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IT  Il prodotto “ActiClean Cal 
by Jacuzzi®” è disponibile solo 

per il mercato domestico. In alter-

nativa, utilizzare del liquido anti-

calcare non aggressivo,  specifico 

per generatori di vapore (es. acido 
citrico monoidrato in soluzione in-
feriore al 50%).

 
EN  The "ActiClean Cal by 

Jacuzzi®" product is available 

only for the domestic market. 

Alternatively, use non-aggressive anti-scale liquid, specifically for steam 

generators (e.g. citric acid monohydrate in a solution lower than 50%).

FR  Le produit "ActiClean Cal by Jacuzzi®" est disponible uniquement 

pour le marché intérieur. Alternativement, vous pouvez également utili-

ser utiliser un liquide anti-calcaire non agressif, spécifiquement pour les 

générateurs de vapeur (par exemple, l'acide citrique monohydraté dans 
une solution inférieure à 50%).

DE  Das Produkt "ActiClean Cal by Jacuzzi®" ist nur für den Inlan-

dsmarkt erhältlich. Verwenden Sie alternativ nicht aggressive Anti-Scale-

Flüssigkeiten für Dampferzeuger (z. B. Zitronensäure-Monohydrat in einer 
Lösung mit weniger als 50%).

ES  "ActiClean Cal by Jacuzzi®" está disponible solo para el mercado 

nacional. Alternativamente, utilice líquido antical no agresivo, específica-

mente para generadores de vapor (por ejemplo, ácido cítrico monohidrato 
en una solución inferior al 50%).

RU   Продукт «ActiClean Cal by Jacuzzi®» доступен только 

для внутреннего рынка. В качестве альтернативы, используйте 

неагрессивную жидкость против накипи, специфичную для 

парогенераторов (например, моногидрат лимонной кислоты в 
растворе ниже 50%).

PT  O produto "ActiClean Cal by Jacuzzi®" está disponível disponível 

apenas para o mercado interno. Alternativamente, use líquido antiescala 

não agressivo, especificamente para geradores de vapor (por exemplo, 
ácido cítrico mono-hidratado em uma solução inferior a 50%).

EL  Το προϊόν "ActiClean CAL με Jacuzzi®" διαθέσιμο μόνο για την 

εγχώρια αγορά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μη επιθετικό υγρό αντι-

κλίμακας, ειδικά για τις γεννήτριες ατμού (π.χ. μονοϋδρική κιτρικό οξύ σε 
διάλυμα μικρότερο από 50%).

NL  Het product "ActiClean CAL by Jacuzzi®" is alleen beschikbaar 

voor de binnenlandse markt. Alternatief, gebruik niet-agressieve anti-

Scale vloeistof, specifiek voor stoom generators (b.v. citroenzuur mo-
nohydraat in een oplossing minder dan 50%).

HR  Proizvod "ActiClean Cal by Jacuzzi®" dostupan samo za domaće 

tržište. Alternativno, koristite neagresivnu tekućinu protiv kamenca, 

specifičnu za generatore pare (npr. Monohidrat limunske kiseline u otopini 
nižoj od 50%).

PL  Produkt „ActiClean Cal by Jacuzzi®” jest dostępny tylko 

na rynku krajowym. Alternatywnie, użyj nieagresywnego płynu 

przeciwdziałającego skalowaniu, właściwego dla generatorów pary (np. 
Monohydrat kwasu cytrynowego w roztworze poniżej 50%).

SE   Produkten "ActiClean Cal by Jacuzzi®" tillgänglig på den 

inhemska marknaden. Alternativt kan du använda icke-aggressiv vätske-

balkvätska, specifik för ånggeneratorer (t.ex. citronsyramonohydrat i en 
lösning som är lägre än 50%).

CS   Produkt "ActiClean Cal by Jacuzzi®" dostupný pouze na domácím 

trhu. Alternativně použijte neagresivní kapalinu proti vodnímu kameni, 

specifickou pro parní generátory (např. Monohydrát kyseliny citrónové v 
roztoku nižším než 50%).

"ActiClean Cal by JACUZZI® "

(vedi "CICLO ANTI-CALCARE" / see "SCALE  REMOVAL CYCLE" / voir " CYCLE ANTICALCAIRE" / Siehe " ENTKALKUNGSZYKLUS" / ver "CICLO ANTICAL " 
/ Смотрите главу " ЦИКЛ ПРОТИВ НАКИПИ" / ver "CICLO ANTI-CALCÁRIO" / Βλέπε κεφάλαιο "ΑΝΤΙ-ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΚΥΚΛΟΣ" / Zie "ONTKALKING" 
/ Pogledajte poglavlje " UKLANJANJE KAMENCA" / Patrz ROZDZIAŁ " ODWAPNIENIE" / Se kapitlet "AVKALKNING" / Viz kapitola "ODVÁPÀOVACÍ CYKLUS")
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Ostrzeżenia
To urządzenie nie może być używane przez osoby (łącznie z dziećmi), które posiadają 

ograniczone zdolności ruchowe, czuciowe i/lub poznawcze lub nie posiadają odpowied-
niej wiedzy dotyczącej jego używania. Należy upewnić się czy, dzieci, jeśli korzystają z 
urządzenia, znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

Dzieci powinny być pod stałym nadzorem, aby nie dopuścić, by bawiły się urzą-
dzeniem. 

Jest niebezpieczne używanie lub dostęp do sprzętu/urządzeń zasilanych z insta-
lacji elektrycznej znajdując się wewnątrz urządzenia. 

Przed każdym użyciem należy sprawdzić i inspekcjonować kabinę sauny, ham-
mamu oraz prysznica.

Czas trwania używania urządzenia musi być dostosowany do stopnia tolerancji 
użytkownika. Należy natychmiast wyjść z urządzenia w przypadku zmęczenia i/lub 
niedyspozycji.

�  UWAGA! Nie należy wlewać olejków eterycznych bezpośrednio na kamienie: 
mogą się zapalić! Należy je najpierw rozpuścić w wodzie używając do tego 
celu odpowiedniego cebrzyka.

�  UWAGA! Nie należy wieszać ręczników na drewnianej obudowie pieca: mogą 
się zapalić!

�  Przed napełnieniem zbiornika parownika (biosauna), jeśli wcześniej działał, 
należy odczekać przynajmniej 5 minut aż element grzewczy wewnątrz urzą-
dzenia ochłodzi się.

Nie należy usuwać pod żadnym pozorem, samoprzylepnych etykiet znajdujących 
się w pobliżu pieca i/lub ujść pary; jeśli uległy zniszczeniu należy je wymienić.

Podczas funkcjonowania sauny, piec oraz kamienie są bardzo gorące: absolut-
nie zabronione jest dotykanie pieca lub kamieni jak też zbliżanie się do nich. 
Nie usuwać kratki ochronnej z pieca.

Piec pozostaje gorący przez wiele minut również po jego wyłączeniu.

Nie zatykać okienka wentylacyjnego sauny i/lub wlotu powietrza z tyłu pieca. 
Nie zatykać kratek ściekowych podestów prysznica i hammamu.

Jest absolutnie zabronione używanie urządzenia do celów innych niż te, które 
zostały wyraźnie przewidziane.
Firma Jacuzzi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaści-
wym użytkowaniem.

Należy zawsze wykonać sprawdzenia, kontrole i planowane konserwacje; jeżeli 
czynności te wymagają wymiany części, należy zawsze używać oryginalnych części 
zamiennych Jacuzzi® , w przeciwnym razie gwarancja traci swoją ważność i Produ-
cent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym postępowaniem.

Należy zachować ostrożność podczas wchodzenia i wychodzenia z urządzenia 
ponieważ powierzchnie mogą być bardzo śliskie.
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Jeżeli urządzenie używane jest przez osoby inne niż Kupujący, musi on odpo-
wiednio przeszkolić użytkowników w zakresie poprawnego użytkowania urządze-
nia oraz przepisów bezpieczeństwa.

�  Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć wyłącznik główny (lub wyłącz-
niki główne) zainstalowany/e na linii zasilania urządzenia.

Sauna może funkcjonować przez maksymalnie 12 godzin (norma EN 60335-2-
53), jeżeli nie zostanie wyłączona wcześniej.

Nie włączać pieca jeżeli nie zostały na nim wcześniej położone kamienie. 
Jeżeli, w wyniku używania, niektóre kamienie pękną, należy je wymienić na nowe 
(odnieść się do rozdz. “Konserwacja zwyczajna”).

Nie kłaść na piecu przedmiotów łatwopalnych; nie wlewać płynów łatwopalnych; 
w żadnym wypadku nie należy go przykrywać.

Jeśli sauna nie jest używana przez pewien okres czasu, przed ponownym uży-
ciem należy sprawdzić czy na piecu i/lub parowniku nie zostaly położone ręczniki, 
ubrania lub inne przedmioty.

Przed wejściem do sauny należy zdjąć pierścionki, naszyjniki itd. zwłaszcza gdy 
są one metalowe.

  Para otrzymana w wyniku wrzenia wody wydostaje się z otworów wylotu 
(dyspenser) hammamu o temperaturze zbliżonej do 100 °C.    
Nie należy trzymać nóg na trajektorii wylotu pary lub trzymać je co naj-
mniej 40 cm od otworów wylotu (dyspenser).

Nie można korzystać z innych generatorów pary (np., produkowanych przez oso-
by trzecie) w urządzeniach Jacuzzi®.

Szczególnie w saunie należy zawsze używać jednego lub więcej ręczników kiedy kładą 
się Państwo na ławkach i/lub opierają o ściany.

Podczas funkcji sterowanych ręcznie (prysznic ręczny, deszczownia, itd.) nie należy 
używać ciepłej wody o temperaturze przekraczającej 45 °C.

W razie przerwy w dostawie energii elektrycznej w trakcie działania programu (ham-
mam, prysznic, sauna) zostanie on przerwany; po przywróceniu zasilania, program musi 
być ponownie uruchomiony.

Pracodawca ma obowiązek przeszkolić personel odpowiedzialny za urządzenie w za-
kresie zagrożeń wypadkowych, urządzeń przewidzianych dla bezpieczeństwa Operatora 
i Klienta oraz w zakresie przepisów przeciwwypadkowych, zgodnie z Rozporządzeniami 
Kraju, w którym urządzenie zostało zainstalowane.

W związku z tym zachowanie personelu obsługi konserwacji, czyszczenia, kontroli, itd. 
musi dostosować się do wyżej wspomnianych rozporządzeń przeciwwypadkowych.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności, wyznaczony personel musi dokładnie 
znać położenie i funkcjonowanie wszystkich elementów sterowania oraz cechy urządze-
nia. Musi również przeczytać niniejszą instrukcję.

Operator musi odpowiednio przeszkolić użytkowników w zakresie prawidłowego uży-
wania urządzenia oraz w zakresie środków ostrożności. 
Firma Jacuzzi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostosowanie się do instrukcji 
bezpieczeństwa.

dodatkowe ostrzeżenia do 
użytku profesjonalnego
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Sauna powoduje odprężenie fizyczne i psychiczne, łagodzi stres i jest czymś w rodzaju chwi-
lowej ucieczki od codziennej rutyny. Regularne korzystanie z sauny pomaga w elimino-

waniu toksyn, wzmaga metabolizm komórkowy skóry i ułatwia utrzymanie świeżej zdrowej 
i wypoczętej karnacji.
Prawdą jest również fakt, że korzystanie z sauny sprzyja odchudzaniu, lecz jest to wyłącznie 
związane z utratą płynów w wyniku nadmiernego pocenia się.
 Również umięśnienie odczuwa jej dobroczynne efekty, zwłaszcza po intensywnej aktyw-
ności fizycznej: pocenie się ułatwia eliminację kwasu mlekowego tworzącego się podczas 
ćwiczeń sportowych (w każdym razie należy odczekać około pół godziny od ostatniej aktyw-
ności fizycznej przed korzystaniem z sauny).
 Pozytywny wpływ sauny, jeśli korzysta się z niej regularnie, trwa około tygodnia, podczas 
gdy częstość korzystania z niej jest subiektywna: wiekowe doświadczenie uczy, że korzystanie z 
sauny raz lub dwa razy w tygodniu, najlepiej zawsze w tym samym dniu i regularnie, sprawia, że 
ciało idealnie przyzwyczaja się do jej bodźców i czerpie z niej maksymalne dobrodziejstwa. 
 W każdym razie jedynym ważnym aspektem jest to, że to Państwo jej pragną i czują się w 
niej jak najbardziej swobodnie. 

Czas trwania sauny jest subiektywny; zwykle korzysta się z niej przez około 10-15 
minut, po czym przechodzi pod zimny prysznic i odpoczywa; można później wyko-
nac jeszcze jedną sesję (lub dwie). Należy odnieść się do tego co zostało powiedzia-
ne w rozdz. “korzystanie z sauny”.

Sauna została zaprojektowana i zbudowana według zasad cechujących łaźnie parowe w 
tradycji skandynawskiej. Spośród nich, jedną z najważniejszych jest mikroklimat, zapew-
niony w kabinie przez prąd konwek-
cyjny świeżego powietrza (wypły-
wającego pod piecem) i powietrza 
znajdującego się wewnątrz (które, 
ogrzewając wznosi się pod sufit).
 Z tego powodu, temperatura we-
wnątrz waha się w zależności od 
tego gdzie Państwo się znajdują: 
wyższe wartości (H) są w pobliżu 
sufitu - to w tym obszarze znajduje 
się czujnik temperatury - podczas 
gdy niższe wartości znajdują się w 
pobliżu podłogi (L/M).

Zalecamy więc Państwu uregulo-
wać temperaturę w zależności od 
Państwa potrzeb i odczuć, a także 
wziąć pod uwagę wartości instru-
mentów jako wskazówkę.

L

M

H

sauna 

SASHA sauna
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Biosauna  

J est to sauna „łagodna” o temperaturze zawartej pomiędzy 45-55°C  i wilgotności względ-
nej (UR) mniej więcej 25-35%. 
Program ten pozwala cieszyć się łagodną, regenerującą sauną, podobną do kąpieli w 
sianie w południowym Tyrolu, bez zmęczenia i z możliwością wdychania aromatycznych 
esencji; jest ona szczególnie wskazana dla osób, które nie mogą znieść nawet niewielkie-
go wysiłku krążeniowo-wieńcowego, wymaganego w suchej saunie, jednocześnie oferu-
jąc te same korzyści dla zdrowia. 
Jest idealna również jako wstęp do sauny fińskiej.

Sauna Rzymska 

Sauna Rzymska charakteryzuje się temperaturą zawartą pomiędzy 60-70 °C natomiast wil-
gotność względna (UR) wynosi około 20-25 %; wpływa korzystnie i skutecznie na układ 
krążenia krwi, pomaga złagodzić napięcie mięśni i stres, pobudza intensywne pocenie się. 

Sauna Fińska 

J est to tradycyjna sauna, znana również jako sauna o  “suchym powietrzu”, w której tempera-
tura jest zawarta pomiędzy 80-90 °C natomiast wilgotność względna (UR) jest bardzo niska.

Najpierw należy włączyć piec przed rozpoczęciem pierwszej sesji tak, aby pomieszcze-
nie, ściany oraz ławki, dzięki nagrzaniu powietrza, osiągnęły komfortową temperaturę. 

 Ten czas podgrzewania zależy od wybranego programu i temperatury otoczenia (im 
niższa jest temperatura cechująca wybrany program - i im wyższa temperatura otoczenia - 
tym krótszy jest czas podgrzewania). W każdym razie, należy odnieść się do symbolu “ter-
mometr” na wyświetlaczu: temperatura cechująca wybrany program zostaje osiągnięta 
jeśli wszystkie sektory są oświetlone.

Kiedy piec jest włączony po raz pierwszy, możliwe jest, że wysoka temperatura spowoduje 
odparowanie pozostałości po procesie produkcyjnym pieca: wystarczy przewietrzyć pomiesz-
czenie przed rozpoczęciem pierwszej sesji w saunie. 

 Przed rozpoczęciem biosauny i/lub sauny rzymskiej należy sprawdzić czy w zbiorniku 
parownika jest wystarczająca ilość wody; w przeciwnym razie napełnić go do około10 cm 
od otworu. 

�  Jeśli w trakcie działania programów biosauny lub sauny rzymskiej na wyświe-
tlaczu miga przycisk “dzbanek”, oznacza to, że zbiornik jest pusty i parownik 
został wyłączony (piec pod kamieniami pozostaje jednak włączony). Aby kon-
tynuować korzystanie z programów należy odczekać przynajmniej 5 minut aż 
element grzewczy wewnątrz, ochłodzi się, napełnić zbiornik i ponownie uru-
chomić funkcję za pomocą przycisku “dzbanek”.

Należy zapewnić utrzymanie tej cyrkulacji otwierając okienko w ścianie, pod wyż-
szą ławką. Upewnić się czy również otwór na dole, za piecem, jest drożny.

 

programy 

indywidualne cechy każdego progra-
mu odnoszą się do optymalnych wa-
runków środowiskowych (~ 22-25 °C ). 
Uwaga: w celu zapewnienia opty-
malnej wydajności generatora pary 
konieczne  jest, aby napięcie zasilania 
odpowiadało wartości znamionowej 
(230 V ~).  

czynności wstępne

H2O
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 Włączyć wyłącznik główny: system przechodzi w stan “oczekiwanie na polecenia” i 
przycisk ON/OFF wyświetlacza zaświeci się na biało.

 Nacisnąć przycisk ON/OFF: zaświeci się on na niebiesko i jednocześnie zaświecą się przyciski 
odpowiadające programom oraz przycisk alarmu: wyświetlacz jest gotowy do odbioru poleceń.
PRZYPISY 
-  Ten stan trwa około minuty, po czym jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, system po-

wraca do stanu “oczekiwanie na polecenia”.
- Uruchomienie jakiegokolwiek przycisku jest połączone z sygnałem akustycznym.
-  Jeśli obecny jest zestaw audio (opcja) na wyświetlaczu zaświecą się również przyciski odpo-

wiadające tej funkcji.

 Wybrać jeden z trzech programów i uruchomić go naciskając jeden ze wskazanych 
przycisków (po naciśnięciu przycisk zaświeci się na niebiesko):

- Biosauna (przycisk “dzbanek” miga i słychać sygnał akustyczny: sprawdzić czy jest woda 
w parowniku i ponownie nacisnąć przycisk “dzbanek”, jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, 
parownik nie zostanie uruchomiony i program będzie działał w trybie “na sucho”).

- Sauna  Rzymska (przycisk “dzbanek” miga i słychać sygnał akustyczny: sprawdzić czy jest 
woda w parowniku i ponownie nacisnąć przycisk “dzbanek”, jeżeli przycisk nie zostanie wci-
śnięty, parownik nie zostanie uruchomiony i program będzie działał w trybie “na sucho”).

- Sauna Fińska

 Każdy program może być wyłączony w dowolnym momencie naciskając odpowiedni 
przycisk danego programu. Jest również możliwe przejście z jednego programu do dru-
giego, wcześniej wyłączając działający w tej chwili program. 

Wilgotność względna znacznie różni się ze względu na rozkład wartości temperatury w sau-
nie; wartości wskazane przez higrometr mają więc charakter przybliżony.

Podczas pierwszego korzystania z sauny fińskiej może mieć miejsce kondensacja pary po 
wewnętrznej stronie kryształów: jest ona spowodowana wilgocią znajdującą się w drewnie 
i zniknie podczas kolejnych użyć.

 Wartość temperatury w kabinie (przybliżona i mierzona pod sufitem) wskazana jest 
symbolem “termometr”  na klawiaturze; jest on podzielony na trzy sektory, ich zaświece-
nie się  (progresywne) odpowiada wzrostowi temperatury. Kiedy wszystkie sektory za-
świecą się, oznacza to, że została osiągnięta temperatura cechująca wybrany program.

 Każdemu programowi odpowiada ustalone barwne światlo (na wyświetlaczu zaświeci 
się przedstawiony symbol), opracowane tak, aby podkreślić odczucie błogostanu i relak-
su Sashy.
W celu uzyskania większych szczególów odnieść się do rozdziału “Cromodream®” . 

Przydatnym punktem odniesienia dla pobytu w saunie jest klepsydra; czas przesypy-
wania piasku z jednej bańki klepsydry do drugiej wynosi około 15 minut.

jak włączyć 
programy

każdy program może 
trwać 6 lub 12 godzin

(czas trwania ustalony 
jest podczas fazy in-

stalowania za pomocą 
odpowiedniego wyłącz-
nika; odnieść się do od-

powiedniej instrukcji).
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Upewnić się, czy mają Państwo wystarczającą ilość czasu: jeden cykl (kilka sesji) sauny 
trwa około dwóch godzin. Starajcie się cieszyć korzyściami wynikającymi z rytmicznego 

przeplatania się ciepła i zimna. W każdym przypadku, zaufajcie całkowicie Waszemu ciału: to 
ono w rzeczywistości wskaże Wam jak długo musi trwać sesja i jak często stanie się częścią 
Waszego życia.

 Nie zaczynać sesji w saunie z pełnym żołądkiem: po normalnym posiłku należy odczekać 
przynajmniej trzy godziny aż organizm zakończy proces trawienia; przy pustym żołądku 
idealna jest lekka przekąska, aby nie obciążać organizmu długim okresem trawienia.

 Starać się pić tylko przed (zwłaszcza po intensywnej aktywności fizycznej) i/lub po sau-
nie (nie pić również pomiędzy jedną a drugą sesją, jeżeli chcecie wykonać ich kilka ); jeśli 
jest to możliwe nie pić płynów podczas sauny, w przeciwnym razie zmniejsza to działanie 
oczyszczające. 
 Również picie ciepłego naparu z ziół przed sesja przygotowuje organizm do procesu 
pocenia się.

 Pamiętać, aby zdjąć wszelkie pierścionki, naszyjniki, itd. szczególnie gdy są one 
metalowe, pod wpływem wysokiej temperatury w saunie staną się one bardzo go-
rące.
Oczywiście zdjąć również okulary, po wejściu do sauny natychmiast się zaparują.
 Jest możliwe noszenie soczewek kontaktowych,nawet jeśli ich powierzchnie mogą się 
nagrzać i wyschnąć: w tym przypadku należy zamknąć kilkakrotnie oczy, aby nawilżyć 
soczewki.
 Absolutnie nie należy zabierać do sauny telefonów komórkowych palmtopów (PDA), 
itd., przynajmniej ze względu na wypoczynek!

 Wziąść prysznic, jeśli Państwo sobie życzą może być ciepły; jest to bardzo ważna czyn-
ność, aby usunąć wszelkie pozostałości tłuszczu i ewentualnych kosmetyków. Dokładnie 
wytrzeć ciało: skóra musi być zupełnie sucha!
 Możecie dodatkowo przedłużyć ten wstępny etap zanurzając przez chwilę stopy w 
ciepłej wodzie (przez około 5 minut w wodzie o temperaturze 40 °C).

Początkowo, jedna sesja w saunie może trwać około 8-12 minut; później można zatrzymać 
się na dłużej (15 minut). W każdym przypadku należy zawsze słuchać Państwa ciała i od-

czuć: sauna to nie wyścig kto dłużej wytrzyma (klepsydra w saunie jest tylko przypomnieniem, 
jeśli czują Państwo potrzebę wyjścia z sauny nawet po pięciu minutach, należy to uczynić).

 Należy zawsze kłaść ręcznik pod ciałem, pod plecami a nawet pod stopami, jeśli Pań-
stwo znajdują się w pozycji siedzącej.
 Nie ma potrzeby używania żadnego nakrycia glowy ponieważ ciepło sauny nie szko-
dzi włosom. 

 Nadzy (ponieważ każdy ubiór, zwłaszcza syntetyczny zapobiega poceniu się) 
należy usiąść lub położyć się na ławce do wyboru, należy jednak pamiętać, że im wyżej 
się Państwo znajdują, tym wyższa jest temperatura a zatem zwiększy się pocenie; na po-
czątku więc lepiej jest położyć się na niższej ławce, aby stopniowo przyzwyczaić się do 
temperatury. 

�  UWAGA! Nie należy wieszać ręczników na drewnianym okryciu pieca: mogą 
się zapalić!

korzystanie z sauny
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 Jeśli uznają Państwo za stosowne, kilka minut przed wyjściem, wlać powoli wodę na 
kamienie tak, aby gwałtownie zwiększyć uczucie ciepła i wilgotności powietrza, zwięk-
szając w ten sposób pocenie się; Na życzenie można wcześniej wlać do wody ulubioną 
esencję zapachową. 

�  UWAGA! Nie wlewać esencji lub olejków zapachowych bezpośrednio na ka-
mienie: mogą się zapalić!       
Jeśli korzystają Państwo z biosauny lub sauny rzymskiej, nie należy wlewać 
esencji lub olejków zapachowych bezpośrednio do wody parownika; należy 
używać do tego celu okrągłej miseczki znajdującej się na pokrywie parownika.

 Z czasem i dzięki praktyce nauczą się Państwo utrzymać prawidłową wilgotność 
względną, dozując odpowiednią ilość wody wlewaną na kamienie oraz zapewniając od-
powiednią wentylację.

 Nie każdemu może jednak odpowiadać to gwałtowne uderzenie ciepła: najpierw należy 
spróbować z małą ilością wody, aby zbadać efekty i ewentualnie kontynuować operację.

 W każdym razie, kilka minut przed opuszczeniem sauny należy usiąść (na niższej ław-
ce), aby przyzwyczaić ciało do pozycji pionowej

Po wyjściu Państwa ciało musi być dotlenione: oddychać powoli, najlepiej przez nos, 
chodzić w sposób rozluźniony i swobodny (nie stać w miejscu, w przeciwnym razie krew 
“wchodzi” do rozszerzonych naczyń dolnych kończyn).
Nie czekać na pierwsze dreszcze, aby wziąć orzeźwiający prysznic!
 

 Nie ma nic lepszego niż zimna woda, aby przywrócić normalne wartości temperatury 
ciała i usunąć pozostałości potu ze skóry: 

-  używając prysznica ręcznego i idąc zgodnie z kierunkiem krążenia krwi, rozpocząć od 
zewnętrznej strony prawej stopy, przesuwąć prysznic do góry aż do pachwiny, aby póź-
niej zejść po wewnętrznej stronie.

-  postępować w ten sam sposób z lewą stopą i nogą;

-  Następnie postępować podobnie z prawym i lewym ramieniem, brzuchem, żołądkiem 
następnie przejść do twarzy i głowy; 

- na końcu zadziałać na plecy i kręgosłup.

 Lodowata woda ma maksymalny efekt “hartujący” na ciało, ale również i ciepła woda 
może się do tego nadawać. 

 Także zanurzenie w zimnej wodzie przyczynia się do zwiększenia efektów sauny: po 
zanurzeniu (maksymalnie 10-20 sekund), należy zmusić się do powolnego oddychania, 
nie wstrzymując oddechu. 
 Jeśli cierpią Państwo na wysokie ciśnienie, należy ograniczyć się do nacierania ciała 
gąbką lub do używania ręcznego prysznica.

 Teraz można przystąpić do kąpieli stóp w ciepłej wodzie, aby przyspieszyć proces akli-
matyzacji ciała; można również kontynuować stosowanie zimnej wody w celu zwiększe-
nia efektu kontrastu cieplnego na układ naczyniowy i przystąpić do ponownej ciepłej 
kąpieli stóp (dolne kończyny nie mogą się zbyt wyziębić).
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 Odprężyc się: owinąć w miękki płaszcz kąpielowy i położyć się na łóżku, aby zakończył 
się proces pocenia i serce wznowiło swój normalny rytm.
 Aby zwiększyć efekt oczyszczający należy przyjąć napoje tylko po zakończeniu sauny: 
napoje bogate w sole mineralne i/lub herbaty ziołowe (nie słodzone), w ilości około 1-2 
litrów, pomogą organizmowi przywrócić właściwy stopień hydratacji. W każdym przy-
padku kiedy odczuwa się konieczność picia, należy to uczynić.

 Teraz, tylko jeśli Państwo tego pragną, można wykonać jedną lub dwie sesje sauny, 
postępując zgodnie z powyższą procedurą; należy jednak całkowicie zaufać odczuciom 
przekazywanym przez ciało.

 Nie uprawiać aktywności fizycznej w czasie trwania sauny i po jej zakończeniu.

• Celem sauny jest zapewnienie Państwu relaksu i poczucia swobody podczas przebiegu 
całego programu wellness; aby w pełni i bezpiecznie korzystać z tych doświadczeń, przed 
użyciem sauny zaleca się zwrócić o poradę do lekarza.

• Jeśli cierpią Państwo na reumatyzm, należy unikać zanurzania w zimnej wodzie po za-
kończeniu sauny.

• Sauna nie jest wskazana dla osób cierpiących na dysfunkcje układu krążeniowo-wień-
cowego, ostre zapalenia wewnętrzne, padaczkę oraz osób z rozrusznikiem serca. NIE jest 
poza tym zalecana przy przeziębieniach i/lub grypie.

• Kobiety w ciąży powinny korzystać z sauny pod ściasłą kontrolą lekarską.

• Nie należy korzystać z sauny w okresie rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym.

Odnieść się również do rozdz. “Ostrzeżenia”.

przeciwwskazania
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Rytuał Hammamu przyczynia się do stworzenia stanu całkowitego błogostanu, zmniej-
szając szkodliwe skutki codziennego stresu; jest przyjemny i dobroczynny o każdej po-

rze roku, zarówno w zimie: zapobiega kłopotom, związanym z przeziębieniami i przynosi 
ulgę układowi mieśniowemu, jak i latem: obniża temperaturę ciała dając efekt orzeźwia-
jący i ułatwia opalanie (lub je rozjaśnia jeśli jest obecne), ponieważ sprzyja głębokiemu 
oczyszczaniu skóry. 

Poza tym hammam stymuluje odnowę wody w organiźmie oraz utrzymuje wolne drogi 
oddechowe nawilżając je, co jest bardzo ważne, ponieważ żyjemy w środowisku na ogół 

zbyt suchym; ponadto powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych a co za tym idzie lepsze 
odżywianie skóry.

Czas trwania hammamu jest subiektywny; zwykle kompletny seans może trwać 
około 30-45 minut, które mogą być przeplatane prysznicem lub kaskadą wodną dla 
odświeżenia skóry. W każdym razie należy odnieść się do tego co zostało powie-
dziane w rozdz. “korzystanie z hammamu”.
 

Tepidarium 
Program ten, cechujący się średnim nasyceniem pary i temperaturą około  38 °C, może 
być uważany za wstępny krok do prawdziwej, wilgotnej łaźni parowej.  Niska temperatura 
sprzyja rozpoczęciu ogrzewania ciała i otwarciu porów skóry.

Hammam 
Zwykle kojarzony z masażem, hammam jest momentem relaksu i prawdziwgo błogosta-
nu. Nasycenie parą jest wysokie, natomiast temperatura wynosi około 40 °C. 

Calidarium 
Jest to program o najwyższej temperaturze (około 42 °C), nasycenie parą jest bliskie 
100%. Pocenie jest bardzo intensywne, ułatwiając w ten sposób naturalną detoksy-
kację organizmu.

Uruchomienie hammamu zależy od tego ile razy wcześniej zostały włączone różne 
programy; kiedy ta liczba zawarta jest pomiędzy 40 i 60 i nacisną Państwo  przycisk 
odpowiadający jednemu z programów, symbol dzbanka znajdujący się na wyświe-
tlaczu miga (światło niebieskie) przez kilka sekund: sygnalizacja ta wskazuje, że za-
lecane jest wykonanie cyklu odwapniania (funkcja hammamu jest nadal dostępna).
 Kiedy jednak zostanie osiągnięta maksymalna liczba włączonych cykli pary 
(60) funkcja ta nie jest już dostępna (symbol dzbanka miga białym światłem); stąd ko-
nieczne jest wykonanie cyklu odwapniania.
 W wyjątkowych przypadkach, możliwe jest jednak opóźnienie  cyklu odwap-
niania i nadal korzystać z hammamu przez pewną ilość razy.

uwaga dotycząca dziania 
hammamu  w zależności 

od cyklu odwapniania

przez cykl pary rozumie się 
uruchomienie jednego z 

programów do dyspozycji

programy

indywidualne cechy każdego progra-
mu odnoszą się do optymalnych wa-
runków środowiskowych (~ 22-25 °C / 
UR = 40-60 %). 
Uwaga: w celu zapewnienia optymalnej 
wydajności generatora pary konieczne 
jest,  aby napięcie zasilania odpowiada-
ło wartości znamionowej (230 V ~).  

SASHA hammam
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 Na życzenie można wzbogacić łaźnię parową Państwa ulubioną esencją lub odpowied-
nim sztyftem zapachowym (*): wyciągnąć dozowniki z ich miejsc postępując tak jak wska-
zano, włożyć sztyft do każdego z nich (zaleca się przeciąć sztyft na pół i włożyć otrzymaną 
w ten sposób połówkę do każdego dozownika); lub użyć kilka kropel Państwa ulubionej 
esencji. Zamknąć dozowniki, naciskając je aż się zaczepią.

(*) produkt dostępny tylko na rynku krajowym

 Włączyć wyłącznik główny: system przechodzi w stan “oczekiwanie na polecenia” i 
przycisk ON/OFF wyświetlacza zaświeci się na biało.
PRZYPIS: po włączeniu zasilania do urządzenia, należy odczekać około siedmiu minut przed 
rozpoczęciem korzystania z hammamu; ( symbol termometr  miga); aby pozwolić kompute-
rowi pokładowemu zainicjalizować elektroniczny system sterowania.

 Po tej fazie, nacisnąć przycisk ON/OFF: zaświeci się on na niebiesko i jednocześnie za-
świecą się przyciski odpowiadające programom, przycisk alarmu oraz przycisk odpowia-
dający odkamienianiu. Teraz wyświetlacz jest gotowy do odbioru poleceń.
PRZYPISY 
-  Ten stan trwa około minuty, po czym jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, system po-

wraca do stanu “oczekiwanie na polecenia”.
- Uruchomienie jakiegokolwiek przycisku jest połączone z sygnałem akustycznym.
-  Jeśli obecny jest zestaw audio (opcja) na wyświetlaczu zaświecą się również przyciski odpo-

wiadające tej funkcji.

 Wybrać jeden z trzech programów i uruchomić go naciskając jeden ze wskazanych 
przycisków (po naciśnięciu przycisk zaświeci się na niebiesko):

- Tepidarium

- Hammam

- Calidarium

Przypis: jeśli po włączeniu jednego z programów migają przyciski wskazane obok (tepida-
rium+on-off), oznacza to, że płyn odwapniający w zbiorniku jest niewystarczający; należy 
pamiętać, aby napełnić go przed rozpoczęciem cyklu odkamieniania  (odnieść się do odpo-
wiedniego rozdziału).

 Po kilku minutach para zacznie wydobywać się z dysz.

 Każdy program może być wyłączony w dowolnym momencie naciskając odpowia-
dający mu przycisk.  Jest również możliwe przejście z jednego programu do drugiego: 
wcześniej należy wyłączyć działający w tej chwili program, odczekać około trzech minut 
aż zostanie wykonane opróżnienie i płukanie generatora pary, następnie nacisnąć przycisk 
wybranego programu. 

czynności wstępne

jak włączyć 
programy

każdy program 
może trwać 45 minut 

lub kontynuować 
według programu 

trwającego 12 godzin
(odnieść się również do 

rozdz. “Funkcje związane 
z blokadą klawiatury”).
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 Deszczownia 
Znajduje się w suficie kabiny, jej strumień ułatwia pobudzenie układu krążeniowo-wieńcowego.

Wylewka 
Umieszczona nad miseczką, bardzo przydatna do szybkiego odświeżania twarzy i ramio.

Prysznic ręczny 
Doskonale ochładza i tonizuje skórę oraz mięśnie.

Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji ręcznej należy ustawić temperaturę wody na wybranej 
wartości.

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

� Maksymalna temperatura wymieszanej wody nie może nigdy przekraczać 45 °C!

 Sprawdzić temperaturę wody: 
- przesunąć pierścień (G) przełącznika na pozycję odpowiadającą wylewce i obrócić kurek 
(R), aby wypłynęła woda.

 Kiedy woda posiada wybraną temperaturę, obrócić pierścień (G) na pozycję:

- A: jeżeli chcą Państwo korzystać z wylewki.
- B: aby korzystać z deszczowni.
- C: aby korzystać z ręcznego prysznica.

Po każdym użyciu należy pamiętać, aby zakręcić kurek (R) i ustawić pierścień przełącznika na 
symbolu “wylewka”.
Jeśli została wybrana temperatura przekraczająca 38 °C, należy ustawić gałkę (M) mieszacza 
przed ogranicznikiem ruchu.

funkcje sterowane ręcznie

Jak włączyć funkcje 
sterowane ręcznie 

P

M

38 °C
100 °F

38

50

G
R

A

B

C

 Wartość temperatury w kabinie wskazana jest symbolem “termometr” na wyświetlaczu; 
jest on podzielony na trzy sektory, ich zaświecenie się (progresywne) odpowiada wzrosto-
wi temperatury. Kiedy również ostatni sektor świeci się, oznacza to, że została osiągnięta 
idealna temperatura odpowiadająca wybranemu programowi.

  UWAGA! Wydobywająca się para posiada temperaturę zbliżoną do 100 °C.  
Nie należy trzymać nóg na trajektorii wylotu pary lub trzymać je co naj-
mniej 40 cm od otworów wylotu (dyspenser).

 Każdemu programowi odpowiada ustalone barwne światlo (na wyświetlaczu zaświeci 
się przedstawiony symbol), opracowane tak, aby podkreślić odczucie błogostanu i relaksu 
Sashay.
W celu uzyskania większych szczegółów odnieść się do rozdziału “Cromodream®” . 
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korzystanie z hammamu Zanurzą się Państwo w atmosferze prawie surrealnej gdzie czas nie ma dostępu. Hammam 
zachęca do całkowitego oddania się relaksowi, oddalając stres i zmęczenie. 

Zgodnie z odwieczną tradycją, hammam przewiduje następowanie po sobie różnych “pokoi”, 
podobnie jak w antycznych termach rzymskich:

 Przede wszystkim, jeśli jest to konieczne, należy umyć ławkę używając do tego celu 
ręcznego prysznica.

 Zdjąć z siebie wszystko co może przypominać świat zewnętrzny, wziąć prysznic (ciepły 
według upodobania) i dobrze się wytrzeć. 

 Następnie wybrać żądany program i pozwolić się otoczyć parą, siedząc lub kładąc się 
na ławce.
Ciepło-wilgoć leczą, jak pewnego rodzaju naturalny aerozol, problemy związane z nose-
mi, gardłem oraz oskrzelami; działa również na bóle reumatyczne i artretyczne, zmniejsza 
ich dokuczliwość.

na początku, z dysz (dyspenserów) może wydobywać się woda pochodząca z kondensacji; 
przestanie się ona wydobywać jak tylko temperatura się ustabilizuje.

 Według upodobań, dla ochłody można wziąć prysznic i użyć rękawicy z końskiego wło-
sia aby poprawić ukrwienie.

W każdym przypadku należy kierować się sygnałami własnego ciała i własnymi odczu-
ciami: jeżeli odczuwają Państwo konieczność wyjścia nawet po pięciu minutach, pro-

szę to uczynić.

 Pocenie się, podczas korzystania z hammamu jest mniej intensywne niż podczas korzy-
stania z sauny, ale ze względu na dłuższy pobyt w łaźni, wynikiem końcowym jest większa 
ilość utraconych płynów.

W przypadku przeziębienia i/lub grypy, sesja w hammamie a po niej przedłużony odpoczynek 
w łóżku pozwoli kontynuować proces pocenia się i ułatwi powrót organizmu do formy.

 Ostatnia faza przewiduje użycie rozpylonej zimnej wody, aby zmniejszyć pory skóry, 
tonizować mięśnie i dać zastrzyk energii całemu ciału.

 Przed powrotem do rzeczywistości, nie należy się spieszyć: powoli, pijąc herbatę lub 
leniwie czytając, powrócić do rytmów świata, który pozostał na zewnątrz.

 Teraz, jeśli Państwo chcą, można wykonać jeszcze jedną maksymalnie dwie sesje, po-
stępując zgodnie z powyższą procedurą; należy jednak zawsze zaufać odczuciom przeka-
zywanym przez Państwa ciało.

Po zakończeniu używania, nie należy wyłączać wyłącznika głównego do chwili gdy przycisk 
używanego programu nie zaświeci się na biało (w przeciwnym razie uniemożliwi to mycie i 
opróżnienie generatora pary).
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• Celem hammamu (łaźni tureckiej) jest zapewnienie Państwu relaksu i poczucia swobo-
dy podczas przebiegu całego programu wellness; aby w pełni i bezpiecznie korzystać z 
tych doświadczeń, przed użyciem hammamu należy zwrócić się o poradę do lekarza.

• Hammam nie jest wskazany dla osób, które cierpią na zapalenie skóry lub łuszczycę, 
ich stan może się pogorszyć z powodu wilgoci; lub zaburzenia typu brodawki, ponieważ 
mogą nimi zostać zarażone inne osoby.

• Powinien być używany z wielką ostrożnością przez osoby, które cierpią na grzybicę i/lub 
mają do niej predyspozycje. Ciepłe i wilgotne środowisko sprzyja rozprzestrzenianiu się 
tej choroby jak również szerzeniu się bakterii.

• Hammam nie jest wskazany dla osób cierpiących na dysfunkcje układu krążeniowo-
wieńcowego, ostre zapalenia wewnętrzne, padaczkę oraz osób z rozrusznikiem serca. 

Odnieść się również do rozdz. “Ostrzeżenia”.

Cykl odkamienienia 

Aby uniknąć problemów związanych z możliwym osadzaniem się kamienia w generatorze 
pary, Sasha wyposażony jest w funkcję, która dzięki działaniu specyficznego produktu, po-
zwala zmniejszyć tworzenie się  ewentualnych narostów.

�  Aby zapewnić całkowite oczyszczenie generatora pary należy wykonać cykl 
odkamieniania mniej więcej co 40-60 cykli pary (w każdym razie, po 60 cy-
klach pary nie można korzystać z hammamu).

Konieczność wykonania cyklu odwapniania sygnalizowana jest miganiem przycisku  “dzba-
nek” (kiedy przycisk ten miga białym światłem  oznacza to, że jest absolutnie konieczne 
wykonanie cyklu odwapniania) (odnieść się również do rozdz. “W razie trudności”).
PRZYPIS: jeżeli obecny jest system zdalnego sterowania,  symbol “dzbanek” będzie migać 
również na wyświetlaczu hammamu.

Czas trwania cyklu wynosi około 10 godzin: podczas tego okresu czasu działa funk-
cja “alarm” oraz system audio ale nie hammam (funkcje sterowane ręcznie mogą 
być nadal używane).

Przygotować roztwór odkamieniający jak wskazano (*).

100 ml

750 ml H2O
x 4

21 3

(*) ilość dotyczy produktu Jacuzzi® „ActiClean Cal” (dostępny tylko na rynku krajowym); zawsze odwoływać się do 

informacji na etykiecie używanego produktu.

przeciwwskazania

jak postępować
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 Nacisnąć przycisk “dzbanek”: i odczekać aż zgaśnie; natępnie ponownie go nacisnąć: 
przycisk ten zacznie migać, wskazując, że  mają Państwo do dyspozycji około 10 minut 
czasu na wlanie płynu odkamieniającego.

PRZYPIS: jeżeli w tym czasie płyn nie zostanie wlany, funkcja zostanie przerwana; jeśli przy-
padkowo zostanie wciśnięty przycisk “dzbanek”, wystarczy odczekać aż upłynie ten okres cza-
su, aby wyjść z funkcji.

 Odkręcić korek otworu wlewowego, włożyć dziobek i wlać płyn do otworu za pomocą 
dostarczonej butelki; następnie zakręcić korek.

1

2
3

4

 Funkcja rozpocznie się kiedy przycisk “dzbanek” przestanie migać.

 Po upływie zaprogramowanego okresu czasu rozpocznie się cykl opróżnienia i czysz-
czenia kotła, podczas tego cyklu przycisk “dzbanek” zacznie na nowo migać;  kiedy za-
świeci się na biało (w sposób stały) cykl można uznać za zakończony.

- Nie wyłączać wyłącznika głównego dopóki nie zostanie zakończony cykl odkamienia-
nia, w przeciwnym razie może być niemożliwe opróżnienie i mycie generatora pary.

- Jeżeli w trakcie trwania cyklu odkamieniania nastąpi przerwa w dostawie energii elektry-
czej, cykl pozostanie w pamięci: po przywróceniu zasilania, cykl trwa przez pozostały okres 
czasu i zakończy się w sposób wskazany powyżej.

�  W modelach pozbawionych automatycznego systemu odkamieniania wska-
zane jest również oczyszczenie miseczki na nieczystości położonej pod gene-
ratorem pary (patrz rozdz. “Konserwacja nadzwyczajna”).

- Zalecamy posiadać zawsze w zapasie butelkę płynu odkamieniającego.
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(1) Nacisnąć wskazany przycisk: zaświeci się niebieskie światło; po kilku sekundach 
światło stanie się białe.

(2) W ciągu 4 sekund, nacisnąć wskazany przycisk, zaświeci się on niebieskim świa-
tłem, które po kilku sekundach stanie się białe.

(3) Wreszcie w ciągu 4 sekund, nacisnąć wskazany przycisk: on również zaświeci się 
niebieskim światłem, które po kilku sekundach stanie się białe-: w tym momencie cykl 
odwapniania zostanie przerwany.

1

2

3

W zależności od momentu przerwania cyklu odwapnienia, liczenie wykonanych cykli pary zo-
stanie zawieszone, umożliwia to korzystanie z funkcji hammam jeszcze przez pewną ilość razy.
 To znaczy każda wykonana godzina cyklu odwapniania pozwala mieć do dyspozycji jesz-
cze 6 cykli pary, zanim system zablokuje ich używanie. Podobnie, po dwóch godzinach cykli 
pary będzie ich 12, po trzech godzinach 18 i tak dalej; oczywiście kiedy cykl odwapniania 
zostanie wykonany w całości, odliczanie zostanie zresetowane, udostępniając w ten sposób  
ponownie całkowitą ilość cykli pary.
 Należy pamiętać, że jeżeli cykl zostanie przerwany przed upływem godziny (na przykł. po 
59 minutach), dodatkowe  6 cykli pary nie będzie  udostępnione.

�   UWAGA! Opóźnienie uruchomienia cyklu odwapniania może poważnie wpływać 
na sprawność generatora pary jak też spowodować możliwe warunki zagrożenia.

 
Jacuzzi zdecydowanie zaleca wykonywanie cyklu odwapniania za każdym ra-

zem gdy sygnalizowana jet ta konieczność.

przerwanie cyklu 
odwapniania

uwaga dotycząca liczenia 
ilości cykli pary i przerwania 

cyklu odwapniania
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Wwyjątkowych przypadkach, możliwe jest opóźnienie momentu wykonania cyklu odwap-
niania i można nadal korzystać z funkcji hammam przez pewną ilość razy. 
 W tym celu postąpić w następujący sposób.

�   UWAGA! Cykl odwapniający wpływa na doskonałą sprawność generatora 
pary stąd zaleca się wykonywać go za każdym razem gdy sygnalizowana jest 
jego  konieczność (patrz rozdz. “Hammam - Uwaga dotycząca działania ham-
mamu w zależności od cyklu odwapniania “). 

(1) Nacisnąć wskazany przycisk: zaświeci się niebieskie światło; po kilku sekundach 
światło stanie się białe.

(2) W ciągu 4 sekund, nacisnąć wskazany przycisk, zaświeci się on niebieskim świa-
tłem, które po kilku sekundach stanie się białe.

(3) Wreszcie w ciągu 4 sekund, nacisnąć wskazany przycisk: on również zaświeci się 
niebieskim światłem, które po kilku sekundach stanie się białe-: w tym momencie cykl 
odwapniania zostanie przerwany.

1

2

3

Jest możliwe wykonanie 20 dodatkowych cykli pary “extra” (symbol dzbanka, kiedy włą-
cza się program hammam, miga niebieskim światłem).
 

Po tych 20 cyklach pary funkcja ponownie zostanie zablokowana.

Po pierwszym “odblokowaniu ręcznym” można dodatkowo opóźnić uruchomienie cy-
klu odwapniania (zawsze dla dodatkowej ilości  “extra” równej 20).

�  
UWAGA! Opóźnienie uruchomienia cyklu odwapniania może poważnie wpływać 
na sprawność generatora pary jak też spowodować możliwe warunki zagrożenia.

  
Jacuzzi zdecydowanie zaleca wykonywanie cyklu odwapniania za każdym ra-
zem gdy sygnalizowana jet ta konieczność.

opóźnianie uruchamiania 
cyklu odwapniania

(funkcja “odblokowanie 
ręczne”)
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Prysznic emocjonalny: perfekcyjnie zintegrowany z programem wellness sauny oraz ham-
mamu; można go również doświadczyć oddzielnie, poddając się różnorodnym kształtom 

strumieni wodnych. Wszystko to połączone jest z barwną grą otulającego światła pod zna-
kiem energii i relaksu.
 

Zimna mgła 

Strumień rozpylony, bardzo cienki, niemal aksamitny; idealnie nadaje się do chłodnego prysz-
nica połączonego z hammamem. Nadaje ciału przyjemnego uczucia tonizacji i witalności.

Lekki deszcz 
Średniej wielkości kropelki i strumień o stożkowatym kształcie. 

Tropikalny deszcz 
Strumień silniejszy i bardziej energiczny w stosunku do poprzedniego, z efektem “masażu”.

Deszczownia 
Dwie dysze “deszczownie”, znajdujące się w suficie kabiny, stymulują układ krążeniowo-
-wieńcowy; uregulowane są tak, aby wypływała z nich woda umiarkowanie zimna, są 
idealne po saunie fińskiej, aby cieszyć się pełnym błogostanem (w tym przypadku nie 
należy całkowicie otwierać kurka: należy unikać gwałtownych strumieni wodnych; 
głowa musi być zmoczona na końcu ).

Kaskada 

Regulowany strumień wodny wypływający ze ściany, jest w stanie wykonać delikatny 
masaż mięśni szyi oraz pleców.

Prysznic ręczny 
Doskonale ochładza i tonizuje skórę oraz mięśnie 

programy

funkcje sterowane ręcznie.

SASHA prysznic 
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Armatura
Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy ustawić temperaturę wody na wybranej wartości.

W programie “Zimna mgła” wypływa tylko zimna woda. 

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

� Maksymalna temperatura wymieszanej wody nie może nigdy przekraczać 45 °C!

 Sprawdzić temperaturę wody: 
- ująć ręczny prysznic.
- przesunąć pierścień (G) przełącznika na odpowiednią pozycję i obrócic kurek (R), aby 
wypłynęła woda.

 Kiedy woda posiada wybraną temperaturę, obrócić pierścień (G) na pozycję:

- A: jeżeli mają Państwo zamiar korzystać z programów prysznica emocjonalnego (włącza-
nych za pomocą wyświetlacza).

- B: aby korzystać z deszczowni.
- C: aby korzystać z kaskady
- D: aby korzystać z ręcznego prysznica.

Kaskada
Umieszczona na ścianie w głębi, wypływa z niej strumień w kształcie deszczu. Może być obra-
cana, aby dostosować kierunek wypływu wody do Państwa preferencji.

Po każdym użyciu należy pamiętać, aby zakręcić kurek (R) i ustawić pierścień przełącznika na 
symbolu “deszczownie”.
Jeśli została wybrana temperatura przekraczająca 38 °C, należy ustawić gałkę (M) mieszacza 
przed ogranicznikiem ruchu.

używanie funkcji 
sterowanych ręcznie

P

M

38 °C
100 °F

38

50

G
R

A

B

C

D
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 Ustawić temperaturę wody jak wskazano powyżej.

W programie “Zimna mgła” wypływa tylko zimna woda. 

 Przesunąć pierścień (G) przełącznika na wskazaną pozycję, następnie otworzyć kurek (R).

 Włączyć wyłącznik główny: system przechodzi w stan “oczekiwanie na polecenia” i 
przycisk ON/OFF wyświetlacza zaświeci się na biało.

 Nacisnąć przycisk ON/OFF: zaświecą się przyciski odpowiadające programom oraz 
przycisk alarmu. Teraz wyświetlacz jest gotowy na przyjęcie poleceń.

PRZYPISY 
-  Ten stan trwa około minuty, po czym jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, system po-

wraca do stanu “oczekiwanie na polecenia”.
- Uruchomienie jakiegokolwiek przycisku jest połączone z sygnałem akustycznym.

 Wybrać jeden z trzech programów i uruchomić go naciskając jeden ze wskazanych 
przycisków (po naciśnięciu przycisk zaświeci się na niebiesko):

- Zimna mgła

- Lekki deszcz

- Tropikalny deszcz

 Każdy program może być wyłączony w dowolnym momencie naciskając odpowiedni 
przycisk danego programu. 
Można również przejść z jednego programu na inny: należy wcześniej wyłączyć działają-
cy program a następnie nacisnąć przycisk wybranego programu. 

Po zakończeniu działania, program można ponownie uruchomić naciskając odpowiedni 
przycisk 

Po każdym użyciu należy pamiętać, aby zakręcić kurek (R) i ustawić pierścień przełącznika na 
symbolu “deszczownie”.
Jeśli została wybrana temperatura przekraczająca 38 °C, należy ustawić gałkę (M) mieszacza 
przed ogranicznikiem ruchu.

 Każdemu programowi odpowiada ustalone barwne światlo (na wyświetlaczu zaświeci 
się przedstawiony symbol), opracowane tak, aby podkreślić odczucie błogostanu i relak-
su Sashy.
W celu uzyskania większych szczególów odnieść się do rozdziału “Cromodream®” . 

czynności wstępne

każdy program trwa 
około 1 minuty

GR

jak włączyć 
programy
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Programy wellness
Sasha oferuje wiele możliwości jeśli chcą Państwo pozbyć się codziennej szarości w saunie lub 
zrelaksować w gorącej parze hammamu.
Używanie w kolejności różnych programów i to jeszcze połączonych z sugestywna muzyką 
płynącą z głośników sauny i/lub hammamu jest ekscytującym doświadczeniem błogostanu 
oraz zachętą do poświęcenia więcej czasu dla siebie.

Oto kilka przykładów:

 Zacząć od programu charakteryzującego się niższą temperaturą, aby później “wspiąć 
się” i doświadczyć efektu wyższych temperatur. 

 W saunie, wybrać program biosauny aby później przejść do sauny rzymskiej a na-
stępnie fińskiej.

 Natomiast w hammamie należy wybrać program tepidarium aby później przejść do 
hammamu a następnie do calidarium.

Sasha w wersji 3 modułowej (sauna+prysznic+hammam) oferuje jeszcze więcej możliwości-
“błogostanu”; oto przykład następujących po sobie programów, które są zwykłą propozycją 
oraz zachętą do doświadczenia różnych wariantów oferowanych przez Sashę.

 Zacząć od seansu w hammamie (max. 30 minut).

 Przejść pod prysznic i wybrać program “zimna mgła” ; następnie odpocząć przez około 
10-15 minut.

 Teraz przejść do sauny i wybrać program “biosauna” (około10-15 minut).

 Ponownie przejść pod prysznic i wybrać program “prysznic tropikalny”; następnie od-
począć przez około 20 minut.

 Na życzenie, można ponownie skorzystać z sauny o wyższej temperaturze (na przykład 
sauny fińskiej, max. 10-12 minut)

 Energiczne smagnięcie deszczownią (woda umiarkowanie zimna), ostatni seans odpo-
czynku w ciszy i spokoju przed wznowieniem kontaktów z codziennością.

Każdy program powinien być używany zgodnie ze sposobami przedstawionymi w odpowied-
nich rozdziałach.

Nie należy przesadzać z długością pobytu: należy zawsze ufać odczuciom przesyłanym przez 
Państwa ciało.

przebieg “pionowy”

przebieg “ukośny”
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Cromodream®
Funkcja Cromodream® wykorzystuje właściwości kolorów, pobudzających i jednocześnie regu-
lujących nasze nastroje. Mają one szczególne znaczenie psychologiczne, działanie dobrze okre-
ślonych barwnych sekwencji ma wpływ na dobre samopoczucie i równowagę wewnętrzną.

Cromodream® pozwala zanurzyć się w barwnej “kąpieli” o odcieniu stałym lub zmiennym w 
zależności od wybranych na wyświetlaczu cykli.

Białe. Służy jako światło obsługi

 Niebieski. Ułatwia relaks i rozluźnienie, działa uspokajająco na centralny system ner-
wowy; przygotowuje do odpoczynku i ułatwia sen.

 Pomarańczowy. Powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, dla osób zmęczonych 
jest ładunkiem witalności i “doładowania”; pobudza głęboki oddech.

 Żołty. Pomaga w koncentracji, zwalcza depresję;poprawia nastrój i ogólne dobre 
samopoczucie pobudzając radość i jasność umysłu.

 Zielony. Ułatwia sen i normalizuje stany drażliwości; jego neutralna energia posiada 
właściwości równoważące, dając pogodę i wewnętrzny spokój.

Relaks 
Składa się z kolorów granatowego/pomarańczowego/niebieskiego/białego, ta sekwen-
cja ułatwia odprężenie i relaks; nuta koloru pomarańczowego wpływa na ocieplenie se-
kwencji z tendencją do kolorów “zimnych”.

Sunlight 
Zestaw trzech kolorów (żółty/pomarańczowy/biały), przerywany chwilami koloru niebie-
skiego i fioletowego, przywołuje dobroczynne działanie światła słonecznego; kolor żółty 
i fioletowy na przemian, poprawia nastrój oraz równowagę psycho-fizyczną.

Cromodream 
Cykl ten oferuje doświadczenie całego zestawu kolorów; kolory ułożone zgodnie z ich 
uzupełnianiem się, przyjemnie rozpływają się jeden w drugim, dając uczucie pełnego za-
dowolenia.

Po włączeniu wyłącznika głównego, światło obsługi (białe) zaświeci się automatycznie.

kolory o 
stałym świetle

sekwencje barwne
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Z każdym programem związane jest ustalone barwne światło, zaprojektowane tak, aby pod-
kreślić poczucie komfortu i relaksu Sashy.

Po uruchomieniu wybranego programu, na wyświetlaczu zaświeci się symbol odpowiadają-
cy Cromodream® i jego sekwencja rozpoczyna się automatycznie. 

- Biosauna
Zestawiona sekwencja: Cromodream

- Sauna Rzymska
Zestawiona sekwencja: Sunlight

- Sauna Fińska
Zestawiona sekwencja: Relaks

- Zimna mgła
Zestawiona sekwencja: Relaks

- Lekki deszcz
Zestawiona sekwencja: Cromodream

- Tropikalny deszcz
Zestawiona sekwencja: Sunlight

- Tepidarium
Zestawiona sekwencja: Cromodream

- Hammam
Zestawiona sekwencja: Sunlight

- Calidarium
Zestawiona sekwencja: Relaks

Aby przejść z sekwencji kolorów do światła o stałej barwie należy postępować w następujący sposób:

 Nacisnąć przycisk ON/OFF: sekwencja kolorów zostanie wyłączona, zgaśnie symbol od-
powiadający Cromodream® i zostanie wyświetlony ustalony kolor o stałym świetle.

 Aby przejść do następnego koloru należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk; sekwen-
cja kolorów o stałym świetle jest następująca:

biały - niebieski - pomarańczowy - żółty - zielony

 Aby zgasić światło należy wybrać sekwencję o stałym kolorze i nacisnąć przycisk ON/OFF.

zestawienie 
sekwencjie barwne

 - programy

wybór kolorów 
o stałym świetle

Wyłączenie

Sauna

Hammam

Prysznic
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System audio
Jeśli dyfuzory akustyczne Sashy podłączone są do radiofonii przewodowej , ustawienie i pro-
gramowanie muzyki musi odbywać się za pomocą systemu sterującego tą instalacją.

Natomiast jeśli dyfuzory akustyczne są podłączone do zestawu audio Jacuzzi® (opcja), 
należy odnieść się do poniższych informacji.

 
Przed rozpoczęciem używania systemu audio, odtwarzacz MP3 musi być w stanie komuniko-
wać z urządzeniem Bluetooth® Sashy; należy więc “połączyć ” obydwa urządzenia w procesie 
rozpoznania nazywanego “pairingiem”:

 Upewnić się czy wyświetlacz jest włączony (symbol oraz przyciski odpowiadające syste-
mowi audio świecą się). 

 Aby przeprowadzić “pairing” należy posłużyć się wskazówkami zawartymi w instrukcji 
odtwarzacza MP3.

W celu używania systemu audio Sasha, należy wybrać urządzenie Bluetooth® nazywane “BT 
Jacuzzi”; odpowiadający mu kod dostępu to 0000.

Urządzenie Bluetooth® Sashy znajduje się w tylnej ścianie modułu, w którym został zainstalo-
wany zestaw audio i działa za każdym razem gdy Sasha jest włączona.

 Po zakończeniu procesu rozpoznania (pairing) i po wykonaniu połączenia mogą Państwo 
używać dyfuzorów akustycznych Sashy w celu słuchania Państwa ulubionych utworów.

 Zalecamy ustawić odtwarzacz MP3 w miejscu nie narażonym na bryzgi wody i wysokie tem-
peratury, wykonywać różnego rodzaju regulacje za pomocą przycisków wyświetlacza Sashy.

Po zespoleniu obydwóch urządzeń, odtwarzacz MP3 i urządzenie Bluetooth® Sashy mogą 
połączyć się bez konieczności przeprowadzenia ponownego procesu rozpoznania; proces ten 
musi być jednak przeprowadzony w przypadku gdy zostaną anulowane zapamiętane usta-
wienia, na przykład w razie wykonanej naprawy lub inicjalizacji (reset).

Resetowanie głośności (przycisk “mute”)
 Ten przycisk należy nacisnąć w celu tymczasowego obniżenia głośności; po jego po-

nownym wciśnięciu, głośność powoli powróci do zapamiętanego poziomu.

Regulowanie głośności
 Nacisnąć przyciski + lub - aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

 

- Po wyłączeniu Sashy, zostaje zapamiętany poziom głośności czynny w tym momencie i przy 
kolejnym włączeniu urządzenia zostaje on utrzymany.

- W celu zapoznania się z pozostałymi funkcjami odtwarzacza MP3, należy odnieść się do 
strony web producenta, wskazanej na opakowaniu oraz do odpowiedniej instrukcji użycia, 
skrupulatnie przestrzegając również wskazanych ostrzeżeń.

czynności wstępne

funkcje
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Alarmy
Podłączenie do obwodu alarmowego musi być wykonane w trakcie instalowania, postępując 
zgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji instalowania.

 Po naciśnięciu tego przycisku (przez około 1 sekundę), zaczyna on migać i automatycz-
nie włączy się sygnalizator alarmu (dzwonki, buzery, lampki, itd.): jego działanie trwa do 
ponownego naciśnięcia przycisku.

Włączenie tej funkcji przerywa wszystkie inne funkcje działające w tym momencie (za wyjąt-
kiem odkamieniania).

Alarm działa również wtedy gdy wyświetlacz jest zablokowany (patrz odpowiedni rozdział).

Funkcje związane z blokadą klawiatury
Blokada klawiatury aktywuje następujące sposoby użytkowania:

- Synchronizację świateł 
Sekwencja kolorów będzie taka sama dla wszystkich modułów Sashy (hammam, sauna, prysznic). 

- Tepidarium, Hammam, Calidarium 
Czas trwania każdego z tych programów wynosi zawsze 45 minut lecz po jego zakończeniu 
następuje przerwa trwająca około 3 minuty po czym funkcja włączy się automatycznie i bę-
dzie trwać kolejne 45 minut, po niej ponownie następują 3 minuty przerwy i tak dalej; całość 
trwa przez okres 12 godzin.

 Upewnić się, czy żadna funkcja nie działa i czy wyświetlacz, który chce się zablokować 
znajduje się w stanie “oczekiwanie na polecenia” (tylko przycisk ON/OFF świeci się białym 
kolorem).

 Nacisnąć przycisk z lewej strony przycisku ON/OFF i w ciągu 3 sekund przycisk z prawej 
strony: klawiatura zaświeci się i przycisk ON/OFF miga przez krótką chwilę.

 Teraz należy wybrać żądany program.

 Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk “ON/OFF” i w ciągu 3 sekund przycisk 
“alarm” (ta czynność musi być wykonana na tej samej klawiaturze, na której  została usta-
wiona blokada).

- Blokada działa tylko na tą klawiaturę, na której została ona ustawiona.

- Po włączeniu blokady klawiatury , nie będzie można używać innej funkcji od tej wybranej; 
będzie jednak działać funkcja audio i alarm; ta ostatnia funkcja, jeśli jest włączona, przerwie 
ewentualnie trwający program; jednakże niezależnie od tego czy został uruchomiony alarm 
lub ewentualnie działający program zakończy się normalnie, blokada klawiatury będzie 
wciąż aktywna.

+

jak postępować
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Konserwacja zwyczajna
 Jest wystarczające osuszenie różnych elementów; jeśli okaże się konieczne przeprowadze-

nie bardziej dokładnego czyszczenia, należy usunąć ewentualne plamy szmatką zamoczoną 
w wodzie z mydłem lub łagodnym detergencie, następnie opłukać czystą wodą i wysuszyć.
Pozostawić otwarte szklane drzwi: ułatwi to usunięcie wilgoci wewnątrz.

Nie używać ostrych ściereczek, detergentów w proszku ani innych rozpuszczalników.

Prysznic ręczny wyposażony jest w filtr, który może się zatkać nieczystościami i/lub kamie-
niem: oczyścić go używając zwykłego płynu odkamieniającego, postępując według instrukcji 
na opakowaniu. 

 Czyścić kryształowe ściany używając zwykłych środków czyszczących do szkła dostęp-
nych w handlu.

Oparcie pod plecy, ławka, podesty, miseczka na wodę  
 Jeśli zajdzie konieczność przesunięcia ławki, należy najpierw odłączyć znajdujący się 

pod nią łącznik świateł.

Jeśli okaże się konieczne usunięcie podestów, należy posłużyć się  otworami  na koń-
cach, aby włożyć odpowiednie narzędzia do podnoszenia. 
Aby wyjąć miseczkę wystarczy ją podnieść do góry.

 Wysuszyć jej powierzchnie; w obecności plam można użyć wody z mydłem, zawsze 
wykonując ruchy okrężne.

Nie należy używać produktów na bazie kwasu solnego, i/lub  wodorotlenku  sodu (soda kau-
styczna, itd.).

Ściany
 Uporczywy brud usuwać gorącą wodą, ewentualnie z dodatkiem neutralnego mydła.

Oparcie pod plecy, ławki, podesty, obudowa pieca 
 Jeśli zajdzie konieczność przesunięcia również dużej ławki, należy najpierw odłączyć 

znajdujący się pod nią łącznik świateł.
Aby usunąć obudowę pieca wystarczy po prostu podnieść ją do góry.

 Natychmiast wytrzeć miękką ściereczką ewentualne resztki wody.

 Uporczywy brud usuwać gorącą wodą, ewentualnie z dodatkiem neutralnego mydła.

 Kamienie są produktem naturalnym. Należy okresowo sprawdzać czy nie są popękane: 
w tym przypadku wymienić je.

 Umyć kamienie pod bieżącą wodą; następnie umieścić je na piecu.

�  Nie kłaść kamieni warstwami! Starać się zawsze pozostawić nieco wolnego 
miejsca pomiędzy jednym kamieniem a drugim tak, aby gorące powietrze po-
chodzące z dołu mogło swobodnie krążyć.

kontrola i wymiana 
kamieni w saunie

armatura
części aluminiowe

dysze
deszczownia

prysznic ręczny

kryształowe ściany

wnętrza hammamu 
i prysznica

zewnętrzna oprawa wykoń-
czeniowa (nie drewniana)

wnętrza sauny
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Odpływy kanalizacyjne 
Odpływy kanalizacyjne z czasem mogą się zatkać; jeśli zauważy się problemy z odpływem 
wody z brodzika (pod podestem) należy wyczyścić koszyczki znajdujące się w odpływach.

 Usunąć podesty i miseczkę na wodę (w hammamie należy również przesunąć ławkę).

 Podnieść pokrywki odpływów i wyjąć koszyczki, wyczyścić je.

 Włożyć koszyczki, zamknąć pokrywki odpływów i ustawić na swoim miejscu usunięte 
poprzednio elementy.

hammam
sauna 

prysznic

Konserwacja nadzwyczajna
Te operacje muszą być wykonane przez personel wykwalifikowany.

 Uporczywy brud można wyczyścić za pomocą roztworu składającego się z 3/4 wybie-
lacza i 1/4 wody: rozpylić otrzymany w ten sposób roztwór  i pozostawić na kilka godzin; 
następnie spłukać.
 Jeśli plamy są bardzo uporczywe lub obecne są lekkie zarysowania, można używać delikat-
nej pasty ściernej, polerując powierzchownie (ruchami okrężnymi) zainteresowaną powierzch-
nię gładką gąbką. Następnie dokładnie opłukać ciepłą wodą i wysuszyć miękką ściereczką.
 Przypadkowe plamy substancji chemicznych (kwasy, rozpuszczalniki, produkty na ba-
zie acetonu) muszą być natychmiast usunięte wodą z mydłem.

Jeśli w instalacji hydraulicznej, która zasila urządzenie, nie zostało zamontowane urządzenie 
odwapniające, należy okresowo sprawdzać czy w parowniku nie tworzą się kamienne naro-
sty, które mogą wpłynąc na prawidłowe funkcjonowanie grzałek.
Jeśli okaże się konieczne usunięcie wapiennych osadów, należy postępować w następujący sposób:

 Zdjać pokrywę z parownika i upewnić się czy jest napełniony wodą (poziom: około 10 
cm od otworu).

 Wlać płyn odkamieniający do parownika, postępując zgodnie z instrukcjami na jego 
opakowaniu.

 Wybrać program “biosauna” i doprowadzić wodę do wrzenia przez około 10 minut; na-
stępnie ochłodzić.

 Podłączyć wąż do końcówki wylotowej pod parownikiem, przygotować naczynie do 
zbierania brudnej wody.
Otworzyć kran znajdujący się powyżej końcówki wylotowej węża.

 Opłukać parownik kilka razy; po zakończeniu czynności, zakręcić kran powyżej koń-
cówki wylotowej i usunąć węża użytego do spuszczenia wody. Napełnić parownik czystą 
wodą i założyć pokrywę.

PRZYPIS: jeśli parownik nie jest używany przez dłuższy okres czasu należy go opróżnić.

uporczywy brud i zarysowania 
na ławce, oparciu pod plecy, 

podestach i/lub miseczce 
na wodę w hammamie.

zewnętrzna oprawa wykoń-
czeniowa (nie drewniana)

usuwanie osadu 
kamiennego z parownika 

(biosauna, sauna rzymska)
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Jeśli konieczne jest wykonania cyklu odkamieniania, zaleca się również wyczyścić miseczkę 
na nieczystości pod generatorem pary.

 Odłączyć zasilanie wyłączając wyłącznik główny.

 Podnieść drążek oświetlenia (wyciągając nieco odpowiedni kabel z panelu ) i zdjąć pa-
nel pokrywający, podnosząc go tak, aby odczepić go z podpór (odnieść się do instrukcji 
instalowania). 

 Zdjąć pokrywę z przedziału technicznego.

 Sprawdzić czy w miseczce na nieczystości (RG) nie ma osadu kamiennego; w przeciw-
nym razie należy ją wyczyścić.

 Przykręcić miseczkę, podłączyć do sieci zasilania i sprawdzić czy, podczas kolejnej fazy 
płukania i napełniania wodą, zbiornik nie wypełnił się resztkami osadu kamiennego.
Powtórzyć czynność do momentu gdy woda w zbiorniku nie będzie przezroczysta.

 Przykręcić miseczkę i przystąpić do montażu pokrywy i panelu.
Włączyć wyłącznik główny.

W zależności od jakości wody i częstości używania hammamu, należy okresowo prze-
prowadzić nadzwyczajną konserwację kotła. 
Dla tego rodzaju interwencji lub dla zaprogramowanej konserwacji, należy zwrócić się do 
upoważnionego Ośrodka Serwisu.

Zawory termostatyczne wyposażone są w filtry sitkowe do przechwytywania ewentualnych 
zanieczyszczeń. Z czasem filtry te mogą się zatkać a zatem zmniejszyć osiągi mieszacza; aby 
oczyścić zawory należy postępować w następujący sposób:

 Wyłączyć wodę (ciepłą i zimną), która zasila kabinę prysznicową.

 Spuścić wodę z zespołu mieszającego ustawiając pierścień przełącznika (S) na symbolu 
“prysznic ręczny” i całkowicie otworzyć zawór odcinający (R); następnie zamknąć zawór 
odcinający ustawiając gałkę na poprzedniej pozycji.

 (1-2) Zdjąć korek (T) z gałki mieszacza, ewentualnie podważając go śrubokrętem.

 (3-4)Wyjąć śrubę (V) i wyciągnąć gałkę (M).

 (5-6) Odkręcić nasadkę (C) następnie wyjąć pierścień mieszacza (G).

 (7) Wyjąć zawór termostatyczny (P).
Oczyścić filtry siatkowe szczoteczką i opłukać; w przypadku obecności kamiennych naro-
stów, usunąć je za pomocą specyficznych produktów.
Zamontować różne elementy postępując w odwrotnej kolejności; należy uważać, aby po-
prawnie zamontować gałkę zaworu odcinającego (R).

Zamontować zawór termostatyczny tak, aby śruba bez łba (Q) była skierowana do dołu, w 
ten sposób dopasuje się do rowka w mosiężnym korpusie.

czyszczenie miseczki 
na nieczystości 

(hammam)

czyszczenie zaworów 
termostatycznych
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generator pary hammamu (kocioł)
Wszystkie modele
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W razie trudności (komunikaty na klawiaturze)

Przede wszystkim należy odnieść się do sygnalizacji opisanych w rozdziale dotyczącym 
używanej funkcji lub tej, którą chcą Państwo używać.
Jeżeli nie rozwiąże to problemu, należy odnieść się do tego co zostało opisane poniżej, 
ponieważ mogło dojść do nieprawidłowego działania, które będzie wymagało interwen-
cji Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

 Hammam
 Ilość sesji wykonanych programów przekracza 40.

Ten komunikat przypomina o tym, że mają Państwo do dyspozycji tylko kilka sesji hammam, 
tepidarium i/lub calidarium, po czym musi zostać wykonany cykl odkamieniania.

 Hammam
 Została osiągnięta maksymalna ilość (60) programów; system jest zablokowany.

Należy wykonać cykl odkamieniania (patrz odpowiedni rozdz.).

Hammam
 Nie można włączyć jednego lub więcej programów.

- Jeśli dopiero co został włączony, należy odczekać kilka minut, aby pozwolić komputerowi 
pokładowemu zainicjalizować elektroniczny system sterowania; jeśli próbowali Państwo uru-
chomić program natychmiast jeden po drugim, należy najpierw odczekać aż zostanie wyko-
nane opróżnienie i wypłukanie generatora pary.
- Spróbować również nacisnąć przycisk wybranego programu, odczekać aż się wyłączy i po-
nownie go nacisnąć w ciągu 20 sekund.
- Mogla zostać uruchomiona blokada klawiatury (odnieść się do odpowiedniego rozdz.)
- Klawiatura może być uszkodzona. Zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Hammam
 Został przypadkowo uruchomiony cykl odkamieniania.

Nie należy wlewać żadnego płynu do otworu wlewowego i przerwać cykl jak wskazano w od-
powiednim rozdziale; alternatywnie odczekać aż minie10 minut od chwili naciśnięcia przyci-
sku tak, aby program automatycznie się wyłączył.

Hammam
 Nie zostało wykonane napełnienie/spuszczenie wody z generatora pary.

Sprawdzić czy instalacja hydrauliczna działa poprawnie; spróbować wyłączyc i ponownie 
włączyć wyłącznik główny, odczekać aż zostanie zakończony proces opróżnienia i płukania 
po czym spróbować ponownie uruchomić funkcję: jeśli problem nadal istnieje należy zwrócić 
się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

 Biosauna/Sauna Rzymska
 Brak wody w parowniku.

Napełnić parownik do około 10 cm od otworu.

�  Przed napełnieniem zbiornika parownika, jeśli wcześniej działał, należy od-
czekać przynajmniej 5 minut aż element grzewczy wewnątrz urządzenia 
ochłodzi się.

Sauna i/lub Hammam
 Mógł zadziałać termobezpiecznik (sauna) i/lub termostat (hammam).

10Spróbować odczekać kilka minut, aż komunikat zniknie; jeśli tak się nie stanie, spóbować 
wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik główny a następnie ponownie uruchomić program. 
Jeśli problem nadal istnieje należy zwrócić się do Ośrodka Serwisu  Jacuzzi®.
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Sauna/Hammam
 Czujnik temperatury może być uszkodzony.

Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik główny a następnie ponownie urucho-
mić funkcję: jeśli problem nadal istnieje należy zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Sauna/Prysznic/Hammam
 System elektronicznego sterowania nie może się zespolić.

Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik główny a następnie ponownie urucho-
mić funkcję: jeśli problem nadal istnieje należy zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Sauna/Prysznic/Hammam
 System kontroli oświetlenia może być uszkodzony.

Zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Sauna/Prysznic/Hammam
Klawiatura nie może połączyć się z elektronicznym systemem sterowania.

Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik główny a następnie ponownie urucho-
mić funkcję: jeśli problem nadal istnieje należy zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

Sauna
Funkcja nagle się kończy: 

- Mógł zostać ukończony czas działania.
- Drzwi mogą być otwarte; jeśli ten warunek utrzyma się przez okres czasu równy około 10 
minutom, czujnik znajdujący się w drzwiach przerywa tą funkcję.

Hammam
Funkcja nagle się kończy: 

- Mógł zostać ukończony czas działania.
- Mogla zostać uszkodzona grzałka generatora pary (hammam).
- Drzwi mogą być otwarte; jeśli ten warunek utrzyma się przez okres czasu równy około 10 
minutom, czujnik znajdujący się w drzwiach przerywa tą funkcję.

Sauna/Hammam
Nie można uruchomić programów z klawiatury. 

- Ponadto sprawdzić, jeśli nie został zamontowany system zdalnego sterowania, czy zestaw 
przełączników (dip-switch) w skrzynce elektronicznej nie  został skonfigurowany tak, jakby 
system ten był obecny.
- Spróbować również nacisnąć przycisk wybranego programu, odczekać aż się wyłączy i po-
nownie go nacisnąć w ciągu 20 sekund.
- Mogla zostać uruchomiona blokada klawiatury (odnieść się do odpowiedniego rozdz.)
- Klawiataura może być uszkodzona. Skontaktować się z Punktem Serwisowym Jacuzzi®.
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Zamieszczone dane i właściwości nie zobowiązują firmy Jacuzzi Europe S.p.A., zastrzegającej sobie prawo do 
wnoszenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne bez konieczności 
informowania o tychże zmianach

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

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

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® SPA & BATH LTD
Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI® WHIRLPOOL GMBH
Hauptstrasse 9-11 • D-71116 Gärtringen • Deutschland
Tel. +49 (0)7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu
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