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OSTRZEŻENIA



Komponenty i urządzenia pod napięciem (za wyjątkiem tych zasilanych niskim napięciem nie przekraczającym 12 V) nie mogą być dostępne dla osób zanurzonych w spa.

Należy starannie wybrać miejsce montażu, aby zdarzenia
losowe (burze itp.) nie zalały komory technicznej spa, a tym
samym nie uszkodziły pomp, skrzynki elektrycznej i innych
urządzeń.
DOBRYM pomysłem jest stworzenie systemu odprowadzającego wodę, który umożliwi opróżnienie komory technicznej, także w przypadku ewentualnych wycieków z przewodów rurowych.

Spa Jacuzzi® są urządzeniami klasy “1” stąd muszą być podłączone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci
elektrycznej i do instalacji ochronnej (instalacji uziemienia).

Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żad Firma
nej odpowiedzialności za szkody wynikające z nie-

umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły
do spa.

zawierające komponenty elektryczne, za wy Części
jątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być

przestrzegania poniższych zaleceń.





Jeśli zdecydują Państwo, do okresowych napełnień,
podłączyć się do miejskiej sieci wody pitnej, wspomniane podłączenie musi być wykonane zgodnie z
normą EN1717, stosując sposób przeciwdziałania zanieczyszczeniom“AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą
zaopatrzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem.
Nie podłączać spa do instalacji wodnej za pomocą
węża używanego do podlewania ogrodu.

Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różnicowy, którego prąd zadziałania nie przekroczy 30
mA.

Instalator musi użyć przewody o odpowiednim przekroju
i ochronie, posiadające cechy nie mniejsze od typu H 05
VV-F. Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.
W celu podłączenia ekwipotencjalnego instalator musi wykorzystać przygotowany zacisk i oznaczony symbolem .
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału.

Przed przygotowaniem systemu odpływowe UWAGA:
go, do którego ma być podłączona spa, należy zwró-

Jest konieczne zrealizowanie podstawy nośnej odpowiadającej obciążeniu spa. Prosimy zapoznać się kartą przedmontażową.

cić się do władz lokalnych o udostępnienie norm, które dotyczą usuwania wody uzdatnianej chemicznie.
W rejonach, gdzie zimowe temperatury często schodzą poniżej 0° C, w okresach kiedy spa nie jest używana, zaleca się
całkowicie opróżnić instalację (spa, zbiornik wyrównawczy,
przewody rurowe, filtr).

Aby podłączyć urządzenie do sieci nakazuje się zamontowanie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który zapewni całkowite odłączenie w warunkach kategorii
przepięciowej III; te urządzenia muszą być umieszczone w
obszarze, który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa.

W rejonach, gdzie temperatury tylko sporadycznie schodzą
poniżej 0 °C, spa może być utrzymywana w działaniu, ponieważ jest wyposażona w “ochronę przed zamarzaniem”, która
gwarantuje utrzymanie minimalnej temperatury wody.
W dłuższych okresach nieużywania zaleca się całkowicie
opróżnić instalację.
Okresowe opróżniana, podczas normalnego użytkowania,
różnią się w zależności od częstości użytkowania, substancji zanieczyszczających, typu instalacji. Nawet przy umiarkowanym użyciu zaleca się wymienić wodę przynajmniej
raz w miesiącu.
wystawienie na działanie promieni sło Długotrwałe
necznych może uszkodzić materiał, z którego została
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen spa nie jest używany, nie narażać go na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). Jakiekolwiek szkody
wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są
objęte gwarancją.
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UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasilania elektrycznego.



UWAGA: (IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej,
która zasila urządzenie nie może przekraczać 600
kPa (6 bar) i, w przypadku zaopatrzenia w wodę za
pomocą zaworu/ów elektromagnetycznego/ych (np.
zbiornik wyrównawczy) musi mieć minimalną wartość równą 35 kPa (0,35 bar).

Nie należy używać spa po spożyciu alkoholu, narkotyków
czy leków powodujących senność lub mogących podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.
Nie należy używać spa kiedy warunki atmosferyczne na to
nie pozwalają (burze, itd.).

OSTRZEŻENIA


Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń.

Osoby będące pod opieką lekarską muszą uzyskać zgodę
lekarza przed używaniem spa, ponieważ niektóre leki mogą powodować senność inne zaś mogą wpływać na bicie
serca, na ciśnienie krwi, na układ krążenia.

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.

Zwracać dużą uwagę podczas wchodzenia i wychodzenia
ze spa: mokre powierzchnie są śliskie.
Podczas korzystania ze spa nie należy używać przedmiotów, które mogą się uszkodzić lub przedmiotów kruchych.

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

Podczas używania spa należy trzymać głowę, ciało i odzież
w odległości przynajmniej 40 cm od dysz zasysania; długie
włosy powinny być odpowiednio związane lub upięte.

Nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C.

Nie należy używać urządzeń elektrycznych (radio, suszarka
do włosów, itd.) w pobliżu spa, chyba że jest pusta.

Tolerowanie ciepłej wody jest różne w zależności od osoby.
Kobiety w ciąży i małe dzieci nie mogą używać spa bez
uprzedniej zgody lekarza i woda wtedy musi posiadać temperaturę niższą od 38 °C.

Nie usuwać kratek ochronnych z dysz
zasysania.

Należy bardzo uważać jeśli użytkownik jest sam w spa: zanurzenie przez dłuższy czas w ciepłej wodzie może spowodować nudności, zawroty głowy i omdlenia. Jeśli użytkownik ma zamiar korzystać ze spa przez dość długi okres
czasu (przekraczający 10-15 minut) musi upewnić się, aby
temperatura wody była nieco niższa. Jest to również wskazane dla dzieci.

Nie uruchamiać spa jeśli kratki ochronne nie są założone lub są uszkodzone;
w celu ich wymiany należy zwrócić się
do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi® lub do upoważnionego Ośrodka Obsługi.

Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na
 UWAGA:

pokrywie; nie kłaść na niej przedmiotów.

OSŁONY OCHRONNE MUSZĄ BYĆ WYMIENIANE CO 7
LAT

Tylko pokrywy “nośne” mogą utrzymywać
 UWAGA:

ciężary (MAX 200 kg), lecz nie mogą być poddawane

Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić materiał, z którego została
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen spa nie jest używany, nie narażać go na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). Jakiekolwiek szkody
wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są
objęte gwarancją.

nagłym i gwałtownym przeciążeniom (podskoki, itd).
Nie należy siadać, chodzić lub kłaść się na innych rodzajach pokryw (które nie są nośne); nie kłaść na nich
przedmiotów.
Aby zapobiec przypadkowym upadkom do spa zaleca się
zainstalować system zamykania na klucz, dostarczany wraz
z pokrywą termiczną (patrz instrukcja instalowania).



UWAGA: Zachować maksymalną ostrożność podczas wchodzenia do spa. Nie wskakiwać ani nie nurkować!



UWAGA: Nie wkładać palców w otwory dysz
masażu!

Dla wszystkich czynności użytkowania i konserwacji spa
odnieść się do niniejszej instrukcji i, gdzie wskazano, skontaktować się z upoważnionym Ośrodkiem Serwisu Jacuzzi® .

Osoby chore na serce, cukrzycę, nadciśnienie czy niedociśnienie lub mające inne problemy zdrowotne nie mogą
używać spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.
Osoby chore na choroby zakaźne w toku nie mogą używać
spa bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.
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Zamontować pokrywkę dostępu do skrzynki elektrycznej i ponownie zamontować panel/e obudowy.

Podłączenia elektryczne

Q Jeśli nie dysponuje się odpowiednią ilością energii elektrycznej,

Odnieść się do karty przedmontażowej jeżeli chodzi o przygotowania i absorpcje prądu dotyczące różnych modeli.

można uruchomić elektroniczny ogranicznik zużycia energii działając
w skrzynce elektronicznej (odnieść się do schematów elektrycznych
załączonych do niniejszej instrukcji).
Czynność tą mogą wykonać tylko upoważnieni technicy Jacuzzi®.

Chwycić od dołu jeden z paneli narożnych i delikatnie pociągnąć
go do siebie, aby go zwolnić; następnie opuścić panel i zdjąć go.
W ten sam sposób należy zwolnić także drugi panel narożny.
Następnie należy chwycić od dołu panel przedni i lekko go unieść,
tak aby odczepić go od wspornika; na koniec wychylić go do przodu i wyjąć w przedstawiony sposób.
Uwaga: uważać, aby nie przerwać przewodów oświetleniowych (opcjonalnych), które mogą znajdować się z tyłu paneli.

1

Napełnienie spa
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, przed przystąpieniem do
procedury, przeczytać w całości wszystkie punkty.
QPrzygotowanie spa do napełnienia

L

- Sprawdzić czy wnętrze spa jest czyste (Chociaż łupina spa została
fabrycznie polerowana, na życzenie, możliwe jest pokrycie jej środkiem
polerującym o odpowiedniej formule dla spa; przed napełnieniem spa
zwrócić się do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi w celu uzyskania
dodatkowych informacji).
- Wyjąć filtry ProClear ™ Plus i ProClarity ™, dokładnie je wyczyścić
(łącznie z odpowiednimi pokrywami); patrz rozdział "Czyszczenie
wkładów filtrów".

6:45p

100

6:45p

100

3
2

4
QNapełnienie spa

Włożyć końcówkę węża ogrodowego do kosza filtra skimmera,
(kosz filtra po lewej). Napełnić do połowy spa, następnie włożyć
końcówkę węża ogrodowego do kosza znajdującego się po
przeciwnej stronie (kosz filtra po prawej) podczas gdy dolewa się
pozostałą ilość wody.
Kontynuować napełnianie dopóki woda nie przykryje wszystkich
dysz ale nie może dotykać dolnej części zagłówka (NIE PRZEPEŁNIAĆ!).

Uwagi: podczas zdejmowania panelu przedniego, zespół
oświetleniowy (L) musi być zdemontowany z panelu zgodnie
ze wskazówkami.
Uwaga: wystawienie paneli na działanie źródeł ciepła może
spowodować niewielkie odkształcenia; chociaż nie jest to
defekt estetyczny, usunięcie i / lub wymiana paneli może być
nieco trudniejsze.

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ GROMADZENIA SIĘ BRUDU NA
KOMPONENTACH I UNIKNĄĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI
AKRYLOWYCH.
Nigdy nie napełniać basenu wodą pochodzącą ze zmiękczacza.
Jeśli woda jest szczególnie "twarda", zaleca się napełnić basen do
połowy wodą twardą i dopełnić wodą zmiękczoną. Woda zbyt
"miękka" może powodować korozję metalowych komponentów.

Następnie wykręcić sześć śrub w pokrywce skrzynki elektrycznej;
umieścić panel w bezpiecznym miejscu, aby go nie uszkodzić.
Wybrać wejście zasilania, które chce się użyć. Należy zainstalować rurkę kablową i złącze do użytku elektrycznego 3/4" poprzez szeroki otwór w dolnej części skrzynki elektrycznej tak,
aby móc przeprowadzić kabel poprzez skrzynkę zaciskową.

WAŻNE: Po opróżnieniu należy zawsze napełniać spa poprzez
obydwa kosze filtra. W przeciwny razie powietrze może zostać
uwięzione w jednej z pomp, uniemożliwiając krążenie wody.

- wykonać podłączenie linii zasilania odnosząc się do schematu
elektrycznego i do rozdziałów “Podłączenie zasilania elektrycznego” “Połączenia na tabliczce elektronicznej-ustawienie dip-switch”.

Wyjąć wąż ogrodowy i wymienić obydwa wkłady filtracyjne tak jak
opisano w rozdziale "Czyszczenie wkładów filtracyjnych".
QWłączenie

Włączyć spa za pomocą przygotowanego wyłącznika/wyłączników. Grzałka i filtr/pompa recyrkulacji włączą się automatycznie.
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat“Cool Warning”(Ostrzeżenie
przed niską temperaturą) lub “Freeze Protection” (Ochrona przeciwzamrożeniowa), może to być spowodowane niską temperaturą
wody używaną do napełnienia spa.
Skonsultować "Komunikaty wyświetlacza/błędu" , aby uzyskać
więcej informacji.

5

1

13
14

15

2

16

3
4

8
6

11

10

7
9

5
11

10
12

Przypis: pozycja i liczba komponentów zmienia się w zależności od modelu
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Szklany panel sterowania ProTouch™l
Skrzynka elektroniczna ProTouch™
Grzałka
Pompa recyrkulacji
Pompa dysz
Pompa dysz
System oczyszczania wody CLEARRAY
Zasilacz CLEARRAY
QuickDrain™
Korek(i) upustowy (e) pompy
Wejście(a) zasilania
Zawór spustowy spa
Zestaw stereo wireless BLUEWAVE 2.0
(opcjonalny)
14-15 System SmartTub™
16. CLEARRAY® PRO3TECT

QUruchomienie pomp dysz
Uruchomić pompy dysz podczas dodawania środków chemicznych
(skonsultowaćRozdział"Uruchamianiepompdysz",abywłączyćdysze).

Grzałka wyłączy się gdy temperatura wody przekroczy żądaną
temperaturę o 0,5 °C stopnia i włączy się gdy temperatura wody spadnie o 1°C w stosunku do ustawionej temperatury.

Przypis: nie uruchamiać pompy/pomp jeśli woda nie przykrywa
wyżej położonych dysz.
- Otworzyć wszystkie regulatory powietrza i ustawić wszystkie gałki
wyboru masażu w środkowym położeniu.

Maksymalna temperatura konfigurowana w spa wynosi 40°C
(104°F) natomiast minimalna 18,33°C (65°F).

QDodawanie dodatków chemicznych przy pierwszym rozruchu

Ustawienie termostatu na maksimum nie przyśpieszy procesu
nagrzewania lecz pozwoli tylko osiągnąć wyższą końcową temperaturę.

Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi
uzdatniania wody.

Umieścić pokrywę izolacyjną na spa kiedy nie jest używana,
pozwoli to zredukować czas potrzebny do nagrzania, minimalizując tym samym koszty działalności (Czas konieczny do początkowego ogrzewania jest różny i zależy od wyjściowej temperatury
wody).

przeczytać i postępować zgodnie z wszystkimi
 UWAGA:
instrukcjami dotyczącymi używania i sposobu przechowywania środków chemicznych, przestrzegając skrupulatnie
wskazówek producenta znajdujących się na opakowaniu.
Nie używać tabletek trójchlorku! Substancja ta
 UWAGA!
może uszkodzić komponenty spa jak również spowodować
oparzenia i podrażnienia skóry i błon śluzowych. Stosowanie tej substancji powoduje utratę gwarancji producenta.

UWAGA!
Nie wchodzić do spa dopóki ilość środka dezynfekującego nie
spadnie do poziomu zalecanego prze producenta i/lub sprzedawcę.
Pozostawić pokrywę otwartą tak, aby nadmiar oparów pochodzących ze środków chemicznych wydostał się na zewnątrz
spa, chroniąc poduszki i plastikowe uchwyty przed atakiem
środków chemicznych. Jeśli spa znajduje się w pomieszczeniu,
otworzyć drzwi i okna aby zapewnić odpowiednią wentylację.

QOgrzewanie spa

Aby podgrzać wodę w spa, doprowadzając ją do komfortowej
temperatury, należy postępować w następujący sposób: wyświetlacz na panelu sterowania wyświetla aktualną temperatu) lub (
) aby zwiększyć temperę wody w spa. Nacisnąć (
raturę wody z przyrostem co 0,5 °C stopnia.
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Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia
(patrz również schematy na końcu instrukcji)

J-495
1. Panel sterowania ProTouch™
2. Zawory kontroli powietrza (5) Doprowadzają powietrze do specy-

13. Dysze Obrotowe FX (4)
14. Dysze MX2 (3)
15. Dysze PX (4)

ficznych zespołów dysz
3. Przełączniki masażu (2) Kontrolują specyficzne zespoły dysz
4. Miejsca na filiżankę podświetlone (4)
5. Regulowane poduszki (4)
6.Zawór kontroli kaskady
7. Pokrywki zasysania na dnie (6)
8. Lampka podwodna
9. Krata filtr/skimmer
10. Kaskady

16. Dysze Obrotowe Duże FX (3)
17. Dysze NX2 (8)
18. Dysze do hydromasażu o zmiennym kierunku FX (4)
19. Dysze FX Małe (14)
20.System audio (opcjonalny)
21. Głośniki systemu audio (opcjonalne) (4)
22. Powrót filtru kaskady
23. Upust denny/wejścia grzałki/złączki powrotu CLEARRAY

11. Dysze RX (15)
12. Dysze FX (16)
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Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia
(patrz również schematy na końcu instrukcji)

J-485
1. Panel sterowania

14. Dysze RX (8)

2. Zawór kontroli kaskady
3. Zawór kontroli powietrza (4)
4. Regulowane poduszki (4)
5. Kaskady (2)
6. Krata filtr/skimmer
7. Przełączniki masażu (2)
8. Pokrywki zasysania na dnie (4)
9. Dysze NX2 (6)
10. Dysze MX2 (3)

15. Dysze Małe FX (8)
16. Dysze FX Duże (3)
17. Dysze PX (2)
18. System Audio (opcja)
19. Głośniki systemu audio (opcjonalne) (4)
20. Lampka podwodna
21. Miejsce na filiżankę podświetlone (2)
22. Upust denny/wejścia grzałki/złączki powrotu CLEARRAY
23. Powrót filtra kaskady

11.Dysze Rotacyjne Duże FX(1)
12. Dysze FX (12)

13. Dysze Obrotowe FX (6)
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J-475
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Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia
(patrz również schematy na końcu instrukcji)

J-475
1. Panel sterowania

14. Dysze RX (6)
15. Dysze Małe FX (8)
16. Dysze Duże FX (5)

2. Zawór kontroli kaskady
3. Zawór kontroli powietrza (4)
4. Regulowane poduszki (4)
5. Kaskada
6. Krata filtr/skimmer
7. przełączniki masażuz
8. Pokrywki zasysania na dnie (4)

17. Dysze PX (8)
18. System Audio (opcja)
19. Głośniki systemu audio (opcjonalne) (4)

20. Lampka podwodna
21. Miejsca na filiżankę podświetlone (4)
22. Upust denny/wejścia grzałki/złączki powrotu CLEARRAY
23. Powrót filtra kaskady

9. Dysze NX2 (6)
10. Dysze MX2 (3)
11. Dysze Rotacyjne Duże FX (1)
12. Dysze FX (10)
13. Dysze rotacyjne FX (8)
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Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia
(patrz również schematy na końcu instrukcji)
J-445
1. Panel sterowania
2. Zawór kontroli kaskady
3. Regulacja powietrza (4)
4. Regulowane poduszki (4)
5. Kaskada
6. Krata filtr/skimmer
7. Przełączniki-masażu wyposażone w oświetlenie (2)
8. Pokrywki dysz zasysania-studzienki (4)
9. Dysze NX2 (4)
10. Dysze MX2 (3)
11. Dysze Rotacyjne Duże FX (2)
12. Dysze FX (12)
13. Dysze Rotacyjne FX (8)

14. Dysze RX (8)
15. Dysze Małe FX (8)
16. System audio (opcjonalny)
17. Głośniki systemu audio (opcjonalne) (4)
18. Lampka podwodna
19. Miejsca na filiżankę wyposażone w oświetlenie (2)
20. Upust denny/wejścia grzałki/złączki powrotu CLEARRAY
21. Powrót filtra kaskady
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Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia
(patrz również schematy na końcu instrukcji)
J-435
14. Dysze RX (8)
15. Dysze Małe FX (10)
16. Dysze PX (2)
17. System audio (opcjonalny)
18. Głośniki systemu audio (opcjonalne) (4)
19. Lampka podwodna
20. Miejsca na filiżankę wyposażone w oświetlenie (2)
21. Upust denny/wejścia grzałki/złączki powrotu CLEARRAY
22. Powrót filtra kaskady

1. Panel sterowania
2. Zawór kontroli kaskady
3. Regulacja powietrza (3)
4. Regulowane poduszki (3)
5. Kaskada
6. Krata filtr/skimmer
7. Przełączniki-masażu wyposażone w oświetlenie (2)
8. Pokrywki dysz zasysania-studzienki (4)
9. Dysze NX2 (6)
10. Dysze MX2 (3)
11. Dysze Rotacyjne Duże FX (3)
12. Dysze FX (9)
13. Dysze Rotacyjne FX (6)
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Cechy spa mogą ulec zmianom bez powiadomienia
(patrz również schematy na końcu instrukcji)

J-425
1. Panel sterowania

14. Dysze MX2 (3)

2. Zawór kontroli powietrza (4)
3. przełączniki masażu kontrolują specyficzne zespoły dysz
4. Miejsca na filiżankę podświetlone (3)
5. Regulowane poduszki (4)
6. Zawór kontroli kaskady
7. Pokrywki zasysania na dnie (4)
8. Lampka podwodna
9. Krata filtr/skimmer
10. Kaskada
11. Dysze RX (4)

15. Dysze PX (4)
16. Dysze Rotacyjne Duże FX2 (2)
17. System Audio (opcja)
18. Głośniki systemu audio (opcjonalne) (4)
19. Powrót filtra kaskady
20. Upust denny/wejścia grzałki/złączki powrotu CLEARRAY
21. Dysze Duże FX (1)

22. Dysze NX2 (2)

12. Dysze FX (15)
13. Dysze rotacyjne FX (4)
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Rejestracja nowej spa
Podczas procedury uruchamiania pojawi się komunikat powitalny i
zostanie aktywowany cykl “blow out” w celu usunięcia powietrza obecnego w przewodach rurowych. Następnie wyświetli się menu Strony
Głównej (Home).
Przypis: Początkowy komunikat zniknie po około 3 sekundach, aby
pokazać standardową wizualizację Menu rejestracji wyrobu jest dostępne w niektórych modelach.
Po nawiązaniu połączenia światła zewnętrzne migają.

WELCOME

WELCOME

Jest ważne, aby zarejestrować Państwa spa, w celu potwierdzenia
gwarancji.

tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

Aby zarejestrować spa konieczny jest numer serii, możliwy do
uzyskania najlepiej w momencie połączenia spa. Nowe spa musi
być zarejestrowane poprzez internet na adresie www.Jacuzzi.com.
Aby zarejestrować nowe spa postąpić jak poniżej.
- Za pomocą komputera domowego lub innego urządzenia
połączyć się z internetem.
- Wejść na stronę internetową www.Jacuzzi.com aby zarejestrować spa.
- Kliknąć na Outdoor Hot Tubs
- Kliknąć na For Owners
- Kliknąć na Warranty and Manuals
- Kliknąć na Warranty Registration
- Wprowadzić numer serii.
Zanotować numer serii i zachować na przyszłość. Wpisać te
informacje poniżej.
Numer serii: _ _ _ _ _ _ _ _
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Ikona Blokady: Wyświetli się gdy działa jeden z trybów blokady.

Menu Strony Głównej (Home)
Menu Strony Głównej (Home) zapewnia dostęp do funkcji i do
konfiguracji spa. Czynność jest ułatwiona dzięki interaktywnemu
dotykowemu panelowi sterowania. Jeżeli czynność ta zostanie
przerwana na dłużej niż 30 minut, wyświetlacz LCD przejdzie w
tryb uśpienia. Aby uruchomić wyświetlacz wystarczy dotknąć
ekran.

Ikona Wi-Fi: Wyświetla się gdy obecne jest połączenie
Wi-Fi z domowym routerem (niedostępne, jeśli zainstalowany jest system SmartTub ™).
6:45 PM Zegar: Czas zostanie zawsze wyświetlony gdy wchodzi

się do menu Strony Głównej (Home). Wyświetlanie
zmienia się w zależności od tego czy zegar został ustawiony w konfiguracji 12 lub 24 godzin. Ustawienie zaprogramowane z góry to 12 godzin
Przypis: Czas NIE aktualizuje się automatycznie po wejściu w życie
czasu letniego, należy go zatem ustawić ręcznie.

QPrzyciski sterowania Strony Głównej (Home)
Kiedy funkcja jest włączona przycisk zostanie podświetlony na
granatowo.

6:45p

100

Instrukcje działania
QUruchomienie pomp dysz

Z Menu Strony Głównej (Home), nacisnąć ( ) aby wejść do
podmenu Pompy dysz. Ekran wyświetli podmenu Pompy dysz.
Przypis: Po wejściu do podmenu Jets Pump (Pompa dysz), włączą się wszystkie pompy Można wyłączyć pompę dysz dotykając odpowiedni przycisk.

Kontrola temperatury: Pozwala zmienić ustawienie temperatury
spa:
) z przyrostami
Zwiększyć temperaturę naciskając (
co 0,5 °C stopni.
) z redukcją co 0,5
Zmniejszyć temperaturę naciskając (
°C stopni.
Przypis: Zakres ustawialnej temperatury dla spa wynosi od
18,33 do 40°C (od 65 do 104°F).

6:45p

100

Przycisk Dysza: Dotknąć go, aby wejść do menu, które
reguluje pracę pomp dysz.
Przycisk Światła: Dotknąć go, aby wejść do menu, które
reguluje pracę różnych opcji oświetlenia.

JETS

1

2

Przycisk pompy dysz 1

1

Przycisk CLEARRAY: Dotknąć go, aby włączyć na żądanie
działanie funkcji CLEARRAY.

Przycisk pompy dysz 2

Przycisk Ustawienia: Dotknąć go aby wejść do menu
konfiguracji oraz ustawień.

Przycisk pompy dysz 3 ( jeśli przewidziana)

3

Przycisk Muzyka: Dotknąć go, aby wejść do menu, które
umożliwia działanie systemu audio oraz ustawień.
Przypis: Jeśli spa nie posiada opcji stereo, przycisk nie będzie
obecny na panelu sterowania.

Przycisk powrót: Dotknąć go, aby powrócić do
poprzedniego menu.

Przycisk Odwróć: Dotknąć go aby odwrócić wyświetlany obraz.
1.
Nacisnąć przycisk Dysze 1 , ON
OFF
aby włączyć lub wyłączyć pompę nr 1.
2. Nacisnąć przycisk Dysze 2 , aby włączyć
lub wyłączyć pompę nr 2.
3. Nacisnąć przycisk Dysze 3 , aby włączyć
lub wyłączyć pompę nr 3.
Kiedy pompa dysz jest włączona przycisk zostanie podświetlony na granatowo.
Automatyczne wyłączenie — Za każdym razem, gdy pompa
zostaje włączona w sposób ręczny, wyłączy się ona automatycznie
po około 20 minutach. Jeśli chce się przedłużyć działanie dysz, włączyć ręcznie pompę (lub pompy).

Ikona “błąd”: Pojawia się, gdy obecny jest komunikat
błędu, który musi być rozwiązany. Ikona wyświetlana jest
również pod odczytem temperatury jako przypomnienie.
Aby wyświetlić komunikat o błędzie, dotknąć wyświetlanej
ikony.
Przycisk Odwróć: Dotknąć go aby odwrócić wyświetlany
obraz.
Ikona Ogrzewanie ON: Pojawia się gdy grzałka pracuje i
ogrzewa wodę.
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QMenu Lights (Światła):

Przycisk świateł zewnętrznych: naciśnij przycisk raz,
aby włączyć światła z pełną intensywnością, naciśnij
go drugi raz, aby zmniejszyć intensywność o połowę,
naciśnij ponownie, aby aktywować tryb „Auto” (światła włączają
się o 19:00 i wyłączają o 24 : 00, samodzielnie). Po ponownym
naciśnięciu przycisku światła gasną.
Uwaga: kolor światła jest tylko biały; jeśli światła nie zostaną wyłączone przyciskiem, wyłączą się automatycznie po 8 godzinach (z
wyjątkiem trybu „Auto”).

Z Menu Strony Głównej (Home), nacisnąć (
) aby wejść do
podmenu Lights (Światła). Ekran LCD wyświetli podmenu Lights
(Światła). Z tego menu można kontrolować oświetlenie spa.
) aby wejść do podmenu, światła się zaświecą,
Dotykając (
jeżeli nie zostały wcześniej zaświecone, w trybie mieszania
barw. Ustawienia fabryczne mają poziom jasności i prędkość
ustawioną na 0.
Przypis: Światła zgasną automatycznie po 2 godzinach. Jeśli to
konieczne, można je ponownie włączyć.
6:45p

QMenu Muzyka

Modele wyposażone w opcjonalny system audio wzbogacają
doświadczenie w Państwa spa. Bezprzewodowy system audio
BLUEWAVE 2.0 działa z większością urządzeń bezprzewodowych. Jeśli nie dysponuje się urządzeniem Bluetooth, można
podłączyć urządzenie pomocnicze, za pomocą kabla z wtyczką
jack 3,5 mm, z tyłu przedniego panelu obudowy. Modele te
obejmują również 4 głośniki i wzmocniony subwoofer, zapewniając w ten sposób doskonałe wrażenia w słuchaniu muzyki.
Przypis: Jeśli spa nie posiada opcji stereo, przycisk nie będzie
obecny na panelu sterowania.
Aby wejść do menu Music (Muzyka), nacisnąć (
). Po wejściu
do menu Music, nacisnąć przycisk włączenia, aby uruchomić
stereo. Utwory są odtwarzane dzięki połączeniu z urządzeniem
Bluetooth lub pomocniczym.

LIGHTS

100
Speed: 1

Przycisk Brightness Up (Jasność +): nacisnąć przycisk
aby zwiększyć intensywność światła do maksymalnego
poziomu 5. Poziomy intensywności są następujące: 5 =
100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2 = 40% and 1 = 20%, 0 = 0%.
Przycisk Brightness Down (Jasność -): nacisnąć
przycisk aby zmniejszyć intensywność światła do maksymalnego poziomu 0.



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Nigdy nie należy instalować ani usuwać urządzeń elektrycznych mokrymi rękami
lub jeśli się jest częściowo lub całkowicie zanurzeni w spa!

Wskaźnik Intensity (Wskaźnik intensywności): wyświetla aktualny poziom intensywności świateł w zależności od liczby wyświetlonych kresek. Działa tylko
z jedną opcją koloru. Jeżeli działa tryb mieszana barw,
ikona żarówki jest wyłączona (na szaro). Zakres jest
regulowany od 0 do 5.

6:45p

100

Przycisk Speed Control (Kontrola prędkości)
(wzrost): nacisnąć aby zwiększyć prędkość zmiany
kolorów, do maksymalnej prędkości 5. Ustawienia prędkości są następujące: 5 = co 5 sek., 4 = co 10 sek., 3 = co
15 sek., 2 = co 30 sek. i 1 = co 60 sek.

Vol: 30

Przycisk włączenia: Nacisnąć go, aby włączyć lub wyłączyć stereo.
Ustawienia Bluetooth: Nacisnąć, aby używać własne urządzenie Bluetooth ze stereo. Jest to ustawienie
zaprogramowane z góry.

Przycisk Speed Control (Kontrola prędkości) (redukcja): nacisnąć aby zmniejszyć prędkość zmiany
kolorów, do minimalnej prędkości 0.

Ustawienia urządzania pomocniczego: Nacisnąć, aby
używać własne urządzenie pomocnicze ze stereo.

Speed: 1 Ikona Speed Selector (przełącznik prędkości):

lub
nacisnąć
koloru świateł.

MUSIC
Track Name

aby wybrać prędkość zmiany

Volume Up (Głośność +): nacisnąć aby zwiększyć głośność. Odstęp jest regulowany od 0 do 30 z przyrostami
co 1.
Volume Down (Głośność -): nacisnąć aby zmniejszyć
głośność. Odstęp jest regulowany od 0 do 30 z przyrostami co 1.

Color Selector (Przełącznik koloru):
nacisnąć kolor, aby wybrać tylko jeden.
Przycisk Powrót: Dotknąć go, aby powrócić do
poprzedniego menu.

Do przodu: Nacisnąć, aby przejść do kolejnych utworów.

Przycisk Odwróć: Dotknąć go aby odwrócić wyświetlany obraz.

Do tyłu: Nacisnąć, aby powrócić do poprzednich utworów.
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or

panel, uważając, aby nie uszkodzić samego kabla.
Podczas posługiwania się urządzeniem należy zachować
ostrożność (odnieść się także do instrukcji obsługi).

Pause/Play: Nacisnąć, aby zatrzymać i odtworzyć utwory.

Track Name

Wykonawca/Utwór: Pozwala wyświetlić informacje o
wykonawcy i utworze jeśli są dostępne. Jeśli informacje
nie są dostępne, ten punkt pozostanie pusty. Jeśli długość dostępnych informacji jest nadmierna, wyświetli
się tylko ilość dopuszczonych znaków po czym nastąpi
po nich wielokropek (“...”).

QMenu Ustawień audio

podmenu
Aby wejść do Menu Ustawień audio, nacisnąć
Music. Menu Ustawień audio oferuje doświadczenie audio jeszcze bardziej zaangażowane, dzięki spersonalizowanej lub zaprogramowane regulacji tonów niskich i wysokich.

Ustawienia audio: nacisnąć aby wejść do podmenu
Audio.

MUSIC

Audio +
Bass

Track Name

Vol: 30 Głośność: Wyświetla aktualny poziom głośności od 0

do 30.

Treble

Vol: 30

Przycisk Powrót: Dotknąć go, aby powrócić do
poprzedniego menu.

rock

pop

classical

Bass

Przycisk Odwróć: Dotknąć go aby odwrócić wyświetlany obraz.

Regulacja niskich tonów: Przesunąć z
jednej strony na drugą aby uregulować zakres niskich tonów
od -5 do 5.

Q Podłączenie systemu BLUEWAVE® do własnego urządze-

nia Bluetooth®.
Aby połączyć pomostowo system audio wireless BLUEWAVE 2.0
i własne urządzenie Bluetooth®, postąpić w następujący sposób.
Przypis: ikona BT nie może być wybrana ręcznie chyba, że zostało
nawiązane połączenie Bluetooth® z Państwa urządzeniem. W razie
problemów połączenia z własnym urządzeniem Bluetooth, należy upewnić się czy antena Bluetooth jest dobrze przymocowana i
umieszczona w najwyższym punkcie we wnęce urządzenia.

Treble
Regulacja wysokich tonów: Przesunąć z
jednej strony na drugą aby uregulować zakres wysokich tonów
od -5 do 5.
Zaprogramowany tryb audio Rock: Nacisnąć rock aby włączyć ustawienie audio "Rock" do odtwarzania muzyki. Tryb
audio "Rock" jest zaprogramowany z góry, o poziomie niskich
tonów 1 i wysokich 3. Jeśli nie jest używany, przycisk zostanie
wyświetlony na szaro, natomiast jeśli jest używany, podświetli
się.

- Nacisnąć ikonę Muzyka na wyświetlaczu panelu sterowania,
następnie nacisnąć przycisk włączenia znajdujący się w prawym górnym rogu aby włączyć stereo.
- Upewnić się czy funkcja Bluetooth® jest włączona na Państwa
urządzeniu.

Zaprogramowany tryb audio Classical (Muzyka Klasyczna):
Nacisnąć classical aby włączyć ustawienie audio "Classical" do
odtwarzania muzyki. Tryb audio "Classical" jest zaprogramowany z góry, o poziomie niskich tonów 1 i wysokich 1. Jeśli nie jest
używany, przycisk zostanie wyświetlony na szaro, natomiast
jeśli jest używany, podświetli się.

- Należy zapoznać się z instrukcjami, aby powiązać Państwa
urządzenie z systemem „BLUEWAVE™”, a następnie nawiązać
połączenie.
- Po nawiązaniu połączenia ikona Bluetooth® “BT” na ekranie
zostanie uwidoczniona, potwierdzając nawiązane połączenie.

Zaprogramowany tryb audio Pop: Nacisnąć pop aby włączyć
ustawienie audio "Pop" do odtwarzania muzyki. Tryb audio
"Pop" jest zaprogramowany z góry, o poziomie niskich tonów -1
i wysokich -2. Jeśli nie jest używany, przycisk zostanie wyświetlony na szaro, natomiast jeśli jest używany, podświetli się.

- Jeśli pojawi się żądanie hasła, wprowadzić “0000” i przystąpić
do połączenia
- Jeśli powiązanie urządzeń zostanie przeprowadzone pomyślnie, „BLUEWAVE™” zostanie „połączony” z Państwa urządzeniem
Bluetooth®, a ikona Bluetooth® „BT” będzie zapalona).

Przycisk Powrót: Dotknąć go, aby powrócić do
poprzedniego menu.

QPodłączenie urządzenia zewnętrznego

1. Zdjąć przedni panel spa.

Przycisk Odwróć: Dotknąć go aby odwrócić wyświetlany obraz.

2. Po zlokalizowaniu urządzenia Bluewave, podłączyć urządzenie zewnętrzne do kabla oznaczonego napisem "AUX" (do tego
celu należy użyć kabel o 3,5 mm - niedostarczony).

QCLEARRAY® (aktywacja ręczna)

Funkcję Clearray (system oczyszczania wody) można włączyć
naciskając na ( ); naciskając kilkakrotnie na ikonę można
wybrać na jak długo chce się włączyć funkcję Clearray (jedną

3. Wyprowadzić kabel na zewnątrz i ponownie zainstalować
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godzinę / dwie godziny / trzy godziny / wyłączona). Kiedy funkcja działa, przycisk zostanie podświetlony na granatowo.
Przypis: Gdy system CLEARRAY działa w wyniku wcześniej zaprogramowanego ustawienia, funkcja ta nie może być wyłączona.

Wybór żądanego działania masażu
C

B
A

Regulacja przepływu dyszy
Państwa spa Jacuzzi pozwala na spersonalizowanie żądanego
działania masażu. Każdy model posiada przełącznik wybiorczy
masażu, który pozwala spersonalizować masaż oraz odpowiednie
efekty rozdzielając wodę pomiędzy różne systemy dysz. Wystarczy
obrócić przełącznik wybiorczy masażu na pozycję A (combo), B, lub C
aby skierować ciśnienie wody do różnych grup dysz.
Przypis: zawór(y) przełącznika wybiorczego masażu jest (są) wykonany(e) tak, aby działać optymalnie na pozycjach A (combo), B i
C. Jest rzeczą normalną, że poziomy hałaśliwości w zaworze mogą
się zmieniać w zależności od pozycji, ze względu na duże ilości
wody, które przez niego przepływają . W celu optymalnej filtracji,
pozostawić zawór na środkowej pozycji, kiedy spa jest przykryta.
Wybrać pozycję B lub C aby otrzymać maksymalną wydajność
dyszy podczas używania spa.

Przepływ wody do niektórych dysz spa może być zwiększony
lub zmniejszony obracając zewnętrzną część dyszy.
Przypis: Pozostawić zawsze otwartych przynajmniej 6 dysz regulowanych.
Regulacja dysz PowerPro™ MX2

Nachylić dyszę strumieniową PowerPro MX2 pod żądanym
kątem. Obrócić otwór dyszy w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara aby zmniejszyć natężenie przepływu dostarczonego przez dyszę, lub obrócić go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć natężenie przepływu.
Przypis: Pozostawić zawsze otwartych przynajmniej 6 dysz regulowanych.

Wskaźnik Light (Wskaźnik świetlny)

Wskaźnik świetlny umieszczony na przednim panelu okładzinowym spa sygnalizuje wszelkie anomalie (białe światło oznacza
prawidłowe działanie).
Dla szczegółowego wyjaśnienia odnieść się do rozdziału zatytułowanego “Komunikaty o błędzie".

Regulacja dysz RX

Obrócić zewnętrzną część dyszy w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara aby zmniejszyć lub całkowicie przerwać
przepływ wody. Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara aby włączyć lub zwiększyć przepływ wody.
Przypis: Pozostawić zawsze otwartych przynajmniej 6 dysz regulowanych.

Światła zewnętrzne
System oświetlenia zewnętrznego wanny spa tworzy wokół
niej oświetloną strefę; światła te włącza się z menu „światła”
(jedynym dostępnym kolorem jest biały, a po aktywacji pozostają one włączone przez 8 godzin (oczywiście możliwe jest ich
wyłączenie w razie potrzeby).

WaterColour™ Kontrola kaskady

Aby zwiększyć przepływ wyjściowy kaskady, obrócić zawór regulacji kaskady w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby zmniejszyć lub wyłączyć kaskadę, obrócić zawór
regulacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Przypis: kiedy kaskada znajduje się w pozycji OFF, woda może
jeszcze nadal wypływać.

System SmartTub™
Ten system sterowania pozwala na sprawdzenie na urządzeniu
mobilnym stanu pracy spa, ułatwiając zarządzanie nim oraz
jego konserwację: komunikaty związane z ewentualnymi awariami spa będą wyświetlane na wyświetlaczu połączonego z
nim urządzenia.

Sterowania powietrzem

Uwagi: pierwszy rok korzystania z usługi jest bezpłatny; pod
koniec tego okresu, jeśli użytkownik zamierza nadal korzystać z
funkcji systemu SmartTub™, musi odnowić subskrypcję (aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z warunkami korzystania z usługi, klikając na odpowiednie linki w aplikacji).

Niektóre systemy dysz wyposażone są w elementy sterujące
powietrzem. Każde element sterowniczy wprowadza powietrze
do rur wodnych, które zasilają określony zespół dysz. Wystarczy
nacisnąć przycisk sterujący powietrzem z jednej strony, aby
otworzyć lub nacisnąć go z drugiej strony, aby zamknąć.
Przypis: niektóre dysze mogą doprowadzać powietrze nawet gdy
są zamknięte. Jest to normalne zjawisko.

Uwagi na temat przetwarzania danych osobowych: utworzenie konta i związana z tym rejestracja spa (konieczna do korzystania z systemu SmartTub™) wiąże się z gromadzeniem przez
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aby zintensyfikować filtrację; opcja ta dotyczy następujących
trybów:
- „away” lub „holiday” (wyłączona);
- „frequent” lub „heavy” (włączona 20 minut każdego dnia);
- „infrequent” lub „light” (włączona 20 minut co drugi dzień);
Aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, grzałkę
można włączać na jeden z poniższych sposobów:
- „auto” (praca na żądanie);
- „economy” (praca w godzinach nocnych);
- „day” (praca tylko w ciągu dnia).
Aby powrócić do menu głównego, zamknąć menu Monitor.

Jacuzzi pewnych danych, takich jak numer seryjny produktu, imię,
nazwisko i adres osoby dokonującej rejestracji, a także związana z
tym wiadomość e-mail. W przypadku przejścia do zakupu online
jakichkolwiek ofert w aplikacji, zbierane są również dane dotyczące płatności.
Zebrane informacje pozwalają aplikacji na świadczenie wymaganych usług, takich jak zdalna kontrola temperatury wody, monitorowanie zużycia lub powiadomienie o konieczności wymiany
lampy Clearray® lub wkładu filtra.
W przypadku poważnej usterki, aplikacja umożliwia kontakt z
zaufanym dealerem przez e-mail lub telefon, aby mógł on uzyskać
dostęp do komunikatów o błędach i w ten sposób zapewnić cenną
pomoc w identyfikacji przyczyny usterki.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i związanej z nimi polityki prywatności prosimy można znaleźć na stronie
internetowej www.jacuzzismarttub.com

• przejść do menu Manage
to menu pozwala między innymi na włączenie „blokady funkcji”, w przypadku, gdy chcemy zapobiec zmianie niektórych
parametrów spa (w tym temperatury) przez osoby nieupoważnione. Po wyświetleniu się komunikatu, wprowadzić kod
w celu zablokowania/odblokowania (upewnić się, że został on
zapamiętany).
Za pomocą tego menu można również sprawdzić intensywność sygnału sieciowego, zmienić jednostkę pomiaru temperatury, uzyskać dostęp do publikacji dotyczących pielęgnacji i
konserwacji spa.
Ponadto, można sprawdzić (i ewentualnie zresetować) przypomnienia dotyczące:
- wymiany lampy Clearray®;
- wymiany wody;
- wymiany wkładów filtracyjnych;
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi.

QRejestracja

- W pierwszej kolejności pobrać aplikację SmartTub™ ze sklepu
Google Play lub sklepu Apple.
- Uruchomić aplikację: aby utworzyć konto, wybrać „zarejestruj
się” i wpisać swój adres e-mail, hasło i numer seryjny spa
(umieszczony pod kodem QR, znajdującym się obok panelu
sterowania); można również użyć wbudowanego w aplikację
czytnika QR do odczytania kodu QR ze spa.
Uwagi: możliwe jest wyrażenie lub odmówienie wyrażenia
zgody na otrzymywanie informacji dotyczących użytkowania i
konserwacji spa proponowanych przez aplikację; można także
wysłać wiadomość pod adres Jacuzzi.app@jacuzzi.com, aby
powiadomić o swoim wyborze.
Qmenu główne

QWskaźniki pracy zamieszczone na sterowniku SmartTub™

- Po zakończeniu procesu rejestracji, aby uzyskać dostęp do
menu głównego, należy podać adres e-mail i hasło, których
wcześniej użyto.

Sterownik SmartTub ™ (umieszczony pod krawędzią wanny,
w komorze technicznej) jest wyposażony w diody LED, które
wskazują stan pracy urządzenia:

- Z poziomu tego menu można:

- dioda led Cloud (granatowa)
zapalona: podłączony do sieci / zgaszona: niepodłączony do sieci.
- dioda led Spa (granatowa)
zapalona: połączony ze spa / zgaszona: niepołączony ze spa.
- dioda led Status
powoli migające niebieskie światło: stan połączenia z siecią - ok
szybko migające niebieskie światło: stan połączenia z siecią - w
toku.
migające zielone światło: oczekiwanie na połączenie z siecią.
migające granatowe światło: błąd karty SIM.
- dioda led Cellular signal (granatowa)
wskazuje siłę sygnału.

• regulować wartość temperatury za pomocą kursorów + lub
–;
• przejść do menu Jet
to menu umożliwia włączenie poszczególnych pomp przy
użyciu przypisanych im włączników.
Uwagi: dostępne opcje są konfigurowane automatycznie w
zależności od wyposażenia spa.
• przejść do menu Light
to menu umożliwia wybór żądanego koloru dla systemu
oświetlenia spa; ponadto wybierając „Brightness” można również regulować natężenie światła; jeśli spa jest wyposażona w
sterowanie wielostrefowe, można regulować kolor i natężenie
światła w sposób niezależny, wybierając odpowiednią strefę
w menu. Aby powrócić do menu głównego, zamknąć menu
Light.

Resetowanie sterownika
Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenie, należy umieścić magnes na etykietce „reset” (zob. zdjęcie).

• przejść do menu Monitor
To menu pozwala na ustawienie czasu rozpoczęcia i czasu
trwania cykli filtracji. MOŻLIWE jest również wybranie dodatkowej filtracji, która uruchamia pompę hydro 1 interwałowo,

19

Aby wyświetlić dostępne wybory, przewinąć w górę
lub w dół
QKonfiguracja trybu grzałki

Państwa spa Jacuzzi wyposażona jest w 3 tryby ogrzewania:
Automatyczny tryb nazwany "Auto", w którym temperatura spa
utrzymywana jest na stałym poziomie. Oszczędnościowy cykl
ogrzewania nazwany "Econo". Tryb, który włączy grzałkę tylko w
ciągu dnia, nazwany "Day" (Dzień).
Przypis: Grzałka włączy się gdy temperatura spadnie o ~2° w stosunku do ustawionej temperatury.
Wskazuje, że funkcja działa.
Wskazuje, że funkcja nie działa.

Heat & Filter
Auto
Econo

Instrukcje dotyczące programowania i funkcjonowania

Day
1

Państwa wanna spa Jacuzzi umożliwia programowanie i włączanie różnych funkcji. Dzięki panelowi sterowniczemu programowanie wanny spa nigdy nie było tak proste.
6:45p

Nacisnąć (

Ogrzewanie automatyczne:
Kiedy spa zaprogramowana jest na "Auto", utrzyma wodę o
ustawionej temperaturze. Ogrzewanie włączy się tylko wtedy
gdy jest to konieczne. Aby wybrać ten tryb, nacisnąć ( ) obok
ikony “Auto”.

Units
Heat & Filter
Water Care

Ogrzewanie Econo:
Oszczędnościowy program ogrzewania, który pozwala ogrzewać
spa poza krytycznym godzinami. Po ustawieniu na "Econo", spa
będzie ogrzewać wodę między godziną 17:00 i 7:00, w każdy dzień
tygodnia. Nie można ustawić innych przedziałów czasowych.
Aby wybrać ten tryb, nacisnąć ( ) obok ikony “Econo”.
Ogrzewanie Day:
Po ustawieniu na "Day", spa będzie ogrzewać wodę tylko między godziną 7:00 i 17:00, w każdy dzień tygodnia.
Nie można ustawić innych przedziałów czasowych. Aby wybrać
ten tryb, nacisnąć( ) obok ikony “Day”.

) aby wejść do menu Ustawień:

Heat & Filter ogrzewanie/filtracja.
Water Care utrzymanie wody.
WiFi

WiFi.

Lock

blokada panel/system

2

Z menu Settings (Ustawienia), nacisnąć
lub
aby podświetlić na pomarańczowo kartę menu “Heat & Filter” (Ogrzewa
i filtruje). Nacisnąć Heat & Filter aby wejść do menu. Następnie
wybrać jedno z ustawień do ogrzewania.

SETTINGS

100

Filter

Time & Date godzina i data
QKonfiguracja cyklu filtracji podstawowej

Language

język interfejsu

Units

jednostka pomiaru temperatury (ustawienie fabryczne to Fº , stopnie Fahrenheita).

Aby wejść do funkcji “Primary Filter” (Filtr główny), nacisnąć
1 z menu “Heat & Filter” (Ogrzewa i filtruje), aby wejść do
programowania “Primary Filter” (Filtr główny).

Przycisk Powrót: Nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego menu.

Heat & Filter

Primary Filter

Auto

Start

12pm

12

pm

Econo
Day

Przycisk Odwróć: Nacisnąć aby odwrócić wyświetlany
obraz.

1

End
Filter

8pm

2

Podczas tego cyklu zostaje uruchomiona pompa recyrkulacji,
system CLEARRAY oraz ozonator (jeśli obecny).

20

Ustawiony fabrycznie cykl włącza się o godzinie 00:00 i trwa 8 godzin.

QKonfiguracja cyklu filtracji wtórnej

Aby uzyskać dostęp do funkcji “Secondary Filter” , nacisnąć 2
z menu Heat & Filter, aby wejść do programowania “Secondary Filter” . Podczas tego cyklu zostanie włączona pompa dysz 1.
Do dyspozycji są 3 cykle do wyboru. Ustawionym fabrycznie
cyklem jest tryb "Away" (Nieobecny).

wyjątkowo zimnych warunkach pogodowych zale Wcamy
skonfigurować pompę recyrkulacji tak, aby pracowała 24 godziny na dobę. Skonsultować rozdział
"Przygotowanie urządzenia do zimy".
Za każdym razem gdy pompa recyrkulacji pracuje poza cyklem
programowania, na przykład, podczas ogrzewania, czas jej
pracy zostanie odjęty od kolejnego cyklu filtracji podstawowej.
Na przykład, jeśli cykl podstawowej filtracji jest zaprogramowany tak, aby trwał 8 godzin co 24 godziny i pompa recyrkulacji
włącza się na 2 godziny, aby ogrzać wodę po zakończeniu cyklu,
kolejny będzie trwał 6 godzin a nie 8.

Heat & Filter

12pm

12

pm

End

Infrequent

Econo

Frequent

1

Away
Filter

2

Wskazuje, że funkcja działa.
działa.

Primary Filter
Start

Auto

Day

Aby zmienić zaprogramowany z góry cykl:

Secondary Filter

Wskazuje, że funkcja nie

Aby zmienić konfigurację cyklu filtracji wtórnej:
Tryb Away: Filtracja wtórna wyłączona. Aby wybrać ten tryb,
nacisnąć ( ) obok ikony “Away”.
Przypis: Jest to ustawienie fabryczne.
Tryb Infrequent (Sporadyczny): Włącza dwa cykle o godzinie
20:00 i o godzinie 8:00 co drugi dzień. Każdy cykl trwa 10
minut, łącznie 20 minut co drugi dzień. Aby wybrać ten tryb,
nacisnąć ( ) obok ikony “Infrequent”. Godziny i czas trwania
nie mogą zostać zmienione.
Tryb Frequent (Częsty): Włącza dwa cykle o godzinie 20:00 i o
godzinie 8:00 codziennie. Każdy cykl trwa 10 minut, łącznie 20
minut dziennie. Aby wybrać ten tryb, nacisnąć ( ) obok ikony
“Frequent”. Godziny i czas trwania nie mogą zostać zmienione.
Nacisnąć
aby powrócić do menu Heat & Filter (Ogrzewa i
filtruje). Ponownie nacisnąć, aby powrócić do menu Settings
(Ustawienia).

8pm

Po wejściu do menu, “Start” (Rozruch) i “12” zostaną uwidocznione.
Nacisnąć
lub
aby zmienić z czas z przyrostem co 1 godzinę (aby przejść z “AM” na “PM” należy przesunąć o 12 godzin).
Nacisnąć
aby potwierdzić zmianę. Nacisnąć End aby zaprogramować godzinę zakończenia cyklu.
- Aby ustawić godzinę zakończenia cyklu, naciśnij numer godziny (obok „End”).

QCykl “clean-up”

- Nacisnąć cyfrę odpowiadającą godzinie, aby zmienić godzinę
zakończenia cyklu (postępować w sposób opisany powyżej).
Nacisnąć

Ten cykl czyszczenia zostaje włączony raz dziennie przez dwie
minuty o godzinie 12:00 (ta funkcja nie jest programowalna).
Pompa dysz 1 i pompa recyrkulacji włączą się na jedną minutę a
następnie wyłączą się. Pompa dysz 2 włączy się i będzie pracować
przez 1 minutę zanim się wyłączy. Funkcję tę można wyłączyć,
wyłączając odpowiednią pompę.

aby potwierdzić i zapamiętać zmiany.

aby powrócić do menu Heat & Filter. Ponownie
Nacisnąć
nacisnąć, aby powrócić do menu Settings (Ustawienia).

QCykl “blow-out”

Tryb “lato”: W ciepłych klimatach, temperatura wody w spa
może przekroczyć ustawioną temperaturę. Powodem tego jest
przekazywanie ciepła z pompy filtracji/recyrkulacji i z pomp dysz.
Jeśli temperatura wody przekracza 35°C (95°F) i wzrasta o 1 °C (2
°F) w stosunku do ustawionej temperatury, włącza się “tryb lato” ,
który wyłącza pompę filtracji/recyrkulacji oraz system CLEARRAY®.
To ustawienie zabezpieczające nie może być zmienione! Pompa
filtracji/recyrkulacji oraz system CLEARRAY® pozostają wyłączone
dopóki temperatura wody nie obniży się osiągając ustawioną
temperaturę (z wyjątkiem przedziału czasowego od 8 do 11 i od 20
do 23, gdy pompa filtracji / recyrkulacji pracuje w cyklu obowiązkowym).
Aby zapobiec włączeniu się "trybu lato", może okazać się konieczne
zmniejszenie czasu trwania cykli filtracji/recyrkulacji kiedy klimat
jest bardzo ciepły.

Cykl ten eliminuje powietrze z instalacji, spowodowane zazwyczaj opróżnianiem i napełnianiem spa. Pompa dysz 1 i pompa
recyrkulacji włączą się na jedną minutę a następnie wyłączą
się. Pompa dysz 2 włączy się i będzie pracować przez 1 minutę
zanim się wyłączy.
Cykl ten wykonywany jest tylko:
- Podczas uruchomienia.
- Po wyjściu z blokady obsługi.
QProgramowanie utrzymania jakości wody.

Można skonfigurować spa tak, aby przypominała użytkownikowi
kiedy sprawdzić i wymienić konkretne komponenty.
Z menu “Settings” (Ustawienia),nacisnąć
lub
świetlić na pomarańczowo kartę menu “Water Care”.
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aby pod-

Nacisnąć Water Care aby wejść do menu. Następnie wybrać
jedną z funkcji.

SETTINGS

Water Refresh
60 days left
add

60

Water Care

Heat & Filter
Water Care
Wi-Fi

CLEARRAY

65

Water Refresh

60

ProClarity

60

days

Z menu “Water Care” można ustawić timer dla “Water Refresh”
(Odświeżanie wody).

ProClarity Depth 50

Nacisnąć
lub
aby zmienić dni z przyrostem co 30 dni.
Zakres jest regulowany od 0 do 180 dni.
Przypis: aby zapewnić poprawne działanie urządzenia, nie
wyłączać tej funkcji, lecz zaprogramować ją tak, jak pokazano.

Konfiguracja przypomnienia o wymianie żarówki UV CLEARRAY
Żarówka CLEARRAY UV trwa około 1 roku; po pierwszym włączeniu aktywowane jest odliczanie pozostałych dni. Po zakończeniu odliczania
pozostałych dni, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją o
konieczności wymiany żarówki UV i wyzerowaniu odliczania.

Nacisnąć
aby potwierdzić i zapamiętać zmiany.
Gdy timer zakończy odliczanie do tyłu, na wyświetlaczu panelu
sterowania pojawi się komunikat. Woda musi być spuszczona
i zastąpiona świeżą wodą. Postępować zgodnie z powyższymi
instrukcjami, aby wyzerować timer.
Dotykając “snooze” (odłóż) komunikat zostanie usunięty, lecz
na wyświetlaczu pojawi się ikona błędu ( ) i ekran przypomnienia pojawi się ponownie po 10 dniach.

Nacisnąć CLEARRAY
aby wejść do menu Programming
65
(Programowanie).
Przypis: jeśli zostanie przerwane zasilanie, dni zapisane są w pamięci.

CLEARRAY

65 days left
add

65

Nacisnąć
 aby powrócić do menu “Water Care” (Pielęgnacja
wody) Ponownie nacisnąć, aby powrócić do menu Settings
(Ustawienia).

days

Z menu “Water Care” można ustawić timer dla żarówki CLEARRAY UV.

Konfiguracja przypomnienia o czyszczeniu / wymianie filtra
ProClarity/ProClear
Można ustawić wyświetlanie przypomnienia o czyszczeniu lub wymianie filtrów i worka-pojemnika.

Nacisnąć
lub
aby zmienić dni z przyrostem co 10 dni.
Zakres jest regulowany od 0 do 365 dni.
Przypis: odliczanie czasu, który upłynął, opiera się na dniach, które
faktycznie przeminęły, a nie na dniach korzystania ze spa.
Przypis: aby zapewnić poprawne działanie urządzenia, nie
wyłączać tej funkcji, lecz zaprogramować ją tak, jak pokazano.
Nacisnąć

Nacisnąć ProClarity
(Programowanie).

60 days left
add

Po zakończeniu odliczania na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Żarówka UV CLEARRAY musi zostać wymieniona i timer
wyzerowany.
Nacisnąć "reset" (zresetuj) i postępować zgodnie z instrukcjami
powyżej, aby wyzerować timer.
Jeśli się dotknie "snooze" (odłóż), komunikat zostanie usunięty.
Zostanie jednak wyświetlona ikona błędu ( ) i ekran przypomnienia pojawi się ponownie za 10 dni.

60
days

Z menu “Water Care” można ustawić timer dla “ProClarity”.
Nacisnąć
lub
aby zmienić dni z przyrostem co 10 dni.
Zakres jest regulowany od 0 do 180 dni.

Nacisnąć
 aby powrócić do menu “Water Care” (Pielęgnacja
wody) Ponownie nacisnąć, aby powrócić do menu Settings
(Ustawienia).

Przypis: aby zapewnić poprawne działanie urządzenia, nie
wyłączać tej funkcji, lecz zaprogramować ją tak, jak pokazano.

Konfiguracja przypomnienia o wymianie wody
Można ustawić przypomnienie “Water Refresh”, które ostrzega o
potrzebie opróżnienia i ponownego napełnienia spa czystą wodą.
60

aby wejść do menu Programming

ProClarity

aby potwierdzić i zapamiętać zmiany.

Nacisnąć Water Refresh
(Programowanie).

60

Nacisnąć
aby potwierdzić i zapamiętać zmiany. Gdy timer
zakończy odliczanie do tyłu, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat. Filtry muszą być wyczyszczone lub
wymienione. Postępować zgodnie z instrukcjami powyżej, aby
wyzerować timer.
Jeśli się dotknie "snooze" (odłóż), komunikat zostanie usunięty.

aby wejść do menu Programming
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Zostanie jednak wyświetlona ikona błędu ( ) i ekran przypomnienia pojawi się ponownie za 10 dni. Dla wszelkich instrukcji
czyszczenia należy skonsultować rozdział "Czyszczenie wkładów filtracyjnych".

(Konfiguracja Wi-Fi spa w toku).

Nacisnąć
 aby powrócić do menu “Water Care” . Ponownie
nacisnąć, aby powrócić do menu Settings (Ustawienia).

WiFi Connect

Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Spa Wi-Fi Setup Connection Success" (Połączenie Wi-Fi spa
poprawnie wykonane).

Konfiguracja przypomnienia o wymianie filtra ProClarity
Można ustawić wyświetlanie przypomnienia o wymianie filtra
ProClarity.
Nacisnąć ProClarity Depth
(Programowanie).

50

Spa Wi-Fi Setup
Successfully Connected
Reset?

aby wejść do menu Programming

Jeśli ustawienia połączenia Wi-Fi muszą być zaktualizowane lub
konieczne jest połączenie z nowym routerem, należy wykonać
poniższe czynności.
Z menu “Settings” (Ustawienia, nacisnąć
Wi-Fi
obok “Wi-Fi” aby wejść do menu.

ProClarity Depth
40 days left
add

50

Nacisnąć Reset? Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Spa
Wi-Fi Setup in-progress" (Konfiguracja Wi-Fi spa w toku) i przycisk reset (ponowne ustawienie) zostanie podświetlony na
pomarańczowo.

days

Nacisnąć
lub
aby zmienić dni z przyrostem co 10 dni.
Zakres jest regulowany od 0 do 90 dni.
Przypis: aby zapewnić poprawne działanie urządzenia, nie
wyłączać tej funkcji, lecz zaprogramować ją tak, jak pokazano.

Nacisnąć Reset? ponownie. Ta czynność kasuje aktualne dane
i pozwala spa wykonać nowe połączenie. Ponownie skonfigurować i ustawić spa zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji.
Wymagania systemu Wi-Fi
Jacuzzi ProLink™ wspiera łączność bezprzewodową wireless na
2,4 GHz - 802.11 b/g, natomiast nie wspiera tej na 5 GHz.
W przypadku dwóch sieci Wi-Fi (jedna na 2,4 GHz i druga na 5
GHz) zaleca się tymczasowo wyłączyć sieć 5 GHz i upewnienie
się, że smartfon po zakończeniu procedury konfiguracji jest
podłączony do sieci na 2,4 GHz.
Przypisy:
- Jacuzzi ProLink™ nie wspiera protokołu 802.11/ac/n. Sprawdzić czy Państwa router jest wyposażony (również) w protokół
802.11b / g.
- Typowe konfiguracje obsługują tylko routery domowe przystosowane do użytkowania standardowego (otwarte) WEP /
WPA / WPA2.
- Sygnał Wi-Fi musi mieć natężenie -60 dBM (lub więcej), aby
zapewnić ciągłość usługi chmury.
- Dostęp wireless nie jest wspierany w następujących systemach:
Sieci i/lub hotspoty, które korzystają ze strony logowania;
Punkty dostępu do sieci korporacyjnych, które wymagają certyfikatów lub innych systemów uwierzytelniania (np. "802.1X",
"RADIUS" lub "WPA / WPA2 Enterprise").
- Lista zgodnych routerów jest dostępna na stronie www.jacuzzi.com/hot-tubs/owners-corner/remote-control/
- Moduł Wi-Fi może bez różnicy korzystać z kanałów od 1 do 11
(2,4 GHz). Za pomocą analizatora pasm Wi-Fi można sprawdzić
różne dostępne kanały, aby wybrać kanał z najmniejszą liczbą
połączonych sieci (niektóre routery przełączają się automatycznie, ale na niektórych trzeba interweniować ręcznie).
- Jeśli do sieci Wi-Fi podłączonych jest zbyt wiele urządzeń, moduł Wi-Fi w spa może mieć problemy z połączeniem: sprawdzić
jaka jest maksymalna ilość urządzeń, którymi Punkt Dostępu
(Access Point) jest w stanie zarządzać.

Nacisnąć
aby potwierdzić i zapamiętać zmiany. Gdy timer
zakończy odliczanie do tyłu, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat.
Postępować zgodnie z poprzednimi instrukcjami, aby wyzerować
timer. Filtr musi być wymieniony. Dla wszelkich instrukcji dotyczących położenia filtra należy skonsultować rozdział "Czyszczenie
wkładów filtracyjnych".

Jeśli się dotknie "snooze" (odłóż), komunikat zostanie usunięty.
Zostanie jednak wyświetlona ikona błędu ( ) i ekran przypomnienia pojawi się ponownie za 10 dni.
Nacisnąć

aby powrócić do menu “Water Care” .

Ponownie nacisnąć, aby powrócić do menu Settings (Ustawienia).
Ustawienie Wi-Fi (opcjonalne) (niedostępne, jeśli zainstalowany jest system SmartTub ™).
lub
Z menu Settings (Ustawienia), nacisnąć
 aby wyświetlić “Wi-Fi”.
Nacisnąć
aby wejść do opcji programowania.
Wi-Fi
Upewnić się czy została pobrana aplikacja Wi-Fi dla tego ustawienia.

SETTINGS
Water Care
Wi-Fi
Lock

Wi-Fi Connect
Spa Wi-Fi Setup
In-progress
Reset?

Należy postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby połączyć się z siecią Wi-Fi. Podczas gdy system próbuje się połączyć, wyświetli się komunikat "Spa Wi-Fi Setup in-progress"
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Blokada spa
Z menu “Settings” (Ustawienia), nacisnąć
świetlić menu “Lock” (Blokada).

klimacie lub w warunkach niskich temperatur.
lub

 aby wy-

Aby odblokować:
Wejść do menu Lock (Blokada). Rodzaj blokady będzie podświetlony na pomarańczowo.

Nacisnąć
aby wejść do opcji programowaLock
nia. Kiedy uruchomiona jest blokada, na pasku stanu pojawi się
ikona kłódki ( ). Po wejściu do menu "Lock" (Blokada), jeśli jedno
z trzech ustawień jest aktywne, zostanie ono podświetlone na pomarańczowo.

SETTINGS
Wi-Fi
Lock
Time & Date

Nacisnąć
(pierwsza cyfra) aby rozpocząć wprowadzanie
kodu. Następnie przejść do kolejnego numeru dopóki nie zostanie wybrany czterocyfrowy kod odblokowania.

Lock

Nacisnąć
aby odblokować. Nacisnąć
kilka razy aby
wyjść z menu.
Przypis: Można użyć zaprogramowanego kodu dostępu jeśli oryginalny kod został zagubiony lub zapomniany. Kod "0772" odblokuje zablokowane ustawienie.

Lock

Lock
Blokada Temp (blokada temperatury):
Nacisnąć aby wykonać blokadę temperatury.
Nacisnąć

(pierwsza cyfra) aby wybrać numer.

Unlock

Za pomocą
lub
wybrać numer od 0 do 9. Następnie
przejść do kolejnego numeru dopóki nie zostanie wybrany
czterocyfrowy kod.

Konfiguracja godziny i daty
Z menu Settings (Ustawienia), nacisnąć
lub
aby podświetlić na pomarańczowo kartę menu “Time & Date” (Godzina i data).
Time & Date
Nacisnąć
aby wejść do opcji programowania.

Nacisnąć
aby włączyć funkcję blokady Funkcja regulacji
temperatury jest wyłączona, ale spa będzie nadal wykonywać
zaprogramowane czynności.
Nacisnąć

SETTINGS

aby powrócić do menu “Settings” (Ustawienia).

Time & Date
Time

Lock
Time & Date
Language

Blokada Spa
Nacisnąć
aby wykonać blokadę. Kiedy ta czynność jest włączona, blokada spa i blokada temperatury podświetlone są na
pomarańczowo.
Nacisnąć
(pierwsza cyfra) aby wybrać numer. Używać
lub aby wybrać numer od 0 do 9. Następnie przejść do kolejnego numeru dopóki nie zostanie wybrany czterocyfrowy kod.

12:30

pm

Date

Aby ustawić godzinę:
Aby wyświetlić godzinę w formacie "24 godziny", nacisnąć 24
Po wejściu do menu, Time zostanie podświetlony na pomarańczowo.

Nacisnąć
aby uruchomić funkcję blokady.Wszystkie czynności aktywacji i regulacji są wyłączone, ale spa będzie nadal
wykonywać zaprogramowane czynności.
Nacisnąć

24

Zadziałać na cyfrę godziny 12:30 aby ją zaprogramować.
lub
aby zmienić godzinę z przyrostem co 1
Nacisnąć
godzinę. Aby ewentualnie przejść z “AM” na “PM” należy przesunąć się do przodu o 12 godzin.

aby powrócić do menu “Settings” (Ustawienia).

Tymczasowa blokada Service (obsługi):
Nacisnąć
aby wykonać blokadę. Kiedy ta czynność jest
włączona, wszystkie przyciski blokady podświetlone są na
pomarańczowo.

Nacisnąć cyfrę minut 12:30 aby je zaprogramować.
Nacisnąć
lub
aby zmienić minuty. Nacisnąć
potwierdzić i zapamiętać zmiany.

Nacisnąć
(pierwsza cyfra) aby wybrać numer. Używać
lub
 aby wybrać numer od 0 do 9. Następnie przejść do kolejnego numeru dopóki nie zostanie wybrany czterocyfrowy kod.
- Nacisnąć,
aby włączyć funkcję blokady: wszystkie funkcje
wanny spa są teraz tymczasowo zablokowane, umożliwia to
przeprowadzenie ewentualnych prac konserwacyjnych.
Przypis: Ten tryb wyłączy się po 2 godzinach. Spa nie może pozostać w trybie blokady przez długi okres czasu, zwłaszcza w ostrym

Time & Date
Time

24

12:30
Date

24

pm

aby

Aby ustawić datę:
Każde ustawienie miesiąca, dnia i roku może być uzgodnione w
sposób niezależny.

Informacje systemu
To menu wyświetli charakterystyczne parametry spa.
Z menu Settings (Ustawienia), nacisnąć
lub
aby wyświetlić menu menu “System Information” (Informacje o systemie).

Nacisnąć Date aby zaprogramować datę. Nacisnąć cyfrę mielub
aby wprowadzić zmiany.
siąca 1 30 2015 a następnie

Nacisnąć
Nacisnąć cyfrę dnia 1 30 2015 a następnie
wprowadzić zmiany.

lub

Po czym nacisnąć 1 30 2015 cyfrę roku a następnie
aby wprowadzić zmiany.

aby

aby potwierdzić zmiany.

Nacisnąć

aby powrócić do menu “Settings” (Ustawienia).

Units
System Information
Heat & Filter

Time & Date
Time

Poprawna i okresowa konserwacja jest niezbędna do zachowania
niezmienionego z czasem piękna i wydajności Państwa spa. Sprzedawca Jacuzzi może dostarczyć wszelkich informacji, akcesoriów i
produktów niezbędnych do tych czynności.
Informacje na temat czyszczenia spa, konserwacji oraz używanych do tych celów produktów, można znaleźć w przewodniku-katalogu dostarczonym wraz z wyrobem.

Date

Ustawienie języka
Z menu Settings (Ustawienia), nacisnąć
świetlić menu “Language” (Język).
Language

lub

aby wy-

aby wejść do opcji języka.

SETTINGS
Time & Date
Language
Units

QCzyszczenie wkładów filtrów

Language
English

Reminder

French

It’s time to clean or replace
your ProClarity and ProClear filters. Contact your
authorized dealer if new
filters are needed.

Deutsch
Español

reset

Istnieją 4 języki do wyboru: angielski, francuski, niemiecki i hiszpański.

Wyświetlanie jednostek miary
Z menu Settings (Ustawienia), nacisnąć
świetlić menu “Units” (Jednostka).

lub

aby wy-

Zapoznać się z rozdziałem “Programowanie utrzymania jakości
wody” w celu otrzymania dodatkowych informacji.

aby wejść do menu wyboru.

Nacisnąć

Units

Nacisnąć (

) w pobliżu jednostki miary, którą chce się wyświetlić.

Państwa nowa spa wyposażona jest w zaawansowany 2-stopniowy system filtracji.
- małe zanieczyszczenia są filtrowane przez pompę recyrkulacyjną, która zasysa wodę poprzez filtry ProClarity ™/ProClear ™.
- większe zanieczyszczenia są filtrowane podczas pracy pompy
dysz 1 lub podczas cyklu filtracji.

aby powrócić do poprzednich menu.

SETTINGS

snooze

Na wyświetlaczu panelu sterowania, po upływie określonej liczby
dni, zostaje wyświetlone przypomnienie, o konieczności wykonania czyszczenia filtra skimmera oraz filtra worka na zabrudzenia.
To przypomnienie musi być skasowane w każdej przerwie
czyszczenia filtra.

Aby wybrać język, nacisnąć ( ) obok języka, który chce się
wyświetlić.
aby powrócić do menu “Settings” (Ustawienia).
Nacisnąć

Nacisnąć

System Information
97 F
Water Temp
HiLimit Temp
99 F
Flow
Spa State
Flow Sensor
Closed
Ambient Temp
<150 F
DIP Switches 0010000000

Konserwacja spa
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1 30 2015

Nacisnąć

aby wyświetlić obecne informacje.

SETTINGS

lub

Nacisnąć

System Information

Units
QCzyszczenie filtrów i worka-pojemnika

Language
Units
Heat & Filter

Fº

Aby zapewnić optymalną wydajność:

Cº

Wkład filtra ProClarity™ (A) musi być czyszczony co miesiąc i wymieniany co 18 miesięcy.
Wkład filtra ProClarity (B) musi być wymieniany co 3 miesiące.
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Kosz filtra ProClarity (C) może być spłukany gdy filtry są czyste.
1

Wkład filtra skimmera ProClear II (D) musi być czyszczony co
miesiąc i wymieniany co 18 miesięcy.
Worek-pojemnik ProClarity (E) musi być sprawdzany i opróżniany
raz w miesiącu.W tym celu należy zapoznać się z poniższą procedurą
czyszczenia filtrów.
Przypis: Nie próbować myć filtra głębokościowego ProClarity (B) i
worka-pojemnika ProClear/ProClarity (E)

E

F

G

E. Wyjąć odkręcony wkład filtra ze studzienki skimmera.

P-hy

A

P-r

E

F. Przepłukać fałdy filtra wodą o umiarkowanie podwyższonym
ciśnieniu.
Zacząć od góry i postępować do dołu aż do uchwytu.
Powtórzyć dopóki wszystkie fałdy nie zostaną oczyszczone.
G. Wyjąć sworznie filtra (1) aby oddzielić filtr ProClarity od kosza.

D

B
1
1

C

2

P-r: Pompa recyrkulacji
P-hy: Pompa hydro

3

H

Nie uruchamiać spa, jeśli wkłady i filtry nie są prawidłowo zainstalowane i/lub jeśli pokrywa jest uszkodzona.

I

J

H. Po wyjęciu sworzni, obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara uchwyt wkładu filtra, aby odkręcić go z kosza filtra. Można
czyścic filtr (1) oraz kosz (3), ale filtr ProClarity (2) musi być wymieniony co 3/4 miesiące.

Wkłady filtracyjne do wymiany można zakupić u upoważnionego
sprzedawcy Jacuzzi.
A. Wyłączyć zasilanie spa!

I. Przepłukać fałdy filtra zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej. Dokładnie przepłukać kosz.
J. Ponownie złożyć filtr i przymocować go do sworznia (1).

B

C

D

B. Unieść pokrywę, aby uzyskać dostęp do wkładów filtrów.
K

C. Wyjąć worek ProClarity z zacisków i usunąć zebrane zanieczyszczenia.

L

M

K. Zanurzyć obydwa wkłady filtrów w spa. Skierować do góry
gwintowaną końcówkę aby usunąć bańki powietrza następnie
trzymać wkłady zanurzone, aby zapobiec przedostaniu się powietrza podczas instalowania.

D. Obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara uchwyt każdego
wkładu filtrów, aby odkręcić go z obudowy.

L. Ponownie umieścić każdy wkład w odpowiednim łączniku (P-r
i P-hy, odnieść się do rysunku), następnie przekręcić uchwyty w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przykręcić
je do obudowy.
PRZYPIS: Nie zakręcać zbyt do oporu.
M. Zamontować czysty worek na zaciskach pokrywy filtra tak jak
to pokazano.
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5. Pociągnąć pierścień na zewnątrz, jak pokazano, aby otworzyć upust.
6. Po opróżnieniu spa, wykonać czynności od 2 do 5 w odwrotnej
kolejności aby zamknąć zawór przed ponownym napełnieniem
spa (odnieść się do odpowiedniego rozdziału).
Opróżnianie (odpływ Quick Drain™)
Chwycić od dołu jeden z paneli narożnych i delikatnie pociągnąć
go do siebie, aby go zwolnić; następnie opuścić panel i zdjąć go.
W ten sam sposób należy zwolnić także drugi panel narożny.
Następnie należy chwycić od dołu panel przedni i lekko go unieść,
tak aby odczepić go od wspornika; na koniec wychylić go do przodu i wyjąć w przedstawiony sposób.
Uwaga: uważać, aby nie przerwać przewodów oświetleniowych (opcjonalnych), które mogą znajdować się z tyłu paneli.

N

N. Ponownie zamontować ochronę skimmera nad filtrami.
Następnie włączyć zasilanie spa.

Opróżnianie i napełnianie

L

1

6:45p

100

Zaleca się wymienić wodę w spa co 3 miesiące.
Częstość wymiany wody zależy od częstości używania, od uwagi
poświęconej utrzymaniu jakości wody, itd.
Wymianawodyjestabsolutniekonieczna,gdyniemożnakontrolować
piany i/lub jasność wody jest zagrożona, nawet jeśli pomiary podstawowegobilansuwodnegomieszcząsięwprawidłowychparametrach.

6:45p

100

3
2

UWAGA!Wyłączyć zasilanie spa przed jej opróżnianiem. Nie przywracać zasilania dopóki spa nie została całkowicie napełniona.
W razie wystąpienia bardzo niskich temperatur i jeśli spa znajduje się
na zewnątrz może zdarzyć się, że instalacje lub urządzenia zamarzną
(skonsultować rozdział "Przygotowanie urządzenia do zimy"). Jeśli,
przeciwnie, warunki klimatyczne cechują się wysoką temperaturą,
nigdy nie pozostawiać spa narażoną na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.

4

Uwagi: podczas zdejmowania panelu przedniego, zespół
oświetleniowy (L) musi być zdemontowany z panelu zgodnie
ze wskazówkami.
1. Zlokalizować zawór (C).

Aby opróżnić Państwa spa, należy wykonać następujące czynności:
1. Odłączyć spa od sieci elektrycznej.
Opróżnianie spa (odpływ standardowy)

2.

6:45p

100

4.

C
2.

3.

A

5.
2. Odkręcić korek zaworu spustowego. Odłożyć korek na bok
3. Przykręcić adapter wraz z wężem (znajdujący się w przedziale
technicznym) do zaworu QuickDrain. Upewnić się, aby skierować
wąż na obszar gdzie woda będzie w stanie prawidłowo spłynąć

Zlokalizować zawór spustowy (A), który znajduje się w przednim lewym rogu podstawy nośnej.
Przytrzymać mocno tylny pierścień, aby zapobiec jego obrotowy następnie odkręcić i wyjąć przedni korek.

4. Otworzyć zawór zasuwowy spustu obracając uchwyt w bok i
pociągając do góry.

3. Podłączyć rurę spustową.
4. Obrócić pierścień o 1/3 obrotu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara aby otworzyć zawór.
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ogrodowego pod wysokim ciśnieniem ponieważ może to
spowodować zwarcie w instalacji elektrycznej spa.
Czyszczenie panelu sterowania
Aby go wyczyścić, wystarczy przetrzeć panel sterowania szmatką
z mikrofibry do czyszczenia soczewek poliwęglanowych.
Pielęgnacja i konserwacja okładziny
Pokrywa Jacuzzi wyposażona jest w okładzinę, estetycznie przyjemną i trwałą. Zaleca się gorąco czyścic ją i utrzymywać co miesiąc,
Przypis: jeżeli natężenie przepływu wody jest zmniejszone,
wyjąć filtr pompy cyrkulacji aby ułatwić przepływ.

aby ją zakonserwować i jak najdłużej zachować na przyszłość.

Aby wyczyścić i chronić pokrywę:
1. Używać wody do spłukania brudu.

5. Po całkowitym opróżnieniu spa, zamknąć zawór zasuwowy
naciskając uchwyt w dół i obracając go w przeciwnym kierunku.
Zdjąć adapter i ponownie zamontować pokrywę zaworu QuickDrain
przed ponownym napełnieniem wanny spa.
Aby ponownie zainstalować panel, należy wykonać powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.

2. Używając dużej gąbki lub miękkiej szczotki, szorować powierzchnię mydłem delikatnym lub rozcieńczonym. Dokładnie
spłukać i nie dopuścić, aby mydło zaschło na pokrywie.
Nie używać mydła na spodniej części pokrywy.

Po napełnieniu ponownie włączyć zasilanie spa.

3. Zalecamy skontaktować się ze Sprzedawcą Jacuzzi w celu zakupu produktów polecanych do pielęgnacji i ochrony pokrywy.
Aby zachować elastyczność materiału pokrywy nie używać produktów zawierających ropę naftową. Nie stosować rozpuszczalników, ściernych lub zbyt silnych środków czystości. Nie stosować
produktów zawierających silikon lub alkohol.

Czyszczenie wnętrza spa
Aby zachować połysk powierzchni spa, istotne jest unikanie stosowania
agresywnych środków czyszczących lub detergentów potencjalnie
szkodliwych. Niezależnie od stosowanego środka czystości należy
zwrócić szczególną uwagę aby resztki detergentu nie pozostały na
powierzchni. W przeciwnym razie może wytworzyć się duża ilość
piany podczas napełniania spa.
Informacje na temat czyszczenia spa, konserwacji oraz używanych do tych celów produktów, można znaleźć w przewodniku-katalogu dostarczonym wraz z wyrobem.

Dodatkowe instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji:
1. Usuwanie śniegu i/lub innych zanieczyszczeń jest użyteczne
ponieważ zapobiega pękaniu wewnętrznej struktury pokrywy.
2. Pamiętać, aby przymocować pasy zabezpieczające pokrywę,
aby zapobiec przypadkowym wejściom do spa.
3. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na pokrywie.
4. Nie chodzić, siadać lub stać na pokrywie.

Konserwacja poduszek
Gdy jest to konieczne należy czyścić zagłówki, przecierając je
szmatką nawilżoną wodą z mydłem. Nie jest konieczne wyjmowanie
zagłówków do ich czyszczenia.
Aby je wyjąć w celu wymiany lub przechowywania przez dłuższy
czas, chwycić za obydwa końce zagłówka i delikatnie pociągnąć do
wnętrza czyli do środka spa. Aby je zamontować, wyrównać je do
paska mocującego i nacisnąć do dołu dopóki uchwyt montażowy
zagłówka nie wyda dźwięku "klik".

5. Nie ciągnąc ani nie używać krawędzi/brzegu lub pasów pokrywy,
aby ją usunąć.
6. Używać tylko systemów podnoszenia pokrywy certyfikowanych/
zatwierdzonych przez producenta.
7. Należy stosować tylko środki chemiczne i środki czyszczące
zalecane przez Jacuzzi.

PRZYPIS: Zawsze wyjąć zagłówki kiedy dodaje się do wody chemiczne
uzdatnianie “shock”. Zagłówki można ponownie włożyć do spa, kiedy
wartość środka dezynfekującego osiągnie wartość normalną (odnieść
się do przewodnika do uzdatniania wody).

8. Pamiętać, aby zawsze przykryć spa, gdy nie jest ona używana:
utrzymanie poprawnego poziomu wody zapewnia prawidłowe
działanie i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.

Następnie ustawić wysokość zagłówków podnosząc je lub
opuszczając do woli.

9. Nie wystawiać spa przez dłuższy okres czasu na działanie promieni słonecznych, gdyż promienie UV mogą uszkodzić powierzchnię
wewnętrzną.

Konserwacja okładziny syntetycznej
Syntetyczna okładzina wymaga niewielkiej lub żadnej konserwacji. Aby ją wyczyścić, wystarczy przetrzeć okładzinę roztworem
łagodnego detergentu i czystą szmatką

10. Zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania pokrywy. Przed jej zdjęciem upewnić się, że pasy zostały odczepione.

 Nie należy nigdy kierować na okładzinę strumienia z węża
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- Poluzować chomątko w dolnej części grzałki i wyjąć rurę ze złącza
(obracając rurę do przodu i do tyłu i pociągając ją do dołu).
Skierować rurę do dołu i opróżnić ją po czym ponownie zamontować rurę i chomątko.

Przygotowanie spa do zimy
QPaństwa spa Jacuzzi® została zaprojektowana tak, aby mogła
automatycznie chronić się przed zamarzaniem podczas poprawnego działania.

- poluzować chomątko na dyszy pompy recyrkulacji za skrzynką
elektroniczną i wyjąć rurę (obrócić rurę do przodu i do tyłu i pociągając ją na zewnątrz). Skierować rurę do dołu i opróżnić ją po czym
ponownie zamontować rurę i chomątko.

QW okresach gdy klimat jest szczególnie ostry należy wykonać
okresowe przeglądy, aby upewnić się czy zasilanie elektryczne nie
zostało przerwane.

- Poluzować chomątko w dolnej części systemu CLEARRAY® i
wyjąć rurę ze złącza CLEARRAY® (obracając rurę do przodu i do
tyłu i pociągając ją do dołu). Skierować rurę do dołu i opróżnić ją.
Ponownie zamontować rurę i chomątko. Zdjąć pokrywkę z systemu
CLEARRAY aby uzyskać dostęp do żarówki UV i do rury kwarcowej.
Wyjąc i przechowywać w bezpiecznym miejscu żarówkę UV. Wyjąć
i osuszyć rurę kwarcową po czym ponownie ją zamontować.
Sprawdzić okres używania żarówki i, jeśli jest to konieczne, wymienić ją (odnieść się do odpowiedniego rozdziału).

QW bardzo niskich temperaturach (poniżej 0 °C), zaleca się utrzymanie włączonej pompy filtrującej/recyrkulacyjnej 24 godziny
na dobę (zob. rozdział„Konfigurowanie głównego cyklu filtracji”);
upewnić się, że wybrano automatyczne ogrzewanie (zob. sekcję
„Automatyczne ogrzewanie”), aby zapobiec możliwym uszkodzeniom wanny spa.
Q Jeżeli spa nie będzie używana lub w przypadku przedłużonej przerwy w dostawie energii elektrycznej i w okresach
ostrych mrozów, ważne jest całkowite usunięcie wody ze spa
i ochrona instalacji przed szkodami, które może spowodować mróz. Aby dokładnie przygotować urządzenie do zimy
należy zwrócić się di upoważnionego sprzedawcy.

- Ponownie zamontować boczne panele okładzinowe ( oraz piankowe panele izolacyjne tam gdzie są obecne) i przykryć spa tak,
aby nie mogła przenikać do niej wilgoć.
W celu jakichkolwiek pytań związanych z zimowym użytkowaniem lub przygotowaniem urządzenia do zimy należy
skontaktować się ze sprzedawcą Jacuzzi.

W sytuacjach awaryjnych można zmniejszyć uszkodzenia postępując w następujący sposób:
- Odłączyć spa od zasilania elektrycznego

Reaktywowanie spa w ostrym klimacie

- Aby opróżnić spa należy postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Ustawić przełącznik/i wybiorczy/e masażu/zwrotny na pozycji
combo środkowej (A) aby umożliwić odpływ wody znajdującej
się w rurach

Jeśli chce się uruchomić spa po okresie nieużywania, w obecności
ekstremalnie niskich temperatur, należy sprawdzić, czy resztki wody
pozostałe w niektórych odcinkach instalacji nie zamarzły. Sytuacja
ta może zablokować przepływ wody i uniemożliwić poprawne funkcjonowanie spa jak również spowodować uszkodzenie urządzenia.
W tych przypadkach zaleca się skonsultować własnego sprzedawcę przed zamiarem ponownego rozruchu spa.

C - Ustawić zawór kaskady na pozycji otwarta,
aby umożliwić odpływ wody z rur.

B
A

- Kiedy poziom wody zejdzie poniżej siedzisk,
należy użyć odpowiedniego urządzenia, aby
usunąć pozostałości wody z bardziej niedostępnych miejsc w obszarze siedzisk i ze studzienki, na przykład zasysać ją odkurzaczem/
odkurzaczem do płynów.

Utrzymanie jakości wody
Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się chorobami związanymi z
wodą (jak na przykład infekcjami, bakteriami czy wirusami) i/lub
chorobami układu oddechowego, należy utrzymać jakość wody w
ustalonych granicach tak, aby jak najlepiej wykorzystać Państwa
basen do hydromasażu i przedłużyć jego żywotność. Wymaga to
ciągłej uwagi ponieważ chemia wody zależy od równowagi całego
szeregu czynników.
Zwlekanie z utrzymaniem wody stwarza warunki do złej higieny i jest
potencjalnie szkodliwe dla zdrowia w razie zanurzenia, ma to wpływ
również na żywotność basenu do hydromasażu.

- Otworzyć wszystkie sterowniki powietrza i pozostawić je w tej
pozycji dopóki spa nie zostanie na nowo używana.
- Kiedy poziom wody przestanie się obniżać, należy użyć odpowiedniego urządzenia, aby usunąć pozostałości wody ze studzienki, na
przykład zasysać ją odkurzaczem/odkurzaczem do płynów.
- Usunąć boczne panele okładzinowe urządzenia i zlokalizować
korki upustowe przed każdą pompą. Usunąć te korki, aby umożliwić
odprowadzenie wody z pomp i z grzałki.
Przypis: Aby uniknąć zalania przez spuszczaną wodę wnęki urządzeń
należy użyć odkurzacza/odkurzacza do płynów lub innych urządzeń.
Zamontować korki spustowe.

Jeżeli chodzi o utrzymanie jakości wody, sposoby oraz
ostrzeżenia dotyczące użycia odpowiednich środków chemicznych należy odnieść się do przewodnika systemu Jacuzzi
uzdatniania wody.
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spa jeśli ma się zamiar wymienić lub czyścić
 Opróżnić
rurę kwarcową.

System oczyszczania wody CLEARRAY® PRO-

Przed wymianą rury kwarcowej należy odczekać aż
żarówka UV ostygnie.

3TECT
System oczyszczania wody CLEARRAY jest ekskluzywną technologią, która wykorzystuje naturalne promienie ultrafioletowe,
aby wyeliminować bakterie, wirusy i glony. Światło ultrafioletowe znane również jako światło ultrafioletowe w zakresie UV-C
lub światło bakteriobójcze, unieszkodliwia te mikroorganizmy
przerywając ich DNA i zapobiega w ten sposób ich rozmnażaniu.

Postępować w następujący sposób:
Przypis: położenie i podłączenie urządzenia może różnić się w
zależności od modelu.

8
2

1

6

4
3

System wyposażony jest w przetwornik prądu, którego działanie sygnalizowane jest za pomocą dwóch diod LED: zielona
oznacza, że urządzenie jest zasilane natomiast czerwona wskazuje jego poprawne działanie.
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7
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WARNING!
DO NOT LOOK AT LIT BULB

1- Po odłączeniu spa od sieci elektrycznej i jej opróżnieniu,
należy odczekać aż żarówka UV ostygnie.
Przypis: opróżnienie spa musi być wykonane tylko w razie
konserwacji lub wymiany rury kwarcowej.
Nie jest konieczne opróżnienie basenu jeśli ma się zamiar
wymienić żarówkę UV.

SEVERE EYE DAMAGE
OR BLINDNESS CAN OCCUR

120 - 230V

WAŻNE: Po upływie roku należy oczyścić kwarcową tubę i
wymienić żarówkę.
Jeżeli timer UV został poprawnie zaprogramowany (patrz odpowiedni rozdz.), po upływie przewidzianego czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat, sygnalizując w ten sposób konieczność zamontowania nowej żarówki UV i zresetowania timera.

2- Po ostygnięciu żarówki UV, zdejmij pokrywę (9) i uszczelkę
(8) odkręcając śruby (10), aby uzyskać dostęp do odpowiednich
połączeń i samej lampy.

Wymiana żarówki UV
i konserwacja rury kwarcowej

t

Aby uzyskać dostęp do urządzenia Clearray® należy zdjąć przedni
panel (lub panel systemu audio) oraz panel w prawym rogu.

3- Odłączyć łącznik żarówki UV (7) od zasilania (11).

Wskazane czynności należą wyłącznie do wykwalifikowanego instalatora. Przeczytać uważnie instrukcje przed
rozpoczęciem jakichkolwiek czynności, które spowodują
otwarcie urządzenia Clearray®.

3

7

OSTRZEŻENIA

należy patrzeć na świecącą się żarówkę UV: grozi to
 Nie
poważnym uszkodzeniem oczu!



8

11
2
5

Nie zasilać urządzenia Clearray® podczas czynności konserwacyjnych.

4

Nie dotykać żarówki UV gołymi rękami; należy zawsze używać rękawice lateksowe podczas wymiany żarówki UV.

użytkowanie urządzenia może spowodo Niewłaściwe
wać rozpraszanie się promieni UV-C które, nawet w nie-

4- Wyjąć delikatnie żarówkę (3) z rury kwarcowej.

wielkich ilościach mogą uszkodzić skórę oraz oczy..

5-Odkręcić wskazaną nakrętkę (5) za pomocą odpowiedniego
klucza, jeśli jest to konieczne. Zachowaj podkładkę (4), aby
użyć jej później.


 Odłączyć spa od sieci elektrycznej

Nie próbować uruchamiać uszkodzonych urządzeń.

6- Teraz można przystąpić do czyszczenia lub wymiany rury
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kwarcowej (odnieść się do odpowiednich paragrafów).

Komunikaty wyświetlacza/błędu

7- Czyszczenie rury kwarcowej. Używać papierowej chusteczki lub bawełnianej szmatki; jeśli jest to konieczne, używać
produktu do usuwania osadu kamiennego (tego używanego
do czyszczenia kabin prysznicowych), uważając, aby usunąć
wszelkie pozostałości spłukując dużą ilością wody.
Nie używać produktów ściernych.

Państwa spa Jacuzzi został wyposażona w niektóre funkcje opracowane ekskluzywnie po to, aby zabezpieczyć ją przed ewentualnymi
uszkodzeniami i/lub, aby pomóc w rozwiązaniu problemów.

8- Wymiana rury kwarcowej. Następnie umieścić nową rurę kwarcową (2) w odpowiednim gnieździe (1), włożyć najpierw zaokrągloną końcówkę i sprawdzić czy druga końcówka
umieszczona jest w odpowiedniej podporze (jeśli pozycja jest
prawidłowa, tylko niewielka część rury będzie wystawać).

W przypadku wystąpienia błędów spa ostrzeże Państwa wizualizując
poniższy obraz, z komunikatem o błędzie obok.

Białe światło wskazuje prawidłowe działanie; czerwone światło
wskazuje na konieczność interwencji.
Poniżej zostały wymienione wszystkie możliwe komunikaty wraz
z ich znaczeniem.
Zaleca się zawsze żądać tylko i wyłącznie oryginalnych części
zamiennych Jacuzzi®.
Ikona błędu ( ) pozostanie na ekranie jako przypomnienie. Jeśli
błąd nie zostanie rozwiązany lub wzięty pod uwagę, komunikat
pojawi się ponownie w ciągu 2 godzin.

9- Włóż podkładkę (4) z powrotem na otwarty koniec rury.
Ponownie zakręcić nakrętkę (5) i napełnić spa na tyle, aby móc
uruchomić pompy i sprawdzić czy nie ma przecieków na nakrętce; w przeciwnym wypadku, dokręcić ją o około 1/4 obrotu.
Jeśli to nie wystarczy, należy ponownie przystąpić do czyszczenia rury kwarcowej, sprawdzić szczelność przed przystąpieniem
do kolejnego kroku.

6:45p

10- Ponownie włączyć wyłącznik główny spa.

FLOW ERROR
The flow switch is malfunctioning open. Heater
is disabled.The circulation pump’s filter is
excessively dirty, or an air lock has occurred at
the circulation pump intake. Contact your
authorized dealer or service organizations.

11- Uruchomić pompę tak, aby woda przepływała przez Clearray®; pozostawić ją w ruchu przez około 5 minut, aby moc
sprawdzić szczelność.
W przeciwnym razie wyłączyć pompę i wyłącznik główny, następnie powtórzyć czynność czyszczenia rury kwarcowej.

1
2

12- Ponownie podłączyć łącznik żarówki UV (7) do zasilania
(11); w przypadku wymiany żarówki, włożyć ją do rury kwarcowej.
Nie dotykać żarówki UV gołymi rękami; należy zawsze używać rękawice lateksowe podczas wymiany żarówki UV.

„OPEN FLOW SWITCH”(Obiegczujnikaprzepływuniezamykasię)
Grzałka wyłączona.
Filtr pompy recyrkulacyjnej jest nadmiernie zabrudzony lub doszło
do blokady powietrza na ssaniu pompy recyrkulacyjnej.
Q Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi; zwrócić się do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.

13- Założyć na nakrętkę (5) pokrywkę-żarówki (6).
Na koniec przykręcić pokrywę (9) za pomocą uszczelki (8) za
pomocą śrub (10).
Żarówka UV zawiera rtęć; w razie wymiany zutylizować starą żarówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

120 - 230V
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“CLOSED FLOW SWITCH” (CZUJNIK PRZEPŁYWU)
Grzałka wyłączona. Również pompa recyrkulacji mogłaby być
wyłączona.
Czujnik przepływu uszkodzony.
QZwrócić się do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.

14- Ponownie włączyć wyłącznik główny spa i
sprawdzić działanie urządzenia: zielona dioda (led)
sygnalizuje, że Clearray® jest zasilany (i powinna
zawsze się świecić) natomiast czerwona wskazuje,
że żarówka UV jest włączona.

FLOW RESTRICTION(zmniejszenie przepływu wody)
Grzałka wyłączona.
Q Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą Jacuzzi®, sprawdzić czy filtry nie są zatkane (odnieść się do rozdz. dotyczącego
czyszczenia filtrów) i czy poziom wody jest prawidłowy.
“SHORTED HI-LIMITTEMP SENSOR”(CZUJNIK MAKSYMALNEJ
TEMPERATURY W ZWARCIU)
Czujnik temperatury uszkodzony. Grzałka jest wyłączona.
Q Może być naprawiany tylko przez upoważnionego technika
Jacuzzi®.
„OPEN HI-LIMIT TEMP SENSOR”(Obieg czujnika temperatury
maksymalnej nie zamyka się)
Czujnik temperatury uszkodzony. Grzałka jest wyłączona.
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Q Może być naprawiany tylko przez upoważnionego technika
Jacuzzi®.

“OVERHEAT PROTECTION”
Nie wchodzić do wody
Temperatura wody przekracza dopuszczalne granice. Grzałka jest wyłączona.
Zadziałał czujnik temperatury maksymalnej podgrzewacza („hi-limit”).
Zdjąć pokrywę spa aby przyspieszyć chłodzenie.
Q Jeżeli ten warunek nie ustępuje, należy skontaktować się z własnym upoważnionym sprzedawcą Jacuzzi®.

“SHORTED WATER TEMP SENSOR”(CZUJNIK TEMPERATURY
WODY W ZWARCIU)
Czujnik temperatury uszkodzony. Grzałka jest wyłączona.
Q Może być naprawiany tylko przez upoważnionego technika
Jacuzzi®.

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, światła spa migają
(na czerwono), wskazując, że temperatura wody osiągnęła nadmierną wartość.

„OPEN WATER TEMP SENSOR” (Obieg czujnika temperatury
wody nie zamyka się)
Czujnik temperatury uszkodzony. Grzałka jest wyłączona.
Q Może być naprawiany tylko przez upoważnionego technika
Jacuzzi®.
“CLOSED FLOW SWITCH ON START-UP”(CZUJNIK PRZEPŁYWU
ZAMKNIĘTY PRZY ROZRUCHU)
Czujnik przepływu uszkodzony (system wyłączony).
Q Skontaktować się z upoważnionym sprzedawcą lub serwisem technicznym firmy.

Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu (
świetlona pod temperaturą.

hipotermią, sparzeniami, oparzeniami lub
 Zagrożenie
sińcami.
„WATCHDOG PROTECTION” (stan alarmowy - temperatura zbyt
wysoka) NIE WCHODZIĆ DO SPA!
Temperatura wody przekracza dopuszczalne granice. Spa jest wyłączona.
Czujnik temperatury interweniował.
Zdjąć pokrywę spa aby przyspieszyć chłodzenie.
Q Jeżeli ten warunek nie ustępuje, należy skontaktować się z własnym upoważnionym sprzedawcą Jacuzzi®.

„FROZEN ON START-UP” (niska temperatura podczas uruchamiania wanny spa) Czujnik przepływu nie działa.. Czujnik
przepływu w zwarciu przy rozruchu systemu (system wyłączony).
QZwrócić się do upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.
“COOL WARNING” (POWIADOMIENIE O NISKIEJ TEMPERATURZE)
Temperatura wody w spa jest o 11 °C (20°F) niższa od ustawionej
temperatury, pompa recyrkulacji i grzałka automatycznie się włączą
aby zapewnić ochronę przeciwzamrożeniową.
Spa pozostanie w tym trybie dopóki temperatura wody nie osiągnie
-8°C (15°F) poniżej ustawionej temperatury.
QNie jest konieczna żadna czynność zaradcza
Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu ( ) zostanie
wyświetlona pod temperaturą.

Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu (
świetlona pod temperaturą.

) zostanie wy-

hipotermią, sparzeniami, oparzeniami lub
 Zagrożenie
sińcami.
„WATCHDOG PROTECTION” (stan alarmowy - temperatura zbyt
wysoka) NIE WCHODZIĆ DO SPA!
Temperatura wody przekracza dopuszczalne granice. Spa jest wyłączona.
Zadziałał czujnik temperatury maksymalnej podgrzewacza („hi-limit”).
Zdjąć pokrywę spa aby przyspieszyć chłodzenie.
Q Jeżeli ten warunek nie ustępuje, należy skontaktować się z własnym upoważnionym sprzedawcą Jacuzzi®.

“FREEZE PROTECTION”
Została stwierdzona możliwość wystąpienia zamarzania. Pompy dysz włączą się i będą pracować dopóki spa nie wyjdzie z tego warunku zagrożenia.
Nie jest konieczna żadna czynność zaradcza.

QJeżeli ten warunek nie ustępuje, należy skontaktować się z własnym upoważnionym sprzedawcą Jacuzzi®.

Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu (
świetlona pod temperaturą.

“OVERHEAT PROTECTION”
Nie wchodzić do wody
Temperatura wody przekracza dopuszczalne granice. Grzałka jest wyłączona.
Czujnik temperatury interweniował.
Zdjąć pokrywę spa aby przyspieszyć chłodzenie.
Q Jeżeli ten warunek nie ustępuje, należy skontaktować się z własnym upoważnionym sprzedawcą Jacuzzi®.

) zostanie wy-

hipotermią, sparzeniami, oparzeniami lub
 Zagrożenie
sińcami.
„WATCHDOG FREEZE PROTECTION” (stan alarmowy - temperatura za niska)
Woda w spa ma temperaturę poniżej 4,4°C (40°F).
Pompy dysz są uruchamiane i będą działać dopóki ten warunek nie
ustąpi.
QZwrócić się do własnego upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.
Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu ( ) zostanie wyświetlona pod temperaturą.

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, światła spa migają
(na czerwono), wskazując, że temperatura wody osiągnęła nadmierną wartość.
Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu (
świetlona pod temperaturą.

) zostanie wy-

) zostanie wy“CONTROLLER OVERHEAT PROTECTION”
Temperatura kontrolera przekroczyła dopuszczalne limity. Jeśli ten warunek się utrzyma, ustawić w cieniu stronę gdzie znajdują się urządzenia spa.
QZwrócić się do własnego upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.

hipotermią, sparzeniami, oparzeniami lub
 Zagrożenie
sińcami.
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Przypis: Ikona grzałki ( ON ) miga i ikona błędu (
świetlona pod temperaturą.

) zostanie wy-

“WATER REFRESH REMINDER” (PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE
WODY)

“PANEL COM ERROR”
Panel sterowania nie może komunikować ze spa.
QZwrócić się do własnego upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.

Reminder
This is a general
reminder. Please change
your water soon.

“STEREO COM ERROR” (BŁĄD KOMUNIKACJI STEREO)
Zestaw stereo nie może komunikować ze spa.
QZwrócić się do własnego upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.

reset

snooze

Ten komunikat jest wyświetlany pod koniec ustawionego czasu
użytkowania do wymiany wody spa.
Q Spa musi być całkowicie opróżniona i ponownie napełniona
czystą wodą.

“WI-FI COM ERROR” (nie wyświetla się, jeśli zainstalowany jest
system SmartTub ™)
Moduł Wi-Fi nie może komunikować ze spa.
QZwrócić się do własnego upoważnionego sprzedawcy Jacuzzi®.
“CLEARRAY REPLACEMENT REMINDER”

“EXTENDED TEMPERATURE ACTIVATED”

Spa została zaprojektowana do osiągnięcia 40°C (104°F), lecz można
ją skonfigurować tak, aby osiągnęła 41°C (106°F).
Aby wejść do rozszerzenia zakresu temperatury należy przytrzymać palec na odczycie temperatury przez około 5 sekund. Odczyt
temperatury zacznie migać wskazując, że system jest gotowy.
Nacisnąć (
) aby podnieść temperaturę do 41°C (106°F).

Reminder
It’s time to replace your
CLEARRAY bulb. Contact
your authorized dealer for
replacement parts.
reset

snooze

Przypis: Ikona grzałki ( ON ) będzie migać wskazując, że funkcja jest
włączona.

Ten komunikat wyświetli się pod koniec czasu działania żarówki systemu
CLEARRAY.
QŻarówka systemu CLEARRAY musi być wymieniona.

używać wody o temperaturze przekraczającej
 Nie
40°C!

“PROCLARITY/PROCLEAR FILTER REMINDER”

Reminder
It’s time to clean or replace
your ProClarity and ProClear filters. Contact your
authorized dealer if new
filters are needed.
reset

Rozwiązanie problemów
Jeśli w mało prawdopodobnym przypadku zdarzy się, że spa będzie
pracowaćwsposóbnieprawidłowy,przedewszystkimnależyponownie
przeczytać odpowiednie instrukcje instalacji oraz działania zawarte
w niniejszej instrukcji i sprawdzić komunikaty na wyświetlaczu panelu
sterowania; jeśli nadal nie będą Państwo zadowoleni z funkcjonowania urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami w celu
poprawnego rozwiązania problemu.

snooze

Ten komunikat jest wyświetlany pod koniec ustawionego czasu użytkowania wkładu filtracji.
QWyjąć wkłady ProClarity/Proclear oraz worek-pojemnik i wykonać
czyszczenie i/lub wymianę.
“PROCLARITY DEPTH FILTER REMINDER”

ŻADEN Z KOMPONENTÓW NIE DZIAŁA
(np. pompa, światła)
Sprawdzić kontrolki na panelu sterowania.

Reminder
It’s time to replace your
ProClarity Depth filter.
Contact your authorized
dealer for a new filter.
reset

QJeśli na wyświetlaczu pojawią się litery lub symbole, skonsultować
poprzedni rozdział (Komunikaty wyświetlacza/błędu), aby określić
ich znaczenie i podjąć odpowiednie działanie.

snooze

QJeśli nic nie jest wyświetlane na wyświetlaczu:
- Sprawdzić domowy wyłącznik magneto-termiczny.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub upoważnionym centrum
serwisu Jacuzzi®.

Ten komunikat jest wyświetlany pod koniec ustawionego czasu użytkowania wkładu filtracji filtra głębokościowego ProClarity.
QFiltr głębokościowy ProClarity musi być wymieniony.

POMPA NIE DZIAŁA
QUruchomić przycisk odpowiadający dyszom “GETTI”
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QJeśli nie słychać żadnego dźwięku lub słychać brzęczenie, wyłączyć zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą lub upoważnionym
ośrodkiem serwisu Jacuzzi®.

- Jeśli wskaźnik grzałki jest wyświetlony lecz po rozsądnym
okresie czasu nie zostaje odczytany żaden wzrost temperatury,
skontaktować się ze sprzedawcą lub upoważnionym centrum
serwisu Jacuzzi®.

QJeśli silnik pracuje lecz woda nie dopływa do dysz:
- Pompa mogłaby być nie zalana poprawnie. Zobaczyć następujące
instrukcje.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub upoważnionym centrum
serwisu Jacuzzi®.

POMPA RECYRKULACJI WYŁĄCZONA
- Sprawdzić, czy pompa recyrkulacji została prawidłowo zaprogramowana.
- Upewnić się, że żadna usterka nie uniemożliwia włączenia
pompy.
- Temperatura wody przekroczyła 34°C (95°F) i jest o jeden stopień
wyższa od ustawionej temperatury: została uruchomiona funkcja
bezpieczeństwa „tryb letni” (zob. odpowiedni akapit).

OBECNOŚĆ PĘCHERZYKÓW POWIETRZA
QAby uwolnić pompę recyrkulacyjną od pęcherzyków powietrza,
wyjąć odpowiedni wkład filtra.
QWłożyć wąż wody do otworu w gnieździe filtra, wkładając dookoła
szmatkę, tak aby nie przepuszczał powietrza.
QOdkręcić wodę na około 30 sekund, po czym zakręcić ją.
QZamontować z powrotem wkład filtra i sprawdzić działanie spa.

Instrukcje zalania pompy:
WYŁĄCZYĆ SPA
- Wyłączyć zasilanie spa.
- Wyjąć uchwyt przełącznika masażu zasilanego przez pompę,
którą chce się zalać.
- Lekko poluzować nasadkę przełącznika masażu (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), starając się usłyszeć
dźwięk powodowany przez uchodzące powietrze.
- Zakręcić nasadkę, ponownie ustawić przełącznik i uruchomić
hydromasaż.
Przypis: Ten sposób musi być stosowany do pomp dysz ponieważ te
pompy nie są połączone z systemem filtracji.
UWAGA: jeśli istnieje zagrożenie zamarzania i pompa nie pracuje,
należy podjąć wszelkie możliwe środki w celu ochrony systemu przed
możliwymi uszkodzeniami. Skonsultować "Przygotowanie spa do zimy".

DZIAŁANIE DYSZ NIEWYSTARCZAJĄCE
- Upewnić się, że pompa działa.
- Sprawdzić pozycję przełączników masażu.
- Otworzyć sterowania powietrzem odpowiadające tym dyszom.
- Sprawdzić poprawny poziom wody.
- Sprawdzić, że filtry nie są brudne/zatkane.

WODA JEST ZBYT GORĄCA.
- Ustawić niższą temperaturę.
- Ustawić tryb "Econo" tak, aby grzałka włączyła się tylko na zaprogramowane okresy czasu.
- Zmniejszyć czas działania hydromasażu.

WODA NIE JEST WYSTARCZAJĄCO CIEPŁA
- Ustawić wyższą temperaturę.
- Podczas ogrzewania trzymać założoną pokrywę na spa.
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J-425

k Aktywacja powietrzem

k Kaskada jest aktywna, gdy
pompa filtracyjna jest aktywna
(ale w razie potrzeby można ją
zamknąć)

W

k Pokrętło „D” reguluje ilość wody
między wskazanymi dyszami

k (pompa 1) te dysze są zawsze
aktywne

D

35

k (pompa 2) te dysze są zawsze
aktywne

J-435

k Aktywacja powietrzem

D1

k Kaskada jest aktywna,
gdy pompa filtracyjna jest
aktywna (ale w razie potrzeby można ją zamknąć)

W

k Pokrętła „D1” i „D2” regulują ilość
wody między wskazanymi dyszami

k (pompa 1) Dysze „e” i „f” są
zawsze aktywne

g
D2

e
f

k (pompa 2) Dysze „g” są zawsze
aktywne

36

J-445

k Aktywacja powietrzem

k Kaskada jest aktywna, gdy
pompa filtracyjna jest aktywna
(ale w razie potrzeby można ją
zamknąć)

W

k Pokrętła „D1” i „D2” regulują ilość wody między wskazanymi
dyszami

k (pompa 1) Dysze „e” są zawsze
aktywne

D1
e

D2
37

J-475

k Aktywacja powietrzem

k Kaskada jest aktywna, gdy
pompa filtracyjna jest aktywna
(ale w razie potrzeby można ją
zamknąć)

W

k Pokrętła „D1” i „D2” regulują ilość wody między wskazanymi
dyszami

k (pompa 1) Dysze „e” są zawsze
aktywne

D1
e
D2
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J-485

k Aktywacja powietrzem

k Kaskada jest aktywna, gdy
pompa filtracyjna jest aktywna
(ale w razie potrzeby można ją
zamknąć)

W

e
f
k Pokrętła „D1” i „D2” regulują ilość wody między wskazanymi
dyszami

D1

D2

k Dysze „e” (pompa 1) i „f” (pompa
2) są zawsze aktywne
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J-495

k Aktywacja powietrzem

k Kaskada jest aktywna, gdy pompa filtracyjna
jest aktywna (ale w razie potrzeby można ją
zamknąć)

W

k (pompa 3) Dysze „e” są zawsze aktywne

k Pokrętła „D1” i „D2” regulują ilość wody między wskazanymi
dyszami

D1

D2
e
e
e
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e

ZONE2

Panel
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Smart
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SERIAL ADCM

J11

J9

J13

J1

FLOW
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J16
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J14
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WATER
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Czujnik temperatury maksymalnej

Czujnik przepływu

Czujnik wody

ZONE1
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J26
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TEMP

LED
led-y

J15

J7

S1

J10

J69 J68
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J18

Pompa recyrkulacji
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K4

K8

K6

J27

J34

J29

J37

2

F4
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K2

J44

FUSE PUMP1

30A

2A 250VAC

F5

FUSE CIRC/OZONE

PUMP 1

J43

K11

HEATER
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CIRC PUMP

- patrz “ustawienia dip switch”

Q32

C58

3

K9

K10

J8
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TRIP

1/4AT 250VAC

F2

J35

3

T1

4

C57

30A

F6

TB1

A

B

C

D

K12

K14

FUSE PUMP2/AV/UV

J22

J49

okablowanie świetlne
(strefa 1 /
strefa 2)

J51
J53
J38
2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J45
J41

41
1
J33
J32
J31

J50

J56

J57

GRN

PUMP 2

J59

UV

AV

CLEARRAY

Zasilanie stereo

pompa 2

J-425/435/445/475/485
230V - 50 Hz

- 1 linia (1L)
- 2 linie (2L)
- 3 linie (3L)
- patrz
“Podłączenie zasilania elektrycznego”
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Stereo

Smart
Tub ™

J11

SERIAL ADCM

J9

J13

J1

FLOW

J14

J17

J15

J7

S1

Grzałka 2,7 kW

LED

Q32

STATUS
INDICATOR

K4

Smart Tub ™
(opcjonalnie)

Pompa recyrkulacji

J10

K8

K6

K7

J27

J34

J29

J37

2

HEATER

J43

K11

C58

F4

K2

J44

pompa 1

FUSE PUMP1

30A

2A 250VAC

F5

FUSE CIRC/OZONE

PUMP 1

OZONE

CIRC PUMP

- patrz “ustawienia dip switch”
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J18

J26
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TOPSIDE

HI-LIMIT
TEMP

MAIN PANEL CONNECTIONS

J16
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ZONE 2
STEP LIGHT
(OPTIONAL)

Czujnik temperatury maksymalnej

Czujnik przepływu

Czujnik wody

ZONE2

WATER
TEMP

ZONE1

J23
ZONE 1
COLOR

T1

3

K9

K10

J8

GFCI
TRIP

F2
1/4AT 250VAC

J35

3

C57

J51

J22

30A

F6

TB1

A

B

C

D

K12

K14

FUSE PUMP2/AV/UV

J53
J38
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(strefa 1 /
strefa 2)

J49
J66
J47
J46
J45

4

2
J36
J42 J64
J58 J40
J41
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1
J33
J32
J31

J61

J50

J56

J57

J63

F7

FUSE PUMP 3

K15

30A
GRN

PUMP 2

J59

UV

AV

PUMP 3

J65

CLEARRAY

Zasilanie stereo

pompa 2

pompa 3

J-495
230V - 50 Hz

- 1 linia (1L)
- 2 linie (2L)
- 3 linie (3L)
- patrz
“Podłączenie zasilania elektrycznego”

Podłączenie zasilania elektrycznego

W zależności od liczby przygotowanych linii zasilających (patrz także karta przedmontażowa), wykonać podłączenie do listwy zaciskowej, jak pokazano:

(N1)(L1)

1L
- (L1+N1): jedna linia

TB3

TB1

Green

(L2)
(N2)
(N1) (L1)
TB3

2L
- (L1+N1): linia dla grzałki

TB1

- (L2+N2): linia dla innych komponentów
Green

(L2)
(L3)
(N1) (L1)

3L

- (L1+N1): linia dla grzałki
TB3

Green

TB1

- (L2+N1): linia dla pompy 1 i innych komponentów
- (L3+N1): linia dla pompy 2 (i pompa 3)

UWAGA: w zależności od ilości przygotowanych linii zasilania należy wykonać niektóre połączenia na płytce elektronicznej znajdującej się w skrzynce i skonfigurować centralę wyłączników “dip-switch”(patrz “Połączenia na płytce elektronicznej/ustawienie
wyłączników dip switch”)
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Połączenia na płytce elektronicznej/ustawienie wyłączników “dip switch”

W zależności od liczby przygotowanych linii zasilających wykonać połączenia pomiędzy łączami i skonfigurować centralę wyłączników
“dip-switch” jak pokazano:

J-425/435/445/475/485
J37

OFF

1L

2
J44

3

J35

1

4

2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J45
J41

1
J33
J32
J31

J53
J38

3

J49

J51

4
D

C

B

A

TB1

1:
2:
3:
4:

J33 ---> J47
J37 ---> J36
J46 ---> J51
J59 ---> J41

J59

6,7kW

ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OFF

3,9kW

ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N1 L1

2

OFF

J37

2L

J44

3

J35

1

4

2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J41
J45

1
J33
J32
J31

J53
J38

J51

J66

J49

D

C

B

A

TB1

3

1: J33 ---> J51
2: J37 ---> J53
3: J59 ---> J38

J59

6,7kW

ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L2 N1 L1 N2

J37

OFF

3L

1
J44

3

J35
1
J33
J32
J31

2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J45
J41

4
J66

2

J53
J38
J49

D

C

B

A

TB1

3

J51

1: J37 ---> J36
2: J53 ---> J51
3: J59 ---> J41

J59

6,7kW

L2 N1 L1 L3
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ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Połączenia na płytce elektronicznej/ustawienie wyłączników “dip switch”

W zależności od liczby przygotowanych linii zasilających wykonać połączenia pomiędzy łączami i skonfigurować centralę wyłączników
“dip-switch” jak pokazano:

J-495
J37

OFF

1L

2
J44

3

J35

1

4

2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J45
J41

1
J33
J32
J31

J66

4

J53
J38

J51

J49

3

5

D

C

B

A

TB1

1:
2:
3:
4:
5:
6:

6
J61
J65

J59

J33 ---> J47
J37 ---> J36
J45 ---> J61
J46 ---> J51
J59 ---> J41
J65 ---> J40

8,3kW

ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OFF

6,7kW

ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N1 L1

J37

OFF

2L

2
J44

J35

3
4

2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J45
J41

1
J33
J32
J31

1

J53
J38

3

J66

J51
J51

J49

D

C

B

A

TB1

4
5

J61
J65

J59

1:
2:
3:
4:
5:

J33 ---> J51
J37 ---> J53
J59 ---> J38
J61 ---> J32
J66 ---> J65

8,3kW

ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L2 N1 L1 N2

J37

OFF

1

3L
J44

3

J35
1
J33
J32
J31

4

2
J36
J42 J64 J47
J58 J40 J46
J45
J41

2

J53
J38

J51

J49

4

D

C

B

A

TB1

3
5

J61
J65

J59

1:
2:
3:
4:
5:

J37 ---> J36
J53 ---> J51
J59 ---> J41
J61 ---> J38
J65 ---> J40

L2 N1 L1 L3
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8,3kW
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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