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JACUZZI® SPA

SPA como Salus Per Aquam, ou seja, a saúde graças 
à Água: esta é a filosofia que inspira todos os Spas  

Jacuzzi®, líder no sector da hidromassagem. 
 A Santorini é caracterizada pela máxima perfor-
mance terapêutica e sensorial, que encontram a sua 
expressão ideal nas duas sessões lounge dotadas de 
massagem em todo o corpo, para um bem-estar parti-
lhado.  
 A sugestiva iluminação noturna do jacto cascata e 
o sistema áudio integrado com transmissão bluetooth® 
completam a experiência de um bem-estar sem limites.

O cuidado do corpo e da mente através da água, 
para eliminar o stress ou para conferir bem-estar a 

músculos e articulações, é baseada em três factores:

- o calor da água, que aumenta a  temperatura corpórea 
e, por conseguinte, dilata as veias e as artérias, melho-
rando assim a circulação sanguínea. 

- o peso corpóreo não pesa nas articulações; com efeito, 
graças à imersão na água, há uma redução do mesmo 
de cerca 90%.

- a disposição estratégica dos jactos e a mistura correc-
ta de ar e água, que permite de obter uma massagem 
hidrotermal ideal em todas as partes do corpo: pesco-
ço, ombros, costas, cervicais, lombares, braços, pernas; 
massagem que se torna ainda mais divertida graças 
aos blower, dispositivos especiais que soltam do fundo 
e dos lados da mini piscina milhões de bolhas de ar.
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Controlos preliminares  

O utilizador deve encarregar uma pessoa qualificada capaz de ad-
ministrar e conduzir o equipamento, especialmente com relação às 
operações:

Controlo dos vários parâmetros relativos ao tratamento 
da água e dosagem dos aditivos necessários para garantir a 
sua qualidade. 
 No que diz respeito à conservação da qualidade da água, 
aos modos e aos conselhos de utilização dos respectivos pro-
dutos químicos (*), consulte o guia de tratamento da água do 
sistema Jacuzzi e o catálogo específico.

(*) produto disponível apenas para o mercado interno

 
Controlo da eficiência dos filtros de cartucho.

Verifique e elimine eventuais mensagens de alarme que 
aparecem no ecrã.

Manutenção da instalação.

O utilizador, a não ser que não pertença à categoria de pessoas des-
critas acima, deverá se limitar a operar segundo quanto exposto a se-
guir, evitando qualquer  intervenção diferente, verificando, antes de 
ligar a instalação, que tenha sido  predisposto para o funcionamento 
correcto e que a temperatura da água seja aquela desejada.

No caso de avaria ou mau funcionamento, o utilizador deverá ape-
nas desligar a instalação, actuando nos interruptores gerais 
instalados na área acessível, e depois pedir a assistência de 
técnicos especializados. 
 
A Jacuzzi Europe S.p.A. declina qualquer responsabilidade 
se as operações confiadas a pessoal especializado forem exe-
cutadas por pessoal que não é habilitado para efectuá-las.

Segurança de uso

O equipamento, se for instalado por pessoal qualificado res-
peitando as disposições contidas no manual de instalação, não 
apresenta riscos para o utilizador. A segurança, porém, é tam-
bém ligada ao uso adequado, segundo quanto previsto no res-
pectivo manual, enquanto o utilizador deve confiar as operações 
descritas no manual de instalação a pessoal qualificado.

Para eventuais manutenções extraordinárias e/ou reparações 
recomenda-se de chamar os Centros Autorizados e de usar so-
mente peças sobressalentes originais.

AVISOS

LER COM ATENÇÃO OS AVISOS A SEGUIR. 

m  A Jacuzzi Europe S.p.A. declina qualquer responsabi-
lidade por danos decorrentes da falta de observação 
das disposições a seguir.

- Este equipamento não deve ser usado por pessoas (inclusi-
ve crianças) com capacidades motoras, sensitivas e/ou cog-
nitivas reduzidas ou sem as noções necessárias para a sua 
utilização.
Certifique-se de que as crianças, quando utilizam o equipa-
mento, são vigiadas por uma pessoa responsável pela segu-
rança das mesmas. 

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

- Não use a água a temperaturas superiores a 40 °C. 
Temperaturas compreendidas entre 38 °C e 40 °C são normalmen-
te toleradas por pessoas adultas; a temperatura ideal de qualquer 
maneira é de 35-36 °C. O aquecedor eléctrico é equipado com segu-
rança dupla electrónica (hardware - software).

- A tolerabilidade à água quente varia de pessoa a pessoa.
As mulheres grávidas e as crianças pequenas não devem usar o spa 
sem antes consultarem um médico e a água deve ter uma tempera-
tura inferior a 38 °C.

- Deve prestar muita atenção quando estiver sozinho no spa: ficar 
imerso por longo tempo na água quente pode causar enjoo, tonturas 
e desmaios. Se desejar utilizar o spa por períodos muito prolongados 
(mais de 10-15 minutos) verifique que a temperatura da água tenha 
um valor mais baixo. Isto é indicado também para crianças.

- É sempre recomendável tomar um duche antes de entrar na água.

 ATENÇÃO 

m  Não se sente, ande nem deite sobre a cobertura; não 
apoie objectos.

A fim de evitar quedas acidentais no spa, recomenda-se que 
instale o sistema de fecho com chave fornecido com a cober-
tura térmica (veja o manual de instalação).

- Pessoas doentes do coração, diabetes, hipertensão ou hi-
potensão, ou com outros problemas de saúde não devem 
utilizar o spa sem antes terem consultado o próprio médico.

- Não utilize o spa após ter tomado álcool, drogas ou medica-
mentos que induzam sonolência ou que possam aumentar/
baixar a pressão do sangue. 

- Não utilize o spa quando as condições atmosféricas são 
más (temporais, etc.).
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- Pessoas em tratamento médico devem consultar um médi-
co antes de utilizar o spa, pois alguns medicamentos podem 
induzir sonolência, enquanto outros podem influir no ritmo 
cardíaco, na pressão sanguínea, na circulação.

- Preste atenção quando entrar e quando sair do spa: a água 
torna todas as superfícies escorregadias.
                        
- Não use objectos que possam quebrar, ou de qualquer 
modo frágeis, durante a utilização do spa.

- Durante o uso do spa, mantenha a cabeça, o corpo e as rou-
pas a uma distância de pelo menos 40 cm dos bocais de as-
piração; o cabelo comprido deve ser apanhado e amarrado 
apropriadamente.

- Não devem ser usados aparelhos eléctricos (rádio, secador de 
cabelos, etc.) perto do spa, a não ser que o mesmo esteja vazio.

- Não remova as grades de protecção dos bocais de aspiração.
  
- Não accione o spa se as grades de protecção estiverem que-
bradas ou se faltarem; nesse caso, entre em contacto com 
um revendedor autorizado Jacuzzi® ou um Centro Autoriza-
do de Assistência para a sua substituição. 

m  Uma exposição prolongada ao sol poderá danificar o 
material com o qual é composto o vão do spa, devido 
à sua capacidade de absorver o calor (as cores escu-
ras principalmente). Quando não estiver em uso, não 
deixe o spa exposto ao sol sem uma protecção ade-
quada (cobertura térmica, toldo, etc.).    
Os eventuais danos decorrentes da falta de observa-
ção deste avisos não são cobertos pela garantia.
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Hidromassagem

Uma carícia de água para afagar o corpo e relaxar a mente... 
Agradáveis jactos massajadores que melhoram a circulação...  

Óptimo anti-stress, a hidromassagem contribui para soltar as ten-
sões musculares, melhorando o tom do humor.

Para accionar a hidromassagem, siga as instruções abaixo:

Prima a tecla “Pump 1”  para ligar a bomba corresponden-
te. Prima a tecla “Pump 2”   para ligar a outra bomba de hidro-
massagem (no ecrã aparecem os símbolos indicados).

A/s bomba/s permanecem em funcionamento durante 20 
minutos, mas também podem ser desactivadas antes carregan-
do de novo nas teclas referidas acima. 

Cada bomba acciona uma série precisa de jactos:

Bomba 1 (Modelo ilustrado: Santorini)

Bomba 2 (Modelo ilustrado: Santorini)

Quantidade de ar na hidromassagem
A intensidade da hidromassagem é determinada pela quantidade 
de ar introduzido na água, que é regulado por meio dos botões de 
comando distribuídos situados no bordo do spa.

a

e

c

d

b

b

b

ac
c

c

d

e

a

(Modelo ilustrado: Santorini)

NOTAS
- Activando a hidromassagem, também é ligada (se já não estiver) 
a bomba de filtração, que permanece activa por mais 10 minutos 
depois do desligamento das bombas hidro.

- O modo de funcionamento dos dispositivos depende da configu-
ração da limitação do consumo eléctrico (consulte o manual de 
instalação).
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Cascata
Quando  a bomba de filtragem está ligada, automaticamente é 
também activado o abastecimento da cascata, presente na parede 
da banheira. Para interromper o abastecimento, use o botão situa-
do ao lado.

Conselhos de utilização da hidromassagem
O “centro” da hidromassagem do spa é composto por um sistema 
de hidrojactos, estudados para estimular várias partes do corpo 
conforme o lugar onde estão posicionados: massagem suave e 
delicada para apreciar o verdadeiro relax, ou jactos mais fortes e 
tonificantes para descansar e revigorar.
   

Estes bocais agem nas zonas mais sensíveis do 
pescoço e das costas, por meio de um jacto 
constante e muito intenso, que elimina a ten-
são muscular, é possível também regular a sua 
direcção.

O jacto espiral que caracteriza estes jactos 
gera um fluxo  crescente de ar e água, que 
efectua uma massagem revigorante nos con-
juntos musculares envolvidos.

Estes bocais geram um fluxo de água rotativa, 
apropriado para massajar a região lombar das 
costas; é possível também regular a sua inten-
sidade.

Este tipo de jactos gera um fluxo localizado, 
que cria uma espiral de ar e água, perfeita para 
estimular conjuntos musculares de média di-
mensão; é possível também regular a sua in-
tensidade.

Este tipo de jactos fornece um jacto consisten-
te e direccional, graças à mais alta relação ar/
água.

O percurso bem-estar
Os jactos são subdivididos em sessões concebidas para desen-
volver um “percurso de bem-estar”, onde se alternam massa-
gens com intensidades diferentes e pausas de relax...

Opercurso inicia com uma massagem delicado ao longo de 
todo o corpo. Dois bocais reguláveis estimulam a zona dos pés 

com uma espiral de água e de ar, activando a circulação e aliviando 
as articulações inferiores. Ao mesmo tempo os jactos dorsais criam 
um fluxo localizado, que estimula o pescoço e as costas.

Ovigoroso jacto situado na zona lombar produz uma massa-
gem intensa; ao mesmo tempo os outros bocais estimulam 

os grupos dorsais de média dimensão, enquanto a bocal situado 
nos pés fornece um jacto consistente.
A massagem torna-se mais enérgica, graças também ao fluxo 
rotativo da água.

Na terceira fase, dois jactos rotativos massajam intensamente 
as coxas, enquanto os outros jactos produzem um fluxo de 

água constante e intenso, contribuindo para eliminar a tensão 
muscular no pescoço e nas costas.

(Modelo ilustrado: 
Santorini)

(Modelo ilustrado: 
Santorini)

(Modelo ilustrado: 
Santorini)
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Os jactos superiores, concebidos para uma hidroterapia in-
tensa, tonificam a zona dorsal e, simultaneamente, os infe-

riores com fluxos rotativos massajam a zona lombar. A massa-
gem enérgica e alargada a toda a superfície das costas esvanece 
a rigidez e abre espaço a um crescendo de bem-estar.

Aúltima fase é a do relaxamento total: os jactos mais altos re-
laxam as faixas musculares dos ombros, enquanto os rotati-

vos inferiores massajam suavemente a zona lombar. 

Blower (opcional)

O blower introduz inúmeras bolhas de ar por meio dos es-
pecíficos orifícios (identificados pela sigla “bl” na figura), 

aumentando a oxigenação da água e revitalizando assim as 
células da pele, deixando-a mais bonita e luminosa.

Prima a tecla “Blower”  para ligar o compressor de ar (no 
ecrã aparece o símbolo indicado).

bl

bl

bl

bl

O blower pode ser activado simultaneamente, ou separada-
mente, às bombas de hidromassagem e permanece em funcio-
namento durante 20 minutos, mas também pode ser desactiva-
do antes, carregando de novo a tecla acima citada.

É possível enriquecer o efeito “blower” com o aroma da sua 
essência preferida usando um cartucho especial (*) perfumado, a 
colocar no compartimento específico (presente debaixo do apoio 
de cabeça oposto ao skimmer; consulte a secção correspondente 
contida no manual de instalação).

(*) produto disponível apenas para o mercado interno

ATENÇÃO: salienta-se que todas as operações relativas à in-
trodução ou substituição do cartucho perfumado, são de com-
petência exclusiva do administrador da instalação.

NOTAS
- A activação do blower simultaneamente com as bombas de hidro-
massagem poderá desligar o aquecedor (se ligado).

(Modelo ilustrado: Santorini)

(Modelo ilustrado: 
Santorini)

(Modelo ilustrado: 
Santorini)
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Projector

Graças ao sistema inovador de iluminação digital com led 
é possível enriquecer o efeito regenerador da água com 

infinitas combinações de cor, misturadas em variadas sequên-
cias... tudo isto carregando simplesmente num botão.

N.B.: alguns modelos estão equipados com um projector de led 
com luz branca.

Prima a tecla “Light”  para ligar o projector, situado na pa-
rede da banheira.

NOTA: em alguns modelos está presente um projector de luz branca.

No acendimento, activa-se o programa activo no momento 
em que foi desligado a última vez.

Se desejar seleccionar a cor, ou ciclo de cor, seguinte ao visuali-
zado carregue duas vezes na tecla no intervalo de dois segundos: 

- com o primeiro comando o projector apaga-se.

- com o segundo, é activado o ciclo de cor que se segue, por 
ordem, ao recém apagado.

Para voltar ao modo de visualização inicial, consulte todas as 
opções disponíveis, carregando várias vezes na tecla.

O projector permanece em funcionamento durante 2 horas, 
mas também pode ser desligado antes, carregando de novo na 
tecla acima citada.

As combinações cromáticas descritas são moduladas na to-
nalidade e intensidade do sistema digital incorporado.

Cromodream
Este ciclo confere uma experiência completa de toda a gama 
cromática. As cores compostas de forma complementar, mistu-
ram-se agradavelmente umas com as outras, conferindo uma 
sensação de total satisfação.

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

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

Cores fixas
Podem ainda ser seleccionadas as seguintes cores, visualizadas de 
maneira fixa: branco, azul claro, cor-de-laranja, amarelo, verde.

Acerto da hora

Para controlar correctamente a filtragem da água e o modo de 
“economia de energia” tem de acertar a hora actual:

Mantenha premida a tecla “Clock” durante cerca de 5 se-
gundos: é visualizada a hora actual, com os algarismos das horas 
a piscar, enquanto no ecrã aparece o símbolo correspondente.

Use as teclas “Up”  e/ou “Down”  para acertar a hora 
(mantendo premidas as teclas, a variação ocorre de forma rápida).

Depois prima a tecla “Clock”  para passar ao acerto dos mi-
nutos (cujos algarismos começam a piscar).

Siga as instruções acima.

Carregue mais uma vez na tecla “Clock”  para guardar os 
valores ajustados e saia do modo de programação.

Visualização da hora
Para visualizar a hora, carregue na tecla “Clock”  .

NOTAS
- Se durante aproximadamente 5 segundos não for premida ne-
nhuma tecla, sai igualmente do processo, mas eventuais alterações 
não são gravadas.

- A presença de uma bateria tampão garante a manutenção da 
hora quando é desligada a tensão da instalação.
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Filtração da água

A filtração, obtida graças à acção combinada da bomba e dos 
filtros de cartucho, é indispensável para manter a água limpa 

e transparente e eliminar as partículas em suspensão. 

N.B.: alguns modelos estão equipados com um gerador de luz UV 
(Clearray™), que contribui para desinfectar e purificar a água; no 
arranque do ciclo de filtração o gerador se activa  automaticamen-
te, e se desactiva no fim do próprio ciclo.

Mesmo se não estiver activo um ciclo de filtragem, quando activa a hi-
dromassagem, o blower ou apenas o projector, a bomba de filtração 
é activada automaticamente (porque se presume a presença de pes-
soas na banheira e portanto de partículas em suspensão que podem 
diminuir a qualidade da água). A bomba de filtração permanece em 
funcionamento mais 10 minutos após o desligamento das funções.

Configuração dos ciclos de filtração
Para configurar o ciclo de filtração, faça como a seguir:

Prima a tecla “Filter”  durante aproximadamente 5 se-
gundos: o ecrã visualiza a escrita Fdx (onde “x” indica a duração 
em horas).

Use as teclas “Up”  e/ou “Down”  para definir a duração 
desejada (do mínimo de 0 ao máximo de 12 horas, valor que cor-
responde a uma filtração contínua, pois o ciclo é de qualquer ma-
neira executado cada 12 horas).

Premindo novamente a tecla “Filter”  é confirmado o valor 
escolhido e passa à programação da hora de início (Fs).

Primeiro defina a hora e confirme com a tecla “Filter”; depois, 
defina o valor dos minutos e, por fim, carregue de novo na tecla 
“Filter” para guardar os valores definidos e saia do modo de pro-
gramação.
Com a função activa, no ecrã aparece o símbolo correspondente.

NOTA: se porventura faltar a corrente, os dados definidos são man-
tidos.

“Instant Clear”
Este tipo de filtração especial é indicada em situações específicas 
como, por exemplo, antes ou depois de uma festa com amigos ou 
para facilitar a dissolução das substâncias utilizadas para a desin-
fecção da água.

Para activar a função, mantenha carregada durante cerca de 
5 segundos a tecla “Instant Clear”  : o ecrã visualizará a escri-
ta boo.

A função dura 45 minutos (este valor não pode ser variado), 
mas pode ser parada antes premindo de novo a mesma tecla. A 
bomba de filtragem e as bombas de hidromassagem são activa-
das segundo um ciclo específico.

Para cada pormenor relativo à filtração consulte o manual 
de instalação do produto.

 Aquecimento da água

O aquecimento da água na banheira é efectuado graças ao 
aquecedor eléctrico (ou ao permutador de calor) situado no 

vão da banheira; a regulação da temperatura é controlada por 
parâmetros específicos, a configurar com o painel de controlo.
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Prima a tecla “Up”  ou “Down”  : no ecrã aparece a tempe-
ratura actualmente guardada, bem como o símbolo respectivo.

Mantenha premida a tecla “Up ou Down”   para variar o 
valor visualizado, do mínimo de 15 °C ao máximo de 40 °C (59 a 
104 °F).

Para visualizar de novo a temperatura da água na banheira, é 
suficiente não tocar nenhuma tecla durante aproximadamente 
5 segundos.

Modo “economia de energia”
Esta função permite manter a temperatura da água 10 °C (50 °F) 
abaixo da configurada, durante um certo período.

Carregue na tecla “Econo”  : o ecrã mostra a mensagem 
Edx (na qual “x” indica a duração em horas).

Use as teclas “Up”  e/ou “Down”  para definir a duração 
desejada (do mínimo de 0 ao máximo de 24 horas, valor que corres-
ponde à função sempre activa).

Premindo novamente a tecla “Econo”  é confirmado o va-
lor escolhido e passa à programação da hora de início (Edx).

Primeiro defina a hora e confirme com a tecla “Econo”; de-
pois, defina o valor dos minutos e, por fim, carregue de novo na 
tecla “Econo” para guardar os valores definidos e saia do modo 
de programação.
Com a função activa, no ecrã aparece o símbolo correspondente.

Para desactivar a função, defina o valor da duração igual a 0 
(zero).

NOTAS 
- A temperatura mínima que caracteriza o modo economia de ener-
gia nunca pode ser inferior a 15 °C (59 °F) (temperatura mínima de 
manutenção).

- Se porventura faltar a corrente eléctrica, os dados configurados fi-
cam sempre guardados na memória; porém quando ligar de novo, 
a função não reinicia e a sua activação é adiada para a hora de 
início definida.

Manutenção da temperatura mínima da água na banheira e 
protecção anti-congelamento das tubagens (“Smart Winter”)

O software de sistema do seu spa foi projectado para controlar 
de maneira racional e eficiente todas as situações específicas que 
podem constituir um perigo de abaixamento excessivo e de conge-
lamento da água.

Para todos os aspectos relativos ao aquecimento da água e as se-
guranças de sistema consulte o manual de instalação do produto.
NOTA: quando estiver activa a protecção anti-congelamento, no 
ecrã aparece a escrita ICE.

Condições de funcionamento anormal
- sinalização de alarmes -

A presença de um alarme é indicada no ecrã, que contém o códi-
go relativo ao tipo de anomalia. Se a condição de alarme per-

manecer, o código continuará a ser visualizado.
Abaixo uma lista dos vários tipos de alarme que podem apare-

cer; consulte o manual de instalação do produto para uma descri-
ção pormenorizada das várias sinalizações que poderão aparecer 
no ecrã.

“FLC” 
Em alguns modelos pode aparecer no ecrã a sigla “FLC”. 
- Contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

“FLO” (intermitente)
O aquecedor não é activado.
- O sistema tenta reactivar três vezes o aquecedor.

“FLO” (fixo)
O aquecedor não pode ser activado.
- Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado antes da 
mini piscina; se apesar disso a sinalização permanecer activa, 
contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

“HOH” A temperatura medida no aquecedor mostra-se maior 
ou igual a 48 °C (118 °F) (o aquecedor está desactivado). 
NÃO ENTRAR NA ÁGUA
- Se a condição de alarme permanecer, tente desligar e ligar de 
novo o interruptor instalado a montante do spa; se apesar disso 
a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assis-
tência autorizado Jacuzzi®.

“Ho” Temperatura da água muito alta.
NÃO ENTRAR NA ÁGUA
- Se estiver presente, remova a cobertura do spa. 
- Se o aumento excessivo da temperatura é devido à irradiação 
solar, acrescente água fria no spa. 
Quando a temperatura tiver descido abaixo de 43 °C (109 °F) o 
spa deverá activar-se automaticamente; se isto não acontecer, 
desligue a corrente e contacte um Centro de Assistência autori-
zado Jacuzzi®.
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“rPF”  Sonda de temperatura funciona mal.
NÃO ENTRAR NA ÁGUA
Não é possível activar nenhuma função.
- Contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

“HPF” Intervenção do termostato de segurança.
Não é possível activar o aquecedor eléctrico.
O aquecedor eléctrico foi desactivado por causa de superaqueci-
mento; isso pode ser devido a um fluxo de água irregular.
- Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado a montante 
do spa (reset do sistema); se apesar disso a sinalização permanecer 
activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

Sistema Áudio (opcional)

UTILIZAÇÃO DO LEITOR MP3 (não fornecido)

Antes de poder utilizar o sistema áudio, o leitor MP3 deve ser capaz 
de comunicar com o dispositivo Bluetooth® do spa; em seguida é 
preciso “fazer encontrar” os dois aparelhos através de um processo 
de reconhecimento, denominado “pairing”:

Verifique que o spa esteja alimentado (ecrã aceso).

Siga as indicações contidas no manual do leitor MP3 sobre 
como efectuar o “pairing”.

NOTA: Para utilizar o sistema áudio do spa, seleccione o dispositivo 
Bluetooth® denominado “BT Jacuzzi”; o código de acesso relativo é 
0000.

NOTA: o dispositivo Bluetooth® do spa encontra-se em baixo, no 
lado em que está posicionado o painel (veja figura) e resulta activo 
todas as vezes que o spa estiver ligado.

Terminado o processo de reconhecimento (pairing) e estabe-
lecida a conexão pode utilizar o sistema áudio do spa para ouvir as 
suas músicas preferidas. 

NOTA: depois de associados, o leitor MP3 e o dispositivo Bluetoo-
th® do spa podem conectar-se sem efectuar novamente o processo 
de reconhecimento; este último resulta contrariamente necessário 

no caso que sejam anuladas as configurações memorizadas, por 
exemplo a seguir a uma reparação ou a uma inicialização (reset).

NOTA: quando o spa for utilizado, recomendamos de posicionar o 
leitor MP3 num lugar protegido do respingo da água e de efectuar 
as várias regulações através do painel situado na parede do spa. 

REGULAÇÃO ATRAVÉS DO PAINEL

Graças ao painel situado na parede do spa, pode-se comandar facil-
mente o sistema áudio ficando confortavelmente imersos. 

Reprodução/pausa da música
Carregue a tecla  para parar temporariamente a reprodu-

ção da música; carregue de novo para reiniciar a ouvir.

Regulação do volume
Carregue as teclas  o  para, respectivamente, aumentar 

ou diminuir o volume; mantendo as teclas pressionadas, a regu-
lação ocorre de maneira contínua.
NOTA: quando se desligar o spa, o nível de volume activo naquele 
momento memoriza-se e repropõe-se quando sucessivamente se 
liga de novo.

Mute
Para abaixar o volume instantaneamente, carregue na tecla  

 (tornando a carregar para voltar ao nível de volume anterior).

Selecção da música
Carregando nas teclas  ou  pode-se passar, respectiva-

mente, carregando de novo, o volume tornará gradualmente ao 
nível anterior.
NOTA: mantendo por outro lado carregadas as teclas  ou  é 
possível, respectivamente, correr a trilha em reprodução para a 
frente ou para trás.
Salienta-se que a primeira pressão da tecla  conduz ao inicio da 
música, enquanto carregando logo a tecla uma segunda vez é se-
leccionada a música anterior.

tecla Bluetooth® ( )
Se tiver dificuldade em efectuar o processo de reconheci-

mento (pairing), experimente activar o dispositivo Bluetooth® 
do spa, mantendo carregada durante 5 segundos a tecla .
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Se tiver dificuldade na conexão, experimente a colocar em 
“espera conexão Bluetooth®” o leitor MP3 (consulte o respectivo 
manual) e carregue na tecla  do painel.

ATENÇÃO: mantendo carregada, simultaneamente e por cerca de 
5 segundos, a tecla  e a tecla  cancelam-se todos os endereços 
memorizados. 

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

Mantenha a mini piscina sempre coberta (quando não é usa-
da): desta maneira, além de impedir que a água se suje, evitam-
-se perdas de calor e evaporação.

Limpe periodicamente os bocais de hidromassagem e tam-
bém os de aspiração.

 ATENÇÃO 

m  Após a limpeza recoloque imediatamente a grade dos 
bocais de aspiração; estes dispositivos de segurança de-
vem cobrir a aspiração para reduzir o risco de ficar pre-
sos com os cabelos ou outras partes do corpo. A limpeza 
dos bocais deve ser realizada com a banheira vazia.   
Lembre-se de remontar todas as partes antes de encher 
de novo o spa.     

  As grades dos bocais de aspiração devem ser controla-
das pelo menos uma vez por semana.

Limpe as almofadas regularmente, usando um pano, sabão 
e água. Recomenda-se que use substâncias protectoras para au-
mentar a resistência à água e manter o aspecto brilhante.

Manutenção dos filtros de cartucho 
Os filtros devem ser limpos periodicamente, conforme a frequên-

cia de uso do spa e substituídos quando necessário. 
Os filtros de cartucho estão disponíveis junto aos revendedores e 

Centros de Assistência autorizados Jacuzzi®.

Controle pelo menos uma vez por semana o skimmer para 
remover eventuais sedimentos, como folhas, cabelos, etc. 

Com a utilização normal da mini piscina é conveniente veri-
ficar os filtros pelo menos uma vez por semana. Se necessário, 

os filtros devem ser limpos, pois os filtros obstruídos não são 
capazes de manter uma boa qualidade da água e, além disso, 
impedem o funcionamento correcto do equipamento.

Para limpar os filtros, remova a tampa (C) do skimmer, despa-
rafuse os cestos dos filtros e extraia-os.

1

2

3

4

Separe as dobras do filtro e limpe-o com um jacto de água 
sob pressão. 
Se o filtro estiver entupido, recomenda-se o uso de produtos de-
sincrustantes/desengordurantes específicos, que podem ser en-
contrados nos revendedores e Centros de Assistência autorizados 
Jacuzzi®.

Monte os filtros, repetindo as operações pela ordem inversa. 
 
 ATENÇÃO 

m  Após ter limpado os filtros, não accione a mini piscina 
sem antes ter remontado todos os componentes.
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Manutenção da cobertura térmica

Tecido

Remova a cobertura da armação de suporte e abra-a sobre 
uma superfície recta.

Humidifique o tecido com água limpa.

Aplique sobre a superfície, de maneira uniforme, uma solu-
ção diluída de sabão neutro.

Deixe a solução agir durante 2-3 minutos segundo o nível 
de sujeira.

Limpe a cobertura com uma escova macia.

Para remover todos os resíduos de solução com sabão, en-
xagúe com muita água limpa.

No caso de incrustação impregnada, repita a operação.

Se for necessário, efectue as operações acima citadas tam-
bém no avesso.

Deixe a cobertura secar, depois aplique-a na própria arma-
ção de suporte até estar perfeitamente seca.

Vinilpelle

Utilize um detergente neutro e depois enxagúe com água 
limpa.

Se for necessário, após a limpeza utilize um produto especí-
fico para renovar e manter o brilho do material.

MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Armazenamento durante o inverno

Em regiões onde as temperaturas de inverno descem com fre-
quência abaixo de 0° C, durante o período no qual a mini piscina 
não é usada, faça como a seguir:

Desligue a tensão no quadro eléctrico principal.

Esvazie totalmente o spa mediante a válvula de descarga, 
que deverá ser deixada aberta, e da eventual válvula de passa-
gem instalada na descarga auxiliar (se instalada; consulte a ficha 
de pré-instalação). 
 O esvaziamento do spa não é total; a água parada nos assentos 
e no fundo da banheira poderá ser eliminada com uma esponja, 
enquanto os resíduos de água nas tubagens podem ser aspirados 
através dos bocais de hidromassagem e aspiração, por meio de 
uma bomba de aspirar líquidos. 
 Recomenda-se que ligue um pouco o blower para eliminar 
eventuais resíduos de água do circuito e também que esvazie a 
bomba usando a tampa de drenagem. 

 IMPORTANTE 

m  Em climas frios, onde as temperaturas descem muito 
abaixo de 0 °C, recomenda-se de eliminar os resíduos de 
água do circuito.

Remova e limpe o cartucho do filtro; depois guarde-o em lu-
gar seco.

Cubra o spa para evitar que suje.

Antes de usar de novo o spa, consulte o cap. “Controlos de 
funcionamento - Primeiro arranque.

Em regiões onde as temperaturas descem apenas ocasional-
mente abaixo de 0 °C, a mini piscina pode também ser deixada 
em funcionamento, pois é dotada de uma “protecção anti-con-
gelamento" que garante a manutenção de uma temperatura mí-
nima da água (ver cap. “Regulação da temperatura da água” - pa-
rágrafos “Manutenção temperatura mínima da água” e “Prevenção 
do congelamento da água nas tubagens -  “Smart Winter”).

Manutenção das partes de madeira sintética
Os painéis de madeira sintética requerem pouquíssima manu-

tenção; para os limpar, utilize um detergente neutro, enxaguando 
depois com água limpa.

ATENÇÃO 

m  Não utilize um jato de água para limpar os painéis, pois 
pode penetrar no compartimento do spa e provocar 
avarias na instalação elétrica.
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Manutenção das partes de madeira natural
Alguns painéis de cobertura e acessórios das mini piscinas Jacu-

zzi® são realizados em madeira natural, tratada com produtos de 
vanguarda que realçam a sua beleza natural e garantem a prote-
ção contra os agentes atmosféricos.

Nos painéis e nos acessórios é antes de mais aplicada uma de-
mão de tinta, para uniformizar a tonalidade da madeira; depois, 
são aplicadas duas demãos de óleo sintético, que confere ao pro-
duto um aspecto natural e particularmente “quente”.

Limpeza
As operações de manutenção variam conforme o lugar onde 

são posicionadas a mini piscina e/ou os acessórios (protegidos 
ou não dos agentes atmosféricos). De qualquer maneira, é opor-
tuno lavar periodicamente as superfícies com água da torneira e 
um detergente neutro e depois enxaguar.
Não utilize detergentes que contêm álcool, substâncias anti-
calcário, amoníaco, produtos abrasivos ou lixívia.
Não utilize ceras ou polidores.

Renovação
No mínimo uma vez por ano (ou menos, segundo as condições 
às quais são sujeitas as superfícies de madeira) proceda confor-
me a seguir:

Lixe ligeiramente a superfície com uma esponja abrasiva (ou 
papel abrasivo com grão 320) prestando atenção para não aper-
tar muito, sobretudo próximo às partes em relevo (arestas, etc.).

Remova todos os vestígios de poeira e aplique, com um pin-
cel de cerdas macias, uma camada de óleo sintético, antes de 
través e depois em toda a altura do painel.
Não trabalhe sob a luz directa do sol ou se a temperatura for 
muito rígida.

Remova eventualmente o excesso de óleo com um pano de 
microfibra, deixando portanto secar tudo durante cerca de uma 
hora (referido a 20 °C).

Nota: os utensílios usados podem ser lavados com aguarrás, para 
utilizar posteriormente.

Se for necessária uma operação de restauração mais difícil (quan-
do, por exemplo, a camada de protecção tiver sido agredida em 
profundidade) recomenda-se de lixar a fundo toda a superfície, até 
chegar à madeira bruta, aplicando  eventualmente uma demão de 
tinta, se as diferenças de tonalidade aparecerem evidentes.  
Sucessivamente, aplique duas demãos de óleo (ou até três, se 
necessário) seguindo as mesmas modalidades descritas para a 
fase de renovação.

Nota: verifique que, entre uma demão e outra, o produto aplicado 
aparece perfeitamente seco (normalmente são suficientes 1-2 ho-
ras, com uma temperatura ambiente de cerca 20 °C).

Para todas as operações de manutenção extraordinária recomen-
da-se de qualquer maneira de dirigir-se a pessoal especializado.

ATENÇÃO: resíduos de polimento, utensílios e panos usa-
dos para a aplicação do produto podem sofrer um processo 
de auto-combustão, se expostos ao ar: conserve os resíduos 
(imersos na água) em recipientes metálicos bem fechados e 
providencie imediatamente a sua eliminação, observando ri-
gorosamente as disposições vigentes em matéria.

Manutenção do clearray™

O sistema de filtragem Clearray™ utiliza uma lâmpada UV. Passa-
do um ano a lâmpada tem de ser substituída.

 ATENÇÃO 

m  Não realize qualquer operação de limpeza, nem de subs-
tituição da lâmpada UV. Olhar para a lâmpada UV acesa 
pode causar graves danos nos olhos ou a cegueira. Contacte 
o seu revendedor ou um Centro de Assistência autorizado.
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