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OSTRZEŻENIA

jącym 12 V) nie mogą być dostępne dla osób zanurzonych w spa.

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 odprowadzającego wodę, który umożliwi opróżnienie komory technicznej, także w przypadku ewentualnych wycieków z przewodów rurowych.

Spa Jacuzzi® są urządzeniami klasy “1” stąd muszą być podłączone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci
elektrycznej i do instalacji ochronnej (instalacji uziemienia).
zawierające komponenty elektryczne, za wym Części
jątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być

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

umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły
do basenu.

strzegania poniższych zaleceń.

m

m

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

Jeśli zdecydują Państwo, do okresowych napełnień,
podłączyć się do miejskiej sieci wody pitnej, wspomniane podłączenie musi być wykonane zgodnie z
normą EN1717, stosując sposób przeciwdziałania zanieczyszczeniom “AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku jakichkolwiek 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.

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 wykorzystać przygotowany zacisk i oznaczony symbolem .
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.

UWAGA: Przed przygotowaniem studzienki odpływowej należy zwrócić się do władz lokalnych o udostępnienie norm, które dotyczą odpływu wody chemicznie uzdatnionej.

Jest konieczne zrealizowanie podstawy nośnej odpowiadającej obciążeniu spa. Prosimy zapoznać się kartą przedmontażową.
Aby podłączyć urządzenie do sieci nakazuje się zamontowanie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który zapewni całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepięciowej III; te urządzenia muszą być umieszczone w obszarze,
który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa.

W rejonach, gdzie zimowe temperatury często schodzą poniżej 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, ponieważ jest wyposażona w “ochronę przed zamarzaniem”, która
gwarantuje utrzymanie minimalnej temperatury wody.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konm UWAGA:
serwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasilania elektrycznego.
(IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej, któm UWAGA:
ra zasila urządzenie nie może przekraczać 600 kPa (6

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 umiarkowanym użyciu zaleca się wymienić wodę przynajmniej raz w
miesiącu.

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).

wystawienie na działanie promieni słom Długotrwałe
necznych może uszkodzić materiał, z którego została
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen spa nie jest używany, nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bez odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.).
Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania
tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.
i urządzenia pod napięciem (za wyjątm Komponenty
kiem tych zasilanych niskim napięciem nie przekracza-
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Q INSTALOWANIE

m

podczas transportu lub wynikające z pośredniego magazynowania. Po otrzymaniu minibasenu konieczne jest sprawdzenie
całości opakowania i wystąpienia natychmiast z ewentualnymi roszczeniami reklamacyjnymi do przewoźnika.

UWAGA
Czynności opisane w tej instrukcji muszą być wykonane
tylko przez personel wyspecjalizowany i upoważniony.

X ( 1) Odpakować spa i wyjąć ją z opanelowania jeżeli jest
ono obecne ( 2).

Przygotowania
do instalowania

X Dokładnie sprawdzić minibasen przed przystąpieniem do
montażu i stwierdzić poprawne położenie tuleji, przewodów rurowych i opasek (sprawdzić czy nie są poluzowane).

W celu przygotowania podłączeń hydraulicznych i elektrycznych i/
lub w celu sprawdzenia ich wykonania odnieść się do karty przedmontażowej załączonej do wyrobu.

X Wybór miejsca instalowania musi wziąść pod uwagę ewentualne przeszkody podczas manewrowania spa (drzwi, schody, itd.).
X ( 1) Podczas wszystkich czynności transportowych posługiwać się wyłącznie paletą, na której opiera się spa, natomiast
dla ustawienia na miejscu podtrzymywać ją używając wyłącznie pasów o odpowiednim udźwigu, muszą być one wsunięte
w prowadnice i w strzemiona znajdujące się w podstawie spa,
po definitywnym ustawieniu te strzemiona mogą zostać wyjęte i
zachowane dla ewentualnego przemieszczenia w przyszłości.
Jeżeli nie jest możliwe użycie pasów do transportu, minibasen
może być przemieszczany podtrzymując go za podpory narożne.
N.B.: ten rodzaj przemieszczania musi być wykonywany z największą ostrożnością i Klient, lub osoba go reprezentująca
musi wziąść za to na siebie całą odpowiedzialność.
Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego manewrowania basenem.

X Sprawdzić czy zostały przygotowane:
- system napełniania spa;
- podłączenia do studzienki odpływowej;
- zainstalowanie zmiękczacza wody (powyżej mini basenu) jeżeli
woda charakteryzuje się wysokim stopniem twardości.
- podłączenie skrzynki elektrycznej do instalacji elektrycznej budynku (wyłącznik główny sekcyjny musi zostać przewidziany w
bezpiecznej i dostępnej dla użytkowników strefie; odnieść się do
rozdz. “Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne”).
X W razie instalowania na zewnątrz w celu uniknięcia zastojów wody, zaleca się wykonanie drenażu kanałów kabli elektrycznych.

X Podczas wszystkich operacji transportu i ustawienia należy
posługiwać się wyłącznie pasami lub podtrzymywać minbasen
za obrzeże i NIGDY za rury hydrauliczne, podczas tych czynności
używać zawsze rękawice ochronne.

X W przypadku instalacji w pomieszczeniu należy wziąść pod
uwagę fakt, że odparowywanie wody (szczególnie przy wysokich
temperaturach) może stwarzać bardzo wysoki poziom wilgotności pomimo zastosowania pokrywy termicznej. Wentylacja naturalna czy wymuszona wpływa na utrzymanie osobistego komfortu i na zmniejszenie szkód w pomieszczeniu wywołanymi przez
wilgoć.
Firma Jacuzzi Europe nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z nadmiernej wilgotności.

X Zainstalować system zamykania pokrywy na klucz ( 4).

Q Ustawienie spa
Ustawić basen spa na odpowiedniej płaszczyźnie nośnej będącej
w stanie utrzymać jego ciężar (odnieść się do odpowiedniej karty
przedmontażowej).

Jeżeli basen instalowany jest w pomieszczeniu, zaleca się
n przygotować
pod powierzchnią oparcia minibasenu, system

m

drenażu podłączony do odpływu głównego. Ponieważ minibasen zawiera bardzo duże ilości wody, w razie przypadkowego
jej przelewu, system ten jest przydatnym środkiem ostrożności.

Instrukcje instalowania
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE.
Q Ostrzeżenia ogólne
Spa jest starannie zapakowana w specjalną drewnianą klatkę, która chroni ją podczas transportu. Firma Jacuzzi Europe
S.p.A. nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia

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

Q Podłączenia hydrauliczne
X Odnieść się do karty przedmontażowej jeżeli chodzi o wszelkie podłączenia do odpływu:
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Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne

Urządzenie zostało naprawione przez personel nie uprawniony lub z
użyciem części zamiennych nie oryginalnych Jacuzzi Europe S.p.A.

Q Ostrzeżenia ogólne
Do obowiązków instalatora należy wybór przewodów o cechach
i nominalnym przekroju odpowiadającym specyficznemu pochłonięciu prądu przez spa (patrz karta przedmontażowa).
Przebieg kabla, dobór materiałów i najbardziej odpowiednich
rozwiązań instalacyjnych powierzone są profesjonalności i doświadczeniu instalatora; do jego odpowiedzialności należy zagwarantowanie i poświadczenie wykonanej instalacji.

Q Ograniczenie zużycia energii elektrycznej
Jeżeli nie dysponują Państwo wystarczającą ilością energii elektrycznej i zdecydują Państwo uruchomić ogranicznik zużycia, należy skonfigurować oprogramowanie software systemu za pomocą
panelu kontrolnego ( 5):
X Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk “Light”
około 12 sekund, aż pojawi się napis “cFn”.

X Wykonać podłączenie na skrzynce zaciskowej tak jak zostało
to wskazane na  3, szczeg. 1 i 2.
PRZYPIS: w przypadku gdy zostanie wykonane zasilanie podwójną linią jednofazową (220-240 V 2+N~) lub linią trójfazową wyposażoną w kabel zerowy (380-415 V 3+N~), przed
wykonaniem podłączenia należy usunąć wskazane zworki,
znajdujące się w pobliżu skrzynki zaciskowej zasilania.

przez

i/lub “Down”
X Ewentualnie zadziałać na przyciski “Up”
aby przegladnąć menu, aż pojawi się napis “cFn”: ponownie nacisnąć przycisk “Light”
w celu potwierdzenia wyboru.
X Teraz wprowadzić hasło 123 w następujący sposób:

X W celu zagwarantowania przewidzianego prawem stopnia
ochrony przed strumieniami wody oraz ułatwienia podłączenia
do sieci elektrycznej, została zamontowana przewłoka.

- zadziałać na przyciski “Up”
pierwszą cyfrę.

i/lub “Down”

aby wybrać

- potwierdzić wybór naciskając przycisk “Light”.
X Instalator w każdym przypadku będzie musiał podłączyć przewód
“fazy” do odpowiedniego zacisku a przewód “zerowy” do właściwego
zacisku N (przestrzegając wskazanej kolejności) natomiast przewód
“uziemienia” będzie musiał podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem , i musi zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić komponentów zamontowanych w skrzynce. Po zakończeniu instalowania, przewłoka
oraz przykrywka skrzynki muszą być hermetycznie zamknięte.

Postąpić w ten sam sposób w celu wprowadzenia kolejnych
dwóch cyfr.
X Po wprowadzeniu hasła, na wyświetlaczu pojawi się napis I1x
(parametr jednostki pomiaru temperatury); następnie ponownie
nacisnąć przycisk “Light” aby przejść do parametru I2x (gdzie “x”
może mieć wartość 1 lub 0; fabrycznie została zapamiętana wartość 1).

Firma JACUZZI EUROPE S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności jeśli:

PRZYPIS w niektórych modelach, “x” może przyjąć wartości od 16
do 32 (amperów) i może być zmieniana w odstępach co 2, umożliwia
to pewną kontrolę sterowania mocami do dyspozycji; w fabryce została zapamiętana wartość 32.

Montaż został wykonany przez personel niewykwalifikowany i/lub
nie uprawniony do poświadczenia wykonanej pracy.

X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” aby zmienić
“x” następnie potwierdzić wybór za pomocą przycisku “Light”
: na wyświetlaczu pojawi się napis I3 0.

Nie zostały przestrzeżone normy i rozporządzenia prawne dotyczące domowych instalacji elektrycznych obowiązujące w Kraju, w
którym został wykonany montaż.

X Ponownie nacisnąć przycisk “Light”
aby wyjść z procedury i zapamiętać nowe wartości (należy pamiętać, aby nie zmieniać parametru I3 0). Wyświetlacz na moment zgaśnie po czym
ponownie się zaświeci.
- Jeśli przez około 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk,
wychodzi się z procedury programowania, ewentualne ustawienia
nie zostaną zapamiętane.

Nie zostały przestrzeżone dyspozycje dotyczące montażu i konserwacji zawarte w niniejszej instrukcji.
Do montażu zostały użyte materiały nieodpowiednie i/lub nie posiadające certyfikcji.
Spa zostały umieszczone niezgodnie z wyżej wymienionymi rozporządzeniami.

PRZYPISY
- Kiedy parametr I2 jest równy 0 (lub 16, w niektórych modelach) pobór mocy minibasenu jest ograniczony do16A; w tych warunkach
można jednocześnie włączyć jedną pompę hydromasażu oraz blower (po włączeniu drugiej pompy ta, która działa, zostanie wyłączona lecz blower pozostanie włączony).
Natomiast w przypadku gdy została włączona grzałka, włączenie jakiegokolwiek obciążenia (pompy i/lub blowera) spowoduje wyłączenie grzałki.
- Jeżeli natomiast parametr I2 jest równy 1 (lub 32, w niektórych
modelach), zostaje wybrane maksymalne zużycie energii; w tych

Zostały przeprowadzone czynności niepoprawne, które zmniejszają stopień ochrony przed strumieniami lub modyfikują ochronę
przed porażeniem prądem w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu lub też stwarzają warunki do anomalnych izolacji,
dyspersji prądu lub przegrzania.
Zostały zmienione czy zmodyfikowane komponenty lub części
urządzenia w stosunku do stanu dostawy, uwalniając tym samym
Producenta od odpowiedzialności .
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warunkach możliwe jest jednoczesne włączenie pomp hydromasażu i blowera.
W przypadku gdy włączona jest grzałka, po włączeniu 2 pomp
hydromasażu (tam gdzie są przwidziane) oraz blowera, grzałka może
się wyłączyć; w każdym razie ponownie włączy się po upływie 5 minut
jeżeli zużycie energii zmniejszy się o tyle, aby mogla się ona włączyć.
- Jeżeli ogrzewanie wody odbywa się za pomocą grzałki elektrycznej i
minibasen został zainstalowany w miejscach gdzie temperatury często
osiągają wartości poniżej 0 °C, nie zaleca się włączenia ogranicznika
zużycia ponieważ zostaje ograniczone w ten sposób działanie ochrony
przeciwzamrożeniowej (“Smart Winter” patrz odpowiedni rozdział).
- Precyzyjne ustawienie parametru I2 (regulacja ta odbywa się w odstępach co 2) pozwala zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.

silania (patrz rozdz. “Podłączenia i bezpieczeństwo elektryczne”).
PRZYPISY
- Przy pierwszym rozruchu, wszystkie cyfry oraz diody panelu kontrolnego zaświecą się; następnie zostają wyświetlone skróty odpowiadające wersji software i firmware.
- Mówiąc ogólnie, kiedy spa jest napełniana wodą po raz pierwszy,
temperatura wody jest niższa od wartości ustawionej w fabryce (35
°C), stąd włączają się grzałka i pompa na niskiej prędkości (w każdym wypadku, wyświetlacz panelu kontrolnego wyświetla temperaturę wody w basenie).
- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis “FLO”, presostat/ sygnalizator przepływu grzałki mogą być uszkodzone: odnieść się do rozdz.
“Warunki nieprawidłowego działania - sygnalizowanie alarmów”.
X Nacisnąć przycisk próbny (TEST) wyłącznika różnicowego położonego na początku instalacji elektrycznej, do której została
podłączona spa: jeśli się nie wyzwala, wyłącznik może być wadliwy lub istnieje jakaś anomalia w domowej instalacji elektrycznej.
Odłączyć prąd i nie używać minibasenu dopóki przyczyna
wady nie zostanie znaleziona i usunięta.

Sprawdzenia funkcjonowania
Pierwszy rozruch
X Zdjąć pokrywę termiczną spa, zdemontować panele czołowe
i boczne, jeżeli są obecne ( 2).

X Sprawdzić działanie pompy hydromasażu działając na przyciski: “Pump1”
i “Pump2”
(jeśli istnieje).

X Sprawdzić czy wkłady filtrujące znajdują się w skimmerze i
czy różne elementy składowe zostały poprawnie zamontowane
(patrz rozdz. “Konserwacja wkładu filtrującego”).

X Sprawdzić świecenie się i gaszenie lampki, naciskając przycisk “Light” .

X Sprawdzić, czy zawór spustowy (oraz ewentualnie, zawory
kulowe, jeżeli zostały zainstalowane) jest zamknięty (odnieść się
do karty przedmontażowej załączonej do wyrobu).

X Sprawdzić włączenie się i wyłączenie blowera (tam gdzie jest
obecny) działając na przycisk “Blower” .

X Sprawdzić czy wszystkie dysze hydromasażu są otwarte.
X Sprawdzić, czy nie ma przecieków z podłączeń hydraulicznych lub innych problemów

X Napełnić wodą spa tak, aby zostały przykryte najwyżej położone dysze (oparcie).

X Całkowicie odkazić spa przeprowadzając czynność “super
chlorowania” .
Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych (*) należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi uzdatniania wody i odpowiedniego katalogu.
(*) produkt dostępny tylko na rynku krajowym

X Po kilku godzinach, wyłączyć wyłącznik/i wielobiegunowy/e.
X Otworzyc zawór/y spustowy/e i całkowicie opróżnić minibasen
X Zamontować panele czołowe i boczne, jeżeli zostały przewidziane.
Napełnianie odbędzie sie w sposób, o którym wcześniej zadecydował Klient (patrz karta przedmontażowa, rozdz. “Przygotowanie do
instalowania”).

m

Jeśli używa się węża do podlewania ogrodu, odlać wodę przez pewien czas i dopiero potem zacząć napełnianie basenu spa: w ten
sposób zostanie usunięta woda znajdująca się w wężu i z nią ewentualne bakterie, które mogą powodować podrażnienia skóry.

UWAGA
Nie należy używać minibasenu w trakcie pierwszego
rozruchu ze względu na dużą koncentrację chloru w wodzie w tej fazie. Natychmiast opróżnić basen. Skonsultować się z lokalnymi Władzami odnośnie norm, które
regulują odprowadzanie wody uzdatnianej chemicznie.

X Zamknąć zawór spustow i ponownie napełnić minibasen
“świeżą” wodą, zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

X Włączyć wyłącznik/i wielobiegunowy/e położony/e na linii za-
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X Ponownie włączyć wyłącznik/i wielobiegunowy/e i sprawdzić poprawne działanie minibasenu.

uruchomi grzałkę po 5 minutach od momentu gdy zużycie energii
zmniejszy się na tyle, aby umożliwić jej włączenie.

X Sprawdzić i ewentualnie zmienić cykle filtracji wody w zależności od zamiaru używania spa.

Jednostka pomiaru temperatury
Skala temperatury ustawiona jest w °C (skala Celsjusza) lecz
może być zmieniona na °F (skala Fahrenheita) działając w następujący sposób:

Panel kontrolny i funkcje

X Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk “Light”
około 12 sekund, aż pojawi się napis “cFn”.

Wszystkie funkcje minibasenu jak również odpowiednie ustawienia/programowania sterowane są poprzez panel kontrolny znajdujący się na brzegu basenu.

przez

X Ewentualnie zadziałać na przyciski “Up”
i/lub “Down”
aby przegladnąć menu, aż pojawi się napis “cFn”: ponownie naw celu potwierdzenia wyboru.
cisnąć przycisk “Light”

PRZYPIS: po włączeniu minibasenu, na wyświetlaczu panelu pojawi się na przemian czas i temperatura wody; jeśli działa system
ogrzewania, pojawi się również symbol .

X Teraz wprowadzić hasło 123 w następujący sposób:
- zadziałać na przyciski “Up”
pierwszą cyfrę.

i/lub “Down”

aby wybrać

Q Ustawienie czasu
Aby móc poprawnie sterować filtracją wody oraz korzystać z trybu “oszczędność energetyczna”, należy ustawić aktualny czas:

- potwierdzić wybór naciskając przycisk “Light”.
Postąpić w ten sam sposób w celu wprowadzenia kolejnych
dwóch cyfr.

X Trzymać wciśnięty przycisk “Clock” przez około 5 sekund:
zostanie wyświetlony aktualny czas, cyfra oznaczająca godziny
migocze i na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

X Po wprowadzeniu hasła, na wyświetlaczu pojawi się napis
I1x (gdzie “x” może oznaczać 1 lub 0; zapamiętana wartość : 0).

X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” aby ustawić godzinę (trzymając wciśnięte przyciski, zmiana nastąpi w szybkim tempie).

X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” w celu zmiany
“x” z 0 na 1 (odpowiadający skali w °F) następnie potwierdzić wybór przyciskiem “Light” : na wyświetlaczu pojawi się napis I2x.

X Następnie nacisnąć przycisk “Clock”
aby przejść do ustawienia minut (cyfra odpowiadająca minutom zacznie migać).

X Ponownie nacisnąć przycisk “Light”
aby przejść do parametru I3 0 (który nie może być nigdy zmieniony).

X Postępować zgodnie z instrukcją powyżej.
X Ponownie nacisnąć przycisk“Clock” aby zapamiętać ustawione wartości i wyjść z procedury programowania.

X Jeszcze raz nacisnąć przycisk “Light” aby wyjść z procedury i zapamiętać nowe wartości: wyświetlacz zgaśnie na moment
i ponownie się zaświeci.
Aby powrócić do skali Celsjusza (°C), należy ponownie wejść do
procedury i przywrócić cyfrę “x” parametru I1x do 0.

PRZYPISY
- Jeśli przez około 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk,
wychodzi się z procedury programowania, ewentualne ustawienia
nie zostaną zapamiętane.

PRZYPIS: jeśli przez około 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden
przycisk, wychodzi się z procedury programowania, ewentualne
ustawienia nie zostaną zapamiętane.

- Obecność baterii buforowej zapewnia utrzymanie czasu również
w przypadku braku zasilania instalacji.
Wyświetlenie czasu
X Aby wyświetlić czas, nacisnąć przycisk “Clock”

Temperatura podgrzewania wody (“set point”).
W celu kontrolowania/zmiany temperatury podgrzewania wody
postąpić w następujący sposób:

.

Q Regulowanie temperatury wody

X Nacisnąć przycisk “Up” lub “Down” : na wyświetlaczu
pojawi się aktualnie zapamiętana temperatura (wyświetlona w
°C, lub w °F w zależności od zaprogramowania, patrz “Jednostka
pomiaru temperatury””).

Podgrzewanie wody odbywa się dzięki elektrycznej grzałce rurowej lub za pomocą wymiennika ciepła. Przypominamy aby nie
ustawiać zbyt wysokich wartości temperatury ogrzewania wody, w
granicach 40°C (zalecana temperatura wynosi 35-36°C).

X Ponownie nacisnąć przycisk “Up”
lub “Down”
w celu
zmiany wyświetlonej wartości, od minimum 15 °C do maksimum
40 °C (59÷104 °F).

PRZYPIS: grzałka wyłączy się jeśli zostaną włączone pompy i/lub
blower, do momentu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego zużycia energii (symbol
na wyświetlaczu zacznie migać). W
tym przypadku, jeśli okaże się konieczne podgrzanie wody, system

X W celu ponownego wyświetlenia temperatury wody w ba-
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lampka
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Z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej
Włączy się blower i jednocześnie, jedna z dwóch pomp hydromasażu. Po 1 minucie wyłączy się jedna pompa i włączy się druga, zawsze na 1 minutę, następnie pompy oraz blower wyłączą
się (podczas tego cyklu, grzałka jest wyłączona lecz później zostaje
włączonaj).

senie wystarczy nie dotykać żadnego przycisku przez około 5
sekund.
X Jak tylko zaprogramowana wartość (“set-point”) temperatury
wody zostanie przekroczona, grzałka wyłączy się i nie zostanie
włączona do momentu gdy efektywna temperatura wody nie
obniży się o około 0,5 °C - 1 °F względem ustawionej wartości.

Bez ograniczenia zużycia energii elektrycznej
Sposób działania jest ten sam, za wyjątkiem grzałki, która będzie
funkcjonować.
X Włączenie pomp i blowera odbywa się w ustalonych wcześniej odstępach czasu w zależności od odczytanej wartości temperatury:

X Aby zagwarantować dokładny pomiar temperatury wody,
pompa zostaje włączona na niskiej prędkości przez około pół
godziny i przez 30” filtracji, zostaje włączona co pół godziny
(również jeśli nie zostały ustawione cykle filtracji).
PRZYPISY
Kiedy instalacja zostaje wyłączona lub nastąpi przerwa w dopływie energii elektrycznej, w pamięci pozostanie ostatnia ustawiona
wartość set-point.

- temperatura pomiędzy12 a 15 ° C (54-59 °F): co 1 godzinę
- temperatura pomiędzy 9 a 12 ° C (48-54 °F): co 30 minut
- temperatura pomiędzy 6 a 9 ° C (42-48 °F): co 15 minut
- temperatura niższa lub równa 6 ° C (42 °F): w trybie ciągłym

Utrzymanie minimalnej temperatury wody w basenie i ochrona
przeciwzamrożeniowa przewodów rurowych (“Smart Winter”)

PRZYPISY
- Jeżeli temperatura wnęki pod basenem gwałtownie się obniży,
wzrośnie częstość uruchomień.
- Jeżeli zajdzie konieczność włączenia ochrony przeciwzamrożeniowej podczas cyklu filtracji lub filtracji szybkiej (“Instant Clear”),
zostają one wstrzymane i rozpoczną się po zakończeniu cyklu.
- Jeżeli ta ochrona jest czynna, lampka może pozostać zawsze włączona.

W regularnych odstępach czasu system odczytuje efektywną
temperaturę wody w basenie; jeśli zejdzie ona poniżej minimalnej
dozwolonej wartości (15 °C/59 °F), automatycznie włączą się grzałka i pompa filtracji do momentu, gdy temperatura wzrośnie powyżej tej wartości.
Sposób “Smart Winter” pozwala monitorować, za pomocą odpowiedniego czujnika, temperaturę wnęki pod basenem gdzie znajdują się wszystkie rury obwodu hydraulicznego; w ekstremalnych
warunkach system może uruchomić tą ochronę (sygnalizowaną na
wyświetlaczu napisem ICE, ) uruchamiając pompy w sposobie uzależnionym od następujących konfiguracji:

Tryb “oszczędność energii”
Po ustawieniu tej funkcji, system ogrzewania nie włączy się dopóki
temperatura wody nie obniży się o co najmniej 10 °C (18 °F) w stosunku do ustawionej temperatury.
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X Nacisnąć przycisk “Econo”
: na wyświetlaczu pojawi się
napis Edx (gdzie “x” oznacza czas trwania w godzinach).
X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” aby wprowadzić żądany czas trwania (od minimum 0 do maksymalnie 24 godzin, wartość ta odpowiada funkcji zawsze włączonej ).

(bez ograniczenia zużycia energii elektrycznej)
pompy hydromasażu oraz blower włączone są jednocześnie
przez 1 minutę.
Kontynuacja
Ta faza, jedyna dla obydwóch ustawień, przewiduje działanie
pompy filtracji i Clearray™ przez pozostały czas cyklu.

X Naciskając ponownie przycisk “Econo”
zostaje potwierdzona wybrana wartość po czym przechodzi się do programowania czasu rozpoczęcia (Es).

Ustawienie cykli filtracji
W celu ustawienia cyklu filtracji postępować w następujący sposób:
X Trzymać wciśnięty przycisk “Filter” przez około 5 sekund:
na wyświetlaczu pojawi się napis Fdx (gdzie “x” oznacza czas
trwania w godzinach).

X Najpierw należy ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem
“Econo”; następnie ustawić wartość minut, po czym ponownie
nacisnąć przycisk “Econo” aby zapamiętać wprowadzone wartości i wyjść z trybu programowania. Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

X Zadziałać na przyciski “Up” i/lub “Down” w celu wprowadzenia żądanego czasu trwania (od minimum 0 do maksimum
12 godzin,wartość ta odpowiada ciągłej filtracji skoro cykl wykonywany jest co 12 godzin).

X Aby wyłączyć funkcję należy ustawić wartość czasu trwania
równą 0 (zero).

X Naciskając ponownie przycisk “Filter”
zostaje potwierdzona wybrana wartość po czym przechodzi się do programowania czasu rozpoczęcia (Fs).

PRZYPISY
- Jeśli zostaje uruchomiona jakakolwiek funkcja (za wyjątkiem lampki i/lub czasu) i działa funkcja oszczędności energii, funkcja ta wyłączy się (symbol na wyświetlaczu miga) i automatycznie wznowi swoje działanie po 40 minutach od wyłączenia działającej funkcji.

X Najpierw należy ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem
“Filter”; następnie ustawić wartość minut, po czym ponownie
nacisnąć przycisk “Filter” aby zapamiętać wprowadzone wartości i wyjść z trybu programowania.
Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

- Minimalna temperatura, która cechuje tryb oszczędności energii nie
może być niższa niż 15 °C (59 °F) (minimalna temperatura utrzymania).
- Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, dane
wprowadzone do pamięci zostaną zachowane; jednak w momencie przywrócenia energii elektrycznej funkcja nie będzie działać lecz
rozpocznie się o ustawionej godzinie.

PRZYPIS: jeśli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej,
ustawione dane zostaną zachowane.

Zawieszenie cykli filtracji
X Cykl filtracji może zostać zawieszony przez ochronę przeciwzamrożeniową (sposób “Smart Winter”) lub z powodu przegrzania wody; odnieść się do odpowiednich rozdziałów.

parametrów “I1x” (jednostka pomiaru temperatury)
n Oprócz
oraz “I2x” (ograniczenie zużycia energii) jest obecny parametr
“I3x”, którego wartość “x” jest ustawiona w fabryce na 0. Nie
należy zmieniać tych ustawień, w przeciwnym razie grzałka
elektryczna wyłączy się.

Q Filtracja wody

X Jeżeli czynna jest chwilowa blokada systemu (“stand-by”,
patrz odpowiedni rozdział) pompa filtracji zatrzymuje się i włączy
się ponownie po dezaktywacji warunków stand-by.

Filtracja jest konieczna dla utrzymania wody jasnej i przezroczystej i usunięcia cząstek w zawiesinie; tą operację zapewnia pompa
filtracji oraz wkład/y filtrujący/e, znajdujący/e się w skimmerze
(patrz rozdz. “Konserwacja wkładu filtrującego”).
Minibasen wyposażony jest również w szczególny rodzaj filtracji
(“Instant Clear”): jest to filtracja “natychmiastowa”, która różni się od
prawdziwego cyklu filtracji krótkim i intensywnym czasem trwania.

X Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w czasie trwania cyklu filtracji lub jeżeli przerwa nastąpi przed rozpoczęciem filtracji i przedłuży się poza czas jego rozpoczęcia, po
przywróceniu dostawy energii elektrycznej cykl nie włączy się i
filtracja zostanie odroczona do następnego cyklu (skoro cykl powtarza się co 12 godzin).

Informacje ogólne
Filtracja odbywa się dzięki specjalnemu cyklowi, który wykonywany jest co 12 godzin. Cykl ten składa się z 2 faz, które, w zależności
od ustawienia ograniczenia zużycia energii elektrycznej (patrz odpowiedni rozdział) są podzielone w następujący sposób:

Nadmierny wzrost temperatury podczas cykli filtracji
Jeśli podczas cyklu filtracji temperatura wody przekroczy
ustawioną wartość o ponad 1 °C (2 °F) (“set-point”, patrz rozdz.
“Regulowanie temperatury podgrzewania wody”) i nie obniży się
o przynajmniej 1 °C (2 °F) w ciągu 3 kolejnych godzin, cykl zostaje zawieszony dopóki temperatura nie obniży się o przynajmniej
1 °C (2 °F) poniżej ustawionej wartości.
Również w warunkach wysokiej temperatury wody (spowodowanej na przykład nadmiernym nasłonecznieniem) czas filtracji

Rozpoczęcie
(z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej)
pompy hydromasażu zostają włączone na 1 minutę każda, po
jednej na raz, natomiast blower w tej fazie jest zawsze włączony.
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zagwarantowany jest przez przynajmniej 3 godziny.

nie była włączona) pompa filtracji, która pracuje przez 10 minut po
wyłączeniu pomp.

Clearray™ (opcja)
Clearray™ zmniejsza zapotrzebowanie na produkty chemiczne
do uzdatniania wody.

Q Uruchomienie blowera (sprężarki powietrza, opcja)

X Funkcjonowanie Clearray™ jest automatyczne i jest uzależnione od uruchomienia pompy filtracji, natomiast jest wyłączony gdy
działa hydromasaż, blower lub nawet sama lampka (a to dlatego,
że przypuszcza się iż użytkownik znajduje się w basenie); 40 minut
po wyłączeniu wyżej wspomnianych funkcji, Clearray™rozpocznie
własne działanie (jeżeli czynny jest cykl filtracji).

X Blower może być uruchomiony jednocześnie z pompami do
hydromasażu, lub oddzielnie (po włączeniu instalacji blower jest
zawsze wyłączony podobnie jak pompy do hydromasażu).

X Nacisnąć przycisk “Blower”

aby uruchomić urządzenie.

X Blower funkcjonuje przez 20 minut lecz może być wyłączony
również wcześniej ponownie naciskając wspomniany przycisk.
X (Jeśli jest dostępny) Jeżeli chcą Państwo wykorzystać działanie blowera do aromaterapii, należy włożyć wkład (*) z esencją
zapachową do odpowiedniej wnęki; wkład ten, po wyczerpaniu,
może być zastąpiony nowym (wkłady są dostępne u sprzedawców
i w upoważnionych Ośrodkach Serwisu Jacuzzi®).

Filtracja szybka (“Instant Clear”)
Jest wskazana po intensywnym używaniu minibasenu i/lub połączona z uzdatnianiem chemicznym wody dla ułatwienia rozpuszczania się substancji użytych do odkażania.
X Aby włączyć funkcję, należy wcisnąć przycisk “Instant Clear”
: na wyświetlaczu pojawi się napis boo.

(*) produkt dostępny tylko na rynku krajowym

X Funkcja trwa 45 minut (ta wartość nie może być zmieniona) ,
podczas tego okresu pompa filtracji oraz pompy do hydromasażu włączane są w następujący sposób:
- pompa do hydromasażu 2 zostaje włączona tylko raz przez 1 minutę.
- pompa do hydromasażu 1 jest włączona do końca cyklu (Clearray™ jest włączony przez cały czas trwania cyklu).

UWAGA: Wkłady należy wymienić gdy blower jest wyłączony.

PRZYPIS: grzałka, jeśli jest włączona, będzie funkcjonować normalnie chyba, że system został skonfigurowany na ograniczenie
zużycia energii elektrycznej.
X Funkcja kończy się:
- po upływie wyżej wspomnianego okresu czasu
- kiedy włączona zostaje inna funkcja (za wyjątkiem czasu i/lub
lampki).
- ponownie naciskając przycisk
.

PRZYPIS
- Uruchomienie blowera jednocześnie z pompami do hydromasażu
spowoduje wyłączenie grzałki (jeśli jest włączona).

PRZYPIS: jeżeli zachodzi konieczność włączenia ochrony przeciwzamrożeniowej (antyfrost) podczas szybkiej filtracji, zostanie ona
zawieszona aby mogła włączyć się ochrona.

-Po uruchomieniu blowera zostaje również włączona (jeśli już nie
była włączona) pompa filtracji, która pracuje przez 10 minut po wyłączeniu urządzenia.

Q Uruchomienie pomp do hydromasażu
Pompy są uruchamiane za pomocą odpowiednich przycisków
(należy odnieść się do instrukcji użytkowania w celu określenia,
które dysze włączane są przez jedną lub drugą pompę).

Q Zaświecenie lampki

X Nacisnąć przycisk “Pump1”
w celu włączenia pompy 1.
Nacisnąć przycisk “Pump2”
w celu włączenia pompy 2 (jeśli
istnieje).

X Lampka będzie funkcjonować przez 2 godziny lecz może być
wyłączona również wcześniej ponownie naciskając wspomniany przycisk (odnieść się do instrukcji użytkowania odnośnie funkcjonowania systemu oświetlena).

X Nacinąć przycisk “Light”

X Pompa/y funkcjonuje/ą przez 20 minut lecz może/mogą być
wyłączone również wcześniej ponownie naciskając wspomniane przyciski.

w celu włączenia lampki.

PRZYPIS: po włączeniu lampki włączy się również (jeśli już nie jest
włączona) pompa filtracji (a to dlatego, że przypuszcza się iż użytkownik znajduje się w basenie), pracuje ona przez 10 minut po wyłączeniu urządzenia.

PRZYPIS
-Po uruchomieniu hydromasażu zostaje również włączona (jeśli już
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Funkcje użyteczne

m
Q Blokada panelu kontrolnego
Funkcja ta posiada dwa tryby włączenia:
- Blokada częściowa: uniemożliwia programowanie cyklu filtracji, zmianę temperatury ogrzewania, a także uruchomienie trybu
“oszczędność energii” (Econo) i szybkiej filtracji (“Instant Clear”).
Wszystkie inne przyciski na panelu kontrolnym są aktywne.

UWAGA
Jeżeli mają Państwo zamiar dostać się do skrzynki elektronicznej, do części będących zwykle pod napięciem
lub do organów rotacyjnych pomp, należy obowiązkowo przerwać zasilanie elektryczne wyłączając wyłącznik wielobiegunowy.

X W celu uruchomienia funkcji należy trzymać wciśnięty przycisk “Filter”
przez około 5 sekund: na wyświetlaczu pojawi
się napis “Sby” a po nim kolejno wartość wyrażona w minutach
podczas, której działa blokada.

- Blokada całkowita: ten tryb uniemożliwia działanie wszystkich
przycisków.

X Funkcja kończy się po upływie 60 minut lub trzymając ponownie wciśnięty przycisk “Filter” przez około 5 sekund.

Blokada częściowa
Aby włączyć tą funkcję należy postępować w następujący sposób:

PRZYPISY
- Jeśli są włączone cykle filtracji, ruszą one po zakończeniu sytuacji
stand-by.

X Trzymając wciśnięty przez kilka sekund przycisk “Econo” :
na wyświetlaczu pojawi się, migając, symbol zablokowanego panelu ( ); nadal trzymać wciśnięty przycisk aż pojawi się również
napis “LocP” i symbol zaświeci się w sposób stały, sygnalizując w
ten sposób uruchomienie blokady.

- Jeśli w chwili aktywacji blokady była włączona grzałka, zostaje
ona natychmiast wyłączona, utrzymując jednak przez około 30 sekund cyrkulację wody, aby ochłodzić opornik.

X Naciskając jeden z przycisków, którego użycie nie jest dozwolone, na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund napis “LocP”.

Warunki nieprawidłowego działania
-sygnalizowanie alarmówBlokada całkowita
Aby włączyć tą funkcję należy postępować w następujący sposób:

Obecność alarmu sygnalizowana jest na wyświetlaczu, który wskazuje kod odpowiadający rodzajowi anomalii. Jeżeli warunki alarmu trwają, kod będzie wciąż wyświetlany

X Trzymając wciśnięty przez kilka sekund przycisk “Econo” :
na wyświetlaczu pojawi się, migając, symbol zablokowanego panelu ( ); nadal trzymać wciśnięty przycisk również po pojawieniu się napisu “LocP”, aż pojawi się dodatkowy napis “LocF”: w
tym momencie funkcja została uruchomiona.

X Sygnalizowanie na wyświetlaczu
- możliwe rozwiązanie
X
“FLC” W niektórych modelach może pojawić się na wyświetlaczu
symbol “FLC”. Sygnalizator przepływu odczytuje przepływ wody
podczas gdy jest go brak (grzałka nie zostaje uruchomiona). Może
się zdarzyć gdy sygnalizator przepływu (podłączony szeregowo do
grzałki) jest zablokowany osadami i/lub zanieczyszczeniami, które
uniemożliwiają poprawne działanie, lub jest uszkodzony.
- Zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Jacuzzi®.

X Naciskając jeden z przycisków, którego użycie nie jest dozwolone, na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund napis “LocF”.

Zwolnienie blokady
X W obydwóch trybach, aby zwolnić blokadę należy trzymać
wciśnięty przycisk “Econo”
aż napis “LocP” lub “LocF” nie
zniknie i zostanie zastąpiony napisem “ULoc”.

X “FLO” (migający) Czujnik nie wykrywa przepływu wody (grzałka nie może być włączona).
Może się pojawić w przypadku gdy wkład filtrujący i/lub pompa filtracji są zatkane.
- System próbuje ponownie włączyć grzałkę (zostaną wykonane
trzy próby).

PRZYPISY
- W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, blokada
klawiatury (tak częściowa jak całkowita) zostanie usunięta.
- Aby przejść z blokady częściowej na całkowitą (lub na odwrót), należy najpierw ją wyłączyć a następnie ustawić nowy tryb blokady.

X “FLO” (stały) System próbował ponownie włączyć grzałkę lecz
nie został wykryty jakikolwiek przepływ wody.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części minibasenu; jeżeli pomimo to sygnalizacja
jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Q Czasowa blokada systemu (“stand-by”)
Funkcja ta pozwala zawiesić funkcjonowanie wszystkich urządzeń
systemu na okres 60 minut (wartość ta nie może zostać zmieniona), w ten sposób można przeprowadzić zwyczajną konserwację
bez konieczności odłączenia napięcia.
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X “HOH” Temperatura mierzona na grzałce jest wyższa lub równa
48 °C (118 °F) (grzałka jest wyłączona).
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Ten alarm, który wyświetla się na przemian ze wskazaniem czasu oraz
temperatury, zniknie jak tylko wartość zejdzie poniżej 44 °C (111 °F).
- Jeżeli warunek alarmu nie zniknie, spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części minibasenu; jeżeli pomimo to sygnalizacja nadal działa, zwrócić się
do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
X “Ho” Temperatura wody jest zbyt wysoka.
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Temperatura wody w basenie osiągnęła lub przekroczyła 44 °C (111
°F); nie jest możliwe włączenie jakiejkolwiek funkcji.
- Jeśli pokrywa jest nałożona na spa, zdjąć ją.
- Jeśli nadmierny wzrost temperatury jest spowodowany dużym
nasłonecznieniem, dolać do spa zimnej wody.
Kiedy temperatura zejdzie poniżej 43 °C (109 °F) spa powinna
uruchomić się automatycznie; jeśli do tego nie dojdzie, odłączyć
prąd i powiadomić upoważniony Ośrodek Serwisu Jacuzzi®.
X “rPF” Czujnik temperatury źle funkcjonuje.
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Nie jest możliwe włączenie jakiejkolwiek funkcji.
- Sprawdzić sprawność czujnika temperatury lub wymienić go.
X “HPF” Interwencja termostatu bezpieczeństwa.
Nie można uruchomić grzałki elektrycznej.
Grzałka elektryczna została wyłączona z powodu przegrzania;
może to być spowodowane nieregularnym przepływem wody.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części minibasenu (reset systemu); jeżeli pomimo
to sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego
Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
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POSZUKIWANIE AWARII
(odnieść się również do rozdz. “Warunki anomalijnego funkcjonowania”)
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Brudna woda

Filtry zatkane lub zablokowane

Oczyścić lub wymienić filtry

Uzdatnianie wody niewystarczające
Duża zawartość w wodzie materiałów stałych

Patrz rozdz. ”Uzdatnianie wody”

Konserwacja niepoprawna

Patrz instrukcje dotyczące
konserwacji

Przecieki na linii dopływu, w odpływie,
na połączeniach

Naprawić przeciek

Zbyt duże wyparowywanie i/lub
przelewanie wody

Używać pokrywę mini basenu
ustawić temperaturę wody nieco niższą

Niski poziom wody

Napełnić wodą aż do przykrycia
najwyżej położonych dysz

Filtry zatkane lub zablokowane

Oczyścić lub wymienić filtry

Strumienie częściowo ukierunkowywane zamknięte

Otworzyć strumienie

Rury zasysania lub odpływu
częściowo zatkane

*

Funkcjonowanie pomp na zbyt
niskiej prędkości

*

Uszczelki pompy zużyte lub uszkodzone

*

Napięcie zbyt niskie

Zwrócić się do elektryka lub do
przedsiębiorstwa dostarcząjącego
energię elektryczną

Brak prądu

Ustawić wyłączniki główne na ON

Pompa/y wyłączona/e

Nacisnąć przycisk/i

Silnik/i nie podłączony/e

Sprawdzić podłączenia silnika/ów

Wyłącznik główny wyłączony

Uzbroić wyłącznik

Wyłącznik różnicowy wyłączony

Uzbroić wyłącznik

Pompa/y lub silnik/i wadliwy/e

*

Filtry zatkane

Oczyścić filtry

Przecieki wody na zasysaniu

Zlokalizować i naprawić przecieki

Zbyt duże zużycie wody

Mały wypływ wody z dysz
do hydromasażu

Brak przepływu wody

Pompa i silnik hałaśliwe
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i/lub

Poziom wody niski

Dolać wody do normalnego poziomu

Łożyska silnika zużyte lub wadliwe

*

Wirnik ociera się o korpus pompy

*

Ciała stałe w pompie

*

Przecieki wody na wałku pompy
(połączenie obrotowe pomiędzy
pompą a silnikiem)

Mechaniczna szczelność pompy
zużyta lub wadliwa

*

Silnik nie rusza

Brak prądu

Włączyć wyłącznik główny

Wyłącznik główny wyzwolił się

Włączyć wyłącznik

Napięcie zbyt niskie

Zwrócić się do elektryka lub do
przedsiębiorstwa dostarcząjącego
energię elektryczną

Wyłącznik różnicowy wyzwolił się

Ponownie uzbroić wyłącznik różnicowy

Podłączenia błędne lub wadliwe

*

Wałek i wirnik zablokowane

*

Uzwojenia silnika spalone

*

Wadliwy kontakt w rozruchu silnika

*

Funkcja została ukończona

Ponownie nacisnąć odpowiedni przycisk

Przeciążenie

Odczekać, aż silnik ostygnie,
problem powinien zniknąć.
Jeśli nadal istnieje, sprawdzić *

Kable zasilania nieodpowiednie

Zwrócić się do elektryka

Brak prądu

Włączyć wyłącznik główny

Są włączone 2 pompy do hydromasażu

Wyłączyć jedną pompę i włączyć blower

Przycisk

Ponownie nacisnąć przycisk

Silnik zatrzymuje się

Blower (sprężarka powietrza)
nie działa

nie został dobrze wciśnięty

Wyłącznik główny wyzwolił się

Włączyć wyłącznik

Wyłącznik różnicowy wyzwolił się

Ponownie uzbroić wyłącznik różnicowy

Silnik wadliwy

*

* : Kompetencja niezbędna do tego rodzaju napraw wymaga interwencji personelu wykwalifikowanego.
Należy się zwrócić do Waszego sprzedawcy Jacuzzi® lub do upoważnionego Ośrodka Serwisu.
Do odpowiedzialności montera/właściciela należy, przed dokonaniem montażu, sprawdzenie i dostosowanie się do specyficznych rozporządzeń miejscowych. W związku z tym firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie udziela żadnej gwarancji i nie
bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za zgodność wykonanej instalacji.
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