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Nl   WAARSCHUWINGEN

�  De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van 
aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de 
niet inachtneming van de volgende voorschriften.

Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mo-
biliteit, gevoeligheid en/of cognitieve vaardigheden mogen 
dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of 
over de nodige kennis beschikken om het apparaat veilig te 
bedienen en zich bewust zijn van de gevaren die het gevolg 
zijn van onjuist gebruik. 

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om er-
voor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen en geen 
handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan volwas-
senen en/of gespecialiseerde technici (onderhouds-, reini-
gingswerkzaamheden enz.).

�  LET OP! Onderdompeling in koud water kan leiden tot 
onderkoeling, spierspasmen en krampen, desoriënta-
tie en het risico op verdrinking vergroten. 

Gebruik geen water met temperaturen hoger dan 40 °C. 

De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot 
persoon.

Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen de spa niet 
gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water 
moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 
38 °C.

Wees uiterst voorzichtig als u zich alleen in de spa bevindt: 
een langdurig verblijf in warm water kan leiden tot misse-
lijkheid, duizeligheid en flauwvallen. Indien u de spa voor 
langdurige periodes (langer dan 10-15 minuten) wilt gebrui-
ken, dan dient de temperatuur van het water lager te zijn. 
Dit is ook aangewezen indien kinderen de spa gebruiken.

�  LET OP: Ga niet zitten, loop niet of ga niet liggen op de 
hoes. Zet er geen voorwerpen op.

�  LET OP: Alleen ondersteunde hoezen kunnen gewich-
ten (MAX 200 kg) dragen, maar ze mogen niet onder-
worpen worden aan onverwachte belasting (spron-
gen, enz.).     

Om te voorkomen dat iemand per ongeluk in de spa valt, 
wordt aangeraden de sluiting met sleutel te monteren, die 
bij de thermische hoes wordt geleverd (zie de installatiehand-
leiding).

Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage 
bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen 
de spa niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben 
geraadpleegd.

Zieke personen mogen de spa niet gebruiken zonder eerst 

hun arts te raadplegen.

Gebruik de spa niet na gebruik van alcohol, drugs of medica-
menten die slaap veroorzaken of die de bloeddruk kunnen 
verhogen/verlagen. 

Gebruik de spa niet wanneer de weersomstandigheden er 
niet naar zijn (onweer, enz.).

Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een 
arts te raadplegen alvorens de spa te gebruiken, aange-
zien sommige geneesmiddelen slaap kunnen veroorzaken, 
terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de 
bloeddruk of de bloedcirculatie.

Let goed op wanneer de u de spa in en uit gaat: door het wa-
ter worden alle oppervlakken nat.
                        
Gebruik tijdens het verblijf in de spa geen voorwerpen die 
kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

Tijdens het gebruik van de spa moeten het hoofd, het li-
chaam en kleding op een afstand van ten minste 40 cm van 
de aanzuigopeningen worden gehouden; lange haren die-
nen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de 
buurt van de spa, tenzij deze leeg is.

Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigope-
ningen niet.

Zet de spa niet aan als de beschermende roosters kapot zijn 
of ontbreken. Wend u in dat geval voor de vervanging ervan 
tot een erkende Jacuzzi® dealer, of tot een erkende Service-
dienst. 

�    ATTENZIONE: Porre estrema attenzione 
quando si entra nella spa. 

 Non saltare nè tuffarsi!

�    ATTENZIONE: Non inserire le dita negli 
ugelli dei getti idromassaggio!

 

�  Langdurige blootstelling aan de zon kan het mate-
riaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is 
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beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert 
(vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet 
gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon 
zonder een geschikte bescherming (thermische hoes, 
tent, enz.). De eventuele schade die het gevolg is van 
het niet naleven van deze waarschuwingen valt niet 
onder de garantie.

Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en on-
derhoud van de spa, zie deze handleiding en neem, indien 
aangegeven, contact op met een erkend Jacuzzi® Service 
Center.

Voorbereidende controles  

De gebruiker dient een geschikte persoon uit te kiezen, die in staat 
is met de installatie om te gaan en dan in het bijzonder betreffende 
de volgende handelingen:

Controleer of het filter correct werkt en of de keuzeklep 
correct geplaatst is, controleer of de installatie correct werkt.

Controle van de verschillende parameters betreffende de 
waterbehandeling en dosering van de noodzakelijke addi-
tieven om de kwaliteit ervan te garanderen. 
 Voor het onderhoud van de waterkwaliteit, methoden en 
waarschuwingen voor het gebruik van de relevante chemi-
sche producten (*), raadpleeg de gids van het waterbehande-
lingssysteem van het Jacuzzi, de desbetreffende catalogus.

(*) producten uitsluitende beschikbaar voor huishoudelijk gebruik

�  LET OP: lees en volg alle instructies betreffende het 
gebruik en het bewaren van de chemische producten. 
Houd u hierbij zorgvuldig aan de aanwijzingen van de 
fabrikant die op de verpakking staan.

�  LET OP! Gebruik geen trichloortabletten! Deze stof 
kan de onderdelen van de spa beschadigen en brand-
wonden en irritatie van de huid en de slijmvliezen 
veroorzaken. Het gebruik van deze stoffen maakt de 
garantie van de fabrikant ongeldig.

Controleer en verwijder eventuele alarmmeldingen die 
op het display van de spa en/of de warmtepomp verschijnen 
(indien van toepassing).

Onderhoud van de installatie.

Tenzij de gebruiker toebehoort aan de bovenbeschreven catego-
rie mensen, dient hij zich te beperken te handelen zoals vervolgens 
wordt beschreven, geen enkele andere ingreep te verrichten, en zich 
ervan te verzekeren, voordat hij de installatie start, dat deze klaar is 
voor een goede werking en dat de watertemperatuur de gewenste is.

In geval van storing of slechte werking zal de gebruiker zich dienen 
te beperken tot het uitschakelen van de installatie, door middel 
van de hoofdschakelaar die op een toegankelijk plaats is ge-
installeerd, en vervolgens om hulp van erkende monteurs 
dienen te vragen. 

De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aanspra-
kelijkheid af wanneer de handelingen die door vakmensen 
moeten worden verricht door onbevoegden worden uitge-
voerd.

Gebruiksveiligheid

De installatie is veilig als ze geïnstallerd is door gekwalificeerd 
personeel met in acht neming van de voorschriften vermeld in 
de bijgevoegde handleiding. De veiligheid is ook afhankelijk 
van een correct gebruik, zoals voorgeschreven in de respectieve 
handleiding. De gebruiker dient de handelingen die omschre-
ven zijn in de handleiding over te laten aan gekwalificeerd per-
soneel.

Voor eventueel buitengewoon onderhoud en/of reparaties 
wordt aangeraden zich tot erkende servicecentra te wenden en 
uitsluitend originele reserveonderdelen te gebruiken.

Toetscombinaties (ovaal display)

� AANDACHT
  Controleer bij een storing eerst of deze toetsencombi-

naties niet per ongeluk zijn geactiveerd.

Sommige toetscombinaties worden gebruikt voor bepaalde modi; 
het wordt aanbevolen om deze combinaties niet te activeren, met 
name:
 

a) door enkele seconden tegelijkertijd op de knoppen 
“Pump” + “Up / Down” te drukken, kan de normale werking van 
de spa worden onderbroken.
Om de werking te herstellen, houdt u de aangegeven toetsen 
nogmaals enkele seconden ingedrukt.

b) door tegelijkertijd op de toetsen “Blower” + “Up / Down” 
te drukken, toont het display een alfanumerieke waarde.
Druk op geen enkele toets en wacht ongeveer 10 seconden tot-
dat deze waarde verdwijnt.
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Hydromassage

Een waterstreling om het lichaam te verwennen en de geest te ont-
spannen... Zeer goed tegen stress, omdat hydromassage ertoe bij-
draagt spieren te ontspannen en het humeur te verbeteren. 

A1

A1
A2

B

B

A2

Ze functie wordt geactiveerd met behulp van de toets  (de 
activering wordt ook gemeld door de desbetreffende led - display B 
- die kan knipperen of vast kan branden; op de displays A1/A2 gaat 
de toets even blauw branden, waarna hij opnieuw wit kleurt).

Om de functie te activeren:
-  druk kort op de toets  (display A1) om pomp 1 in/uit te scha-

kelen (de toets kleurt even blauw en vervolgens opnieuw wit);
-  druk op de toets  (display A2) om pomp 2 in/uit te schakelen 

(de toets kleurt even blauw en vervolgens opnieuw wit);
-  druk één keer op de toets   (display B) om 1 in te schakelen; 

druk vervolgens een tweede keer op de toets om pomp 2 in te 
schakelen. Als u voor een derde keer op de toets drukt, wordt 
pomp 1 uitgeschakeld. Als u er een vierde keer op drukt, wordt 
ook pomp 2 uitgeschakeld.

Elke hydromassagepomp bedient een bepaald aantal jets:

111111111111111 22222222222222222222222222222222222222222222222

De functie duurt 20 minuten, maar kan ook eerder worden 
uitgeschakeld door nogmaals op dezelfde toets te drukken.

Opmerking: als de begrenzer voor elektriciteitsverbruik is inge-
schakeld (zie de installatiehandleiding) en de pomp aan hoge snel-
heid wordt ingeschakeld, wordt de verwarmer uitgeschakeld.

Gebruikstips
De “kern” van de hydromassage van de spa bestaat uit een hydro-
jetsysteem dat ontworpen is om verschillende lichaamsdelen te sti-
muleren, naargelang van hun plaats: een zachte en delicate mas-
sage voor pure ontspanning, of energieke en verstevigende jets om 
vermoeidheid te verdrijven en te revitaliseren.

  “BX” - Deze unieke jet wordt vaak gebruikt 
in lounge-zitplaatsen. Hij masseert de kui-
ten met een ontspannend en tegelijkertijd 
‘bubbel’-effect.

  ”FX small” - De technologische jets FX 
Small zijn de ideale oplossing voor wie een 
gerichte massage wenst op bepaalde pun-
ten, zoals de voeten. De jets kunnen volledig 
afgesteld worden en maken een perfecte en 
eenvoudige voetmassage mogelijk.

  “FX rotational” - Nieuwe openingen voor 
een intense hydrotherapie. De bijzondere 
spiraalvormige beweging creëert een toe-
nemende stroom van lucht en water die een 
krachtige massage op de schouders en de 
rug uitvoert. 

 “ FX” - De openingen PowerPro® FX zijn 
regelbaar en produceren een krachtige 
plaatselijke stroom, die een lucht- en wa-
terspiraal creëert, die perfect is om de mid-
delgrote spiergroepen te stimuleren. De 
FX-jets kunnen geregeld worden op hoge 
en lage druk en nemen de spanning weg in 
de schouders, de nek, de rug en de kuiten.

  ”MX2” - Ze produceren een maximale 
doorstroming dankzij een hogere lucht/wa-
ter-verhouding in een richtbare straal, in het 
bijzonder doeltreffend op de spieren van de 
onderrug om een energetische en intense 
massage uit te voeren op de lumbale spieren.
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VIRTUS
De jets bevinden zich in zitplaatsen die ontwor-

pen zijn om een "welzijnsparcours" te creëren waar-
in massages met verschillende intensiteitsniveaus 

en ontspannende pauzes elkaar afwisselen...
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  ”NX2” - De PowerPro® NX2 werken in op 
de meeste gevoelige delen van de nek en 
de rug en creëren een constante en zeer in-
tense waterstraal die spierspanning en -pijn 
wegneemt. 

  ”PX” - De jets Power Pro® PX voeren een 
zachte, pulserende massage uit, ideaal voor 
kleine spiergroepen in de pols en de hand. 

  ”RX” - De roterende werking van deze ope-
ningen is volledige afstelbaar. De RX-jets 
bedekken een aanzienlijk oppervlak en be-
reiken de voornaamste spieren en zenuwen 
van de rug. 

Lamp

Dankzij het nieuwe digitale ledverlichtingssysteem kan het rege-
nererende effect van het water met eindeloos veel kleurencombi-
naties worden verrijkt, die in evenzoveel opeenvolgingen worden 
gemengd... en dat met een eenvoudige druk op een knop.

A1

A1
A2

B

B

A2

Druk op de toets   om de lamp op de badwand aan te 
zetten (de bijbehorende led gaat branden).
 

Wanneer de koplamp aan gaat, is het licht wit.

Om van kleur te veranderen, drukt u herhaaldelijk op knop  
 (het licht wordt lichtblauw, dan oranje, geel en groen). 

Na de groene kleur activeert het indrukken van toets  de 
eerste chromatische reeks (“cromodream”), waarin de kleuren 

continu veranderen.
Om de volgorde te wijzigen, drukt u altijd op de   -toets (de 
“sunlight”-reeks volgt en vervolgens de “relax”-reeks).

Na de laatste chromatische reeks, door op toets  te 
drukken, keert het licht terug naar wit en begint de volgorde van 
de kleuren opnieuw vanaf het begin.

De lamp werkt gedurende 3 uur, maar kan ook eerder wor-
den uitgeschakeld door weer op bovengenoemde toets te 
drukken.

De schakeringen en de intensiteit van de beschreven kleurencombi-
naties worden geregeld door het ingebouwde digitale systeem.

Cromodream
Deze cyclus biedt een complete ervaring in het volledige kleu-
rengamma. De kleuren zijn samengesteld op basis van hoe ze 
elkaar aanvullen. Ze gaan geleidelijk in elkaar over en zorgen 
voor een weldadig gevoel.

Sunlight
Bestaat uit drie kleuren (geel/oranje/wit), die afgewisseld wor-
den met azuurblauw en paars. Dit roept de weldadige effecten 
van het zonlicht op. De combinatie geel-paars verbetert het hu-
meur en het psychofysisch evenwicht in het algemeen.

Relax
Samengesteld uit blauw/oranje/azuurblauw/wit. Deze sequentie 
bevordert de ontspanning. Het vleugje oranje schenkt warmte aan 
deze sequentie die neigt naar “koude” kleuren.

Het water filteren

De filtrering is absoluut noodzakelijk om het water schoon en hel-
der te houden en zwevend vuil te verwijderen. 
NB: de combinatie van een generator voor UV-licht en ozon (Clear-
ray Pro3tect™) draagt bij tot het desinfecteren en zuiveren van het 
water; als de filtercyclus wordt gestart, wordt de generator automa-
tisch geactiveerd. Als de cyclus voltooid is, wordt de generator weer 
uitgeschakeld.

De werking van Clearray Pro3tect™ is automatisch en afhan-
kelijk van de inschakeling van de filterpomp tijdens de filtercyclus. 
Het systeem is uitgeschakeld als de hydromassage of de lamp in 
werking zijn (omdat men veronderstelt dat er zich iemand in het bad 
bevindt); 40 minuten langer werken nadat de functies uitgescha-
keld zijn (Virtus Pro: 15 minuten), Clearray Pro3tect™ herneemt de 
werking (als er een filtreringscyclus ingeschakeld is).
Voor details met betrekking tot de programmering van de 
filtercycli, zie de installatiehandleiding van de spa.
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De watertemperatuur instellen

Het water in het bad wordt verwarmd met behulp van de elektri-
sche verwarmer, een warmtewisselaar of een warmtepomp Jacuz-
zi® (indien van toepassing); de temperatuur wordt op grond van 
specifieke parameters geregeld, die via het bedieningspaneel moe-
ten worden ingesteld. 
Het is raadzaam om geen te hoge temperaturen voor het verwar-
men van het water in te stellen
 De modellen die uitgerust zijn met een warmtepomp Jacuzzi® 
Cool Power beschikken over een functie om het water af te koelen.
Het is raadzaam om geen te lage temperaturen voor het afkoelen 
van het water in te stellen.

B

B

Druk op de “Up/Down” toets: op het display verschijnt 
de op dat moment opgeslagen temperatuur, het bijbehorende 
symbool en gaat ook de led branden.

Houd de “Up/Down”  toets ingedrukt om de getoonde 
waarde van een minimum van 15 °C tot een maximum van 40 °C 
(59÷104 °F) te veranderen.

OPMERKINGEN: Houd de toets ingedrukt tot de gewenste waarde 
wordt bereikt; als u de toets loslaat en opnieuw indrukt, vindt de 
afstelling in de tegenovergestelde richting plaats.

Om de temperatuur van het water in het bad weer te tonen, 
is het voldoende gedurende 5 seconden aan geen enkele toets 
te komen.

De minimumtemperatuur in het bad handhaven en anti-
vriesbescherming van de leidingen (“Smart Winter”)

De systeemsoftware van de spa is ontworpen om op een prakti-
sche en efficiënte manier alle situaties te regelen waarbij het water 
buitensporig kan afkoelen en bevriezen.

Raadpleeg de installatiehandleiding van het product voor al die 
aspecten die de verwarming van het water en de veiligheid van het 
systeem betreffen.

OPMERKING: als de antivriesbescherming is ingeschakeld, ver-
schijnt het opschrift ICE op het display.

Functie “silence” 

Deze functie verhindert het automatisch starten van de pompen (fil-
tercyclus) en/of van de blower; ze kan bijgevolg bijdragen tot het ver-
minderen van het omgevingslawaai (bijvoorbeeld tijdens de nacht).

Programmeer met behulp van de timer de periodes waarin u 
de automatische werking van de pompen en/of de blower wil 
uitschakelen (zie ook de documentatie die bij de timer wordt 
gevoegd).

Het is hoe dan ook mogelijk om de hydromassage, de blower 
en/of de lamp te activeren (in deze gevallen wordt de functie “si-
lence” stopgezet en ongeveer een minuut na het uitschakelen van 
de hydromassage, blower en/of lamp opnieuw gestart).

Tijdens de functie verschijnt de aanduiding “Sby” op het 
scherm.

Voor details met betrekking tot de werking, zie de installa-
tiehandleiding van de spa.

Blokkering toetsenbord

Om toevallige wijzigingen van een aantal ingestelde parameters 
te vermijden, kunt u de functie “blokkering toetsenbord” activeren. 

Om deze functie te activeren volstaat het om tegelijkertijd ge-
durende 3-5 seconden de desbetreffende toetsen in te drukken: 

~ 3-5”

De aanduiding “Loc” verschijnt (en vervolgens de temperatuur 
van het water).

OPMERKINGEN
  - De functie “blokkering toetsenbord” kan niet geactiveerd 

worden op ronde displays.
- Wanneer het display geblokkeerd is, is het niet mogelijk 

de pompen, de lamp enz. in te schakelen; het is wel mogelijk om de 
ronde displays te gebruiken om de verschillende functies te gebrui-
ken.

 Om de “blokkering toetsenbord” uit te schakelen volstaat het om 
tegelijkertijd gedurende 3-5 seconden dezelfde toetsen in te druk-
ken (op het display wordt de temperatuur van het water weergegeven).

-
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Afwijkingen -
Meldingen en alarmen op het display

Een alarm wordt weergegeven door een aanduiding op het display 
met de code die overeenkomt met het soort afwijking. Indien de 
alarmconditie blijft duren, dan blijft de code op het display staan.

Voor details met betrekking tot de alarmmeldingen, zie de in-
stallatiehandleiding van de spa.

GEWOON ONDERHOUD

De handelingen met betrekking tot het reinigen van de hy-
dromassage-openingen (jets) alsook het onderhoud van 
het filter dienen uitsluitend uitgevoerd te worden door de 
persoon die verantwoordelijk is voor het beheren en bedie-
nen van de installatie

Houd de spa altijd afgedekt (wanneer hij niet wordt gebruikt) 
om warmteverlies en verdamping tegen te gaan en te voorko-
men dat het water vuil wordt.

Maak de hydromassage-openingen en de afzuigopeningen 
periodiek schoon.

Modellen met warmtepomp Jacuzzi®: zie de desbetreffende 
handleiding voor het desbetreffende gewone onderhoud.

LET OP 

�  Maak de spa nooit schoon terwijl de pomp in werking is. 
Schakel eerst de algemene schakelaar uit.

 

LET OP 

�  Plaats na het schoonmaken het rooster van de aanzui-
gingsopeningen onmiddellijk terug. Deze veiligheids-
apparaten bedekken de aanzuiging om het risico te 
verminderen dat er haren of andere lichaamsdelen in 
geblokkeerd raken. De openingen dienen schoonge-
maakt te worden als het bad leeg is.    
Monteer alle onderdelen opnieuw voordat u de spa op-
nieuw vult.    

  De roosters van de afzuigopeningen dienen minstens 
één keer per week te worden gecontroleerd.

Onderhoud van het filter

Controleer het filter regelmatig. Bij normaal gebruik van de 
spa is het raadzaam het filter minstens één keer per week te con-
troleren (verstopte filters kunnen de goede kwaliteit van het wa-
ter niet handhaven en zorgen ervoor dat de installatie niet goed 
werkt).

Om het filter te reinigen dient regelmatig de backwash-han-
deling uitgevoerd te worden volgens de aanwijzingen van de 
manometer op de keuzeklep. U doemt de druk op de mano-
meter te meten wanneer de installatie opgestart wordt of na 
een periodieke backwash (deze waarde is normaal lager dan 1 
atm); als deze waarde met max. 0,2 atm stijgt ten opzichte van 
de startwaarde, dient de backwash van het filter uitgevoerd te 
worden.

�  LET OP: verplaats de keuzeklep altijd als de pompen 
uitgeschakeld zijn!

Schakel de pompen uit en schakel de stroom van de spa uit.

Verwijder de dop van de keuzeklep en sluit de afvoer van het 
filter aan op het putje met behulp van een slang.

1 2

Stel de keuzeklep in op de stand "BACKWASH".

Schakel de stroom van de spa opnieuw in met behulp van de 
omnipolaire schakelaar in die zich op de voedingslijn bevindt. 
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Laat de filterpomp een aantal minuten in werking.
Opmerking: wanneer het waterniveau lager is dan het optimale ni-
veau, verschijnt de aanduiding LL: schakel de stroom uit en vul het 
water bij tot het correcte niveau. 
Als de melding L2 verschijnt, wordt de magneetklep geactiveerd om 
het waterpeil in de regelbekken te herstellen (hierdoor verhoogt de 
tijd die noodzakelijk is voor de backwash).

Wanneer het afvoerwater schoon is, schakel de stroom uit.

Stel de keuzeklep in op de stand "FILTRATION".

Koppel de aansluiting op de afvoer los en breng de dop weer aan.

Schakel de stroom weer in; als op het display de aanduiding LL 
verschijnt, voeg water toe aan de spa tot de aanduiding verdwijnt.

OPMERKING: als het afgevoerde water vuil mocht blijven 
ondanks de backwash, dient u het filtreermateriaal te ver-
vangen (zand, polyestervlokken enz.). Verwijs naar de in-
stallatiehandleiding. 

Onderhoud van de thermische bedekking

Algemene reiniging
Verwijder het vuil met een borstel.

Spoel het schoon met een waterstraal.

Behandel het oppervlak van de bedekking met een borstel 
met zachte haren en een oplossing op basis van water en zeep. 

Spoel af met water en verwijder alle resten van de reinigings-
middelen.

Laat drogen op een geventileerde plaats in de schaduw.

Aanwezigheid van hardnekkige vlekken en schimmel
In dit geval raden wij u aan om contact op te nemen met een 
servicecentrum van Jacuzzi®.

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Neem contact op met erkend servicecentrum van Jacuzzi® voor 
alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden. Vermeld in-
dien nodig de volgende gegevens:

- model;
- datum van aankoop;
- serienummer (vermeld op het garantiecertificaat).

model _______________________________
datum van aankoop ______________________
serienummer __________________________

Voorbereiding op de winter
In gebieden waar de wintertemperaturen vaak tot onder het vries-
punt dalen, dient u als volgt te handelen tijdens de periode waarin 
de spa niet wordt gebruikt:

Schakel de stroom uit op de hoofdschakelkast (en de warm-
tepomp Jacuzzi®, indien aanwezig).

Laat de spa volledig leeglopen via de afvoerklep, die open 
moet worden gelaten. 
 De spa wordt niet volledig leeggemaakt. U kunt het achterblij-
vende water op de zitplaatsen en op de bodem van het bad ver-
wijderen met een spons, terwijl het resterende water in de buizen 
weggezogen kan worden met behulp van een vloeistofopzuigende 
pomp door de hydromassage- en aanzuigingsopeningen. Wij ra-
den u aan ook de pomp leeg te maken met behulp van de afwate-
ringsdop.

 BELANGRIJK 

�  In koude klimaten, waar de temperaturen ver beneden 
de 0°C dalen, wordt aangeraden de waterresten uit het 
circuit te verwijderen.

Sluit een slang aan op de aftapkraan van het filter om het 
water dat zich erin bevindt af te voeren.
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Dek de spa af om te voorkomen dat hij vuil wordt.

Voordat u de spa opnieuw gebruikt, raadpleegt u het hoofdst 
“Controles van de werking - Eerste inbedrijfstelling”.

In gebieden waar de temperaturen slechts af en toe tot on-
der het vriespunt dalen, kan het spa ook in werking worden ge-
houden, omdat het is voorzien van een “antivriesbescherming” 
die een minimumtemperatuur van het water garandeert (zie 
hfdst. “De watertemperatuur regelen” - paragrafen “De minimum-
temperatuur van het water handhaven” en “Vriespreventie van het 
water in de leidingen - “Smart Winter”).

Onderhoud van de onderdelen in synthetisch hout
Panelen in synthetisch hout vergen weinig onderhoud; maak ze 

schoon met een neutraal reinigingsmiddel en spoel ze vervolgens 
af met schoon water.

LET OP 

�  Richt geen waterstralen op de panelen om ze schoon te 
maken, aangezien het water de ruimte onder de spa kan 
binnendringen en de elektrische installatie kan bescha-
digen.

Onderhoud van de onderdelen in natuurlijk hout
Een aantal bedekkingspanelen en accessoires van de spa van Ja-

cuzzi® worden vervaardigd van natuurlijk hout dat behandeld is met 
vooruitstrevende producten die de natuurlijke schoonheid ervan ac-
centueren en het beschermen tegen de weersomstandigheden.

De panelen en de accessoires krijgen eerst een laagje verf om de 
kleur van het hout gelijk te maken. Vervolgens worden twee lagen 
synthetische olie aangebracht, waardoor het product een natuur-
lijk en bijzonder "warm" aanzien krijgt.

Reiniging
De onderhoudswerkzaamheden verschillen afhankelijk van 

de plaats waar het spa en/of de accessoires worden geplaatst (al 
dan niet tegen weersinvloeden beschermd).
Het is in ieder geval raadzaam de oppervlakken regelmatig met 
zoet water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen en 
vervolgens na te spoelen.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ontkalkers, 
ammoniak, schuur- of bleekmiddelen bevatten.
Geen was of glansmiddelen gebruiken.

Onderhoud
Handel minstens één keer per jaar (of minder, afhankelijk van de 
omstandigheden waaraan de houten oppervlakken zijn bloot-
gesteld) als volgt:

Schuur het oppervlak lichtjes met een schuursponsje (of 
schuurpapier korrel 320) en kijk uit dat u niet te veel druk uitoe-
fent, vooral in de buurt van uitstekende delen (randen, enz.).

Verwijder alle stofsporen en breng met een zachte kwast een 
laagje synthetische olie aan, eerst overdwars en vervolgens over 
de hele hoogte van het paneel. Werk niet in direct zonlicht of bij 
bijzonder strenge temperaturen.

Verwijder het eventuele teveel aan olie met een doek van mi-
crovezel en laat het geheel vervolgens een uur drogen (bij 20 °C).

Opmerking: het gebruikte gereedschap kan voor toekomstig ge-
bruik met terpentijn worden gereinigd.

Indien grondigere herstellingswerken nodig zijn (bijvoorbeeld, 
wanneer de beschermende laag diep aangetast is), raden wij u 
aan het volledige oppervlak grondig af te schuren, totdat u het 
ruwe hout bereikt. Breng eventueel een laag verf aan, indien er 
een duidelijk kleurverschil is.     
Breng vervolgens ten minste twee lagen olie aan (of drie, indien 
nodig) op dezelfde manier als omschreven in de vernieuwings-
fase.

Opmerking: verzeker u er tussen de ene laag en de andere van dat 
het aangebrachte product perfect droog is (over het algemeen zijn 
1-2 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C voldoende).

Voor alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden wordt 
echter aangeraden zich tot gespecialiseerde vakmensen te wen-
den.

LET OP: schuurresten, voor het aanbrengen van het product 
gebruikt gereedschap en doeken kunnen een zelfbrandings-
proces ondergaan als ze aan de lucht worden blootgesteld: 
bewaar de resten (in water ondergedompeld) in goed gesloten 
metalen houders en gooi ze weg. Neem hierbij de hiervoor gel-
dende voorschriften nauwkeurig in acht.

Onderhoud van het systeem Clearray Pro3tect™ 
Het filtreringssysteem Clearray Pro3tect™ maakt gebruik van 
een uv-lamp en een automatische ozonisator. De lamp moet elk 
jaar vervangen worden, terwijl de ozonisator 3-5 jaar meegaat.

 LET OP 

�  Vervang de uv-lamp en de ozonisator niet en voer er 
geen onderhoudswerkzaamheden op uit. Het kijken 
naar een ingeschakelde uv-lamp kan ernstige schade 
aan de ogen of blindheid veroorzaken. Neem contact op 
met uw dealer of een erkende servicedienst. 
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