podłączenia na płytce elektronicznej
Ustawienie wyłączników “dip-switch” ..........................................  32

Ważne informacje 
    
Spa Jacuzzi® Premium została zbudowany według najlepszych 
standardów. W celu zagwarantowania skutecznego działania, 
basen jest izolowany wykorzystując  odpowiednie materiały za-
chowujące ciepło; jeśli spa pozostanie odkryta, bezpośrednio na-
rażona na promieniowanie słoneczne i na wysokie temperatury 
przez dłuższe okresy czasu, może zostać uszkodzona: uszkodze-
nia te nie są objęte gwarancją.
Zaleca się aby spa była napełniona wodą kiedy jest narażona na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i przykryć ją zawsze 
pokrywą termiczną gdy nie jest używana. 
Firma Jacuzzi ciągle zobowiązuje się do oferowania najlepszych 
mini basenów, stąd mogą zostać wykonane zmiany i dodatki, 
które wpływają na wyszczególnienia, ilustracje i/lub instrukcje 
tutaj zawarte.

Automatyczna funkcja czyszczenia rur
Ta funkcja jest uruchamiana automatycznie codziennie o 12:00 i 
polega na włączeniu każdej pompy na jedną minutę.
Jeśli jednak pompa, w momencie rozpoczęcia funkcji, została wła-
śnie wyłączona po wcześniejszym włączeniu jej za pomocą panelu 
sterownia, nie zostanie ona  uruchomiona dla funkcji automatycznej. 

Powiadomienie FCC. 

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, stosownie do Oddziału 15 przepisów FCC. Te ograniczenia 
mają za zadanie zagwarantowanie odpowiedniej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami, które mogłyby się wytworzyć gdy urzą-
dzenie używane jest w środowisku domowym. 
To urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię o częstotliwości 
radiowej. Jeśli nie zostanie zamontowane i używane zgodnie z in-
strukcjami, może spowodować zakłócenia w odbiorze urządzeń ra-
diowych. W każdym razie nie jest zagwarantowany brak zakłóceń w 
niektórych instalacjach.
Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze radiotelewizyj-
nym, na skutek jego włączenia lub wyłączenia, zaleca się użytkow-
nikowi usunięcie tych zakłóceń uciekając się do  jednego lub kilku 
następujących  zabiegów.

 Ponownie ukierunkować lub ustawić antenę odbiorczą.

  Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

  Podłączyć urządzenie do gniazdka znajdującego się  na obwo-
dzie innym od tego, do którego  podłączony jest odbiornik

 Dla serwisu, zwrócić się do sprzedawcy lub wyspecjalizowanego 
technika radio/TV .

Wybór miejsca
Odnieść się do karty przedmontażowej jeżeli chodzi o przy-
gotowania i absorpcje prądu dotyczące różnych modeli.
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Instrukcje dotyczące połączeń elektrycznych
 Aby uzyskać dostęp do skrzynki zaciskowej zasilania skrzynki 
elektrycznej, należy zdjąć panel pokrywający (znajdujący się pod 
panelem sterowania), odkręcając śruby. 

1

2

1

3

5

4

gdzie
oczekiwano

 Następnie wyjąć sześć śrub pokrywki na skrzynce elektrycznej. 
Umieścić panel w bezpiecznym miejscu, by uniknąć uszkodzenia go. 

  Wybrać wejście zasilania, które chce się użyć. Należy zainstalo-
wać rurkę kablową i złącze do użytku elektrycznego 3/4" poprzez 
szeroki otwór w dolnej części skrzynki elektrycznej tak, aby móc 
przeprowadzić kabel poprzez skrzynkę zaciskową.

  W zależności od modelu  spa wykonać podłączenie w skrzynce za-
ciskowej tak jak zostało to wskazane na odpowiednich schematach.

 Po zakończeniu instalowania, przewłoka oraz przykrywka 
skrzynki muszą być hermetycznie zamknięte.

 Jeśli nie dysponuje się odpowiednią ilością energii elektrycz-
nej, można uruchomić elektroniczny ogranicznik zużycia energii 
działając w skrzynce elektronicznej (odnieść się do schematów 
elektrycznych załączonych do niniejszej instrukcji).
Czynność tą mogą wykonać tylko upoważnieni technicy Jacuzzi®.

Instrukcje dla pierwszego rozruchu
Dokładnie przeczytać każdy punkt przed jego wykonaniem.
 Usunąć ze spa ewentualny brud. Chociaż łupina spa została fa-
brycznie polerowana, możliwe jest pokrycie jej przed pierwszym 
napełnieniem, środkiem polerującym i woskiem o odpowiedniej 
formule i dostępnych  u upoważnionych sprzedawców.

 Napełnianie spa
Zdjąć pokrywkę filtra i wyjąć wkład filtrujący tak jak wskazano w 
rozdz. " Czyszczenie filtra"

 Umieścić koniec przewodu rurowego wody w złączce filtra i 
napełnić spa, aż do momentu, gdy poziom wody zakryje wszyst-
kie dysze,  ale nie osiągnie poziomu zagłówka.

 Nie przepełniać spa. 
PRZYPIS: jeśli wasza woda jest wyjątkowo "twarda", najlepiej jest 
napełnić tą wodą spa do połowy i resztę wodą pochodzącą ze 
zmiękczacza wody. 

 Należy zawsze napełniać spa ze złączki filtra, aby usunąć po-
wietrze uwięzione w ssaniu pompy; w przeciwnym razie powie-
trze może zostać uwięzione wewnątrz dyszy pompy, zapobiega-
jąc cyrkulacji wody.

Po napełnieniu, upewnić się czy  filtr jest poprawnie zamontowa-
ny przed podłączeniem spa do zasilania  (odnieść się do rozdz. 
“Czyszczenie filtra”).

 Sprawdzenia
Otworzyć panel inspekcyjny i sprawdzić czy wszystkie złączki 
pomp są dokładnie zaciśnięte ponieważ  mogą zdarzyć się polu-
zowania podczas transportu i przemieszczania.

 Włączenie
Włączyć spa poprzez uruchomienie wyłącznika głównego: grzał-
ka i pompa recyrkulacji włączą się automatycznie. Na wyświe-
tlaczu panelu sterowania migają diody elektroluminescencyjne 
temperatury wody i pojawiają się napisy  “COOL” lub “ICE” .

 Rozruch
Uruchomić pompę/y. (patrz “panel sterowania”)
Przypis: nie uruchamiać pompy/pomp jeśli woda nie przykrywa 
wyżej położonych dysz.

 Dodawanie dodatków chemicznych przy pierwszym rozruchu

 Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz ostrze-
żenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych 
należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi uzdatnia-
nia wody. 

m  UWAGA: przeczytać i postępować zgodnie z wszystki-
mi instrukcjami dotyczącymi używania i sposobu prze-
chowywania środków chemicznych, przestrzegając 
skrupulatnie wskazówek producenta znajdujących się 
na opakowaniu.

m  UWAGA: Nie używać tabletek trójchlorku! Substancja 
ta może uszkodzić komponenty spa jak również spo-
wodować oparzenia i podrażnienia skóry i błon śluzo-
wych. Stosowanie tej substancji powoduje utratę gwa-
rancji producenta. 

PRZYPIS: Należy zawsze nakrywać spa (ale nie podczas miesza-
nia dodatków chemicznych!) pokrywą termiczną tak, aby zre-
dukować czas podgrzewania i tym samym zminimalizować koszty 
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działalności. Czas konieczny do początkowego nagrzania jest różny 
i zależy od wyjściowej temperatury wody.
Uwagi: zaleca się przeprowadzanie procedury pierwszego 
uruchomienia także po długich okresach nieużytkowania 
wanny spa i/lub na początku sezonu (po okresie nieużytko-
wania w czasie zimy).

UWAGA
Nie wchodzić do spa dopóki ilość wybranej substancji odka-
żającej nie zeszła poniżej poziomu zaleconego przez produ-
centa i/lub waszego zaufanego sprzedawcę.

Zawsze dokładnie sprawdzić temperaturę wody przed wej-
ściem do spa.

Panel sterowania       

1

2

BA
EC

D F

G

Panel sterowania dotyczący modeli o 2 pompach.

A. Przycisk Menu ( ): pozwala na dostęp do menu progra-
mowania.

B. Wyświetlacz LCD: jest w stanie wyświetlić aktualną tempe-
raturę wody (wyświetlenie domyślne), regulację temperatury 
wody, wybrane funkcje menu oraz komunikaty błędów.

C. Przycisk (  ): zwiększa temperaturę wody (set point). Jest 
również stosowany do poruszania się w menu programowania.

D. Przycisk (  ): obniża temperaturę wody (set point). Jest 
również stosowany do poruszania się w menu programowania.

E. Przycisk Pompa 1( 11  ): włącza i wyłącza pompę 1. Nacisnąć 
jeden raz dla małej prędkości; nacisnąć drugi raz, aby uzyskać 
dużą prędkość; na koniec nacisnąć trzeci raz, aby wyłączyć pom-
pę. 

F. Przycisk Pompa 2 ( 22  ): (tylko dla modeli o 2 pompach) włą-
cza i wyłącza pompę 2. Nacisnąć jeden raz, aby włączyć pompę; 
nacisnąć drugi raz, aby ją wyłączyć.

G. Przycisk Lampka (   ): włącza i wyłącza podwodną lamp-
kę. Uruchamia system oświetlenia LED, jeśli taki istnieje.

Szczegóły operacyjne
- Regulacja temperatury: od 18 do 40°C (od 65 do 104°F) Usta-
wienie fabryczne to 38°C (100°F).

- Działanie świateł: Wszystkie wskaźniki świetlne LED działają 
przez 2 godziny, po czym wyłączą się w sposób automatyczny.

- Użycie przycisku Dysze (Getti) 1/Dysze (Getti) 2: Dysze działają 
przez 20 minut od momentu włączenia, po czym wyłączą się au-
tomatycznie, aby oszczędzić energię Wystarczy po prostu naci-
snąć przyciski dysz aby je włączyć przez następne 20 minut.

Instrukcje działania
System sterowania spa posiada automatyczne funkcje, które włą-
czają się przy rozruchu i podczas normalnej pracy w celu ochrony 
systemu. 

Po rozruchu wyświetlacz wizualizuje następujące informacje:

1. Panel sterowania wyświetla wszystkie wskaźniki świetlne, po-
zwalając na wykonanie kontroli wzrokowej wszystkich segmen-
tów wyświetlacza oraz lampek wskaźników w celu sprawdzenia 
prawidłowego funkcjonowania.

2. Panel sterowania wyświetla sterownik oraz wersje oprogramo-
wania panelu sterowania.

3. Na panelu sterowania będzie się przewijał się komunikat, 
“WELCOME TO JACUZZI” (Witamy w  Jacuzzi).

Przypis: po pierwszym napełnieniu spa zazwyczaj włącza się 
grzałka ponieważ woda z kranu jest zwykle bardzo zimna. W tym 
momencie, jeśli temperatura wody jest niższa od 38°C (100°F), to 
znaczy od temperatury ustawionej fabrycznie, grzałka włączy się i 
będzie pracować do momentu osiągnięcia temperatury ustawionej 
fabrycznie, następnie wyłączy się.

1 Skrzynka elektryczna
2 Wejście(a) zasilania elektrycznego 
3 Pompa o 2 prędkościach 
4 Grzałka
5 Korek(i) upustowy (e) pompy
6 Pompa o 1 prędkości
7  System oczyszczania wody CLEARRAY™ 
8  Zasilacz systemu CLEARRAY™ 
9 Panel sterowania
10  Zawór upustowy
11. CLEARRAY® PRO3TECT

36
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Regulacja temperatury wody
Termostat spa pozwala perfekcyjnie kontrolować temperaturę 
wody. Ustawiona temperatura może być regulowana pomiędzy 
18 °C a 40 °C. Dla podwyższenia ustawionej temperatury nacisnąć 
przycisk ( + ), natomiast, w celu jej obniżenia nacisnąć przycisk ( – ).
Przypis: po jednym naciśnięciu przycisku ( +) lub (–) zostaje wyświe-
tlona ustawiona temperatura.

Włączenie pomp

1

2

Przycisk DYSZE 1 (GETTI 1)  ( 11  ) włącza pompę dysz 1. Nacisnąć 
jeden raz dla małej prędkości; nacisnąć drugi raz, aby uzyskać dużą 
prędkość; na koniec nacisnąć trzeci raz, aby wyłączyć pompę.

Przycisk DYSZE 2 (GETTI 2) ( 22  ) uruchamia pompę dysz 2 (jeśli 
jest zamontowana). Pierwsze naciśnięcie uruchamia pompę dysz 
2; naciskając po raz drugi pompa  dysz 2 wyłączy się. Jeśli zostały 
uruchomione ręcznie, każda pompa wyłączy się automatycznie 
po 20 minutach.

Przycisk światło On/Off

System świateł LED ma siedem stałych kolorów i trzy tryby 
zmienne losowo.
Nacisnąć przycisk, aby włączyć światło; kontynuując naciskanie 
przycisku, światło zostanie najpierw wyłączone, a następnie po-
nownie włączone o innym kolorze, w następującej kolejności:
Uwagi: aby wyłączyć światło, po naciśnięciu przycisku odczekać 
około 10 sekund, a następnie nacisnąć go ponownie.
W każdym wypadku światła wyłączają się automatycznie po 2 go-
dzinach.

-  Nacisnąć jeden raz: Tryb "mix kolorów, które szybko się zmie-
niają".

-  Nacisnąć ponownie Tryb "mix kolorów, które wolno się zmieniają".
-  Nacisnąć ponownie Blokuje tryb wolnego mieszania kolorów.
- Nacisnąć ponownie kolor granatowy
- Nacisnąć ponownie kolor fioletowy
- Nacisnąć ponownie kolor czerwony
- Nacisnąć ponownie kolor bursztynowy
- Nacisnąć ponownie kolor zielony
- Nacisnąć ponownie kolor wodno-zielony
- Nacisnąć ponownie kolor biały
-  Nacisnąć ponownie tryb szybkiego mieszania kolorów zosta-

nie ponownie aktywowany i tak dalej.

Dysze
Wypływ wody z pojedynczych dysz w spa może być regulowany 
lub wyłączony obracając zewnętrzną część dyszy. Niektóre dysze 
wyposażone są w regulowany środkowy otwór, który pozwala na 
zmianę kierunku strumienia wody. Wystarczy nachylić środkowy 
otwór tych dysz w żądanym kierunku, aby stworzyć Państwa 
spersonalizowany masaż. 

Przypis: Należy zawsze otworzyć przynajmniej 6 dysz regulowa-
nych, aby zapewnić skuteczną filtrację wody  spa.

Wybór żądanego masażu

B A

C

B C

A
 

B A

C

B C

A

Niektóre modele wyposażone są w przełącznik, który pozwala 
dostosować wydajność hydromasażu  do indywidualnych po-
trzeb kierując wodę  do różnych systemów dysz (pozycja A (Com-
bo), B lub C).

PRZYPIS: Dla idealnej filtracji wody pozostawić zawór na pozycji  
A, kiedy spa jest przykryta. Dla maksymalnej wydajności strumienia 
podczas użytkowania spa wybrać pozycję B lub C. 

Sterowania powietrzem

 
Niektóre dysze posiadają odpowiednią regulację powietrza: wy-
starczy obrócić gałkę aby zmniejszyć lub zwiększyć ilość powietrza. 
W celu zredukowania do minimum rozpraszanie ciepła, zamknąć 
wszystkie sterowania powietrzem kiedy spa nie działa. Niektóre 
dysze mogą nie zasysać powietrza, gdy pompa dysz 1 pracuje z 
małą prędkością; to funkcjonowanie uważane jest za normalne.

Opcjonalny system stereo BLUEWAVE®
Te modele wyposażone są w wysokiej jakości odbiornik stereo 
AUX/Bluetooth z czterema prestiżowymi głośnikami morskimi o 
niespotykanej jakości i trwałości dźwięku.

Cykl  “Blow-Out” 
Cykl ten eliminuje powietrze ewentualnie obecne w rurach, które 
mogło zostać wprowadzone podczas czynności opróżniania i/lub 
napełniania spa. 
Pompa dysz 1 włączy  się na 1 minutę po czym wyłączy się. 
Kolejno włączy się pompa dysz 2 na 1 minutę a następnie się wy-
łączy. Cykl wykonywany jest tylko przy rozruchu.
Przypis: wyłączenie odpowiedniej pompy dysz, która pracuje, może 
wyłączyć funkcję.

Cykl "clean up"
Ten cykl działa raz dziennie przez dwie minuty o godzinie 12:00 
(w południe) Nie jest programowany przez użytkownika. 
Pompa dysz 1 włączy  się na 1 minutę po czym wyłączy się.  
Kolejno włączy się pompa dysz 2 na 1 minutę a następnie się 
wyłączy.
Przypis: wyłączenie odpowiedniej pompy, która pracuje, może wy-
łączyć funkcję.
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Przedstawiony model to J-280; rozmieszczenie dysz i cechy róż-
nią się w zależności od modelu (patrz również schematy na końcu 
instrukcji)

1. Panel sterowania
2. Poduszki pod głowę (4)
3. Sterowania powietrzem (4)
4. Uchwyt  na napoje (4)
5. Zawór przełącznika masażu 
6a-6b.  System oświetleniowy LED
7. Dysze zasysania
8. Kaskada z dźwignią sterowania przepływem
9. Powrót grzałki
10. Pokrywa filtra (z wkładem filtrującym znajdującym się poniżej)
11. Głośniki systemu audio  (opcjonalne - 4)
12. System stereo spa (opcjonalny)

13. pulsujące dysze do hydromasażu "Classic Pro" (4)
14. Dysze "Classic Pro - Accu Pressure" (20)
15. wirujące dysze wirowe "Classic Pro - Mini Duo" (6)
16.  Dysze do hydromasażu o zmiennym kierunku   

"Classic Pro" (5)
17. wirujące dysze wirowe "Classic Pro - Duo" (8)
18. Dysza "Classic Pro - Turbo"

Cechy i sterowania

Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
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Cechy menu i instrukcje
do programowania
Spa posiada menu, które pozwalają na zaprogramowanie dodat-
kowych funkcji. Naciskając wielokrotnie przycisk Menu (  ),moż-
na przeglądać menu jak opisano poniżej.

Temperatura aktualna (Menu główne)

Filtracja podstawowa

Ogrzewanie wody

Wymiana filtra

UV

H2O 

Godzina 

Data

Temperatura

Język

Blokada

WiFi (niedostępne)

Elog (koniec menu)

  Menu Filtracji podstawowej
Podczas cyklu filtracji podstawowej zostaje uruchomiona pompa 
1 oraz CLEARRAY. Spa jest zaprogramowana z cyklem filtracji po 
2 godziny każdy, który rozpoczyna się co 6 godzin (to ustawienie 
można jednak zmienić).

  Programowanie cyklu filtracji podstawowej

1. Nacisnąć (  )  aż wyświetli się menu “PF”. Na wyświetlaczu 
będzie przewijał się napis  “PRIMARY FILTER” (cykl filtracji pod-
stawowej). System powróci do menu głównego, jeśli nie zostanie 
podjęte żadne działanie.

2. Nacisnąć   lub  aby wyświetlić aktualną godzinę rozruchu 
i przygotować system do zmian

3. Nacisnąć  lub  aby ustawić godzinę rozruchu, w odstę-
pach co 1 godzinę. Aby przejść z  “AM” na “PM” należy przesunąć 
się do przodu o  12 godzin.

4. Nacisnąć ( 11 ) aby potwierdzić i zapisać godzinę rozruchu.

5. Nacisnąć  lub  aby ustawić liczbę dziennych cykli  (1, 2, 3, 
4 lub 8 cykli w ciągu 24 godzin).

6. Nacisnąć( 11 ) aby zapamiętać ustawienie.

7. Nacisnąć  lub  aby skorygować czas trwania cyklu  (1, 2 
lub 3 godziny).
Przypis: jeśli liczba dziennych cykli filtracji wynosi 8, jedyną dostęp-
ną opcją na czas trwania cyklu jest 1 godzina.

8. Nacisnąć ( 11 ) aby potwierdzić i zapisać wartość czasu trwania. 
System powróci do menu “PRIMARY FILTER” (Filtr podstawowy).

Przypis: jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

m  In caso di temperature rigide (rischio di congela-
mento) programmare il ciclo di filtrazione primaria 
in modo che sia pari a 8 ore minimo. Odnieść się do 
rozdziału “Przygotowania do zimy”.

 Programowanie trybu Heating (Ogrzewanie)
Spa Jacuzzi wyposażone jest w 3 tryby ogrzewania: Automatycz-
ny tryb nazwany  “AUTO”, w którym temperatura spa utrzymy-
wana jest na stałym poziomie Cykl ogrzewania energooszczęd-
ny, nazywany “ECO” (Tryb oszczędnościowy). Tryb, który włącza 
grzałkę tylko w ciągu dnia, nazywany “DAY” (Tryb dzienny).
Przypis: Grzałka włącza się gdy temperatura spada o 1°C w stosun-
ku do ustawionej temperatury.

• Tryb Economy (Tryb oszczędnościowy) jest to program energo-
oszczędny. Cykl ogrzewania można uruchomić codziennie od 
godziny 17.00 do 7.00. Rozkład godzin nie jest programowalny.

• W trybie Day (Tryb dzienny) cykl ogrzewania można urucho-
mić od godziny 7.00 do 17.00. Rozkład godzin nie jest pro-
gramowalny.

• Tryb Auto (Tryb automatyczny) może uruchamiać grzałkę w 
dowolnym momencie, aby w razie potrzeby utrzymać zada-
ną temperaturę.

 Programowanie trybu Heating 
(Tryb ogrzewania)

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “HEAT” (Ogrzewanie). Na 
wyświetlaczu będzie się przewijał “HEATER MODE” (Tryb grzał-
ka). System powróci do menu głównego, jeśli nie zostanie pod-
jęte żadne działanie.

2. Nacisnąć   lub   aby przygotować system do zmian. Naci-
snąć kilkakrotnie aby przeglądnąć następujące tryby:

• Tryb Economy (Tryb oszczędnościowy): na ekranie pojawi się 
“ECO”  i przewija się napis “ECONOMY MODE” (Tryb oszczęd-
nościowy).

• Tryb Day (Tryb dzienny): na ekranie pojawi się “DAY” i przewi-
ja się napis “DAY MODE” (Tryb dzienny).



10

• Tryb Auto (Tryb automatyczny): na ekranie pojawi się “AUTO”  
i przewija się napis “AUTO MODE” (Tryb automatyczny).

3. Po dokonaniu wyboru, nacisnąć ( 11 ) aby potwierdzić i uru-
chomić ustawienie. System powróci do menu “HEATER MODE” 
(Tryb grzałka).

  Konfiguracja przypomnienia o czyszczeniu / wymianie filtrów 
Można ustawić przypomnienie, aby pamiętać o wyczyszczeniu 
lub wymianie filtra.

• Ustawienie fabryczne to 180 dni.
• Odstęp czasu timera jest regulowany od 0 do 180 dni, w od-

stępach rosnąco co 10 dni.

Przypis: zaleca się, aby nie wyłączać tej funkcji!

 Programowanie przypomnienia

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “FC”. Na wyświetlaczu będzie 
się przewijał “FILTER CHANGE” (Wymiana filtra). System powróci do 
menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie.

2. Nacisnąć  lub   aby przygotować system do zmian. Na-
stępnie nacisnąć kilkakrotnie aby ustawić odstęp czasu timera.

3. Po wyborze liczby dni, nacisnąć ( 11 ) aby zapamiętać ten wy-
bór. Następnie system powróci do menu “FILTER CHANGE” (Wy-
miana filtra).

Po upływie ustawionego okresu czasu, wyświetlacz wyświetla na 
przemian temperaturę wody i“CHANGE FILTER”. (Wymiana filtra).

  Programowanie przypomnienia CLEARRAY
Można ustawić przypomnienie, aby wymienić żarówkę UV.

• Ustawienie fabryczne to 365 dni.
• Odstęp czasu timera jest regulowany od 0 do 365 dni, w od-

stępach rosnąco co 10 dni.

Przypis: zaleca się, aby nie wyłączać tej funkcji!

 Programowanie przypomnienia

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “UV”. Na wyświetlaczu prze-
wija się “CLEARRAY BULB” (Żarówka Clearray). System powróci do 

menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie.

2. Nacisnąć   lub   aby przygotować system do zmian. Naci-
snąć kilkakrotnie aby ustawić odstęp czasu timera.

3. Po wyborze liczby dni, nacisnąć ( 11 ) aby zapamiętać ten wy-
bór. Następnie system powróci do menu “CLEARRAY BULB” (Ża-
rówka Clearray).

4. Po upływie ustawionego okresu czasu, wyświetlacz wyświetla 
na przemian temperaturę wody  i  “CHANGE CLEARRAY BULB” 
(Wymiana żarówki Clearray).

 Konfiguracja przypomnienia o zmianie wody  Można usta-
wić przypomnienie o zmianie wody, które sygnalizuje, kiedy na-
leży opróżnić i napełnić spa.

• Ustawienie fabryczne to 180 dni.
• Odstęp czasu timera jest regulowany od 0 do 180 dni, w od-

stępach rosnąco co 30 dni.
Przypis: zaleca się, aby nie wyłączać tej funkcji!

 Programowanie przypomnienia

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “H2O”. Na wyświetlaczu 
przewija się “WATER REFRESH” (Odświeżanie wody). System po-
wróci do menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie.

2. Nacisnąć   lub    aby przygotować system do zmian Naci-
snąć kilkakrotnie aby ustawić odstęp czasu timera.

3. Po wyborze liczby dni, nacisnąć ( 11 ) aby zapamiętać ten wy-
bór. Następnie system powróci do menu “WATER REFRESH” 
(Odświeżanie wody).

4. Po upływie ustawionego okresu czasu, wyświetlacz wyświe-
tla na przemian temperaturę wody i “CHANGE WATER” (Wy-
miana wody).

  Programowanie godziny

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( )  aż wyświetli się menu “TIME” (Godzina). Na wy-
świetlaczu przewija się “SET TIME” (Ustawienie godziny). System 
powróci do menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żadne 
działanie.

2. Nacisnąć   lub  aby wyświetlić godzinę.
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3. Nacisnąć  lub   aby przygotować system do zmian. 

4. Nacisnąć   lub   aby uregulować i zaprogramować po-
prawną godzinę. Nacisnąć ( 11 )  aby zapisać ustawioną wartość i 
przejść do programowania minut.

5. Cyfra  minut miga wskazując, że jest gotowa do zmiany. Na-
cisnąć   lub   aby uregulować i zaprogramować minuty. 
Nacisnąć  ( 11  ) aby zapamiętać ustawioną wartość i przejść do 
programowania AM (0-12) lub PM (13-24).

6. Ustawienie miga wskazując, że jest gotowe do zmiany. Naci-
snąć  lub   aby przejść z AM do PM i na odwrót. 
Po wykonaniu wyboru, nacisnąć ( 11 )  aby zapisać ustawioną 
wartość. Następnie system powróci do menu “SET TIME” (Usta-
wienie godziny).

  Programowanie daty

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu  “DATE” (Data). Na wyświe-
tlaczu przewija się “SET DATE” Ustawienie daty). System powróci 
do menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie.

2. Nacisnąć  lub  aby przewinąć aktualną datę. Na przykład 
“JAN 01 2016” (1 STYCZ 2016).

3. Nacisnąć  lub  aby wyświetlić rok. 

4. Nacisnąć  lub  aby uregulować cyfrę roku. 

Nacisnąć ( 11 ) aby zapamiętać wybór i przejść do programowa-
nia miesiąca.

5. Cyfra miesiąca miga wskazując, że jest gotowy do zmiany. Na-
cisnąć    lub     aby uregulować cyfrę miesiąca. Nacisnąć ( 11 ) 
aby zapamiętać wybór i przejść do programowania dnia.

6. Cyfra dnia miga wskazując, że jest gotowy do zmiany. Naci-
snąć  lub  aby przewinąć dni. Po wyborze dnia, nacisnąć 11  
aby zapisać ustawioną wartość. System powróci do  menu “SET 
DATE” (Ustawienie daty).

  Programowanie jednostki pomiaru temperatury

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “TEMP” (Temperatura). 
Na wyświetlaczu przewija się “TEMPERATURE FORMAT”.  Sys-
tem powróci do menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żad-
ne działanie.

2. Nacisnąć   lub   aby przejść  z ° F na °C  i na odwrót. Po 
wykonaniu wyboru nacisnąć ( 11 )  aby zapisać zmianę System 
powróci do “TEMPERATURE FORMAT” (Format temperatury).

  Programowanie języka

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.
Nowa spa posiada cztery opcje wyświetlania języka. Aby zaprogra-
mować język wyświetlacza, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “LANG” (Język). Na wy-
świetlaczu przewija się “LANGUAGE MENU” (Menu języka).  Sys-
tem powróci do menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żad-
ne działanie.

2. Nacisnąć  lub   aby wyświetlić aktualny język.

3. Nacisnąć  lub  aby przewinąć języki do dyspozycji. Do-
stępne opcje to język angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. 
Po wykonaniu wyboru, nacisnąć ( 11 ) aby zapisać zmianę. System 
powróci do menu “LANGUAGE MENU” (Menu języka).

  Programowanie funkcji blokady

Przypis: Jeśli w ciągu 5 sekund od momentu wyboru nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, ekran powróci do głównego menu i bieżą-
ce ustawienia będą nadal aktywne.
Można uniemożliwić zmianę określonych ustawień spa. 
PRZYPIS: na wyświetlaczu nie pojawia się żaden symbol sy-
gnalizujący uruchomienie blokady

Istnieją trzy tryby blokady do wyboru:

• Access Lock (Blokada dostępu) wyłącza możliwość urucho-
mienia lub ręcznego regulowania jakiejkolwiek funkcji spa. 
Wszystkie zaprogramowane czynności zostaną jednak wy-
konane.

• Settings Lock (Blokada ustawień) wyłącza możliwość zmiany 
jakiegokolwiek ustawienia użytkownika. Nadal można uru-
chomić dysze i światła. Wszystkie zaprogramowane czynno-
ści zostaną jednak wykonane.

• Temperature Lock (Blokada regulacji temperatury) wyłącza re-
gulację temperatury za pomocą przycisków + i -.

• Service Lock (blokada tymczasowa) przez określony czas unie-
możliwia włączanie funkcji, tak aby można było przeprowadzić 
prace konserwacyjne (np. czyszczenie filtrów).   
Uwagi: blokada trwa 2 godziny.    
Nie pozostawiać włączonej blokady na długi czas, szczegól-
nie w niskich temperaturach i/lub w warunkach możliwe-
go zamarzania.      
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych/napraw-
czych należy zawsze odłączyć wannę spa od zasilania.
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Aktywacja funkcji blokady.
1. Nacisnąć ( ) aż wyświetli się menu “LOCK” (Blokada). Na wy-
świetlaczu przewija się “LOCK MENU” (Menu blokady).  System 
powróci do menu głównego, jeśli nie zostanie podjęte żadne 
działanie.

2. Nacisnąć  lub , aby przejść od „AL” (Blokady dostępu) do 
„SL” (Blokady ustawień) do „TL” (Blokady regulacji temperatury) 
do „SVL” (blokady tymczasowej):
Po wykonaniu wyboru, nacisnąć ( 11 ) aby zapisać zmianę. System 
powróci do menu“LOCK MENU” (Menu blokady).

Wyłączenie funkcji blokady.
Aby wyłączyć tryb blokady, nacisnąć i przytrzymać przez 10 se-
kund przycisk ( ).

Konserwacja spa
Prawidłowa i ciągła konserwacja spa zachowa jej piękno i wydaj-
ność z upływem czasu. 

Dla wszelkich wskazówek dotyczących czyszczenia i konser-
wacji spa oraz używanych do tego celu produktów, odnieść 
się do katalogu- przewodnika dołączonego do wyrobu.

  Czyszczenie filtrów (modele J-210/215/225/235/245/275)
Modele te wyposażone są w koszyczek i wkład filtrujący, znajdu-
jące się we wnęce utworzonej w wewnętrznej ścianie spa. Aby 
uzyskać optymalną wydajność, należy czyścić koszyczek raz na 
tydzień i raz na miesiąc czyścić wkład filtrujący; jest to jednak 
związane z częstością używania spa.

W tym celu postępować w następujący sposób:

PRZED CZYSZCZENIEM WKŁADÓW FILTRA ZAWSZE ODŁĄ-
CZYĆ SPA OD SIECI ELEKTRYCZNEJ.

A B C D

Odłączyć spa od sieci elektrycznej.

A, B, C. Zdjąć pokrywę, odkręcić wkład i wyjąć go z gniazda.

D. Spłukać zanieczyszczenia z fałd filtra za pomocą wody pod ci-
śnieniem; zacząć od góry i postępować do dołu. Powtórzyć czyn-
ność dopóki wszystkie fałdy nie zostaną oczyszczone.

E. Ponownie zamontować wkład i podłączyć spa do sieci elek-
trycznej.

 Modele J-210 posiadają filtry na odpowiednich dy-
szach zasysania na dnie, które zapobiegają przedo-
staniu się zanieczyszczeń do wnętrza pompy pod-
czas użytkowania. Filtry te muszą być czyszczone co 
2 miesiące lub gdy zmniejsza się wydajność pompy.

(modele J-280)
Modele te wyposażone są w pojemnik-worek (który zbiera więk-
sze nieczystości) i we wkład filtrujący, obydwa znajdują się w 
skimmerze.
Aby uzyskać optymalną wydajność, należy sprawdzić i ewentual-
nie wyczyścić worek 1-2 razy na tydzień i raz na miesiąc czyścić 
wkład filtrujący; jest to jednak związane z częstością używania spa.

W tym celu postępować w następujący sposób:

Odłączyć spa od sieci elektrycznej.

A. Pociągnąć do góry pokrywę działając na uchwyty.

B. Wyjąc pojemnik-worek z zacisków i wyczyścić go.

C-D. Odkręcić wkład i wyjąć go.

E. Spłukać fałdy filtra, zaczynając od góry i postępując do dołu.

F. Zanurzyć wkład gwintowaną końcówką skierowaną do 
góry, tak aby wydostały się wszystkie pęcherzyki powietrza 
(trzymać wkład pod wodą, dopóki nie zostanie on ponownie 
zainstalowany).

G-H-I. Ponownie zainstalować wkład i ponownie przymocować 
worek do pokrywy, następnie wsunąć worek do dołu, do jego 
gniazda.
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A  B  C  

D  E  F  

G  H  I  

Podłączyć spa od sieci elektrycznej.

(wszystkie modele)
Co pewien czas należy dokładnie wyczyścić wkład używając do 
tego celu specyficznego produktu dostępnego w ośrodkach ser-
wisu Jacuzzi®; należy dokładnie przestrzegać instrukcji dostar-
czonych wraz z produktem.
Przy odpowiednim uzdatnianiu wody spa i rutynowej konser-
wacji wkładu, jego czas trwania wynosi około dwa lata. Części 
zamienne są dostępne w ośrodkach serwisu Jacuzzi®.

 Opróżnianie i napełnianie
Co około 3 miesiące, należy zmienić wodę w spa. Częstość zależy 
od wielu czynników, miedzy innymi od stopnia użytkowania, od 
dbałości o utrzymanie jakości wody, itd. Kiedy nie jest się w sta-
nie utrzymywać pod kontrolą tworzenia się piany i/lub nie pró-
buje się zwykłego uczucia  wchodząc do wody, lub zauważa się 
zmianę przezroczystości wody, oznacza to, że nadszedł czas, aby 
wymienić wodę.

UWAGA!  Odłączyć spa od sieci elektrycznej przed jej opróż-
nieniem. Nie przywracać podłączenia zanim spa nie została 
ponownie napełniona.
     
UWAGA! Jeśli jest bardzo zimno i spa jest położona na ze-
wnątrz, istnieje ryzyko zamarzania rur instalacji wodnej  
(patrz dział  "Przygotowanie do zimy"). 

W celu opróżnienia spa postępować według następującej pro-
cedury:

Odłączyć spa od sieci elektrycznej.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

2. Zlokalizować zawór spustowy znajdujący się na przedniej stronie 
dolnej części podstawy nośnej. Trzymać nieruchomo tylny pierścień, 
aby zapobiec jego obrotowi, następnie odkręcić i wyjąć przedni ko-
rek aby odsłonić gwint rury męskiej znajdujący się poniżej.

3. Podłączyć rurę spustową.

4. Obrócić delikatnie tylny pierścień o 1/3 obrotu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby odblokować zawór 
spustowy.

5. Pociągnąć na zewnątrz tylną szerszą część w celu otwarcia od-
pływu.

6. Po opróżnieniu spa, powtórzyć punkty 2-5 na odwrót w celu 
zamknięcia odpływu zanim basen zostanie ponownie napełniony.

7. Po napełnieniu włączyć spa i wykonać wymienione czynności, 
aby ją napełnić (patrz odpowiedni rozdział).

PRZYPIS: Zawsze napełniać spa używając obydwu złączek filtrów.

 Czyszczenie Spa
Dla zachowania połyskliwej powierzchni  spa podstawowe jest 
unikanie używania ściernych środków czyszczących, które na nią 
szkodliwie wpływają .  Niezależnie od używanego środka czystości, 
upewnić się aby nie pozostały najmniejsze ślady po mydle na po-
wierzchni. Resztki mydła mogłyby spowodować wytwarzanie się 
piany po ponownym napełnieniu spa.
Informacje na temat czyszczenia spa, konserwacji oraz uży-
wanych do tych celów produktów, można znaleźć  w prze-
wodniku-katalogu dostarczonym wraz z wyrobem.

 Konserwacja zagłówków
Wyjąć i oczyścić poduszki zagłówków wodą z mydłem, używając 
szmatki lub miękkiej szczotki.

PRZYPIS: Zawsze usunąć zagłówki kiedy wykonywane jest 
uzdatnianie  “superchlorowania” (uzdatnianie “shock”). Zagłówki 
mogą być ponownie umieszczone w  spa kiedy wartość środka 
odkażającego będzie odpowiadać wartości wskazanej w prze-
wodniku uzdatniania wody.

W celu usunięcia zagłówków:
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1. Uchwycić końcami palców za brzegi zagłówka i delikatnie po-
ciągnąć.

2. Po wyczyszczeniu, zamontować zagłówki postępując w od-
wrotnej kolejności.

 Pielęgnacja i konserwacja okładziny
Pokrywa Jacuzzi posiada okładzinę, elegancką  i trwałą. Zaleca się 
gorąco czyścić ją i utrzymywać co miesiąc, aby ją zakonserwować i 
jak najdłużej zachować na przyszłość.

Czyszczenie i utrzymanie okładziny

1. Za pomocą węża ogrodowego spłukać brud.

2. Używając gąbki lub miękkiej szczotki, szorować winylową  po-
wierzchnię delikatnym mydłem. Dokładnie spłukać i nie dopu-
ścić, aby mydło zaschło na pokrywie. Nie używać mydła na spod-
niej części pokrywy.

3. Zaleca się szukać u Państwa Sprzedawcy Jacuzzi wyrobów zale-
canych do pielęgnacji i utrzymania pokrywy. Pielęgnować pokrywę 
stosując kondycjonery nie zawierające ropy naftowej, w celu utrzy-
mania elastyczności winylu i uniknięcia wysychania nici/szwów. 
Nie stosować rozpuszczalników, ściernych lub zbyt silnych 
środków czystości. Nie stosować produktów zawierających 
silikon lub alkohol.

Dodatkowe instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji:

1. Usuwanie śniegu i/lub innych zanieczyszczeń jest użyteczne 
ponieważ zapobiega pękaniu wewnętrznej struktury pokrywy.

2. Pamiętać, aby zablokować pasy pokrywy, aby zapobiec jej 
otwarciu przez przypadek lub nieuwagę.

3. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na pokrywie.

4. Nie chodzić, siadać lub stać na pokrywie.

5. Aby zdjąć pokrywę nie ciągnąc lub używać brzegów/krawędzi 
lub pasów.

6. Używać tylko systemów zalecanych do podnoszenia pokrywy.

7. Używać tylko substancji chemicznych i środków czyszczących 
zalecanych przez firmę Jacuzzi®.

8. Pamiętać o przykryciu spa jeśli jest nieużywana. Utrzymując 
poprawne poziomy wody, gwarantuje się efektywne funkcjono-
wanie i  używanie systemu elektrycznego.  

9. Nie wystawiać spa na działanie promieni słonecznych przez 
dłuższy czas, ponieważ promienie UV mogą uszkodzić we-
wnętrzną powierzchnię .

10. Należy uważać podczas zdejmowania pokrywy. Przed zdjęciem 
pokrywy, upewnić się czy wszystkie blokady zostały zwolnione, aby 
ich nie uszkodzić i aby nie zostały uszkodzone pasy pokrywy.

Konserwacja okładziny syntetycznej

Okładzina syntetyczna (panele obwodowe) nowej spa nie wy-
maga konserwacji lub wymaga konserwacji minimalnej. Aby ją 
wyczyścić, wystarczy przetrzeć okładzinę czystą ściereczką i ła-
godnym roztworem mydła.

UWAGA: nie nawilżać okładziny strumieniem bezpośrednio 
z węża ogrodowego, ponieważ może to spowodować zwar-
cie w systemie elektrycznym spa.

Przygotowanie do zimy
 Spa Jacuzzi® jest zaprojektowana tak, aby automatycznie chro-
nić się przed zamarzaniem (zawsze gdy istnieją warunki prawi-
dłowego działania).

 W okresach, w których temperatura schodzi poniżej zera, wy-
konać okresowe kontrole w celu upewnienia się, czy nie zostało 
przerwane zasilanie elektryczne spa.
Przy ekstremalnych warunkach pogodowych i temperatu-
rach poniżej 0°C (32°F), należy zaprogramować cykl filtracji 
pierwotnej tak, aby działał co najmniej przez 8 godzin dzien-
nie, aby zapobiec zamarznięciu. 

 W okresach, w których spa nie jest użytkowana, w przypadku 
przedłużonej przerwy w dostawie energii elektrycznej lub w okre-
sach ostrych mrozów, ważne jest całkowite usunięcie wody ze spa i 
ochrona instalacji przed szkodami, które może spowodować mróz. 

W celu przygotowania spa do zimy w odpowiedni sposób, 
skontaktować się z własnym zaufanym sprzedawcą. 
W sytuacjach zagrożenia, szkody mogą być zmniejszone jeśli po-
stępuje się według następujących wskazówek:

1. Odłączyć spa od sieci elektrycznej.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby opróżnić spa.

3. Obrócić przełącznik(i) wybiorcze masażu/zwrotny na pozycję 
combo środkową, aby umożliwić odpływ wody znajdującej się w 
liniach systemu hydraulicznego.

B A

C

B C

A
4. Obrócić zawór(y) kaskady na pozycję otwarta, aby umożliwić 
odpływ wody znajdującej się w liniach systemu hydraulicznego.

5. Otworzyć wszystkie sterowniki powietrza i pozostawić je 
otwarte dopóki spa nie zostanie na nowo używana.

6. Jak tylko poziom wody zejdzie poniżej siedzeń (i po zakończe-
niu fazy opróżniania) starać się usunąć wodę z wnęk siedzeń i ze 
studzienki, używając na przykład odkurzacza do płynów; postę-
pować w ten sam sposób po zakończeniu fazy opróżniania.

7. Usunąć syntetyczny panel obudowy pod panelem sterowania 
i zlokalizować korki upustowe na przedniej części pompy/pomp. 



15

Usunąć korki aby woda mogla spłynąć z pomp i z grzałki.
Przypis: Użyć odkurzacza do płynów/ciał stałych lub innych środ-
ków aby zapobiec zalaniu  wnęki urządzeń. 

Ponownie zakręcić korki upustowe.

8. Poluzować chomątko w dolnej części systemu CLEARRAY® i 
wyjąć rurę ze złącza CLEARRAY® (zginać rurę do przodu i do tyłu i 
pociągając ją do dołu). Skierować rurę do dołu i opróżnić ją. 
Ponownie zamontować rurę i chomątko. Zdjąć pokrywę systemu 
CLEARRAY®, aby uzyskać dostęp do żarówki UV i rury kwarcowej 
(wyjąć i przechowywać lampę UV w bezpiecznym miejscu). 
Wyjąć i osuszyć rurę kwarcową po czym ponownie  ją zamon-
tować. W zależności od czasu jaki upłynął, rozważyć możliwość 
wymiany żarówki UV gdy ponownie zostanie użyte spa.

9. Ponownie zainstalować panel od strony okładziny syntetycz-
nej i przykryć spa tak, aby zapobiec przypadkowemu przenika-
niu wilgoci.

Reaktywowanie spa w ostrym klimacie
Przed rozruchem spa po długim okresie, w którym była pusta 
przy bardzo niskich temperaturach sprawdzić czy woda, która  
pozostała w niektórych sekcjach rur nie jest jeszcze zamarznięta: 
taka sytuacja mogłaby zablokować jej przepływ, nie dopuszcza-
jąc do poprawnego działania spa i uszkodzić instalację.
Zaleca się skonsultowanie własnego sprzedawcy przed za-
miarem ponownego rozruchu spa.

W celu jakichkolwiek pytań związanych z zimowym użyt-
kowaniem lub przygotowaniem urządzenia do zimy należy 
skontaktować się ze sprzedawcą Jacuzzi.

Utrzymanie jakości wody
Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się chorobami powodowanymi 
przez zanieczyszczoną wodę i/lub chorobami układu oddechowe-
go, jakość wody musi być utrzymywana w ustalonych granicach. 
Wymaga to ciągłej uwagi, ponieważ odpowiedni aspekt chemiczny 
zależy od równowagi całego szeregu czynników. 
Zwlekanie z utrzymaniem wody stwarza warunki do złej higieny i 
jest potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, ma to wpływ również na 
żywotność spa.

 Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz ostrze-
żenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych 
należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi uzdatnia-
nia wody.

System CLEARRAY® PROT3TECT  

System oczyszczania wody CLEARRAY jest ekskluzywną techno-
logią, która wykorzystuje naturalne promienie ultrafioletowe, 
aby wyeliminować bakterie, wirusy i glony. Światło ultrafioleto-
we znane również jako światło ultrafioletowe w zakresie UV-C 
lub światło bakteriobójcze, unieszkodliwia te mikroorganizmy 
przerywając ich DNA i zapobiega w ten sposób ich rozmnaża-
niu. 
CLEARRAY, który jest podłączony bezpośrednio do waszego 
systemu filtracji działa w następujący sposób:
- woda pochodząca z pompy, filtra i grzałki jest dezynfekowana 
za pomocą światła ultrafioletowego; po czym powraca ponow-
nie do spa. 
System wyposażony jest w przetwornik prądu, którego działanie 
sygnalizowane jest za pomocą dwóch diod LED: zielona ozna-
cza, że urządzenie jest zasilane natomiast czerwona wskazuje 
jego poprawne działanie.

WARNING!
DO NOT LOOK AT LIT BULB

SEVERE EYE DAMAGE
OR BLINDNESS CAN OCCUR

120 - 230V

WAŻNE: Po upływie roku, żarówka musi zostać wymieniona. 
Jeżeli timer UV został poprawnie zaprogramowany (patrz odpo-
wiedni rozdz.), po upływie przewidzianego czasu na wyświetla-
czu pojawi się komunikat, sygnalizując w ten sposób koniecz-
ność zamontowania nowej żarówki UV i zresetowania timera.

Wymiana żarówki UV  
i konserwacja rury kwarcowej
Aby uzyskać dostęp do urządzenia Clearray® należy zdjąć przedni 
panel (lub panel systemu audio) oraz panel w prawym rogu.

Wskazane czynności należą wyłącznie do wykwalifikowane-
go instalatora. Przeczytać uważnie instrukcje przed rozpo-
częciem jakichkolwiek czynności, które spowodują otwarcie 
urządzenia Clearray®.

OSTRZEŻENIA

m  Nie należy patrzeć na świecącą się żarówkę UV: grozi to 
poważnym uszkodzeniem oczu!

m  Nie zasilać urządzenia Clearray® podczas czynności kon-
serwacyjnych.

m  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować 
rozpraszanie się promieni UV-C które, nawet w niewiel-
kich ilościach mogą uszkodzić skórę oraz oczy..

m  Nie próbować uruchamiać uszkodzonych urządzeń. 

m  Odłączyć spa od sieci elektrycznej
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m  Opróżnić spa jeśli ma się zamiar wymienić lub czyścić 
rurę kwarcową.     
Przed wymianą rury kwarcowej należy odczekać aż 
żarówka UV ostygnie.

Postępować w następujący sposób:
Przypis: położenie i podłączenie urządzenia może różnić się w 
zależności od modelu.

1 2
3

4

5

6
7

8 9 10

12

11

1- Po odłączeniu spa od sieci elektrycznej i jej opróżnieniu, na-
leży odczekać aż żarówka UV ostygnie.
Przypis: opróżnienie spa musi być wykonane tylko w razie konser-
wacji lub wymiany rury kwarcowej.
Nie jest konieczne opróżnienie basenu jeśli ma się zamiar wymienić 
żarówkę UV.

2- Po ostygnięciu żarówki UV, zdejmij pokrywę (9) i uszczelkę 
(8) odkręcając śruby (10), aby uzyskać dostęp do odpowiednich 
połączeń i samej lampy.

t

3- Odłączyć łącznik żarówki UV (7) od zasilania (11).

Nie dotykać żarówki UV gołymi rękami; należy zawsze uży-
wać rękawice lateksowe podczas wymiany żarówki UV.

4- Wyjąć delikatnie żarówkę (3) z rury kwarcowej.
5-Odkręcić wskazaną nakrętkę (5) za pomocą odpowiedniego 
klucza, jeśli jest to konieczne. Zachowaj podkładkę (4), aby użyć 
jej później.

7 11

3
8

5

2

4

6- Teraz można przystąpić do czyszczenia lub wymiany rury 
kwarcowej (odnieść się do odpowiednich paragrafów).

7- Czyszczenie rury kwarcowej. Używać papierowej chusteczki 
lub bawełnianej szmatki; jeśli jest to konieczne, używać produk-

tu do usuwania osadu kamiennego (tego używanego do czysz-
czenia kabin prysznicowych), uważając, aby usunąć wszelkie 
pozostałości spłukując dużą ilością wody.
Nie używać produktów ściernych.

8- Wymiana rury kwarcowej. Następnie umieścić nową rurę 
kwarcową (2) w odpowiednim gnieździe (1), włożyć najpierw 
zaokrągloną końcówkę i sprawdzić czy druga końcówka umiesz-
czona jest w odpowiedniej podporze (jeśli pozycja jest prawi-
dłowa, tylko niewielka część rury będzie wystawać). 

9- Włóż podkładkę (4) z powrotem na otwarty koniec rury.
Ponownie zakręcić nakrętkę (5) i napełnić spa na tyle, aby móc 
uruchomić pompy i sprawdzić czy nie ma przecieków na nakręt-
ce; w przeciwnym wypadku, dokręcić ją o około 1/4 obrotu.
Jeśli to nie wystarczy, należy ponownie przystąpić do czyszcze-
nia rury kwarcowej, sprawdzić szczelność przed przystąpieniem 
do kolejnego kroku.

10- Ponownie włączyć wyłącznik główny spa.

11- Uruchomić pompę tak, aby woda przepływała przez Cle-
array®; pozostawić ją w ruchu przez około 5 minut, aby moc 
sprawdzić szczelność. 
W przeciwnym razie wyłączyć pompę i wyłącznik główny, na-
stępnie powtórzyć czynność czyszczenia rury kwarcowej.

12- Ponownie podłączyć łącznik żarówki UV (7) do zasilania (11); 
w przypadku wymiany żarówki, włożyć ją do rury kwarcowej.
Nie dotykać żarówki UV gołymi rękami; należy zawsze uży-
wać rękawice lateksowe podczas wymiany żarówki UV.

13- Założyć na nakrętkę (5) pokrywkę-żarówki (6).
Na koniec przykręcić pokrywę (9) za pomocą uszczelki (8) za 
pomocą śrub (10).
Żarówka UV zawiera rtęć; w razie wymiany zutylizować sta-
rą żarówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARNING!
DO NOT LOOK AT LIT BULB

SEVERE EYE DAMAGE
OR BLINDNESS CAN OCCUR

120 - 230V

14- Ponownie włączyć wyłącznik główny spa i 
sprawdzić działanie urządzenia: zielona dioda (led) 
sygnalizuje, że Clearray® jest zasilany (i powinna za-
wsze się świecić) natomiast czerwona wskazuje, że 
żarówka UV jest włączona. 

Warunki pojawienia się błędu/Komunikaty błędów
Spa posiada system kontroli autodiagnostyczny, który w przypadku 
problemów, wyświetla automatycznie co następuje.

 Panel sterowania  wizualizuje COOL

Warunki zimna: temperatura spadła o 11°C (20°F) poniżej tem-
peratury ustawionej. Pompa cyrkulacji i grzałka włączają się, 
aby podnieść temperaturę o 8 C° (15°F) od ustawionej tempe-
ratury. Nie jest konieczne podejmowanie żadnych czynności 
korekcyjnych!
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Przypis: warunek ten pojawia się podczas napełniania spa po raz 
pierwszy lub później, ponieważ woda z kranu jest bardzo zimna.

 Panel sterowania wizualizuje ICE

Ochrona przed zamarzaniem - Został stwierdzony warunek 
sprzyjający możliwemu zamarzaniu. Nie jest konieczne podej-
mowanie żadnych czynności korekcyjnych. Temperatura wody 
spadła poniżej ~ 13 °C (55°F). 
Pompa dysz 1 i pompa dysz 2 włączą się na 10 minut, następnie 
się wyłączą. 
Pompa 1 i grzałka włączą się później na  10 minut. Dwa cykle 
powtarzają się dopóki temperatura wody nie osiągnie ~ 18,5 °C 
(65°F). Patrz rozdz.  “Przygotowanie do zimy”.

 Panel sterowania  wizualizuje SN--1

Czujnik otwarty (grzałka jest wyłączona) lub czujnik w zwarciu 
(spa jest wyłączona) Czujnik maksymalnej temperatury nie działa. 
Skontaktować się z własnym sprzedawcą Jacuzzi® lub wykwalifiko-
wanym technikiem serwisu. Na wyświetlaczu pojawia się na prze-
mian “SN--1”, komunikat “HI-LIMIT SENSOR ERROR” (Błąd czuj-
nika maksymalnej temperatury) i aktualna temperatura wody.
 Panel sterowania  wizualizuje SN--2

Czujnik otwarty lub w zwarciu (grzałka jest wyłączona). Czujnik 
temperatury nie działa. Skontaktować się z własnym sprzedawcą 
Jacuzzi® lub wykwalifikowanym technikiem serwisu. 
Na wyświetlaczu pojawia się na przemian  “SN--2”, komunikat 
“WATER SENSOR ERROR” (Błąd czujnika temperatury) i aktualna 
temperatura wody.

 Panel sterowania wizualizuje Change CLEARRAY Bulb 
(Wymiana żarówki Clearray).
Czas ustawiony na timerze żarówki CLEARRAY zakończył się. Ża-
rówka UV musi być wymieniona. Na wyświetlaczu pojawia się na 
przemian odczyt aktualnej temperatury i komunikat “CHANGE 
CLEARRAY BULB” (Wymiana żarówki Clearray) dopóki błąd się 
utrzymuje. Timer wstecznego odliczania dla żarówki UV musi być 
zresetowany. Nową żarówkę  UV należy nabyć u miejscowego 
sprzedawcy Jacuzzi®.

 Panel sterowania wizualizuje Change Filter (Zmiana filtra)
Czas ustawiony na timerze filtra zakończył się. Filtry spa muszą 
być wyczyszczone lub wymienione. Na wyświetlaczu pojawia się 
na przemian odczyt aktualnej temperatury i komunikat “CHAN-
GE FILTER” (Zmiana filtra) dopóki błąd się utrzymuje. Timer od-
liczania do tyłu do wymiany filtra  musi być zresetowany. Nowe 
filtry mogą być zakupione u miejscowego sprzedawcy Jacuzzi®.

 Panel sterowania wizualizuje Change Water (Wymiana wody)
Czas ustawiony na timerze wymiany wody zakończył się. Spa musi 
zostać opróżniona i napełniona. Na wyświetlaczu pojawia się na 

przemian odczyt aktualnej temperatury i  komunikat “CHANGE 
WATER” (Wymiana wody) dopóki błąd się utrzymuje. Timer odli-
czania do tyłu do wymiany filtra  musi być zresetowany.

 Panel sterowania  wizualizuje FL--1

Jeżeli na panelu pojawi się komunikat “FL--1” oznacza to, że 
czujnik przepływu nie działa poprawnie, że wkład filtra jest zbyt 
brudny lub zaistniał warunek “blokady powietrza” w dyszy pom-
py 1 Grzałka spa i pompa dysz 1 włączą się. Skontaktować się z 
własnym sprzedawcą Jacuzzi® lub wykwalifikowanym techni-
kiem serwisu. Na wyświetlaczu pojawi się na przemian “FL--1”, 
komunikat “FLOW ERROR OPEN” (Błąd otwartego czujnika prze-
pływu) i aktualna temperatura wody.

 Panel sterowania  wizualizuje FL--2

Jeżeli na panelu pojawi się “FL--2”, oznacza to, że czujnik przepły-
wu nie działa poprawnie. Grzałka spa i pompa dysz 1 włączą się. 
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą Jacuzzi® lub wykwali-
fikowanym technikiem serwisowym  wyczyścić filtry i sprawdzić 
czy poziom wody jest prawidłowy. Na wyświetlaczu pojawi się 
na przemian  “FL--2,”, komunikat “FLOW ERROR CLOSED” (Błąd 
zamkniętego czujnika przepływu) i aktualna temperatura wody.

 Panel sterowania  wizualizuje FL--3

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się "FL-3", oznacza to, że czujnik 
przepływu nie działa prawidłowo (grzałka i pompa dysz 1 wyłą-
czają się). 
Na wyświetlaczu pojawi się na przemian  “FL--3,”, komunikat 
“FLOW ERROR TOGGLE” i aktualna temperatura wody.
Skontaktować się z własnym sprzedawcą Jacuzzi® lub wykwalifi-
kowanym technikiem serwisu. 

 Panel sterowania  wizualizuje HOT

Nie wchodzić do spa ponieważ woda mogłaby być zbyt gorąca!

Pompa została uruchomiona w celu cyrkulacji wody przez 
grzałkę (na wyświetlaczu pojawia się „GORĄCA”); po 5 minutach 
na wyświetlaczu na przemian pojawia się „T - OH” i aktualna tem-
peratura wody.
Skontaktować się z własnym sprzedawcą Jacuzzi® lub wykwalifi-
kowanym technikiem serwisu. 

 Panel sterowania  wizualizuje T--OH

Nie wchodzić do spa ponieważ woda mogłaby być zbyt gorąca!
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Temperatura wody przekracza dopuszczalne granice. Temperatura 
wody osiągnęła 44°C (112°F). Pompa 1 włączy się,  aby woda mogła 
krążyć w grzałce. Skontaktować się z własnym sprzedawcą Jacuzzi® 
lub wykwalifikowanym technikiem serwisu. Na wyświetlaczu pojawia 
się na przemian  “T--OH” (Przegrzanie) i aktualna temperatura wody.
Przypis: czerwone światła spa migają jako środek bezpieczeństwa. 

 Panel sterowania  wizualizuje H--OH

Nie wchodzić do spa ponieważ woda mogłaby być zbyt gorąca!

Czujnik temperatury maksymalnej wykrył wartość przekraczają-
cą dopuszczalną granicę. Temperatura wody przekracza dopusz-
czalne granice. Temperatura wody osiągnęła 44°C (112°F). Pompa 
1 włączy się,  aby woda mogła krążyć w grzałce. Skontaktować się 
z własnym sprzedawcą Jacuzzi® lub wykwalifikowanym techni-
kiem serwisu. Na wyświetlaczu pojawia się na przemian  “T--OH” 
(Przegrzanie) i aktualna temperatura wody.
Przypis: czerwone światła spa migają jako środek bezpieczeństwa. 

Reset stanu (komunikaty T-OH i H-OH):
Zdjąć pokrywę ze spa i odczekać aż się ochłodzi.
Ustawić ogrzewanie w trybie Economy (Tryb oszczędnościowy). 
Jeżeli ten warunek nie ustępuje, należy skontaktować się z wła-
snym upoważnionym sprzedawcą Jacuzzi®

 Panel sterowania wyświetla (— — — —)

Nie wchodzić do spa ponieważ woda mogłaby być zbyt gorąca!

Temperatura wody przekracza dopuszczalne granice.
System kontroli bezpieczeństwa został uruchomiony i spa zosta-
ła wyłączona. Został wykryty problem, który może uszkodzić spa 
lub jej komponenty. 

Na wyświetlaczu pojawi się na przemian “— — — —” i komu-
nikat “WATCHDOG CALL FOR SERVICE” (zwrócić się do ośrodka 
serwisu Jacuzzi®) dopóki błąd nie ustąpi. 
Zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
Przypis: czerwone światła spa migają jako środek bezpieczeństwa.

Procedury w razie trudności
W przypadku gdy spa nie działa poprawnie, jeszcze raz sprawdzić 
wszystkie instrukcje montażu i działania zawarte w niniejszej ksią-
żeczce i sprawdzić komunikat wizualizowany na wyświetlaczu. Jeśli 
działanie nie jest jeszcze zadowalające, postępować zgodnie z in-
strukcjami podanymi dla rozwiązania problemów.

Zawsze żądać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamien-
nych Jacuzzi®

Przypis: jeśli jakikolwiek kabel zasilania elektrycznego, który łączy 
akcesoria, jest uszkodzony, musi być wymieniony przez upoważnio-
ny personel serwisu. Zwrócić się do ośrodka serwisu Jacuzzi®.

Żaden z komponentów nie działa (np. pompa, światła)
Sprawdzić co następuje:

1. Sprawdzić czy jest napięcie i/lub czy wyłącznik różnicowy do-
mowej instalacji elektrycznej  nie został wybity.

2. Zwrócić się do ośrodka serwisu Jacuzzi®.

Pompa nie działa
Nacisnąć przycisk JETS 1 (Dysze 1). Jeżeli woda pozostaje nie-
ruchoma, upewnić się czy spa jest zasilana i sprawdzić poziom 
wody. Jeśli to działanie nie rozwiąże problemu, zwrócić się do 
ośrodka serwisu Jacuzzi®.

 Pompa głównych dysz pracuje ale woda nie wypływa z dysz.
 Sprawdzić co następuje:

1. Wszystkie dysze mogą być zamknięte. Sprawdzić czy wszyst-
kie dysze są otwarte.

2. Pompa może nie być prawidłowo zalana (taka sytuacja może 
nastąpić po opróżnieniu i napełnieniu spa).
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk  JETS 1 (Dysze 1) na panelu stero-
wania, pozostawiając silnik włączony nie dłużej niż  5-10 sekund 
na jeden raz. 
Odłączyć zasilanie spa i odczekać aż powietrze wyjdzie z systemu  
hydraulicznego spa wyjmując wkłady filtra (Rozdz. “Czyszczenie 
filtrów”). 
Upewnić się, aby ponownie zamontować wkład filtra przed pod-
łączeniem zasilania  do spa i uruchomić pompę dysz 1.

Zbyt słaba moc dyszy
Sprawdzić czy wszystkie dysze są otwarte.
Nacisnąć przycisk JETS 1 (Dysze 1) aby upewnić się czy pompa 1 
jest aktywowana.
Sprawdzić czy wszystkie sterowania powietrza są otwarte ( Rozdz 
“Sterowania powietrza”).
Sprawdzić czy filtr nie jest brudny. Jeśli konieczne wyczyścić go.

Woda jest zbyt gorąca
Zmniejszyć ustawioną wartość.

Woda nie nagrzewa się

1. Sprawdzić ustawioną wartość temperatury.

2. Należy przykryć spa podczas działania grzałki.

3. Sprawdzić ustawienia, aby zobaczyć czy spa jest w trybie Eco-
nomy (Tryb oszczędnościowy) (Rozdz. “Programowanie trybu 
ogrzewania").
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Jeśli to nie rozwiąże problemu, zwrócić się do ośrodka serwisu 
Jacuzzi®. 

Odbiornik stereo (wersja A) (opcjonalny)
System stereo spa BLUEWAVE™
Aby zacząć doceniać nowy odbiornik stereo, przeczytać w całości 
poniższe instrukcje działania.

1

2

3

4

AUX

1. Zapadka zabezpieczająca
Przesunąć zapadkę aby zablokować i odblokować drzwi ochronne.

2. Przycisk zasilania
Nacisnąć jeden raz przycisk, aby włączyć system stereo. Nacisnąć 
go po raz drugi aby wprowadzić stereo w tryb  "Standby"; czer-
wona dioda się świeci. 

3. Złącze typu jack wejścia AUX
Pozwala na podłączenie dodatkowego urządzenia za pomocą 
kabla 3,5 mm.

4. Podstawa nośna
Ta podstawa nośna może zostać usunięta w przypadku więk-
szych urządzeń.

m  OSTRZEŻENIE: Nie instalować, nie usuwać ani nie 
używać żadnego urządzenia elektrycznego (AUX/
Bluetooth) mokrymi dłońmi lub jeśli są Państwo czę-
ściowo lub całkowicie zanurzeni w spa!

UWAGA: nigdy nie pozostawiać urządzeń elektrycznych w pod-
stawie nośnej kiedy spa nie jest używana! 
Należy uważać, aby woda nie dostała się do środka! 
Uszkodzenie urządzenia lub systemu stereo spa spowodowane 
wnikaniem wody nie jest objęte gwarancją producenta! 
Uszkodzenie drzwiczek lub innych urządzeń elektrycznych spo-
wodowanych nadmierną siłą lub nieprawidłowym zespoleniem 
podczas ich instalowania lub usuwania, nie jest objęte gwarancją.

Podłączyć odtwarzacz MP3 (niedostarczony) za pomocą ka-
bla 3,5 mm:

- Włożyć końcówkę kabla do gniazda “Aux” w odbiorniku stereo.
- Włożyć drugi koniec do gniazda słuchawkowego odtwarzacza MP3.
- Rozpocząć odtwarzanie dźwięku w odtwarzaczu MP3.
Przypis: wszystkie czynności wykonywane są za pomocą odtwarza-
cza MP3.
Podłączyć urządzenie Bluetooth® (niedostarczone):
- Włączyć odbiornik stereo.
- Upewnić się, że funkcja Bluetooth® urządzenia jest aktywna.
- Postępować zgodnie z instrukcjami aby wykonać paring urzą-
dzenia z odbiornikiem stereo (oznaczonego na ekranie napisem 
“BLUEWAVE”).
- Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź kod "0000".
Przypis: wszystkie czynności wykonywane są za pomocą urządze-
nia Bluetooth®.

OSTRZEŻENIA
Nie pozostawiać otwartej pokrywki stereo podczas używania.

Nie używać elementów sterujących urządzenia podczas przeby-
wania w spa.

Nie podłączać innych urządzeń do zestawu stereo, chyba że zo-
stały wyraźnie zatwierdzone.

Zaleca się poddawanie tego sprzętu okresowej kontroli/konser-
wacji (mniej więcej co 3 miesiące).

W przypadku awarii, pęknięć i potencjalnych warunków zagroże-
nia/niesprawności należy natychmiast wyłączyć spa i skontakto-
wać się z ośrodkiem serwisowym Jacuzzi®. 

Odbiornik stereo (wersja B) (opcjonalny)
System stereo spa BLUEWAVE™
Aby zacząć doceniać nowy odbiornik stereo, przeczytać w całości 
poniższe instrukcje działania.

m  OSTRZEŻENIE: Nie instalować, nie usuwać ani nie 
używać żadnego urządzenia elektrycznego (AUX/
Bluetooth) mokrymi dłońmi lub jeśli są Państwo czę-
ściowo lub całkowicie zanurzeni w spa!

Paring pilota z systemem stereo
Ponieważ pilot steruje systemem stereo, należy połączyć te dwa 
urządzenia w następujący sposób:

 - Upewnić się, czy urządzenie stereo jest włączone.

- Nacisnąć przycisk zasilania na pilocie, aby je WŁĄCZYĆ (pilot po-
winien znajdować się blisko urządzenia stereo).

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mode” (Tryb) na pilocie, dopó-
ki nie pojawi się napis „Pairing in progress”.

- Jeśli sekwencja parowania zakończy się pomyślnie, na wy-
świetlaczu LCD pilota zdalnego sterowania wyświetli się napis 
„Paired”; jeśli wyświetli się napis „Retry again”, należy powtórzyć 
procedurę.
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Ustawienia audio
Przycisk Audio zapewnia dostęp do różnych ustawień systemu 
stereo. Naciskając kilkakrotnie przycisk Audio można przewijać i 
regulować następujące funkcje: Balance-BASs-TREble-Rock-Clas-
sic-Pop (odpowiednio).
Aby wyregulować ustawienia, należy:
1 - nacisnąć przycisk Audio, aby wejść do odpowiedniego menu;
2 - nacisnąć ponownie ten sam przycisk, aby wybrać jedną z do-
stępnych opcji; 
3 - użyć przycisków + lub –, aby wyregulować ustawienia;
4 - nacisnąć i przytrzymać przycisk Audio, aby zapisać nowe usta-
wienia i wyjść z menu Audio.

Ustawienie basów
Nacisnąć przycisk Audio aż na wyświetlaczu LCD pojawi się na-
pis „BASS”. Nacisnąć przycisk +, aby wyregulować ustawienie do 
maksymalnie +5. Nacisnąć przycisk –, aby wyregulować ustawie-
nie do -5.

Ustawienie Treble (Tony wysokie) 
Nacisnąć przycisk Audio aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis 
„TREble”. Nacisnąć przycisk +, aby wyregulować ustawienie do 
maksymalnie +5. Nacisnąć przycisk –, aby zmniejszyć ustawienie 
do -5.
Ustawienie Balance (Balans)
Nacisnąć przycisk Audio aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis 
„BALANCE”. Nacisnąć przycisk + lub przycisk –, aby wyregulować 
ustawienie.

Funkcje pilota bezprzewodowego (wireless)
Dla wszystkich mini basenów z opcjonalnym nagłośnieniem, 
dostarczony jest bezprzewodowy pilot. Ten pilot umożliwia ste-
rowanie radia i niektórych funkcji multimedialnego urządzenia.

Dostarczony pilot zdalnego sterowania nie ma żadnej kontroli 
nad dodatkowym zewnętrznym urządzeniem, za wyjątkiem re-
gulacji głośności i wyboru źródła. Dodatkowy odtwarzacz wyko-
nuje wszystkie czynności zewnętrznego odtwarzania.

1 2 3

AUDIO VBASS

MODE

PAIR

 Przycisk włączenia: Nacisnąć jeden raz, aby włączyć pilota; 
naciśnij drugi raz, aby wstawić stereo w trybie „Standby”.

Przycisk Audio: umożliwia dostęp do większości funkcji dźwię-
kowych stereo. Nacisnąć kilkakrotnie aby przeglądnąć następu-
jące ustawienia: Balance-Bass-Treble- Rock-Classic-Pop.

Przycisk Mode/Pair: naciśnij, aby przełączyć z trybu „AUX” na 
Bluetooth® (BT). Wskazówka “BT AUDIO” pojawi się gdy urządze-
nie Bluetooth® jest podłączone do stereo.

 Przycisk Volume Up: stosowany w celu zwiększenia głośno-
ści od 0 do 20.

 Przycisk Volume Down: stosowany w celu zmniejszenia 
głośności od 20 do 0.

 Tryb AUX: nacisnąć przycisk aby wstrzymać utwór, ponow-
nie nacisnąć aby wznowić odtwarzanie.
Tryb Bluetooth®: nacisnąć przycisk aby wyciszyć dźwięk; po-
nownie nacisnąć aby przywrócić dźwięk.

 Tryb AUX: Nie używany.
Tryb Bluetooth®: Nacisnąć przycisk, aby przewijać utwory do 
tyłu.

 Tryb AUX: Nie używany.
Tryb Bluetooth®: Nacisnąć przycisk, aby przewijać utwory do 
przodu.

1  Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać ustawienie „Pop” equali-
zera.

2  Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać ustawienie „Classic” equ-
alizera.

3  Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać ustawienie „Rock” equali-
zera.

 Nie używany.

VBass: Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję 
wzmocnienia tonów niskich.

Połączenia i funkcje     
urządzenia elektronicznego

m  OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM I 
USZKODZENIA URZĄDZENIA! Nie instalować, nie usu-
wać ani nie używać żadnego urządzenia elektrycznego 
(np. Apple/AUX/Bluetooth®) mokrymi dłońmi lub jeśli są 
Państwo częściowo lub całkowicie zanurzeni w spa!

Podłączyć dodatkowy odtwarzacz za pomocą kabla 3,5 mm:

- Zdjąć panel przedni spa i zlokalizować urządzenie stereo.

- Znaleźć kabelek z etykietką „AUX”, podłączony do urządzenia.

    - Za pomocą kabla RCA-3,5 mm (niedostar-
czonego w zestawie) podłączyć odtwa-
rzacz zewnętrzny z kablem „AUX”.

 - Wyprowadzić kabel i odtwarzacz na ze-
wnątrz i ponownie zamontować panel przedni 

spa, (uważając, aby nie uszkodzić kabla). Umieścić 
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odtwarzacz w bezpiecznym miejscu.
- Nacisnąć przycisk Mode na pilocie zdalnego sterowania wybie-
rając “AUX”.
- Wszystkie czynności odtwarzania wykonywane są za pośrednic-
twem dodatkowego odtwarzacza. Funkcje pilota nie działają na 
dodatkowym odtwarzaczu (za wyjątkiem regulacji głośności).

Podłączanie urządzenia Bluetooth:
• WŁĄCZYĆ stereo oraz pilota.
• Z własnego urządzenia Bluetooth, upewnić się, czy funkcja 

Bluetooth jest WŁĄCZONA.
• Śledzić instrukcje połączenia własnego urządzenia Blueto-

oth i podłączenia do urządzenia "AQUATIC AV" “BLUEWAVE” 
który pojawia się na wyświetlaczu.

• Gdy pojawi się monit o hasło, wprowadź kod "0000".
• Na wyświetlaczu LCD pilota wyświetli się komunikat "BT AU-

DIO" jeśli proces zakończy się powodzeniem.
• Choć możliwe jest sparowanie drugiego urządzenia Blueto-

oth®, muzyka może być odtwarzana tylko z jednego urzą-
dzenia na raz.

Korzystanie z urządzenia Bluetooth®:
Uwagi: wyboru ścieżki i regulacji głośności można dokonywać za 
pomocą pilota zdalnego sterowania lub urządzenia Bluetooth®. 
Wszelkie inne regulacje przeprowadza się na urządzeniu Blueto-
oth®.

• Nacisnąć przycisk  aby zapauzować utwór; ponownie na-
cisnąć, aby wznowić odtwarzanie.

• Nacisnąć przyciski głośności w górę lub w dół, aby uregulo-
wać poziom głośności od 0 do 20 (na pilocie).

Ładowanie baterii pilota zdalnego sterowania
Pilot jest wyposażony w baterię litową, którą należy naładować, 
gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „LOW BATT”.
W tym celu należy podłączyć dostarczony kabel USB do ładowar-
ki o napięciu wyjściowym 5 V (prąd stały).

OSTRZEŻENIA

> Nie podłączać do jednostki stereo urządzeń innych niż te, 
które zostały wymienione.

> Nie próbować otwierać i/lub wymieniać żadnych części 
tego urządzenia. Zawsze należy skontaktować się z Autory-
zowanym centrum serwisowym Jacuzzi®.

> Odłączyć spa od zasilania i skontaktować się z wykwalifiko-
wanym technikiem, jeśli:
 - przewody i/lub gniazda zasilania są zużyte;
 -  dochodzi do wycieków wody w komorze, w której znajdu-

je się urządzenie;
 -  panele zamykające noszą ślady zużycia i/lub są uszkodzo-

ne;
 - miały miejsce usterki w pracy spa.

W razie przeprowadzenia prac konserwacji nadzwyczajnej 
zaleca się skontaktować z Autoryzowanym centrum serwiso-
wym Jacuzzi®.
Przypis: pilot zdalnego sterowania jest wodoodporny ale nie wo-
doszczelny. Chociaż został zaprojektowany do użytku w spa, nigdy 
nie może pozostać w wodzie. 
Pilot zdalnego sterowania musi być przechowywać w suchym miej-
scu, z dala od źródeł ciepła i/lub mrozu oraz niepogody.
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❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza

❱   Dysza „D” (będąca jednocześnie rozdzielaczem) reguluje ilość 
wody pomiędzy wskazanymi dyszami

❱ Wskazane dysze są zawsze aktywne

J-210
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❱ Te odrzutowce i wodospad są zawsze aktywne

❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza J-215
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❱ Te odrzutowce i wodospad są zawsze aktywne

❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza
J-225
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❱  (pompa 1) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  (pompa 2) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza
J-235

❱  Regulacja efektu wodo-
spadu
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❱  (pompa 1) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  (pompa 2) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza J-245

❱  Regulacja efektu wodo-
spadu
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❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza J-275

❱  (pompa 1) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  (pompa 2) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  Regulacja efektu wodo-
spadu
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D

❱  Pokrętło do regulacji ilości powietrza
J-280

❱ Pokrętło „D” reguluje ilość 
wody między dyszami „a”

❱  (pompa 1) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  (pompa 2) te dysze są zawsze 
aktywne

❱  Regulacja efektu wo-
dospadu

28
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1L
- (L1+N1): jedna linia

2L
- (L1+N1): linia dla grzałki

- (L2+N2):  linia dla innych komponentów

3L

- (L1+N1): linia dla grzałki

- (L2+N1):  linia dla pompy 1 i innych komponentów

- (L3+N1):  linia dla pompy 

UWAGA:  w zależności od ilości przygotowanych linii zasilania należy wykonać niektóre połączenia na płytce elektronicznej znaj-
dującej się w skrzynce i skonfigurować centralę wyłączników “dip-switch” (patrz “Połączenia na płytce elektronicznej/ustawienie 
wyłączników dip switch”)

Podłączenie zasilania elektrycznego
W zależności od liczby przygotowanych linii zasilających (patrz także karta przedmontażowa), wykonać podłączenie do listwy zaci-
skowej, jak pokazano:

(N1)(L1)

TB1TB3

Green

Green

(L1)
(L2)

(N1)
(N2)

TB1TB3

Green

(L1)
(L2)

(N1)
(L3)

TB1TB3
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Połączenia na płytce elektronicznej/ustawienie wyłączników “dip switch”
W zależności od liczby przygotowanych linii zasilających wykonać połączenia pomiędzy łączami i skonfigurować centralę wyłączni-
ków  “dip-switch” jak pokazano:

N1

N2

L1

L2

GRN

A

B

C

D

P1 2SPD

UV

A/V

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

J3
3

J3
6

J5
3

J4
1

J4
6

J4
7

J5
1

J5
9

J3
8

J44

F4

F6
J35

J37
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B
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D

P1 2SPD

UV

A/V
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30A (PMP 2)

J3
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J5
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J4
1
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6
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7

J5
1

J5
9

J3
8

J44
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J35
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G-GRN
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B

C

D

P1 2SPD

UV

A/V

30A (PMP 1)
30A (PMP 2)
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J3
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J5
3

J4
1
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6
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7

J5
1

J5
9

J3
8

J44

F4

F6
J35

J37

5,5kW

6,5 kW

6,5 kW

4,9 kW

3,9kW

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

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

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

1
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4
5
6
7
8
9
10

ONOFF
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ONOFF
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Zamieszczone dane i właściwości nie zobowiązują firmy Jacuzzi Europe S.p.A., zastrzegającej sobie prawo do 
wnoszenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne bez konieczności informowania o tychże zmianach
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