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Funkcje

FUNKCJE STEROWANE RĘCZNIE

Deszczownica
umieszczona na środku belki, tworzy szeroki strumień deszczu, 
którego efekt sensoryczny jest podkreślony przez system 
oświetlenia LED.

Prysznic ręczny
znajduje się na ścianie, która zawiera armaturę ze zintegrowanym 
systemem odkamieniania.

Kaskada “Skin Touch”
umiejscowiona u góry, strumień tej kaskady nie uderza ciała 
bezpośrednio lecz cicho spływa wzdłuż pionowej ściany 
siedzenia, dzięki czemu wodny masaż skóry jest bardziej miękki 
i delikatny.

Hydromasaż pionowy
4 dysze wodne (2 górne i 2 dolne, wybierane niezależnie), których 
kształt i kierunek można zmieniać w zależności od potrzeb 
działając na pierścień każdej dyszy.

FUNKCJE ELEKTRONICZNE

Panel “Light Touch”, o istotnym i urzekającym rysunku, pozwala 
w prosty i intuicyjny sposób sterować następującymi funkcjami:

Łaźnia turecka 
Cykl odkamieniania 
Alarm 
Oświetlenie 
Zegar
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Użycie funkcji sterowanych ręcznie - Przed rozpoczęciem...

Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy ustawić temperaturę 
wody na wybranej wartości, w następujący sposób:

P

M

38°C

38

50

 Obrócić gałkę (M) tak, aby nacięcie odniesienia odpowiadało 
wybranej wartości. Gałka posiada ogranicznik ruchu, który 
blokuje temperaturę na wartości 38 °C; aby wybrać wyższe 
temperatury należy nacisnąć przycisk (P).

m Maksymalna temperatura wymieszanej wody nie może 
nigdy przekraczać 45 °C.

E

G
R

 Jeżeli chcecie sprawdzić temperaturę wody, należy ustawić 
pierścień (G) przełącznika na pozycji ”prysznic ręczny” (E) i 
przekręcić zawór odcinający,(R) aby umożliwić przepływ wody.

A

BE

D C

 Kiedy woda posiada żądaną temperaturę, obrócić pierścień 
(G) na pozycję, która identyfikuje wybraną funkcję:

- (A): deszczownica
- (B): kaskada “Skin Touch”
- (C/D): hydromasaż pionowy
- (E): prysznic ręczny

PRZYPIS: jeśli chcecie, można używać również dwie funkcje 
jednocześnie: wystarczy ustawić pierścień przełącznika pośrodku 
między dwiema funkcjami (będzie słychać ”kliknięcie”). Jeśli, na 
przykład chcecie używać wszystkie dysze jednocześnie, należy 
ustawić pierścień przełącznika pomiędzy symbolami (C) i (D); 
oczywiście nastąpi spadek ciśnienia wody i mocy poszczególnych 
dysz.

m Po każdym użyciu należy pamiętać o zamknięciu zaworu 
odcinającego (R). Jeśli została wybrana temperatura 
przekraczająca 38 °C, zaleca się ponownie ustawić gałkę 
(M) mieszacza termostatycznego przed ogranicznikiem 
ruchu.
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Deszczownica

Regulować temperaturę wody tak jak wskazano w rozdz. “Użycie 
funkcji sterowanych ręcznie - Przed rozpoczęciem...”

 Ustawić pierścień na wskazanej pozycji.

 Woda spłynie z “nieba” kabiny prysznicowej, dając waszemu 
ciału tonizujący i energetyzujący masaż; idealny we wczesnych 
godzinach porannych lub dla złagodzenia napięcia mięśni po 
pracy lub po zajęciach fitness.
Jeżeli zechcecie można wzbogacić doświadczenie 
zintegrowanym systemem oświetlenia (odnieść się do rozdz. 
“Użycie funkcji elektronicznych”).

m Po każdym użyciu należy pamiętać o zamknięciu zaworu 
odcinającego (R). Jeśli została wybrana temperatura 
przekraczająca 38 °C, zaleca się ponownie ustawić gałkę 
(M) mieszacza termostatycznego przed ogranicznikiem 
ruchu.

Prysznic ręczny

Regulować temperaturę wody tak jak wskazano w rozdz. “Użycie 
funkcji sterowanych ręcznie - Przed rozpoczęciem...”

 Ustawić pierścień na wskazanej pozycji.

 Najbardziej praktycznym sposobem na wzięcie prysznica jest 
korzystanie z prysznica ręcznego: w ten sposób można skierować 
prysznic tam gdzie się zechce i traktować bezpośrednio 
wszystkie części ciała, które wymagają energicznego masażu 
wodnego.
Kierując strumień na nogi od stóp po pachwinę i na odwrót, 
odczujecie znaczną ulgę, szczególnie po wielu godzinach stania 
na nogach w ciągu dnia.

m Po każdym użyciu należy pamiętać o zamknięciu zaworu 
odcinającego (R). Jeśli została wybrana temperatura 
przekraczająca 38 °C, zaleca się ponownie ustawić gałkę 
(M) mieszacza termostatycznego przed ogranicznikiem 
ruchu.
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Kaskada “Skin Touch”

Regulować temperaturę wody tak jak wskazano w rozdz. “Użycie 
funkcji sterowanych ręcznie - Przed rozpoczęciem...”

 Następnie, ustawić pierścień na wskazanej pozycji.

 Woda wypłynie ze szczeliny znajdującej się w górze; teraz 
usiądźcie wygodnie i oprzyjcie się o oparcie i pozwólcie żeby 
woda delikatnie spływała po całym ciele.
Kaskada “Skin Touch” pozwala uzyskać idealny efekt odprężający, 
dzięki czemu działanie masujące strumienia wody staje się 
bardziej miękkie.

m Po każdym użyciu należy pamiętać o zamknięciu zaworu 
odcinającego (R). Jeśli została wybrana temperatura 
przekraczająca 38 °C, zaleca się ponownie ustawić gałkę 
(M) mieszacza termostatycznego przed ogranicznikiem 
ruchu.

Hydromasaż pionowy

Regulować temperaturę wody tak jak wskazano w rozdz. “Użycie 
funkcji sterowanych ręcznie - Przed rozpoczęciem...”

 Ustawić pierścień na pozycji “C” lub “D”, jeśli chcecie używać, 
odpowiednio, dolne lub górne dysze.

D C

PRZYPIS: jeśli chcecie, możecie używać wszystkie dysze 
jednocześnie: wystarczy ustawić pierścień w połowie, pomiędzy 
symbolami (C) i (D); oczywiście nastąpi spadek ciśnienia wody i 
mocy poszczególnych dysz.

 Wszystkie cztery dysze mogą być ustawione niezależnie, 
naciskając dyszę w żądanym kierunku. Również kształt 
strumienia można dowolnie zmieniać, jak pokazano; w ten 
sposób można otrzymać różne rodzaje masażu, od najbardziej 
energicznego do "miękkiego".

m Po każdym użyciu należy 
pamiętać o zamknięciu 
zaworu odcinającego 
(R). Jeśli została wybrana 
temperatura przekraczająca 
38 °C, zaleca się ponownie 
ustawić gałkę (M) mieszacza 
termostatycznego przed 
ogranicznikiem ruchu.
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Użycie funkcji elektronicznych - Przed rozpoczęciem...

Przed użyciem funkcji elektronicznych, upewnić się, że wyłącznik 
główny zainstalowany w górnej części instalacji (patrz rozdz. 
Podręcznik instalacji, rozdz. "Bezpieczeństwo elektryczne") jest 
włączony.

22.28
1 2

5

9

8

5

4

6

7

3

 Każdy przycisk na panelu sterowania umożliwia 
uruchomienie określonej funkcji i zmianę jej parametrów, jeśli 
jest to wymagane; oto krótki opis panelu:

- 1: aktywacja/ustawienie godziny
- 2: sygnalizacja optymalnej temperatury łaźni tureckiej
- 3: aktywacja/ustawienie daty
- 4: wyświetlacz
- 5: zmiana parametrów funkcji
- 6: aktywacja systemu oświetlenia
- 7: aktywacja alarmu
- 8: aktywacja cyklu odkamieniania
- 9: aktywacja łaźni tureckiej

Gdy kabina prysznicowa jest zasilana, wyświetlacz wizualizuje 
aktualną godzinę słabym światłem (jest to stan oczekiwania 
lub standby).

 Aby uruchomić system wystarczy nacisnąć dowolny 
przycisk:
- wszystkie diody LED odpowiadające przyciskom zaświecą się 
(białe światło)
- godzina wyświetlana jest niebieskim światłem.

W tym momencie system jest gotowy do odbierania poleceń 
aktywujących różne funkcje.

PRZYPIS: ten stan trwa około 2 minuty, po czym, jeśli żaden 
przycisk nie zostanie naciśnięty, system powraca do stanu 
oczekiwania (lub stand-by).
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Łaźnia turecka

Przed uruchomieniem funkcji, postępować zgodnie z instrukcjami 
podanymi w rozdz. “Użycie funkcji elektronicznych - Przed 
rozpoczęciem...”

UWAGA: aktywacja tej funkcji zależy od ilości wykonanych 
łaźni tureckich (odnieść się do rozdz.“Cykl odkamieniania”). Nie 
można również używać łaźni tureckiej jeśli uruchomiony jest cykl 
odkamieniania.

 Wyjąć dozowniki do zapachów z ich miejsca, postępując jak 
pokazano (można również nacisnąć na dolną część); następnie 
włożyć kilka kropel ulubionej esencji, i zamknąć dozowniki, 
naciskając aż się zaczepią.

1 2 3

 Nacisnąć wskazany przycisk: na wyświetlaczu zostaje 
wizualizowany ustawiony czas trwania funkcji (20 minut), a 
dioda LED odpowiadająca przyciskowi zaczyna migać.

 Po około 2 minutach (dioda przestanie migać i zmieni kolor na 
niebieski) woda zacznie się nagrzewać; po bardzo krótkim czasie 
para zaczyna wydobywać się z dysz.

UWAGA: z dysz może wydobywać się woda pochodząca z 
kondensacji; przestanie się ona wydobywać jak tylko temperatura 
się ustabilizuje.

 Minutę przed zakończeniem ustawionego czasu emitowany 
jest sygnał dźwiękowy, który ostrzega o zbliżającym się wyjściu 
z funkcji tak, aby ewentualnie przedłużyć jej używanie (odnieść 
się do akapitu “Zmiana czasu łaźni tureckiej”).

 Po upływie ustawionego czasu, wyświetlacz wizualizuje “00” a 
dioda LED odpowiadająca przyciskowi zacznie migać.

m Nie należy wyłączać głównego wyłącznika, dopóki 
dioda LED nie zmieni koloru na biały, w przeciwnym razie 
uniemożliwi to mycie i opróżnienie kotła.

 Funkcja może być jednak przerwana w dowolnym momencie 
naciskając ten co zwykle przycisk.

Łaźnia turecka
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Zmiana czasu łaźni tureckiej
 W dowolnym momencie (po uruchomieniu funkcji) można 

zmienić czas korzystania z łaźni tureckiej, od minimalnie 5 minut 
do maksymalnie 45:

- Aby zwiększyć wartość wyświetlaną na wyświetlaczu, nacisnąć 
przycisk (+): każde naciśnięcie odpowiada zwiększeniu 
o 1 minutę. Jeśli natomiast przycisk zostanie wciśnięty i 
przytrzymany, przyrost jest ciągły.

- Aby zmniejszyć wartość wyświetlaną na wyświetlaczu, nacisnąć 
przycisk (—): stosowana będzie ta sama procedura co powyżej.

UWAGA: maksymalny czas korzystania z łaźni tureckiej obejmuje 
również czas, który upłynął od momentu zmiany: jeśli na przykład 
funkcja jest aktywna od 25 minut, można jedynie zwiększyć jej czas 
trwania o kolejne 20 minut.

W każdym przypadku zalecany czas trwania łaźni tureckiej 
wynosi około 20 minut. Możecie wybrać czy wejść do kabiny 
prysznicowej kiedy rozpoczyna się produkcja pary, lub po 
pewnym czasie, kiedy temperatura i ilość pary wzrosły.

Wyświetlanie temperatury (tylko gdy funkcja jest aktywna)

 Wartość temperatury wewnątrz kabiny 
prysznicowej jest wskazana przez ikonę 
“termometr” na panelu kontrolnym. Wskaźnik 
ten jest podzielony na trzy sektory, których 
zaświecanie się (progresywne) odpowiada 
wzrostowi temperatury; kiedy również 
ostatni sektor zaświeci się, oznacza to, że 
temperatura robocza w kabinie prysznicowej 
została osiągnięta (patrz rozdz. "Uwagi").

m UWAGA! Wydobywająca się para posiada 
temperaturę zbliżoną do 100 °C. Podczas łaźni 
tureckiej nie należy trzymać nóg na trajektorii 
wylotu pary lub trzymać je co najmniej 40 cm od 
dyszy wylotu.

Cykl odkamieniania

Aby uniknąć problemów związanych z możliwym osadzaniem się 
kamienia w generatorze pary, kabina prysznicowa wyposażona 
jest w funkcję, która dzięki działaniu specyficznego produktu, 
pozwala zmniejszyć tworzenie się  ewentualnych narostów.

m  
Do czyszczenia generatora pary jest konieczne urucho-
mienia cyklu odwapnienia co około 20-25 cykli łaźni 
tureckiej (patrz także „Opóźnienie uruchamiania cyklu 
odwapniania”).

Czas trwania cyklu wynosi około 10 godzin: w tym czasie można 
używać funkcji “alarm”, ale nie łaźni tureckiej; pozostają jednak do 
dyspozycji funkcje “strumieni wodnych”.

 Upewnić się, że system jest aktywny (postępować zgodnie z 
instrukcjami podanymi w rozdz. “Użycie funkcji elektronicznych - 
Przed rozpoczęciem...”).

 Przygotować mieszaninę odkamieniającą jak pokazano; 
użyj nieagresywnego płynu przeciwdziałającego skalowaniu, 
właściwego dla generatorów pary (np. Monohydrat kwasu 
cytrynowego w roztworze poniżej 50%).

50 ml

750 ml
H2O

 Upewnić się, że kabina prysznicowa jest zasilana, nacisnąć i 
przytrzymać wskazany przycisk przez około 3 sekundy: dioda 
LED (o niebieskim świetle) zaczyna migać, sygnalizując początek 
cyklu czyszczenia.
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Cykl odkamieniania

 Odkręcić korek dyszy odkamieniania jak pokazano na rysunku 
(1), nałożyć dostarczony aplikator typu "dziubek" (2) i wlać płyn 
do otworu; ponownie zakręcić korek.

1

2

 Funkcja rozpocznie się kiedy dioda LED przestanie migać.

 Po upływie 10 godzin, rozpoczyna się cykl opróżniania i 
czyszczenia kotła: dioda LED zaczyna migać i na wyświetlaczu 
pojawi się napis “-SC-”.
Kiedy dioda LED odpowiadająca przyciskowi zmieni kolor na 
biały (w trybie stałym), cykl można uznać za zakończony.

UWAGA: nie należy wyłączać głównego wyłącznika, dopóki 
cykl odkamieniania nie został zakończony, w przeciwnym razie 
uniemożliwi to mycie kotła.

Jeśli cykl odkamieniania zostanie rozpoczęty przypadkowo, bez 
wprowadzenia płynu, należy odczekać 2-3 minuty, aż cykl zakończy 
się automatycznie.

Jeśli próbujecie uruchomić łaźnię turecką podczas cyklu 
odkamieniania, na wyświetlaczu pojawi się przez około 3 sekundy 
migający napis “ACon” .

Przez cały czas trwania cyklu czyszczenia można normalnie 
uruchomić alarm i system oświetlenia, natomiast data i godzina 
będą tylko widoczne.

Alarm

Podłączenie do obwodu alarmowego musi być wykonane w 
trakcie instalowania, przez wykwalifikowany personel i postępując 
zgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji instalowania.

 Po naciśnięciu wskazanego przycisku, odpowiednia dioda LED 
zaświeci się na niebiesko (podczas gdy pozostałe będą białe), 
a na wyświetlaczu pojawi się słowo ALL. Aktywuje się także 
natychmiast sygnalizator alarmu (dzwonki, brzęczyki, lampy 
itp.): jego działanie trwa około 15 sekund, po czym ustaje; może 
być jednak zawsze przerwany naciskając ponownie przycisk.

 Alarm wyłącza każdą funkcję elektroniczną (jeśli jest w 
toku), z wyjątkiem oświetlenia umieszczonego na belce kabiny 
prysznicowej i cyklu odkamieniania.

 Po naciśnięciu wskazanego przycisku w trakcie trwania 
dowolnej funkcji elektronicznej, zostaje ona przerwana (z 
wyjątkiem oświetlenia kabiny prysznicowej), nawet jeśli kabina 
prysznicowa nie została podłączona do ewentualnego obwodu 
alarmowego.
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Oświetlenie

Kabina prysznicowa wyposażona jest w system oświetlenia LED, 
umieszczony na belce, u góry.

 Po naciśnięciu wskazanego przycisku, odpowiadająca mu 
dioda LED zaświeci się na niebiesko i zaświeci się światło; ta 
funkcja trwa około 20 minut, po czym gaśnie; może zostać 
przerwana w dowolnym momencie naciskając ponownie 
przycisk.

Zegar

Ta funkcja pozwala wyświetlić godzinę; po każdym włączeniu 
kabiny prysznicowej jest ona zawsze wyświetlana.

Ustawienie godziny/minut
 Sprawdzić czy godzina wyświetlana jest niebieskim światłem, 

naciskając ewentualnie przycisk “zegar”; następnie, nacisnąć 
i przytrzymać przez około dwie sekundy ten sam przycisk: na 
wyświetlaczu, dwie cyfry odpowiadające minutom zaczynają 
migać, natomiast przyciski (+) i (—) zmieniają kolor na niebieski.

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonany żaden wybór, 
wychodzi się z trybu “ustawienie”.

 Ustawić minuty za pomocą przycisków (+) i (—) (każde 
naciśnięcie odpowiada zwiększeniu/zmniejszeniu o 1 minutę; 
jeśli natomiast przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany, 
zmiana jest ciągła).

 Po uzyskaniu żądanej wartości, nacisnąć i zwolnić przycisk 
“zegar”: minuty zostaną zapamiętane i automatycznie 
przechodzi się do ustawienia godziny (odpowiednie cyfry 
migają).

 Ustawić i zapamiętać godzinę postępując w ten sam sposób 
jak przy ustawianiu minut.
Teraz, naciskając ponownie przycisk “zegar” zostanie zapamiętana 
wyświetlona wartość i wychodzi się z trybu “ustawienie” (przyciski 
+ i — zmieniają kolor na biały).
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Data

Jest wyświetlana na wyświetlaczu w formacie “dzień/miesiąc/rok”.

Ustawienie daty
 Sprawdzić czy data wyświetlana jest niebieskim światłem, 

naciskając ewentualnie przycisk “kalendarz”; następnie, nacisnąć 
przez około dwie sekundy ten sam przycisk: na wyświetlaczu, 
dwie cyfry odpowiadające rokowi zaczynają migać, natomiast 
przyciski (+) i (—) zmieniają kolor na niebieski.

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonany żaden wybór, 
wychodzi się z trybu “ustawienie”.

 Ustawić rok za pomocą przycisków (+) i (—) (każde naciśnięcie 
odpowiada zwiększeniu/zmniejszeniu o 1 rok; jeśli natomiast 
przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany, zmiana jest ciągła).

 Po uzyskaniu żądanej wartości, nacisnąć i zwolnić przycisk 
“kalendarz”: rok zostanie zapamiętany i automatycznie 
przechodzi się do ustawienia miesiąca (odpowiednie cyfry 
migają).

 Ustawić i zapamiętać miesiąc postępując w ten sam sposób 
jak przy ustawianiu roku.

 Po uzyskaniu żądanej wartości, nacisnąć i zwolnić przycisk 
“kalendarz”: miesiąc zostanie zapamiętany i automatycznie 
przechodzi się do ustawienia dni (odpowiednie cyfry migają)

Teraz, naciskając ponownie przycisk (1) zostaje zapamiętana 
wyświetlana wartość i wychodzi się z trybu “ustawienie”.

UWAGI

- Przed użyciem funkcji elektronicznych i wykonaniem opisanych 
ustawień należy się upewnić, że system jest aktywny (wizualizacja 
godziny niebieskim światłem, odnieść się do rozdz. "Czynności 
wstępne").

- Ustawienia godziny i daty są zachowane w pamięci nawet po 
wyłączeniu kabiny przez okres około 5 miesięcy; po upływie tego 
okresu czasu konieczne będzie ponowne ustawienie wartości jak 
pokazano powyżej.

- Fabrycznie ustawione wartości ("00.00" dla godziny i "01.01.07" 
dla daty) są zachowywane aż do pierwszego ustawienia..

- Wyświetlacz zawsze wizualizuje godzinę z wyjątkiem sytuacji 
gdy uruchomiony jest alarm i/lub faza opróżniania cyklu 
odkamieniania.

Podczas łaźni tureckiej natomiast można wyświetlić godzinę lub 
datę, naciskając odpowiedni przycisk.

W każdym przypadku, gdy te funkcje są aktywne, nie jest możliwe 
ustawienie godziny i daty.
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W razie trudności...

POBLEM / rozwiązanie

WODA NIE WYPŁYWA Z RÓŻNYCH FUNKCJI (PRYSZNIC 
RĘCZNY, HYDROMASAŻ PIONOWY, ITP.).
• Otworzyć dźwignię mieszacza.

WYŚWIETLACZ ZGASZONY.
• Włączyć wyłącznik główny (patrz instrukcja instalowania).

PRYSZNIC RĘCZNY Z NIEWYSTARCZAJĄCYM CIŚNIENIEM.
• Wyczyścić mały filtr położony pomiędzy wężem a drążkiem 

prysznicowym.

Z WSZYSTKICH FUNKCJI WYPŁYWA MAŁO WODY.
• Sprawdzić czy instalator spełnił wszystkie warunki ciśnienia/

natężenia przepływu podane w karcie przedmontażowej.

• Sprawdzić czy filtr zaworu termostatycznego nie jest zatkany 
brudem i/lub kamieniem.

NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE W HYDROMASAŻU.
• Wyczyścić dysze. Jeśli to nie wystarczy, skontaktować się z 

Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®, aby sprawdzić ciśnienie i natężenie 
przepływu wody).

TRUDNOŚCI REGULOWANIA TEMPERATURY (MIESZANIA) 
WODY.
• Sprawdzić czy wartości ciśnienia w sieci (podczas użytkowania) 

pomiędzy ciepłą i zimną wodą bilansują się. Jeśli wartości są 
różne, zaleca się zwrócić do zaufanego hydraulika.

PO USTAWIENIU FUNKCJI ŁAŹNI TURECKIEJ, EMITOWANY 
JEST SYGNAŁ AKUSTYCZNY I FUNKCJA NIE KONTYNUUJE.
• Sprawdzić czy nie została przerwana dostawa wody do sieci 

domowej; jeśli problem będzie się powtarzał, wyłączyć instalację 
i skontaktować się z Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®.

WYŚWIETLACZ JEST WŁĄCZONY LECZ NIE OTRZYMUJE 
POLECEŃ.
• Wyłączyć instalację i skontaktować się z Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®.

ŁAŹNIA TURECKA ZOSTAJE PRZERWANA LUB NIE WŁĄCZA 
SIĘ I ZOSTAJE EMITOWANY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
• Brak energii elektrycznej

• Brak wody w kotle
Jeśli w łaźni tureckiej nastąpi brak wody lub woda spadnie poniżej 
poziomu bezpieczeństwa, funkcja zostanie przerwana, a dioda LED 
na wyświetlaczu zacznie szybko migać, sygnalizując stan alarmu.
Jeśli po około 2 minutach poziom bezpieczeństwa nie zostanie 
przywrócony, funkcja zostanie wyłączona i rozpocznie się 
opróżnianie i mycie kotła.
Aby móc na nowo korzystać z łaźni tureckiej, odnieść się do 
odpowiedniego rozdziału.

• Może się zdarzyć, że w okresie poprzedzającym napełnienie 
kotła woda nie osiągnie poziomu roboczego: w tym przypadku 
funkcja pozostanie w stanie oczekiwania przez około 3 minuty, 
po upływie tego okresu czasu, jeśli wody wciąż brak, funkcja 
zostaje przerywana i rozpoczyna się opróżnianie i mycie kotła. 

Aby móc na nowo korzystać z łaźni tureckiej, odnieść się do 
odpowiedniego rozdziału.

• Interwencja termostatu bezpieczeństwa
Nadmierny osad kamienia lub niedrożność rury wylotu pary 
mogą spowodować zadziałanie termostatu bezpieczeństwa; w 
tym przypadku cykl łaźni tureckiej trwa do końca ustawionego 
czasu, ale para nie wydostaje się z dyszy. Zwrócić się do 
upoważnionego Ośrodka Serwisu.

CYKL ODKAMIENIANIA PRZERYWA SIĘ LUB SIĘ NIE 
ROZPOCZYNA
• Brak energii elektrycznej; trend cyklu zostanie jednak 

zapamiętany tak, że jeśli kabina prysznicowa zostanie 
wyłączona lub zasilanie energii elektrycznej zostanie przerwane, 
nie zostanie utracone odliczanie godzin cyklu; w każdym 
przypadku, jeżeli przy kolejnym uruchomieniu, obliczony czas 
jest równy lub większy niż 10 godzin, włączy się procedura 
opróżniania kotła.

Komunikaty błędów

W szczególnych przypadkach nieprawidłowego działania na 
wyświetlaczu migają następujące komunikaty błędów (w każdym 
przypadku, aby przywrócić normalne działanie kabiny prysznicowej 
należy skontaktować się Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®):

AL1
awaria połączenia między klawiaturą a skrzynką elektroniczną.
Jest wyświetlany przy każdym włączeniu kabiny prysznicowej.

AL2
awaria czujnika temperatury.
Funkcjonowanie łaźni tureckiej nie jest zagrożone, ale ikona 
"termometr" nie jest w stanie wyświetlić trendu temperatury 
wewnątrz kabiny prysznicowej.
Jest wyświetlany przy każdym włączeniu kabiny prysznicowej.

AL3
awaria baterii zegara.
Jest wyświetlany przy każdym włączeniu kabiny prysznicowej, jak 
również gdy próbuje się uruchomić cykl odkamieniania.

AL4
awaria pamięci, w której przechowywana jest liczba 
wykonanych łaźni tureckich.
Nawet jeśli działanie łaźni tureckiej nie jest zagrożone, nie można 
uruchomić cyklu odkamieniania (dzieje się tak dlatego, że nie ma 
możliwości zapamiętania liczby wykonanych łaźni tureckich stąd 
system nie może ocenić, kiedy sygnalizować moment aktywacji 
cyklu odkamieniania ).
Jest wyświetlany przy każdym włączeniu kabiny prysznicowej, jak 
również gdy próbuje się uruchomić cykl odkamieniania i kiedy 
zostaje aktywowana łaźnia turecka.
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AL5
Czujnik poziomu zablokowany lub zawór 
elektromagnetyczny spustu zatkany.
Jest wyświetlany podczas próby aktywowania łaźni tureckiej.

AL6
Czujnik poziomu zablokowany lub zawór 
elektromagnetyczny napełniania zatkany.
Jest wyświetlany podczas próby aktywowania łaźni tureckiej.

Konserwacja

ARMATURA, CZĘŚCI ALUMINIOWE, SIEDZENIE
Wystarczy wytrzeć różne elementy po użyciu. Jeżeli okaże się 
konieczne czyszczenie, wystarczy usunąć zabrudzenia szmatką 
zwilżoną wodą z mydłem lub łagodnym detergentem, spłukać 
czystą wodą i wysuszyć.
Nie używać ostrych ściereczek, detergentów w proszku, 
acetonu ani innych rozpuszczalników.

DYSZE (hydromasaż pionowy)
DESZCZOWNICA
PRYSZNIC RĘCZNY

Te elementy wyposażone są w membranę zapobiegająca 
osadzaniu się kamienia, która może być czyszczona zwykłą 
gąbką; jeżeli chodzi o zwyczajne czyszczenie, odnieść się do 
informacji dotyczących armatury.

BRODZIK, ŚCIANY
Brodzik wykonany jest ze specjalnej żywicy syntetycznej, 
która może być czyszczona po prostu wycierając do sucha jej 
powierzchnię po użyciu; w razie obecności plam, można użyć 
zwykłego detergentu lub wody z mydłem.

Jeśli zaś plamy są uporczywe lub obecne są przypalenia lub 
lekkie zarysowania, można używać ściernych środków czystości, 
polerując powierzchownie (ruchami okrężnymi) zainteresowaną 
powierzchnię szorstką stroną jednej z tych dwuwarstwowych 
gąbek (warstwa gładka i warstwa szorstka), następnie dokładnie 
opłukać.
Nie należy używać produktów zawierających podchloryn 
sodu (wybielacz, kwas solny, itd.) i/lub wodorotlenek sodu 
(soda kaustyczna, itd.).

SZKLANE ŚCIANKI
Szklane ścianki chronione są systemem “Crystal Clear”, specjalną 
powłoką , która spowalnia proces formowania się osadu 
kamiennego oraz plam spowodowanych wilgocią i produktami 
kąpielowymi, dzięki czemu szkło jest łatwiejsze do czyszczenia.

Powłoka “Crystal Clear” skraca czas i koszty utrzymania, 
zachowując szkło kabiny prysznicowej czyste i błyszczące 
w czasie (zależy to jednak od stopnia twardości wody oraz 
częstości korzystania z kabiny prysznicowej).

Konserwacja jest bardzo prosta: po użyciu kabiny prysznicowej, 
spłukać szklane ścianki czystą wodą, ewentualnie wytrzeć je 
szmatką; nie używać gąbki z włókna i/lub środków czystości w 
kremie lub proszku.

Od czasu do czasu, kiedy zwyczajne spłukanie nie pozwala 
otrzymać wymaganej czystości i połysku, szklane ścianki mogą 
być czyszczone specjalnym płynem odwapniającym.

Po pewnym czasie, jeśli zauważy się pogorszenie 
wodoodporności szklanych ścianek, można nałożyć specjalne 
produkty, które przywrócą tą cechę. Dla tego typu konserwacji 
należy zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®. 
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Wskazówki i ostrzeżenia

• Kabiny prysznicowe "OMEGA" nie są zabawkami: nigdy 
nie zostawiać dzieci bez opieki w kabinie prysznicowej, 
szczególnie podczas funkcji łaźni tureckiej. 

• Kabiny prysznicowe Omega mogą być stosowane do 
użytku domowego lub podobnego, i nie mogą być 
instalowane na zewnątrz. Upewnić się czy instalacja 
została wykonana przez personel wykwalifikowany, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 
rozporządzeniami krajowymi.

• Jest niebezpieczne używanie lub dostęp do urządzeń 
zasilanych z domowej instalacji elektrycznej znajdując się 
wewnątrz kabiny prysznicowej.

m UWAGA! Wydobywająca się para posiada 
temperaturę zbliżoną do 100 °C. Podczas łaźni 
tureckiej nie należy trzymać nóg na trajektorii 
wylotu pary lub trzymać je co najmniej 40 cm od 
otworów wylotu.

• W łaźni tureckiej temperatura osiągnięta  w pełnym 
stanie pracy,  w zależności od modeli i na wysokości klatki 
piersiowej osoby korzystającej z funkcji, jest zawarta 
pomiędzy około 38 i  45 °C , poczynając od temperatury 
początkowej kabiny prysznicowej (oraz pomieszczenia) 
równej około 20 °C  oraz przy napięciu zasilania 
odpowiadającemu wartości znamionowej (230 V ~).

• Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, lub gdy 
aktywowane są kolejne cykle łaźni tureckich (np. ośrodki 
fitness, siłownie itp.), temperatura wewnątrz kabiny 
prysznicowej może przekroczyć 50 ° C. Ściany sąsiadujące 
z siedzeniem, ze względu na specyficzne właściwości 
materiałów, z których są zbudowane, mają tendencję 
do osiągania w czasie tej samej temperatury, która dla 
niektórych osób może być nadmierna przy dotyku: 
dlatego należy uważać, aby nie opierać się o ścianę.

• Nie należy używać wody o temperaturze powyżej 60 
° C: obwody hydrauliczne mogą ulec uszkodzeniu, a 
także zwiększy się prawdopodobieństwo tworzenia się 
kamienia.

• Po użyciu jakiejkolwiek funkcji "strumieni wodnych" zamknąć 
zawór odcinający; wskazane jest ustawienie przełącznika na 
pozycji "prysznic ręczny".

• Po użyciu funkcji elektronicznych wyłączyć wyłącznik główny 
(rozdz. "Bezpieczeństwo elektryczne", instrukcja instalowania).

• Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej podczas 
działania łaźni tureckiej, zostanie ona przerwana i nie zostanie 
wykonane mycie kotła. Po powrocie energii elektrycznej zaleca 
się ponownie uruchomić łaźnię turecką przez około 3 minuty po 
czym wyłączyć ją.

• Jeżeli kabiny prysznicowe OMEGA są zasilane gorącą wodą 
wytwarzaną przez ekonomiczny gazowy podgrzewacz wody, 
z mechaniczną modulacją płomienia, może się zdarzyć, że 

podgrzewacz wody nie będzie w stanie dostosować się do 
ciągłego poboru i temperatura wody ulegnie zmianie. W tym 
przypadku, jeżeli nie można wymienić podgrzewacza na inny 
o elektronicznej modulacji, zaleca się zablokować modulację 
płomienia w podgrzewaczu przez wykwalifikowany personel i 
używać do regulacji temperatury wyłącznie mieszacza kabiny 
prysznicowej.

• System hydrauliczny (woda ciepła/zimna) musi zagwarantować 
ciśnienia jak najbardziej zrównoważone pomiędzy sobą; 
znaczne różnice ciśnienia mogą uniemożliwić poprawną i 
szybką regulację temperatury wody.

Generator pary (kocioł)
- W zależności od jakości wody i częstości używania łaźni turec-
kiej, należy okresowo przeprowadzić nadzwyczajną konserwa-
cję grupy kotła. 
Dla tego rodzaju interwencji lub dla zaprogramowanej konser-
wacji, należy zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu.

Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i/lub 
naprawczych, które wymagają wymiany komponentów, 
muszą być używane oryginalne części zamienne Jacuzzi®, 
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za 
szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zaleceń.
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