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Ostrzeżenia
• Wszystkie wymiary podane są w centymetrach
• Przedstawione rysunki nie są podane w skali
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DOKŁADNIE
PRZEANALIZOWAĆ INSTRUKCJE I RYSUNKI.



Informacje ogólne

Q Aby podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej nakazuje się

Q Sprawdzić czy został przygotowany odpływ (1) jak również

zamontowanie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który zapewni całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepięciowej III; urządzenia te muszą być umieszczone w obszarze,
który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa łazienek.

podłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej (2).
UWAGA: (IEC 60335-1/A2) Ciśnienie w instalacji wod nej,
która zasila urządzenie nie może przekraczać 600



kPa (6 bar).
“twardej” wody należy zamontować w insta Wlacjiprzypadku
wodnej zasilającej urządzenie, zmiękczacz wody tak,
aby zmniejszyć i/lub uniknąć osadzania się kamienia

Tam gdzie jest to przewidziane, muszą być przygotowane odpowiednie urządzenia, będące częścią stałej
instalacji oraz zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które wyłączają urządzenie z sieci.

Wyłączniki i urządzenia elektryczne, zgodnie z przepisami, muszą być umieszczone w obszarze niedostępnym dla osoby używającej urządzenie.

Q Montaż przyrządów elektrycznych oraz urządzeń (gniazdka,

wyłączniki, itd.) w łazienkach musi być zgodny z rozporządzeniami prawnymi oraz normami obowiązującymi w każdym Kraju.

podczas przemieszczania szklanych ścianek
 UWAGA:
należy używać WYŁĄCZNIE odpowiednich przyssawek
do szkła, odpowiadających ich ciężarowi. Ponadto należy używać specjalnych rękawic ochronnych.
Podczas instalowania należy chronić brodzik
 UWAGA:
przed ewentualnymi uderzeniami lub otarciami.



Instalacja elektryczna budynku musi być wyposażona w wyłącznik różnicowy, którego prąd zadziałania
nie przekracza 30 mA.



Jeżeli instalacja elektryczna budynku nie jest w stanie zapewnić stałego zasilania, zaleca się zamontować przed urządzeniem, stabilizator napięcia, odpowiednio zwymiarowany do mocy urządzenia.

Q Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w

miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i/lub na kurz, wibracje czy w warunkach ekstremalnej wilgoci.

Q Kabiny prysznicowe Bali shower/Bali hammam posiadają zacisk oznaczony symbolem , położony z tyłu ramy, do podłączenia ekwipotencjalnego otaczających mas metalowych (normy
EN 60335.2.105).

Q Przed zamknięciem kabiny prysznicowej, wykonać próbny

cykl różnych funkcji, sprawdzając idealną szczelność wszystkich rur i podłączeń.

Q Urządzenie wyposażone jest w system oświetlenia zgodny z

Bezpieczeństwo elektryczne

normami EN 62471, Grupa klasyfikacji ryzyka lamp: nie zawiera
zagrożenia.
Nie należy obserwować ich bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych (lornetek, aparatów fotograficznych, lup).

Kabiny prysznicowe Bali shower/Bali hammam są urządzeniami bezpiecznymi, zbudowanymi zgodnie z normami EN 603351, EN 60335-2-105, EN 61000, EN 55014-1, EN 55014-2.



UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasilania elektrycznego.

Q Montaż musi zostać wykonany przez personel wykwalifikowa-

ny, który musi zagwarantować przestrzeżenie obowiązujących
rozporządzeń krajowych , jak również być upoważnionym do
przeprowadzenia instalowania.

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



Do odpowiedzialności instalatora należy wybór materiałów odpowiednich do użycia, poprawne wykonanie
prac, sprawdzenie stanu instalacji, do której zostaje
podłączone urządzenie i jej zdolność do zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania, związanego z zabiegami konserwacyjnymi i kontrolą instalacji.

Q Montaż został wykonany przez personel niewykwalifikowany i/
lub nie uprawniony do wykonania pracy.

Instalacja elektryczna oraz instalacja uziemienia budynku muszą być sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz specyficznymi rozporządzeniami krajowymi.

QNie zostały przestrzeżone dyspozycje dotyczące montażu i konserwacji zawarte w niniejszej instrukcji.



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

Q Do montażu zostały użyte materiały nieodpowiednie i/lub nie
posiadające certyfikacji.
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QKabiny prysznicowe zostały zamontowane niezgodnie z powyższymi przepisami.

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

QZostały przeprowadzone czynności niepoprawne, które zmniejszają stopień ochrony przed strumieniami lub modyfikują ochronę
przed porażeniem prądem w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu lub też stwarzają warunki do anomalnych izolacji,
dyspersji prądu lub przegrzania.

Upewnić się czy ujścia pary nie są zatkane.
NIE można korzystać z innych generatorów pary (np., produkowanych przez osoby trzecie) w kabinie prysznicowej
Jacuzzi®.

Q Zostały zmienione czy zmodyfikowane komponenty lub części
urządzenia w stosunku do stanu dostawy, uwalniając tym samym
Producenta od odpowiedzialności.

UWAGA! Wydobywająca się para ma temperaturę
około 100 °C! Nie trzymać nóg na linii wylotu pary
lub trzymać je co najmniej 40 cm od dysz wylotowych (dystrybutorów).

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

Jest absolutnie zabronione używanie kabiny prysznicowej
do celów innych niż te, które zostały wyraźnie przewidziane.
Firma Jacuzzi® nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenia

Jeżeli urządzenie używane jest przez osoby inne niż Kupujący, musi on odpowiednio przeszkolić użytkowników w zakresie poprawnego użytkowania kabiny prysznicowej oraz
przepisów bezpieczeństwa.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej
i / lub poznawczej tylko wtedy, gdy są one nadzorowane lub
posiadają wiedzę niezbędną do bezpiecznego korzystania
z urządzenia jak również mających świadomość o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania.



Dzieci muszą być nadzorowanie, aby nie bawiły się urządzeniem i nie wykonywały czynności zastrzeżonych dla osób
dorosłych i/lub wyspecjalizowanych (czynności konserwacji, czyszczenia, itd.).

Po zakończeniu używania należy wyłączyć wyłącznik
główny zainstalowany na linii zasilania urządzenia.

Konserwacja zwyczajna
Części aluminiowe
Q Jest wystarczające osuszenie różnych elementów: jeśli okaże się

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

konieczne przeprowadzenie bardziej dokładnego czyszczenia, należy
usunąć ewentualne plamy szmatką zamoczoną w wodzie z mydłem
lub łagodnym detergencie, następnie opłukać czystą wodą i wysuszyć.

Kabiny prysznicowe Jacuzzi® muszą być używane tylko i wyłącznie w pomieszczeniu.
Upewnić się czy instalacja została wykonana przez personel
wykwalifikowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi oraz rozporządzeniami.

Pozostawić otwarte szklane drzwi: ułatwi to usunięcie wilgoci
znajdującej się wewnątrz kabiny.

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

Należy zachować ostrożność podczas wchodzenia i/lub wychodzenia z kabiny prysznicowej ponieważ powierzchnie
mogą być bardzo śliskie.

Szklane ścianki
QSpłukać szklane ścianki czystą wodą, ewentualnie wytrzeć je
szmatką; nie używać gąbki z włókna i/lub środków czystości w
kremie lub proszku

Czas używania kabiny prysznicowej (w szczególności łaźni
tureckiej) musi odpowiadać stopniowi tolerancji użytkownika. Należy natychmiast wyjść z kabiny prysznicowej w razie
zmęczenia i/lub złego samopoczucia.

Brodzik, ścianka, dach
Q Elementy te wykonane są z metakrylanu, który może być
czyszczony po prostu wycierając do sucha jego powierzchnię po
użyciu; w razie obecności plam, można użyć zwykłego detergentu lub wody z mydłem.

W łaźni tureckiej maksymalna osiągnięta temperatura wynosi około 45-50 ° C, począwszy od początkowej temperatury
kabiny prysznicowej (i pomieszczenia) równej około 20 ° C.

Nie należy używać produktów zawierających podchloryn
sodu (wybielacz, kwas solny, itd.) i/lub wodorotlenek sodu
(soda kaustyczna, itd.).

Przypis: w celu zapewnienia optymalnej wydajności generatora pary konieczne jest, aby napięcie zasilania było równe
wartości znamionowej (230 V ~).
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Nie należy absolutnie używać płynnych lub proszkowanych
środków ściernych, wełny stalowej, produktów woskowych, środków wybielających lub mocno chlorowanych, chemicznych środków czyszczących zawierających silne kwasy lub zasady.

Odpływ kanalizacyjny
QOdpływ kanalizacyjny z czasem może się zatkać;
jeśli zauważy się problemy z odpływem wody z brodzika należy wyczyścić koszyczek znajdujący się w
odpływie kanalizacyjnym.
- Podnieść pokrywkę odpływu kanalizacyjnego i
wyjąć koszyczek, wyczyścić go.
- Włożyć koszyczek, zamknąć pokrywkę odpływu
kanalizacyjnego.

Dozownik pary
Q Jest możliwe usunięcie elementów
dozownika, jak pokazano na rysunku, w
celu ułatwienia czynności czyszczenia.
Przestrzegać zaleceń dotyczących elementów wykonanych z metakrylanu
(brodzik,ścianka, dach); po zakończeniu czyszczenia, ponownie zamontować elementy na korpusie dozownika.

Konserwacja nadzwyczajna
GENERATOR PARY
Q W zależności od jakości wody i częstości używania łaźni
tureckiej, należy okresowo wykonać inspekcję kotła, w celu
całkowitego usunięcia osadów wapiennych.
W celu wykonania tej czynności należy zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
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ø 40 mm

120

1
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80
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ZAŁĄCZYĆ TEKST MONTAŻU WSTĘPNEGO

7

7

CECHY
ZUŻYCIE WODY .................................................................................................................................................................................................. l/min (MAX)
WODA ZIMNA/CIEPŁA............................................................................................................................................................................................................... Ø

10(j)
1/2”

WOLT ...................................................................................................................................................................................................................................... V
HERC .....................................................................................................................................................................................................................................Hz

220 / 240
50 / 60

bali shower
MOC POBRANA ........................................................................................................................................................................................................................W

50

bali hammam
MOC POBRANA ........................................................................................................................................................................................................................W

2560

(j) Deszczownica o 2,5 bar

- montaż w lewym rogu

montaż w prawym rogu -

ZONA LIBERA - ACCESS SPACE
zostaw to
BANDE LIBRE - FREIRAUM
miejsce
wolneЗОНА
ESPACIO LIBRE - СВОБОДНАЯ

~ 50 cm

~ 50 cm

1

- Rozmiary wysyłki

4
3
5
1+2: cm 158x83x21,5 - kg 42
8
3: cm 214x87x14,5 - kg 43
4+6: cm 214x112x7 - kg 56
5+7: cm 214x82x5 - kg 45
8 (paleta/palety): cm 116x53x222 - kg 17
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 BALI SHOWER
11 BALI HAMMAM
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d
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12 BALI HAMMAM

“DRAIN”

f
f

e

e
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13 BALI HAMMAM

g

“WATER
INLET”

g


14 BALI HAMMAM

h

“STEAM
OUTLET”

h
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BALI HAMMAM

i

“STEAM
OUTLET”

i

- tuleja izolacyjna


16

BALI HAMMAM

1

2

220/240 V
50/60 Hz

m

3

“The Steam
Powerline”

m
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Funkcje sterowane ręcznie.

R

H

QJEST zalecane ustawienie temperatury wody na żądanej wartości, ująć prysznic ręczny
i przekręcić pierścień (G) przełącznika na pozycję (d).
Pociągnąć dźwignię mieszacza (R) aby umożliwić przepływ wody i obrócić ją, aby uregulować temperaturę.

G

C

QKiedy woda posiada wybraną temperaturę, obrócić pierścień (G) na wybraną pozycję.

d

deszczownica
prysznic ręczny
kaskada
pionowe dysze hydromasażu

1

1
3
5

2
1

3

2

9

10

5

4

11

12

13

2
4

VOL +

TUN −

TUN +

8

6
VOL –
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PANEL STEROWANIA
Bali shower (1)
1: włącz/wyłącz;
2: wentylator i odpowiadający mu wskaźnik led;
3: system oświetlenia;
4: radio/Bluetooth®;
5/7: regulacja głośności;
6/8: regulacja częstotliwości radia;



Włączyć kabinę prysznicową;
stand-by



Bali hammam (2)
1: włącz/wyłącz;
2: wentylator i odpowiadający mu wskaźnik led;
3: system oświetlenia;
4: radio/Bluetooth®
5: regulacja głośności/częstotliwości radia;
9: łaźnia turecka i odpowiadający jej wskaźnik led;
10: regulacja łaźni tureckiej;
11: zapamiętywanie częstotliwości radia;
12/13: regulacja parametrów;


Q Włączyć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika, który został przygotowany przed kabiną prysznicową:
Bali shower
na wyświetlaczu pojawi się punkt świetlny wskazujący, że można włączyć funkcje (stan
stand-by).
Bali hammam
wyświetlacz emituje sygnał dźwiękowy wskazując, że można uruchomić funkcje (stan stand-by).

Uruchomić panel sterowania

Bali shower
QJeśli wyświetlacz nie wizualizuje 3 linii (---), nacisnąć przycisk "włącz/wyłącz"

.

Bali hammam
Q Nacisnąć przycisk "włącz/wyłącz" : na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury
strefy kabiny (można ustawić jednostkę miary w stopniach °C lub °F; odnieść się do odpowiedniego rozdziału).
Przypis: po upływie około 60 minut od uruchomienia, kabina prysznicowa wyłączy się automatycznie.
Wszystkie modele
Po włączeniu panelu sterowania zostaje uruchomiony system oświetlenia (kolor światła
zmienia się z czasem zgodnie z ustaloną sekwencją).
Q Następnie włączyć żądaną funkcję za pomocą odpowiedniego przycisku.
Time-out (blokada) panelu sterowania i odpowiednie odblokowanie
Q Jeżeli w ciągu 25-30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, panel sterowania zostanie zablokowany:
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Bali shower
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LOC".
Bali hammam
Na wyświetlaczu pojawi się, migając, symbol kłódki.
Wszystkie modele
Przypis: światło, jeżeli zostało włączone przed blokadą, pozostanie włączone.
Q Aby odblokować panel, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk "włącz/
wyłącz"
.

System oświetleniowy

Q Aby włączyć/wyłączyć światło, nacisnąć przycisk

.

Q Aby przejść z sekwencji kolorów na wizualizację stałego koloru, nacisnąć przycisk
(światło wyłączy się) a następnie ponownie go nacisnąć (światło włączy się stałym kolorem).
Q Aby zmienić kolor, kilkakrotnie nacisnąć przycisk
(światło najpierw zgaśnie później
zaświeci się w innym kolorze; zadziałać w ten sam sposób, aby ponownie zmienić kolor).
Po ostatnim stałym kolorze, zostaje ponownie wizualizowana sekwencja kolorów.

Używać radia

Q Aby włączyć radio, nacisnąć przycisk
nio słuchanej stacji).

(na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość ostat-

Q Aby zmienić stację należy postąpić w następujący sposób:
Bali shower
- nacisnąć przycisk "TUN+"
lub "TUN-"
stotliwość;
- nacisnąć i przytrzymać przycisk "TUN+"
dostępną stację.

aby zmienić (na większą lub mniejszą) częlub "TUN-"

aby nastroić radio na kolejną

Bali hammam
- nacisnąć przycisk
(na panelu miga komunikat "Mhz");
- nacisnąć przycisk
lub
aby zmienić (na większą lub mniejszą) częstotliwość;
- nacisnąć i przytrzymać przycisk aby zapamiętać ustawioną częstotliwość (na wyświetlaczu pojawi się przypisany jej kanał, np. 3ch);
- aby przewinąć kanały odpowiadające zapisanym częstotliwościom (od 1 do 8), nacisnąć
przycisk
.
Bali shower / Bali hammam
QAby wyłączyć radio (i przejść do funkcji Bluetooth®) nacisnąć przycisk ; nacisnąć go
ponownie aby wyłączyć obie funkcje.
Przypis: w mod. Bali hammam, jeżeli nie zostało jeszcze sparowane żadne urządzenie Bluetooth®, pojawi się komunikat błędu E6 (ten komunikat może się również pojawić jeśli połączenie
Bluetooth® zostało przerwane).
QPodczas działania radia można włączyć inne funkcje (z wyjątkiem Bluetooth®).

Słuchać muzyki
z Bluetooth®

Q Aby włączyć funkcję Bluetooth®, nacisnąć dwa razy przycisk
(za pierwszym razem
włączy się radio, za drugim razem zostanie uruchomiona funkcja Bluetooth®; jeżeli chce się
przejść z funkcji radia na funkcję Bluetooth®, nacisnąć jeden raz).
QWykonać parowanie ("pairing") własnego urządzenia (odtwarzacz MP3, smartfon) z kabiną prysznicową (oznaczoną skrótem "SANJUN-MUSIC"- w mod. Bali shower - lub skrótem
"SANJUN_BT" - w mod. Bali hammam).
Jeśli pojawi się monit, wprowadzić hasło 0000.
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QWłączyć odtwarzanie muzyki z własnego urządzenia.
QAby wybrać utwory z listy postąpić w następujący sposób:
Bali shower
- nacisnąć przycisk "TUN+"
utworów.

lub przycisk "TUN-"

aby przewinąć listę dostępnych

Bali hammam
- nacisnąć przycisk
(pojawi się komunikat "bt"); następnie zadziałać na przyciski
aby przewinąć listę dostępnych utworów.

lub

QPo włączeniu funkcji Bluetooth® można korzystać z innych funkcji (z wyjątkiem radia).
Q MOŻNA przerwać połączenie z własnego urządzenia lub, w alternatywie, odczekać
około 10 sekund po wyłączeniu kabiny prysznicowej (w tym ostatnim przypadku, funkcja
Bluetooth® pozostanie aktywna na urządzeniu).

Regulować głośność

Bali shower
- nacisnąć przycisk "VOL+"
Bali hammam
- nacisnąć przycisk

lub

lub "VOL-"

aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

.

Zakres regulacji wynosi od minimum 0 do maximum 15 (db).

Łaźnia turecka
(tylko mod. Bali hammam)

1

Q Dozownik pary (znajdujący się w dolnej części panelu kabiny prysznicowej) może być
używany jako nawiewnik zapachowy.
Otworzyć dozownik i włożyć jedną lub kilka pałeczek zapachowych (odnieść się również
do wskazówek producenta). Następnie zamknąć dozownik.
Q Nacisnąć przycisk
aby włączyć łaźnię turecką(zaświeci się również odpowiedni led).
Ustawiony czas trwania wynosi 45 minut, natomiast temperatura wynosi 45 ° C.
Q Aby zmienić czas użytkowania nacisnąć przycisk
: kiedy komunikat "min" zaczyna
migać, można zmienić czas użytkowania funkcji (z minimum 1 minuty na maksimum 50;
wyświetlana wartość przedstawia aktualnie ustawiony czas).

3
2

Q Nacisnąć ponownie przycisk : gdy symbol " ° C " zacznie migać można zmienić temperaturę użytkowania za pomocą przycisku
lub
.

Panel sterowania, taki sam dla różnych modeli, pozwala ustawić wartości pomiędzy 25
a 60 °C. W tym konkretnym modelu cechy generatora pary zostały odpowiednio dobrane tak,
aby osiągnąć temperatury, które średnio wynoszą 45-50°C max (przy temperaturze otoczenia
20°C i znamionowym napięciu zasilania).
W każdym przypadku czas użytkowania łaźni tureckiej musi być dostosowany do stopnia tolerancji użytkownika. Należy natychmiast wyjść z kabiny prysznicowej w razie
zmęczenia i/lub złego samopoczucia.
QJest możliwe przerwanie cyklu naciskając przycisk ; odczekać około pięć minut przed
wyłączeniem wyłącznika głównego tak, aby generator pary został opróżniony.

Zaleca się nie włączać wentylatora podczas łaźni tureckiej.
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Zmienić jednostkę pomiaru temperatury

Q Aby wyświetlić temperaturę w stopniach °C (lub stopniach °F, i na odwrót) nacisnąć i
do momentu otrzymania żądanego wyświetlenia.
przytrzymać przycisk

(tylko mod. Bali hammam)

Włączyć wentylator

Q Aby włączyć/wyłączyć wentylator nacisnąć przycisk

(zaświeci się odpowiedni led)

Wentylator znajduje się w górnej części tylnego panelu.

Zaleca się nie włączać wentylatora podczas łaźni tureckiej.
Cykl odwapniania
(tylko mod. Bali hammam)

Aby uniknąć problemów związanych z możliwym osadzaniem się kamienia w generatorze
pary, kabina prysznicowa wyposażona jest w funkcję, która pozwala zmniejszyć tworzenie się
ewentualnych narostów.
oczyszczenia generatora pary konieczne jest wykonanie cyklu odwap Wniacelu
mniej więcej co 20-25 łaźni tureckich.

jak postępować

Q Przygotować mieszaninę odkamieniającą (pojemnik nie jest dostarczony) dodając do
wskazanej ilości wody środek odkamieniający przeznaczony dla generatorów pary (np.
Monohydrat kwasu cytrynowego w roztworze poniżej 50%; odnieść się jednak zawsze do
wskazówek producenta).
1
4

ewentualny nadmiar płynu jest
odprowadzany za pomocą odpływu i dozownika pary

~300 ml
H2O

2

3

QWyjąć korki ochronne i przykręcić do wskazanego otworu rurkę z lejkiem (w zestawie);
następnie wlać mieszaninę odkamieniającą do generatora pary.
Po zakończeniu czynności, wyjąć rurkę i ponownie założyć korki.
jeśli led nadal miga oznacza to brak
wody: sprawdzić czy kurek zasilania nie jest zamknięty. w każdym
razie, po upływie trzech minut
od uruchomienia bez dostępu do
wody, funkcja zostanie przerwana

QNacisnąć i przytrzymać przycisk
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "cL" (w przeciwnym razie spróbować wyłączyć i ponownie włączyć panel sterowania za pomocą przycisku on/off, następnie ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk aż pojawi się komunikat).
Wyjść z kabiny prysznicowej i zamknąć drzwi.
QCykl odwapniania odbywa się w następujący sposób:
- napełnienie generatora pary (wodą pochodzącą z instalacji wodnej) a następnie jej podgrzewanie przez około 1 minutę;
- odczekanie przez około pół godziny aż zadziała mieszanina odkamieniająca;
- podgrzewanie płynu przez pół minuty i kolejna półgodzinna przerwa;
- opróżnienie generatora pary (faza trwająca około trzy minuty);
- ponowne napełnienie generatora pary i kolejne podgrzewanie przez około dwie minuty;
- na koniec, opróżnienie i drenaż zaworu elektromagnetycznego (faza trwająca około dwie
minuty).
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cyklu odwapniania, para i/lub część gorącego płynu znajdującego się
 Podczas
w generatorze może wydostać się z dozownika znajdującego się w dolnej części kabiny prysznicowej.
Q Koniec cyklu odwapniania sygnalizowany jest zgaśnięciem diody led znajdującej się
powyżej przycisku, natomiast wyświetlacz powraca do wizualizacji wartości temperatury
w strefie kabiny.
Q Jest możliwe przerwanie cyklu naciskając przycisk ; odczekać jednak pięć minut
przed wyłączeniem wyłącznika głównego tak, aby generator pary został opróżniony i zawór elektromagnetyczny drenowany.

Uwagi ogólne

Q Jeżeli przypadkowo zostaną naciśnięte dwa przyciski w tym samym czasie, panel sterowania może zostać chwilowo zablokowany: odczekać kilka sekund aż zostanie przywrócone
działanie.
QPo zakończeniu użytkowania,wyłączyć kabinę prysznicową naciskając przycisk "włącz/wyłącz"
.
Następnie wyłączyć wyłącznik główny.

Komunikaty błędów
(tylko mod. Bali hammam)

Obecność wadliwego działania i/lub sytuacji, które mogą wymagać interwencji Ośrodka
Serwisu Jacuzzi®sygnalizowane są na wyświetlaczu, przez okres około 10 minut, za pomocą
alfanumerycznych skrótów (po naciśnięciu przycisku
możliwe jest usunięcie niektórych
komunikatów z wyświetlacza; warunek błędu jednak pozostanie).
- Najpierw sprawdzić czy kabina prysznicowa jest zasilana (włączony wyłącznik główny, działająca instalacje elektryczna i wodna, itd.)
- Następnie postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi dla każdego rodzaju nieprawidłowości i spróbować wyłączyć i ponownie włączyć kabinę prysznicową. Jeśli
nieprawidłowość nadal się utrzymuje, skontaktować się z Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi®.

X
E2 - interwencja termostatu bezpieczeństwa
- Zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
X
E3 - dostępny czas do napełnienia wodą generatora wygasł
- Sprawdzić czy zasilanie wodne nie jest zamknięte lub uszkodzone;
- Zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
X
E4 / E5 - czujnik temperatury (i/lub odpowiadającego obwodu) uszkodzony
- Zwrócić się do Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.
X
E6 - urządzenie lub połączenie Bluetooth® nieobecne
- wykonać parowanie urządzenia Bluetooth® i/lub sprawdzić czy jest połączone (odnieść
się do odpowiedniego rozdz.);
- Sprawdzić czy połączenie nie zostało przerwane (urządzenie zbyt oddalone, chwilowe
osłabienie sygnału, itd..).
X
E7 - uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego opróżniania (patrz również rozdz. "Konserwacja nadzwyczajna")
- Może okazać się konieczne wykonanie inspekcji kotła; skontaktować się z Ośrodkiem
Serwisu Jacuzzi®.
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