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JACUZZI® SPA

S

PA zoals in Salus Per Aquam, ofwel gezondheid
dankzij het water: dat is de filosofie van de spa's (minizwembaden) van Jacuzzi®, marktleider op het gebied
van hydromassage.
Santorini staat voor uitstekende therapeutische en
zintuiglijke prestaties, dankzij de twee lounge-zitplaatsen die het hele lichaam masseren. Ideaal om samen
van te genieten.
De grenzeloze welnessbeleving wordt nog versterkt
door de suggestieve verlichting van de watervaljet en
het ingebouwde audiosysteem met bluetooth®.

H

et verzorgen van lichaam en geest met behulp van
water, om stress weg te nemen of spieren en gewrichten te verwennen, is gebaseerd op drie factoren:
- de warmte van het water, dat de lichaamstemperatuur
doet toenemen en bijgevolg de bloedvaten doet uitzetten, waardoor de bloedsomloop gestimuleerd wordt.
- het feit dat de gewrichten het lichaamsgewicht niet
dragen. In het water wordt het gewicht immers met ongeveer 90% verminderd.
- de speciaal bestudeerde opstelling van de jets en de
correcte vermenging van lucht en water, waardoor de
ideale hydromassage gecreëerd kan worden voor elke
zone van het lichaam: nek, schouders, halswervels, armen en benen. De massage wordt nog leuker dankzij de
blower, een speciaal apparaat dat miljoenen luchtbellen uit de bodem en de zijwanden van het minizwembad laat verschijnen.
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Voorafgaande controles

WAARSCHUWINGEN

De gebruiker dient een gekwalificeerd persoon aan te stellen die in
staat is de installatie te beheren en, in het bijzonder, de volgende
operaties te verrichten:

firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aanm De
sprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet
inachtneming van de volgende voorschriften.

XControleren van de verschillende parameters met betrekking tot de behandeling van het water en de dosering van
de additieven die noodzakelijk zijn om de kwaliteit ervan te
garanderen.
Voor meer informatie over hoe u de kwaliteit van het water
kunt behouden en de gebruiksvoorschriften van de daarvoor
bestemde chemische producten (*), raadpleeg de handleiding
van waterbehandelingssysteem van Jacuzzi en de desbetreffende catalogus.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen
dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of
over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te
bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg
zijn van onjuist gebruik.
De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen
handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwassenen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reinigingswerkzaamheden enz.).

(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

X
Controleren of de filterpatronen goed werken.
Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C.
X
Controleren en verwijderen van eventuele alarmberichten die op het display verschijnen.

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot
persoon. Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de
spa niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en
het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die
lager is dan 38 °C.

X
Onderhoud van de installatie.
Tenzij de gebruiker tot de bovenvermelde categorie mensen behoort, mag hij alleen de hierondervermelde operaties uitvoeren.
Elke andere interventie dient vermeden te worden. Voordat de installatie opgestart wordt, dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat de installatie afgesteld is voor een correcte werking en dat
het water de gewenste temperatuur heeft.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt:
een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor
langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebruiken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn.
Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

In het geval van een defect of gebrekkige werking mag de gebruiker alleen de installatie loskoppelen met de hoofdschakelaar die
zich op een bereikbare plek bevindt. Vervolgens dient hij de
hulp in te roepen van gespecialiseerde technici.

LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de
hoes. Zet er geen voorwerpen op.
LET OP: Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewichten
(max 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onderworpen
worden aan onverwachte belasting (sprongen, enz.). Ga
niet zitten, loop niet of ga niet liggen op andere soorten
(niet gesteunde) bedekkingen. Zet er geen voorwerpen
op.

Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af indien
de operaties die uitgevoerd dienen te worden door gespecialiseerd personeel uitgevoerd worden door onbevoegden.

Gebruiksveiligheid
Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt,
wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die
bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehandleiding).

De installatie is veilig als ze geïnstallerd is door gekwalificeerd
personeel met in acht neming van de voorschriften vermeld in de
bijgevoegde handleiding. De veiligheid is ook afhankelijk van een
correct gebruik, zoals voorgeschreven in de respectieve handleiding. De gebruiker dient de handelingen die omschreven zijn in
de handleiding over te laten aan gekwalificeerd personeel.
Voor buitengewoon onderhoud en/of herstellingen raden wij
u aan contact op te nemen met een erkend servicecentrum en
uitsluitend originele reserveonderdelen te gebruiken.

m

LET OP: Wees voorzichtig als u in de spa
stapt.
Niet springen of duiken!

m

LET OP: Steek uw vingers niet in de spuitmonden van de massagejets!

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage blo-
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eddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen de
spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben
geraadpleegd.
Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst
hun arts te raadplegen.

waarschuwingen voor het gebruik van de relevante chemische producten, raadpleeg de gids van het waterbehandelingssysteem van het Jacuzzi, de desbetreffende catalogus
en neem, indien aangegeven, contact op met een erkend
Jacuzzi® Service Center.

Gebruik de spa niet na gebruik van alcohol, drugs of medicamenten die slaap veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen.
Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er
niet naar zijn (onweer, enz.).
Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een
arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aangezien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken,
terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de
bloeddruk of de bloedcirculatie.
Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het
water worden alle oppervlakken nat.
Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die
kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.
Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het lichaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm
van de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren
dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden
gezet.
Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in
de buurt van de spa, tenzij deze leeg is.
Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.
Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot
zijn of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging
ervan tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende
Servicedienst.
BESCHERMROOSTERS MOETEN OM DE 7 JAAR
m DE
WORDEN VERVANGEN
Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal
waaruit de bedekking van de spa gemaakt is beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert (vooral de
donkere kleuren). Wanneer de spa niet gebruikt wordt,
stel hem dan niet bloot aan de zon zonder een geschikte
bescherming (thermische hoes, tent, enz.). De eventuele
schade die het gevolg is van het niet naleven van deze
waarschuwingen valt niet onder de garantie.
Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en
onderhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, indien aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service Center.

Voor het onderhoud van de waterkwaliteit, methoden en

Hydromassage
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E

n streling met water om het lichaam te verwennen en de geest te
ontpannen... Aangename masserende jets die de bloedsomloop
bevorderen... Hydromassage is een uitstekende remedie tegen stress,
verlicht de spanning in de spieren en zorgt voor een goed humeur.
Schakel de hydromassage in als volgt:

XDe hoeveelheid lucht in de hydromassage
De intensiteit van de hydromassage wordt bepaald door de hoeveelheid lucht die met het water gemengd wordt. De mengeling wordt
geregeld door middel van de knoppen op de rand van de spa.

XDruk op de toets “Pump 1” om de desbetreffende pomp
in te schakelen. Druk op de toets “Pump 2” om de andere hydromassagepomp in te schakelen (op het display verschijnen de
desbetreffende symbolen).

b

XDe pomp(en) blijven gedurende 20 minuten in werking. Ze
kunnen vroeger uitgeschakeld worden door opnieuw op de
toetsen te drukken.

c

c

a

b
a

c

c

XElke pomp schakelt een bepaalde reeks jets in:
d

Pomp 1. (Afgebeeld model: Santorini)
a

d
b

e
e

(Afgebeeld model: Santorini)
OPMERKINGEN:
- Als u de hydromassage inschakelt, dan wordt ook de filtreringspomp ingeschakeld (indien deze nog niet in werking was). De pomp
blijft gedurende 10 minuten actief nadat de hydromassagepompen
uitgeschakeld zijn.
- De werking is afhankelijk van de configuratie van de beperker van
het elektriciteitsverbruik (raadpleeg de handleiding).
XWaterval

Pomp 2. (Afgebeeld model: Santorini)
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Als de filtreringspomp ingeschakeld is, dan wordt automatisch de
waterval op de wand van het bad ingeschakeld. Om de waterval uit
te schakelen, druk op de knop ernaast.

De jets bevinden zich in zitplaatsen die ontworpen zijn om een "welzijnsparcours" te creëren waarin massages met verschillende intensiteitsniveaus en ontspannende pauzes elkaar afwisselen...

h

et parcours begint met een zachte massage over het hele
lichaam. Twee verstelbare openingen stimuleren de zone
van de voeten met een water- en luchtspiraal, waarbij de bloedsomloop geactiveerd wordt en de onderste gewrichten verzacht
worden. Op hetzelfde moment creëren de rugjets een stroom
die de nek en de rug stimuleert.

Q Gebruiksadvies hydromassage
De “kern” van de hydromassage van de spa bestaat uit een hydrojetsysteem dat ontworpen is om verschillende lichaamsdelen te stimuleren, naargelang van hun plaats: een zachte en delicate massage voor pure ontspanning, of energieke en verstevigende jets om
vermoeidheid te verdrijven en te revitaliseren.

(Afgebeeld model:
Santorini)

d

e opening die op de onderrug gericht is zorgt voor een intense massage. Tegelijkertijd stimuleren andere openingen
de rugspieren van gemiddelde grootte, terwijl de opening aan
de voeten een constante jet levert. De massage wordt energieker, mede dankzij de draaiende waterstroom.

Deze openingen werken in op de gevoeligste
zones van de nek en de rug, dankzij een constante en heel intense jet die de spanning van
de spieren wegneemt. Het is mogelijk de richting af te stellen.

De spiraaljet die kenmerkend is voor deze
jets creëert een toenemende lucht- en waterstroom die zorgt voor een verstevigende massage op grote oppervlakken.

(Afgebeeld model:
Santorini)

Deze openingen creëren een draaiende waterstroom, geschikt om de onderrug te masseren. Het is mogelijk de intensiteit te regelen.

t

ijdens de derde fase zorgen twee draaiende openingen voor
een krachtige massage van de heupen, terwijl andere stralen
een constante en intense waterstroom leveren, waardoor de
spierspanning van nek en rug verminderd wordt.
Dit soort jet produceert een plaatselijke
stroom, die een lucht- en waterspiraal creëert.
Ideaal om spiermassa van gemiddelde omvang te masseren. Het is mogelijk de intensiteit te regelen.

Deze opening produceert een consistente en
richtbare jet, dankzij een hogere water/luchtverhouding.
(Afgebeeld model:
Santorini)

Q Welzijnsparcours
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d

XDruk op de toets “Blower”
om de luchtcompressor in te
schakelen (op het display verschijnt het desbetreffende symbool).

e hoogste openingen, ontworpen voor een intense hydrotherapie, versterken de rug. Tegelijkertijd masseren de onderste openingen de rug met draaiende stralen. De energieke
massage over de hele rug neemt de stijfheid weg en zorgt voor
een toenemend gevoel van welzijn.

bl

bl

bl

(Afgebeeld model:
Santorini)

bl

d

e laatste fase betekent volledige ontspanning. De hoogste
jets ontspannen de rugspieren, terwijl de draaiende openingen onderaan de onderrug zacht masseren.

(Afgebeeld model: Santorini)
XDe blower kan tegelijkertijd met de hydromassagepompen
ingeschakeld worden, of afzonderlijk, en blijft gedurende 20 minuten in werking. Hij kan ook eerder uitgeschakeld worden door
opnieuw de toets in te drukken.
(Afgebeeld model:
Santorini)

XU kunt het "blower"-effect ook verrijken met de geur van uw
favoriete essence door het plaatsen van een speciaal geparfumeerd patroon (*) in de desbetreffende opening (onder de hoofdsteun tegenover de skimmer, raadpleeg de desbetreffende paragraaf in de handleiding).
(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

Blower (optie)

LET OP: het plaatsen of vervangen van het geparfumeerde patroon dient uitsluitend uitgevoerd te worden door de beheerder van de installatie.

D

e blower produceert een grote hoeveelheid luchtbellen
met behulp van speciale jets (aangeduid met de afkorting
"bl" op de afbeelding), waardoor het zuurstofgehalte in het water toeneemt. Hierdoor worden de huidcellen gerevitaliseerd en
wordt de huid mooier en frisser.

OPMERKINGEN
- Indien de blower tegelijkertijd met de hydromassagepompen ingeschakeld wordt, kan de verwarmer (indien ingeschakeld) uitgeschakeld worden.

9

Lamp

D

Relax
Samengesteld uit blauw/oranje/azuurblauw/wit. Deze sequentie bevordert de ontspanning. Het vleugje oranje schenkt warmte aan deze sequentie die neigt naar “koude” kleuren.

N.B.: sommige modellen zijn uitgerust met een lamp met wit licht.

Vaste kleuren
Het is ook mogelijk de volgende kleuren te kiezen, die vast weergegeven worden: wit, lichtblauw, oranje, geel, groen.

ankzij het moderne digitale led-verlichtingssysteem is het
mogelijk het regenererende effect van het water te verrijken met talloze kleurencombinaties in talloze sequenties... en
dit alles door een eenvoudige druk op een knop.

Instelling van de tijd

H

XDruk op de toets “Light”
bad in te schakelen.

et juiste uur dient ingesteld te worden om de filtrering van het
water en de energiebesparingsmodus correct te gebruiken:

om de lamp op de wand van het

OPMERKING: sommige modellen zijn uitgerust met een lamp met
wit licht.
XBij de inschakeling wordt het programma geactiveerd dat in
gebruik was op het moment van de uitschakeling.
Als u de volgende kleur of de kleurencyclus wilt selecteren,
druk dan twee keer op de toets binnen enkele seconden:

XHoud de toets “Clock”
gedurende ongeveer 5 seconden
ingedrukt: het juiste uur wordt afgebeeld met een knipperend
cijfer dat de uren aanduidt, terwijl op het display het desbetreffende symbool verschijnt.

- met de eerste druk op de knop wordt de lamp gedoofd.
- met de tweede druk wordt de eerstvolgende kleurencyclus ingeschakeld.

XDruk op de toetsen “Up” en/of “Down” om het uur in
te stellen (indien u de toetsen ingedrukt houdt, veranderen de
cijfers snel).

Om naar de beginmodus terug te keren, overloop alle beschikbare opties door herhaaldelijk op de toets te drukken.

XDruk vervolgens op de toets “Clock”
om de minuten in te
stellen (het cijfer dat de minuten aanduidt begint te knipperen).

XDe lamp blijft gedurende 2 uur branden. Ze kan vroeger uitgeschakeld worden door opnieuw op de toets te drukken.

X Handel zoals eerder beschreven.
X Druk nogmaals op de toets “Clock”
om de ingestelde
waarden te bewaren en de programmeringsmodus te verlaten.

XDe schakeringen en de intensiteit van de beschreven kleurencombinaties worden geregeld door het ingebouwde digitale
systeem.

Weergave van de tijd
X Om de tijd weer te geven, druk op de toets “Clock”

Cromodream
Deze cyclus biedt een complete ervaring in het volledige kleurengamma. De kleuren zijn samengesteld op basis van hoe ze
elkaar aanvullen. Ze gaan geleidelijk in elkaar over en zorgen
voor een weldadig gevoel.

.

OPMERKINGEN
- Als er gedurende 5 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt,
dan wordt de procedure ook verlaten, maar de eventuele wijzigingen worden niet bewaard.

Sunlight
Bestaat uit drie kleuren (geel/oranje/wit), die afgewisseld worden met azuurblauw en paars. Dit roept de weldadige effecten
van het zonlicht op. De combinatie geel-paars verbetert het humeur en het psychofysisch evenwicht in het algemeen.

- Dankzij de aanwezigheid van een bufferbatterij blijft het juiste uur
behouden, ook wanneer de stroom uitgeschakeld wordt.
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Filtrering van het water

“Instant Clear”
Dit filtreringstype is geschikt voor bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld voor of na een feest met vrienden of om de middelen die gebruikt
worden om het water te desinfecteren sneller te doen oplossen.

D

e filtrering, die plaatsvindt dankzij de gecombineerde actie van
de pomp en de filterpatronen, is absoluut noodzakelijk om het
water schoon en helder te houden en zwevend vuil te verwijderen.
N.B.: sommige modellen zijn uitgerust met een uv-lichtgenerator
(Clearray™), die het water ontsmet en reinigt. Bij de start van de
filtreringscyclus wordt de generator automatisch ingeschakeld. Hij
wordt uitgeschakeld aan het einde van de cyclus.
Ook al is er geen filtreringscyclus ingeschakeld, als u de hydromassage, de blower of de lamp inschakelt, dan wordt de filtreringspomp automatisch ingeschakeld (omdat men veronderstelt dat er
zich iemand in het bad bevindt en het zwevend vuil de kwaliteit van
het water kan doen afnemen). De filtreringspomp blijft 10 minuten
langer werken nadat de functies uitgeschakeld zijn.

X
Om de functie in te schakelen, houd gedurende ongeveer 5
seconden de toets “Instant Clear”
ingedrukt : op het display
verschijnt boo.

Instelling filtreringscycli
Handel als volgt om de filtreringscyclus in te stellen:

X
De functie duurt 45 minuten (deze waarde kan niet gewijzigd
worden). Ze kan eerder gestopt worden door op dezelfde toets
te drukken. De filtreringspomp en de hydromassagepompen
worden volgens een speciale cyclus ingeschakeld.
Raadpleeg de handleiding van het product voor meer details wat betreft de filtrering.

XHoud de toets “Filter” gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt: op het display verschijnt Fdx (“x” geeft de duur in uren aan).
XDruk op de toetsen “Up” en/of “Down” om de gewenste duur in te stellen (minimum 0, maximum 12 uur. Deze laatste
waarde komt overeen met een continue filtrering, aangezien de cyclus om de 12 uur uitgevoerd wordt).
XDruk opnieuw op de toets “Filter” om de gekozen waarde
te bevestigen en over te gaan op de programmering van het begintijdstip (Fs).
XStel eerst het uur in en bevestig door op de toets “Filter” te
drukken. Stel vervolgens de minuten in en druk ten slotte nogmaals op de toets “Filter” om de gekozen waarden te op te slaan
en de programmeringsmodus te verlaten.
Als de functie ingeschakeld is, dan verschijnt het desbetreffende
symbool op het display.
OPMERKING: in het geval van een stroomonderbreking worden de
opgeslagen gegevens behouden.
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Verwarming van het water

XDruk opnieuw op de toets “Econo” om de gekozen waarde te bevestigen en over te gaan op de programmering van het
begintijdstip (Edx).

H

et water in het bad wordt verwarmd dankzij een elektrische verwarmer (of een warmtewisselaar). De temperatuur wordt geregeld op basis van specifieke parameters die ingesteld kunnen worden met behulp van het bedieningspaneel.

XStel eerst het uur in en bevestig door op de toets “Econo” te
drukken. Stel vervolgens de minuten in en druk ten slotte nogmaals op de toets “Econo” om de gekozen waarden op te slaan
en de programmeringsmodus te verlaten.
Als de functie ingeschakeld is, dan verschijnt het desbetreffende
symbool op het display.
X
Om de functie uit te schakelen, stel de duur in op 0 (nul).
OPMERKINGEN
- De minimumtemperatuur van de modus “energiebesparing” mag
niet lager zijn dan 15 °C (59 °F) (minimumtemperatuur voor het onderhoud).
- In het geval van een stroomonderbreking gaan de opgeslagen gegevens niet verloren. Als de stroom weer ingeschakelt wordt, gaat de functie echter niet verder, ze wordt ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.

XDruk op de toets“Up” of “Down” : op het scherm verschijnt de huidige opgeslagen temperatuur, samen met het desbetreffende symbool.

Behoud van de minimumtemperatuur van het water in
het bad en bescherming tegen bevriezing van de buizen
(“Smart Winter”)
De systeemsoftware van de spa is ontworpen om op een praktische en efficiënte manier alle situaties te regelen waarbij het water
buitensporig kan afkoelen en bevriezen.
Raadpleeg de handleiding van het product voor gedetailleerde
informatie wat betreft de verwarming van het water en de veiligheid van het systeem.
OPMERKING: wanneer de bescherming tegen bevriezing ingeschakeld is, verschijnt ICE op het display.

XHoud de toets “Up” of “Down” ingedrukt om de waarde
op het display te wijzingen, van mininum 15 °C tot maximum 40
°C (59÷104 °F).
X
Om opnieuw de temperatuur van het water in het bad weer
te geven, volstaat het gedurende ongeveer 5 seconden geen
enkele toets aan te raken.

Modus “energiebesparing”
Met deze functie kunt u, voor een bepaalde tijd, de temperatuur van
het water 10 °C (50 °F) onder de ingestelde temperatuur houden.

Afwijkingen
- alarmmeldingen -

E

en alarm wordt weergegeven op het display met de code die
overeenkomt met het soort afwijking. Indien de alarmconditie
blijft duren, dan blijft de code op het display staan.
Hier volgt een lijst van de mogelijke alarmen die kunnen verschijnen. Raadpleeg de handleiding van het product voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende mededelingen die op het
display kunnen verschijnen.
X
“FLC”
Bij sommige modellen kan “FLC” op het display verschijnen.
- Neem contact op met een erkende Jacuzzi® servicedienst.

XDruk op de toets “Econo”
(“x” geeft de duur in uren aan).

X
“FLO” (knippert)
De verwarmer wordt niet ingeschakeld.
- Het systeem probeert de verwarmer opnieuw in te schakelen.

: op het display verschijnt Edx

XDruk op de toetsen “Up” en/of “Down” om de gewenste duur in te stellen (minimum 0, maximum 24 uur, wat overeenkomt met een permanent ingeschakelde functie).

X
“FLO” (vast)
De verwarmer kan niet ingeschakeld worden.
- Probeer de schakelaar aan de basis van het minizwembad uit te
schakelen en opnieuw in te schakelen. Indien het alarm toch in-
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geschakeld blijft, neem dan contact op met een erkend Jacuzzi®servicecentrum.
X
“HOH” De gemeten temperatuur op de verwarmer is hoger dan
of gelijk aan 48 °C (118 °F) (de verwarmer is uitgeschakeld).
NIET IN HET WATER GAAN
- Indien het alarm blijft duren, probeer de schakelaar aan de basis van de spa uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Indien
het alarm toch ingeschakeld blijft, neem dan contact op met een
erkend Jacuzzi®-servicecentrum.
X
“Ho” De temperatuur van het water is te hoog.
NIET IN HET WATER GAAN
- Verwijder de bedekking van de spa, indien aanwezig.
- Indien de temperatuurverhoging veroorzaakt wordt door zonnestralen, voeg koud water toe.
Als de temperatuur tot onder 43 °C (109 °F) gedaald is, zou de
spa automatisch moeten inschakelen. Als dit niet gebeurt, schakel de stroom uit en neem contact op met een erkend Jacuzzi®servicecentrum.

XAls het herkenningsproces beëindigd is en de verbinding gemaakt is, dan kunt u het audiosysteem van de spa gebruiken om uw
favoriete muziek te beluisteren.
OPMERKING: als de verbinding eenmaal tot stand gekomen is, kunnen de MP3-speler en het Bluetooth®-apparaat van de spa opnieuw
gebruikt worden zonder dat de herkenningsprocedure opnieuw uitgevoerd hoeft te worden. Dit is echter wel noodzakelijk indien de opgeslagen instellingen geannuleerd worden, bijvoorbeeld ten gevolge van
een herstelling of een initialisatie (reset).

X
“rPF” Defecte temperatuursonde.
NIET IN HET WATER GAAN
Geen enkele functie kan ingeschakeld worden.
- Neem contact op met een erkend Jacuzzi®-servicecentrum.
X
“HPF” Interventie van de veiligheidsthermostaat.
De elektrische verwarmer kan niet ingeschakeld worden.
De elektrische verwarmer is uitgeschakeld omdat hij oververhit is.
Dit kan te wijten zijn aan een onregelmatige waterstroom.
- Probeer de schakelaar aan de basis van de spa uit te schakelen en opnieuw in te schakelen (systeem reset). Indien het alarm
toch ingeschakeld blijft, neem dan contact op met een erkend
Jacuzzi®-servicecentrum.

OPMERKING: tijdens het gebruik van de spa raden wij aan de MP3-speler te
bewaren op een plaats waar geen waterspatten kunnen komen en de afstellingen uit te voeren met behulp van het paneel op de wand van de spa.

AFSTELLINGEN MET BEHULP VAN HET PANEEL
Dankzij het paneel op de wand van de spa kunt u het audiosysteem
eenvoudig bedienen terwijl u zich in het water bevindt.

Audiosysteem (optie)
GEBRUIK VAN DE MP3-SPELER (niet bijgeleverd)
Voordat u het audiosysteem kunt gebruiken, moet de MP3-speler
in staat zijn te communiceren met het Bluetooth®-apparaat van de
spa. Beide apparaten dienen op elkaar aangesloten te worden (verbinding) met behulp van een herkenningsproces:
XControleer of de stroom van de spa ingeschakeld is (display aan).
Afspelen/pauzeren muziek
XDruk op de toets
om het afspelen van de muziek tijdelijk
te onderbreken. Druk er opnieuw op om de muziek verder te laten afspelen.

XVolg de instructies in de handleiding van de MP3-speler met
betrekking tot het uitvoeren van de verbinding.
OPMERKING: om het audiosysteem van de spa te gebruiken, selectioneer het Bluetooth®-apparaat genaamd “BT Jacuzzi”. De toegangscode is 0000.

Volumeregeling
XDruk op de toetsen of om het volume respectievelijk te
verhogen of te verlagen. Als u de toetsen ingedrukt houdt, gebeurt de regeling op constante wijze.

OPMERKING: het Bluetooth®-apparaat van de spa bevindt zich onderaan aan de kant van het paneel (zie afbeelding) en wordt geactiveerd telkens als de spa ingeschakeld is.
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OPMERKING: als de spa uitgeschakeld wordt, wordt het volumeniveau dat op dat moment in gebruik is opgeslagen en voorgesteld als
de spa opnieuw ingeschakeld wordt.

XBedek het minizwembad altijd (als het niet gebruikt wordt): zo
vermijdt u warmteverlies, verdamping en vervuiling van het water.

Mute
XOm het volume onmiddellijk te verlagen, druk op de toets
. Als u opnieuw op de toets drukt, keert het volume langzaam
terug naar het vorige niveau.

XMaak regelmatig de hydromassage- en de aanzuigingsopeningen schoon.

Het nummer kiezen
XDoor op de toetsen of te drukken kunt u respectievelijk
naar het volgende of het vorige nummer gaan.
OPMERKING: indien u de toetsen of ingedrukt houdt, kunt u
het nummer dat afgespeeld wordt verder- of terugspoelen.
Als u één keer op de toets drukt, keert u terug naar het begin van
het nummer. Als u meteen erna een tweede keer op de toets drukt,
wordt het vorige nummer geselectioneerd.
Bluetooth®-toets ( )
XIndien er zich problemen voordoen tijdens de verbinding,
probeer dan het Bluetooth®-apparaat van de spa te activeren
door gedurende ongeveer 5 seconden op de toets te drukken.

m

XIn het geval van problemen tijdens de verbinding, probeer
de MP3-speler op “afwachten Bluetooth®-verbinding” in te schakelen (zie de desbetreffende handleiding) en druk op de toets
van het paneel.
LET OP: indien u de toets
en de toets gelijktijdig gedurende
ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt, worden alle opgeslagen
adressen gewist.

LET OP
Plaats na het schoonmaken het rooster van de aanzuigingsopeningen onmiddellijk terug. Deze veiligheidsapparaten bedekken de aanzuiging om het risico te
verminderen dat er haren of andere lichaamsdelen in
geblokkeerd raken. De openingen dienen schoongemaakt te worden als het bad leeg is.
Monteer alle onderdelen opnieuw voordat u de spa opnieuw vult.
De roosters van de aanzuigopeningen dienen ten minste één keer per week gecontroleerd te worden.

XMaak de hoofdsteunen regelmatig schoon met een doek,
water en zeep. Het is raadzaam beschermende middelen te gebruiken om de bestendigheid tegen water te verhogen en een
glanzend aspect te behouden.

QOnderhoud van de filterpatronen
De filters moeten regelmatig schoongemaakt worden en, indien
nodig vervangen worden, afhankelijk van hoe vaak het minizwembad gebruikt wordt.
De filterpatronen zijn verkrijgbaar bij erkende dealers en servicediensten van Jacuzzi®.
XControleer ten minste één keer per week de skimmer en verwijder eventuele bladeren, haren, enz.
XBij een normaal gebruik van het minizwembad is het raadzaam de filters ten minste één keer per week te controleren. Indien nodig moeten de filters schoongemaakt worden. Verstopte
filters hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het water. Ze verhinderen ook dat de installatie correct werkt.
XOm de filters schoon te maken, verwijder het deksel (C) van
de skimmer, maak de filterhouders los en verwijder ze.
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QOnderhoud van de thermische bedekking

1

Stof
XVerwijder de bedekking van het frame en leg ze op een
recht oppervlak.
XMaak de stof vochtig met zuiver water.
XVerspreid over het oppervlak een gelijkmatig verdeelde,
verdunde neutrale zeepoplossing.
XLaat de oplossing gedurende 2 à 3 minuten inwerken, afhankelijk van hoe vuil de bedekking is.

2

XMaak de bedekking schoon met een zachte borstel.
XVerwijder de zeepresten door de bedekking zorgvuldig af te
spoelen met zuiver water.

4

XIn het geval van hardnekkig vuil, herhaal de operatie.
XVoer de operatie, indien nodig, ook uit op de achterkant.
XLaat de bedekking drogen. Leg ze vervolgens op het frame
totdat ze volledig droog is.

3

Kunstleer
XGebruik een neutraal reinigingsmiddel. Spoel vervolgens af
met zuiver water.
XGebruik, indien nodig, na het schoonmaken een speciaal product om de glans van het materiaal te vernieuwen en te behouden.

XScheid de vouwen van het filter en maak hem schoon met
een krachtige waterstraal.
Indien het filter verstopt is, is het raadzaam specifieke kalkaanslagverwijderende/ontvettende producten te gebruiken die verkrijgbaar
zijn bij erkende dealers en servicediensten van Jacuzzi®.
X
Monteer de filters opnieuw door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

m

LET OP
Nadat u de filters schoongemaakt heeft, schakel het minizwembad niet in voordat u alle onderdelen terug gemonteerd heeft.
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Q Onderhoud van de onderdelen in natuurlijk
hout
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Een aantal bedekkingspanelen en accessoires van de minizwembaden van Jacuzzi® worden vervaardigd van natuurlijk hout
dat behandeld is met vooruitstrevende producten die de natuurlijke
schoonheid ervan accentueren en het beschermen tegen de weersomstandigheden.
De panelen en de accessoires worden geverfd, om de kleurschakeringen van het hout te uniformeren. Vervolgens worden twee lagen synthetische olie aangebracht, waardoor het hout een natuurlijk en "warm" aspect krijgt.

QVoorbereiding op de winter
In gebieden waar de temperaturen in de winter regelmatig onder de 0° C zakken, dient u als volgt te handelen tijdens periodes
waarin het minizwembad niet gebruikt wordt:
XSchakel de stroom uit op het hoofdschakelbord.
XMaak de spa volledig leeg met behulp van de afvoerklep, die
open dient te blijven, en de eventuele doorstroomregelklep op
de bijkomende afvoer (indien gemonteerd; zie het informatieblad
voor de pre-installatie).
Het minizwembad wordt niet volledig leeggemaakt. U kunt het
achterblijvende water op de zitplaatsen en op de bodem van het bad
verwijderen met een spons, terwijl het resterende water in de buizen
weggezogen kan worden met behulp van een vloeistofopzuigende
pomp door de hydromassage- en aanzuigingsopeningen.
Het is raadzaam de blower even in te schakelen om eventuele
waterresten uit het circuit te verwijderen, alsook de pomp leeg te
maken met behulp van de desbetreffende afvoerdop.

m

Schoonmaken
XHet onderhoud hangt af van de plaats waar het minizwembad en/of de accessoires geïnstalleerd worden (al dan niet beschermd tegen weersomstandigheden).
Het is hoe dan ook raadzaam de oppervlakken regelmatig met
zacht water en een neutraal reinigingsmiddel te wassen en vervolgens af te spoelen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, antikalksubstanties, ammoniak, schuurmiddelen of bleekmiddel bevatten.
Gebruik geen boenwas of glansmiddelen.
Vernieuwen
Voer ten minste één keer per jaar (of minder, afhankelijk van de
omstandigheden waaraan de houten oppervlakken blootgesteld worden) de volgende operaties uit:

BELANGRIJK
In gebieden waar de temperatuur ruimschoots onder de
0 °C zakt, is het raadzaam de waterresten uit het circuit
te verwijderen.

XBewerk het oppervlak met een schuurspons (of schuurpapier met korrel 320). Druk niet te hard, vooral in de buurt van
onderdelen in reliëf (hoeken, enz.).

XVerwijder het filterpatroon en maak het schoon. Bewaar het
vervolgens op een droge plaats.

XVerwijder elk spoor van stof en breng een laag synthetische
olie aan met een borstel met zachte haar, eerst in de breedte en
vervolgens in de lengte van het paneel.
Werk niet onder rechtstreeks zonlicht of bij extreem lage temperaturen.

XBedek het minizwembad om te vermijden dat het vuil wordt.
XVoordat u het minizwembad opnieuw gebruikt, raadpleeg
het hoofdstuk “Functioneringscontroles - Eerste opstarting.
XIn gebieden waar de temperatuur zelden onder 0 °C zakt,
kan het minizwembad in gebruik blijven, aangezien het uitgerust is met een "antivriesbescherming" die garandeert dat de
minimumtemperatuur van het water behouden blijft (zie het
hoofdstuk “Regeling van de temperatuur van het water” - paragraaf “Behouden van de minimumtemperatuur van het water” en
“Antivriesbescherming van de buizen - “Smart Winter”).

XVerwijder de overtollige olie met een doek in microfiber en
laat het geheel gedurende ongeveer één uur drogen (bij een
temperatuur van 20 °C).
Opmerking: de gebruikte uitrusting kan schoongemaakt worden
met white spirit, zodat u ze opnieuw kunt gebruiken.
Indien grondigere herstellingswerken nodig zijn (bijvoorbeeld,
wanneer de beschermende laag diep aangetast is), raden wij u
aan het volledige oppervlak grondig af te schuren, totdat u het
ruwe hout bereikt. Breng eventueel een laag verf aan, indien er
een duidelijk kleurverschil is.
Breng vervolgens ten minste twee lagen olie aan (of drie, indien nodig) op dezelfde manier als omschreven in de vernieuwingsfase.

Q Onderhoud van de onderdelen in synthetisch
hout
Panelen in synthetisch hout vergen weinig onderhoud; maak ze
schoon met een neutraal reinigingsmiddel en spoel ze vervolgens
af met schoon water.

Opmerking: controleer of het product volledig droog is alvorens u
de tweede laag aanbrengt (gewoonlijk volstaan 1 à 2 uren, bij een
omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C).

LET OP
Richt geen waterstralen op de panelen om ze schoon te
maken, aangezien het water de ruimte onder de spa kan
binnendringen en de elektrische installatie kan beschadigen.

m

Voor alle buitengewone onderhoudsoperaties is het raadzaam
zich te wenden tot gespecialiseerd personeel.
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LET OP: schuurresten, uitrustingen en doeken die gebruikt zijn
om het product aan te brengen kunnen een zelfontbrandingsproces ondergaan als ze blootgesteld worden aan de lucht: bewaar het afval (ondergedompeld in water) in goed afgesloten
metalen dozen en verwerk het onmiddellijk overeenkomstig
de van kracht zijnde voorschriften.

QOnderhoud van Clearray™
Het filtreringssysteem Clearray™ maakt gebruik van een uvlamp. De lamp moet één keer per jaar vervangen worden.

m

LET OP
Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit of vervang
de uv-lamp niet. Het kijken naar een ingeschakelde uvlamp kan ernstige schade aan de ogen of blindheid veroorzaken. Wend u tot uw dealer of een erkende servicedienst.

17

18

19

JACUZZI EUROPE S.p.A.
S.S. Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) ITALIA
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 8725 9325
www.jacuzzi.eu • info@jacuzzi.eu

Jacuzzi Spa & Bath Ltd
Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH
Hauptstraße 9-11 • 71116 Gärtringen, Germany
Tel. +49 (0) 7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

Jacuzzi France s.a.s.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

De gegevens en de kenmerken verplichten Jacuzzi Europe S.p.A. nergens toe. Het bedrijf behoudt het recht
wijzigingen aan te brengen die het nodig acht zonder verplichting tot verwittiging of vervanging.

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • OCTOBER 2021

