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A

Nowa forma
dobrostanu

rga® to sztuka kochania samych siebie: każda chwila jest
odpowiednia, ważne, aby wybrać moment, w którym jesteśmy najbardziej skłonni porzucić świat i wyciszyć się...

„W wodzie leży uzdrowienie”, twierdził opat Sebastian Kneipp w
drugiej połowie dziewiętnastego wieku, kładąc w ten sposób
podstawy współczesnej hydroterapii: metody leczenia opierającej się na wielu zastosowaniach wody.
Natryski całego ciała lub niektórych jego części, kąpiele zimne
i ciepłe lub parowe, nacieranie gąbką, chodzenie boso (również
w morskiej wodzie lub strumyku) przyczyniają się do pobudzania naturalnych mechanizmów samouzdrowienia ciała dzięki
kontrastowi termicznemu wywołanemu zimną i ciepłą wodą.
Po pierwszej reakcji, związanej z powierzchnią skóry, następuje kolejna, która dociera do wewnętrznych tkanek ciała, połączonych ze skórą za pomocą włókien nerwowych: wpływając
na miejscową gęstość krwi, można doprowadzić daną część ciała
do stanu równowagi. Jest to więc działanie naturalne, które stymuluje i aktywuje zdolność samouzdrawiania właściwą każdemu
człowiekowi, a tym samym umożliwia powrót do stanu zdrowia.
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Ćwiczenia w wodzie
Arga® może stać się przestrzenią do wykonywania prostych, ale
korzystnych dla zdrowia i jednocześnie przyjemnych ćwiczeń.
Wystarczy postępować zgodnie z naszymi wskazówkami: w wodzie każdy ruch staje się łatwiejszy.
Nogi: opierając się o oparcie, unieść jedną nogę, zgiąć ją i doprowadzić powoli kolano do tułowia, wyprostować nogę i powtórzyć
ćwiczenie trzy razy najpierw jedną nogą, a następnie drugą. Można
wykonać do pięciu serii tego ćwiczenia.
Mięśnie brzucha: opierając się o oparcie, głęboko wciągnąć powietrze i, podczas wydechu, spiąć mięśnie brzucha. Wykonać to
ćwiczenie powoli starając się wytrwać do pięciu serii. Można stopniowo zwiększyć to ćwiczenie do dziesięciu kolejnych serii.
Ramiona i szyja: upewnić się, że ramiona są zanurzone w wodzie;
ruchem okrężnym, wykonać pięć obrotów ramionami do przodu i
pięć do tyłu. W tej samej pozycji (wciąż z ramionami zanurzonymi w
wodzie) delikatnie i powoli przechylać głowę z boku na bok.
Zrobić przerwę pomiędzy jednym a drugim ćwiczeniem, wykonując
trzy kompletne serie; liczbę tę można stopniowo zwiększyć do dziesięciu kolejnych serii.
Rozluźnienie: po zakończeniu ćwiczeń, usiąść, zamknąć oczy i
wykonać kilka cykli powolnego oddychania (wdech i wydech).

W objęciach natury
Czas i woda mają ze sobą znacznie więcej wspólnego, niż się wydaje: oba płyną harmonijnie w świecie Arga®, rewolucyjnej wanny
Jacuzzi®, która na nowo definiuje pojęcie dobrego sampoczucia.
Dzięki nowej technologii Swirlpool® doświadczenie kąpieli
zyskuje nowy wymiar zmysłowego objęcia, zanurzenia się w spokojnym strumieniu, ukołysania w głębokim kontakcie z naturą.
Dzięki delikatnym wirom tworzonym przez kolorowe strumienie wody Illumatherapy™, doświadczenie przeżywane w
Arga® angażuje wiele zmysłów.

Sole kąpielowe Jacuzzi®

Sole kąpielowe stworzone dla Arga® są produkowane zgodnie
z filozofią bio, która szanuje wodę i utrzymuje ją w czystości.
Idealna mieszanka soli i płatków kwiatów, o określonych właściwościach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób
zażywających kąpieli w Arga®. 		
Dzięki innowacyjnemu infuzorowi zintegrowanemu z Arga®,
woda odtwarza harmonię naturalnego naparu, przy czym nie
ma w niej żadnych zawieszonych cząsteczek i nie ma też potrzeby mieszania soli z dłońmi: doświadczenie kąpieli staje się tak
lekkie, jak poezja pisana każdego dnia w inny sposób.
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■

Ostrzeżenia

■ 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 oraz mają świadomość zagrożeń wynikających z
niewłaściwego użytkowania.

■ Podczas korzystania z funkcji Swirlpool®, uważać, aby
włosy znajdowały się cały czas w odległości co najmniej 40
cm od dyszy ssącej.
Przed uruchomieniem hydromasażu, upewnić się, czy pokrywka jest prawidłowo zamocowana.

■ Dzieci muszą być nadzorowanie, aby nie bawiły się urządzeniem i nie wykonywały czynności zastrzeżonych dla osób
dorosłych i/lub wyspecjalizowanych (prac konserwacyjnych,
czyszczenia, itd.).
■ Wanny mogą być używane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach.
■ UŻYWANIE lub dostęp do sprzętu/urządzeń zasilanych
przez instalację elektryczną przez osoby znajdujące się wewnątrz urządzenia jest niebezpiecznie.
■ Zachować szczególną ostrożność, gdy zamierza się samemu korzystać z wanny: zanurzenie w gorącej wodzie przez
dłuższy okres czasu może powodować mdłości, zawroty głowy lub omdlenia.
Jeśli zamierza się korzystać z wanny przez dość długi okres
czasu, należy upewnić się czy temperatura wody jest odpowiednio niska.
■ Nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C.

■ Napełnić wannę wodą już wymieszaną (to znaczy, nie
wcześniej gorącą a później zimną wodą), uniknie się w ten
sposób uszkodzenia rur i zmniejszy się również możliwość
osadzania się kamienia.

■ Nie korzystać z wanny po spożyciu alkoholu, narkotyków
czy leków, które mogą powodować senność lub mogą podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.

■ Kategorycznie zabrania się używania urządzenia do celów
innych niż wyraźnie przewidziane.

■ Osoby cierpiące na kruchość naczyń krwionośnych powinny ograniczyć czas korzystania z wanny.

■ Pamiętać, aby ZAWSZE wyłączyć używaną funkcję przed
opróżnieniem wanny; po zakończeniu użytkowania należy
wyłączyć także wyłącznik zainstalowany na linii zasilającej
wannę.

■ Korzystanie z wanny nie jest wskazane w razie występowania poważnych schorzeń, podczas fazy ostrej chorób, w
przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej,
a także problemów z układem sercowo-naczyniowym oraz
w niektórych chorobach dermatologicznych.
W każdym przypadku wskazane jest skonsultowanie się z
lekarzem.

■ Jeżeli urządzenie używane jest przez osoby inne niż Kupujący, musi on odpowiednio przeszkolić użytkowników w
zakresie poprawnego użytkowania urządzenia oraz przepisów bezpieczeństwa.
■ Firma Jacuzzi nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
■ W razie prac konserwacyjnych i/lub naprawczych, które
wymagają wymiany komponentów, muszą być używane
oryginalne części zamienne Jacuzzi®, w przeciwnym razie
gwarancja traci wartość i Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zaleceń.
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Czynności
wstępne

P

rzede wszystkim należy napełnić wannę.

Zaleca się napełniać wannę już
wymieszaną wodą (czyli nie najpierw gorącą, a potem zimną)

kilka
porad

■ Po zanurzeniu się w wannie, poziom wody musi całkowicie zakryć dysze

~ 3 cm

Im wyższa temperatura wody,
tym krótszy powinien być
czas kąpieli w wannie

34-36 °C / 20 minut
36-38 °C / 15 minut
38-40 °C / 10 minut

■ Czas trwania funkcji Swirlpool® wynosi, technicznie rzecz biorąc, od 15 do 20 minut,
jednak pierwsze efekty są odczuwalne już od pierwszych 5-10 minut: poczujecie się zrewitalizowani, mniej zestresowani, mięśnie będą bardziej stonowane; przepełni was dobre
samopoczucie.
Jednak czas trwania funkcji zależy w dużym stopniu od temperatury wody; aby przyzwyczaić ciało, dobrze jest zacząć od kąpieli trwającej nie dłużej niż 10 minut, wydłużając
ją stopniowo aż do osiągnięcia czasu dostosowanego do własnych potrzeb.

■ Mydło i pianka do kąpieli powinny być stosowane bez aktywowania funkcji Swirlpool®,
tak jak w zwykłej wannie.

sole kąpielowe
Jacuzzi®

■ Sole kąpielowe Jacuzzi® należy wsypać do przeznaczonego na nie pojemnika; tę operację można przeprowadzić przed włączeniem funkcji Swirlpool® lub podczas niej (prosimy o zapoznanie się z poświęconym jej rozdziałem).
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O

Swirlpool®

patentowane dobre samopoczucie. Ponadczasowa technologia Swirlpool® wykorzystuje dysze, które masują, stymulują i tonizują całe ciało. Jej działanie angażuje wszystkie grupy mięśniowe, rozluźniając, energetyzując, a na koniec odprężając całe ciało.

włączanie
funkcji

 Włączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego i poczekać kilka sekund na
ukończenie procedury rozruchu.
 Aby uruchomić funkcję, nacisnąć krótko przycisk

(funkcja jest uruchamiana po zwol-

nieniu przycisku).

wyłączanie
funkcji

■ Swirlpool® jest zaprogramowana tak, aby trwała ok. 20 minut; po tym czasie funkcja
kończy się automatycznie.
Funkcję można przerwać wcześniej, naciskając ponownie przycisk
(funkcja jest wyłączana po zwolnieniu przycisku).

Należy poczekać na całkowite
opróżnienie wanny przed wyłączeniem jej przy użyciu wyłącznika
głównego; w ten sposób optymalizuje się usuwanie wody z rur

■ Jeśli nie zamierza się już korzystać z wanny, należy ją opróżnić i wyłączyć ją przy użyciu
wyłącznika głównego.

Wanna jest wyposażona w czujnik, który zapobiega uruchomieniu pompy, jeśli poziom wody
jest niższy niż wymagany; jeśli zatem po naciśnięciu przycisku pompa nie uruchamia się, a
dysze i wyświetlacz migają, należy dolać wody i ponownie nacisnąć przycisk.
Pompa zatrzymuje się także w przypadku nagłego spadku poziomu wody, na przykład spowodowanego wyjściem zażywającej kąpieli osoby z wanny; jednak, po usunięciu anomalii
(braku zasilania, obniżonego poziomu wody itp.), można ponownie uruchomić funkcję przy
użyciu odpowiedniego przycisku.
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Sole kąpielowe Jacuzzi®

Dla sportowców, aby
zrewitalizować ciało i przyspieszyć
regenerację po treningu

S

ole kąpielowe stworzone dla Arga® są produkowane zgodnie z filozofią bio, która
szanuje wodę i utrzymuje ją w czystości. Dzięki wbudowanemu innowacyjnemu infuzorowi, woda odtwarza harmonię naturalnego naparu, nie pozostawiając zawieszonych cząsteczek oraz bez potrzeby mieszania soli z dłońmi: doświadczenie kąpieli staje
się tak lekkie, jak poezja pisana każdego dnia w inny sposób.

 Carpo (magnez i wapń)

Chroni, rewitalizuje i ożywia, uzupełniając minerały utracone w wyniku aktywności fizycznej. Magnez i wapń mają właściwości lecznicze, pomagają rozluźnić umysł i mogą
pomóc w odbudowie bariery skórnej, która chroni organizm przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.

Aby się odprężyć
i poczuć lekkim, jak powietrze

 Thallo (jod i kwiaty lawendy)
Zwiększa poziom jodu i wspomaga zdolności organizmu do samouzdrawiania, ułatwiając jednocześnie odprężenie. Naturalny olejek lawendowy ma właściwości przeciwutleniające i pomaga w zasypianiu.

Dla poprawy humoru, aby stawić
czoła codziennym wyzwaniom

 Auxo (lit, cynk i kwiaty hibiskusa)
Poprawia nastrój, relaksuje i pomaga zwalczyć stres. Cynk pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie. Właściwości przeciwutleniające hibiskusa zwalczają wolne rodniki i
dlatego przeciwdziałają procesom starzenia się skóry.

Bogaty w witaminy, aby oczyścić
ciało i poczuć się odmłodzonym

 Eirene (magnez i witaminy)

jak i gdzie
wsypywać sole

Chroni, rewitalizuje i orzeźwia, uzupełniając minerały utracone w wyniku aktywności fizycznej. Witamina B zwalcza skutki zmęczenia, natomiast witamina E może łagodzić stany zapalne, oparzenia słoneczne i plamy skórne spowodowane starzeniem się lub uszkodzeniami wywołanymi przez słońce.

■ Obrócić wyświetlacz w kierunku wnętrza basenu, we wskazany sposób; sprawdzić, czy
infuzor jest włożony do gniazda i wsypać do niego około 250 g produktu.

Sole mogą być wsypywane do
wyłączonej wanny lub przy włączonej
funkcji Swirlpool® (i kaskadzie)

■ Włączyć funkcję Swirlpool®, a następnie kaskadę, tak, aby sól zmieszała się z wodą w
wannie (zapoznać się z poświęconymi temu zagadnieniu rozdziałami).
Po każdym użyciu zaleca się wyjąć infuzor i opłukać go w celu usunięcia ewentualnych resztek z siatki filtrującej.
Jeśli zamierzasz użyć wanny ponownie, wskazane jest, aby ją opróżnić i napełnić
czystą wodą.
rodukt kosmetyczny, nie nadaje się do spożycia. Przechowywać opakowanie za Pmknięte
i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami lub otwartymi ranami; Światło słoneczne może powodować zmiany koloru.
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Kaskada
włączanie
funkcji

K

askada jest naturalnym uzupełnieniem funkcji Swirlpool®: to dzięki kaskadzie można
uzupełnić hydroterapię solami kąpielowymi opracowanymi specjalnie do wanny Arga®.

 Jeśli chce się skorzystać z soli kąpielowych, wsypać je go infuzora (prosimy o zapoznanie się z poświęconym temu zagadnieniu rozdziałem).
Następnie włączyć funkcję Swirlpool® (jeśli nie jest jeszcze włączona, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem).

Aby kaskada działała, należy
najpierw włączyć funkcję Swirlpool®

 Aby włączyć kaskadę, nacisnąć krótko przycisk
nieniu przycisku).

Między naciśnięciem przycisku
a wypłynięciem wody z kaskady
upływa około 10 s. W tym czasie
dysze i wyświetlacz migają
na niebiesko (co sygnalizuje
pracę elektrozaworu)

wyłączanie
funkcji

(funkcja jest uruchamiana po zwol-

2
1

■ Nacisnąć ponownie przycisk
(funkcja jest wyłączana po zwolnieniu przycisku): przepływ wody stopniowo maleje, a lampki migają na niebiesko, jak podczas uruchamiania
(sygnalizuje się w ten sposób pracę elektrozaworu).
Kaskadę można wyłączyć także naciskając przycisk funkcji Swirlpool® (ponieważ wyłączenie
pompy, powoduje wyłączenie także elektrozaworu kaskady).

Należy poczekać na całkowite
opróżnienie wanny przed
wyłączeniem jej przy użyciu
wyłącznika głównego; w ten sposób
optymalizuje się usuwanie wody z rur

■ Jeśli nie zamierza się już korzystać z wanny, należy ją opróżnić i wyłączyć ją przy użyciu
wyłącznika głównego.
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llumatherapy™
light system
włączanie
funkcji

P

rzekonanie, że kolory są w stanie wpływać na ludzką naturę, jest zakorzenione w różnych
kulturach, na przykład w indyjskiej lub egipskiej. Szczególnie ważne z psychologicznego
punktu widzenia jest to, że kolory wpływają na nasze samopoczucie i wewnętrzną równowagę, stając się jednocześnie regulatorem naszych nastrojów.

 Aby włączyć kaskadę, nacisnąć krótko przycisk przycisk

(funkcja jest uruchamiana

po zwolnieniu przycisku).

 Możliwe jest uzyskanie światła białego lub kolorowego; dostępne jest również światło,
którego kolor zmienia się w różnych sekwencjach.

sekwencje kolorów

- Cromodream (sekwencja różnych kolorów);
- Relax (sekwencja w oparciu o kolor niebieski);
- Energy (sekwencja w oparciu o kolor czerwony);
- Sun (sekwencja w oparciu o kolory ciepłe i zimne).

NOTA: każda sekwencja rozpoczyna się stopniowo, aby po kilku sekundach osiągnąć charakterystyczną dla siebie intensywność.

kolory o świetle stałym

- biały;
- turkusowy;
- zielony;
- pomarańczowy;
- fioletowy.

wybieranie
kolorów

 Aby przejść od jednego koloru do kolejnego lub zmienić sekwencję, należy kilkakrotnie dotknąć przycisku .

wyłączanie
funkcji

 Aby wyłączyć funkcję, przytrzymać palec na przycisku

dopóki światło nie zgaśnie.

Jeśli poziom wody w wannie jest niższy od poziomu wymaganego przez funkcję Swirlpool®,
światło będzie działać ze zmniejszoną mocą.
Z systemu Illumatherapy™ można korzystać także wtedy, gdy wanna jest niezapełniona, wykorzystując go jako oświetlenie pomocnicze (również w tym przypadku lampki będą świecić
ze zmniejszoną mocą).
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Dezynfekcja
wanny

Jacuzzi proponuje środek dezynfekujący J-MX 07(*), dostępny w centrach serwisowych lub
u autoryzowanych sprzedawców Jacuzzi®. J-MX 07 jest środkiem dezynfekującym o szybkim i długotrwałym działaniu, idealnym do dezynfekcji obiegu wodnego wanny. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania: odtłuszcza, czyści i nadaje przyjemny zapach.
(*) produkt dostępny tylko na rynku krajowym.

czynności
wstępne

■ Dezynfekcję można przeprowadzić przy użyciu tej samej wody, którą wykorzystano
podczas funkcji Swirlpool®, pod warunkiem, że nie stosowano żadnych mydeł, olejków,
kosmetyków lub soli kąpielowych; w przeciwnym razie należy opróżnić i ponownie napełnić wannę.
W każdym przypadku, poziom wody w wannie (bez osób w niej zanurzonych) musi zakrywać dysze.

J-MX 07

■ Następnie należy wlać do wody w wannie około 100 ml płynu J-MX 07 100 ml.

włączanie
funkcji

■ Aby włączyć funkcję, nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez około 4 sekundy
:
dysze i wyświetlacz migają, a pompa włącza się (na około jedną minutę), aby wywołać
przepływ płynu przez obieg wodny wanny.
Wanna jest wyposażona w czujnik, który zapobiega uruchomieniu pompy, jeśli poziom wody
jest niższy niż wymagany; jeśli zatem po naciśnięciu przycisku pompa nie uruchamia się, a
dysze i wyświetlacz migają, należy dolać wody i ponownie nacisnąć przycisk.
Pompa zatrzymuje się także w przypadku nagłego spadku poziomu wody, na przykład spowodowanego otworzeniem odpływu; jednak, po usunięciu anomalii (braku zasilania, obniżonego poziomu wody itp.), można ponownie uruchomić funkcję przy użyciu odpowiedniego
przycisku.

Dezynfekcji nie można przerwać
inaczej niż poprzez odcięcie zasilania
przy użyciu wyłącznika głównego

■ Funkcja trwa około 10 minut i jest w pełni automatyczna (dysze i wyświetlacz migają
przez cały czas trwania funkcji); na około minutę przed zakończeniem funkcji, pompa włącza się ponownie, aby przepłukać przewody rurowe.

Poczekać na całkowite opróżnienie
wanny przed wyłączeniem jej przy
użyciu wyłącznika głównego;
w ten sposób optymalizuje
się usuwanie wody z rur

■ Gdy dysze i wyświetlacz przestaną migać, funkcję można uznać za zakończoną: otworzyć odpływ i opróżnić wannę.
odę użytą do dezynfekcji należy obligatoryjnie spuścić, ponieważ płyn od Wdziałuje
drażniąco na skórę.
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W razie
trudności...
funkcja Swirlpool®
/ dezynfekcja
nie włącza się

Z

alecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją; w razie problemów, stosować się
do zaleceń podanych poniżej.

- Upewnić się, że wyłącznik główny jest włączony.
- Upewnić się, że naciska się odpowiedni przycisk, a następnie zdjąć palec z przycisku;
aby włączyć dezynfekcję, przytrzymać przycisk wciśnięty przez około 4 sekundy.
- Poziom wody jest niewystarczający (przy próbie uruchomienia funkcji dysze i wyświetlacz migają).
	Napełnić wannę do wskazanego poziomu (patrz rozdz. „funkcja Swirlpool®”) i ponownie
nacisnąć przycisk.

funkcja Swirlpool®
/ dezynfekcja
sama się zatrzymuje

- Sprawdzić, czy nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.
- Upewnić się, że naciska się odpowiedni przycisk, a następnie zdjąć palec z przycisku.
- Czas trwania funkcji jest już wstępnie ustawiony fabrycznie na czas około 20 minut, więc
po tym czasie wyłącza się ona automatycznie; wystarczy po prostu ponownie nacisnąć
przycisk uruchamiający.
- Jeśli woda spadnie poniżej minimalnego poziomu (np. otwarty odpływ), pompa zatrzymuje się (dysze i wyświetlacz migają).
	Napełnić zbiornik do wskazanego poziomu (patrz rozdział „czynności wstępne” i ponownie
nacisnąć przycisk.
- W przypadku dezynfekcji dysze i wyświetlacz migają szybko przez około 5 minut (po
tym czasie miganie trwa nadal, ale powoli).
	
Uzupełnić poziom wody w ciągu 5 minut od powiadomienia (pompa uruchamia się i cykl
jest kontynuowany); w przeciwnym razie cykl zostanie ostatecznie zatrzymany.

Przepływ dysz zmniejszył się

Wyświetlacz nie odbiera poleceń

- Wyczyść dyszę ssącą zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdz. „Konserwacja”.

- W razie przypadkowego dotknięcia dwóch przycisków jednocześnie, nie włącza się żadna funkcja. Odczekać kilka sekund przed uruchomieniem nowego polecenia.
- Jeśli wyświetlacz pokrywa cienka warstwa wody, istnieje możliwość, że nie odbiera on
poleceń. WYSTARCZY przetrzeć go dłonią, aby zdjąć wodę, a następnie odczekać kilka
sekund przed uruchomieniem nowego polecenia.
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Konserwacja
zwyczajna

Z

alecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją; w razie problemów, stosować się
do zaleceń podanych poniżej.

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

Dysza ssąca

■ Wykręcić śrubę i wyczyścić komorę dyszy silnym strumieniem, w razie potrzeby stosując detergent w płynie.
■ Opłukać wkładkę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia; ponownie przymocować ją
do dyszy.

Infuzor

(kosz na sole)

■ Obrócić wyświetlacz i wyciągnąć infuzor.
■ Opłukać go w celu usunięcia ewentualnych resztek z siatki filtrującej; włożyć z powrotem infuzer w odpowiednie gniazdo i ustawić prawidłowo wyświetlacz.
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Wyświetlacz

■ Wystarczy wytrzeć do sucha jego powierzchnię; do czyszczenia używać wyłącznie neutralnych detergentów w płynie nieposiadających właściwości ściernych.
Nie używać detergentów w proszku, chusteczek ściernych, acetonu ani innych rozpuszczalników.

Wanna

■ Wystarczy wytrzeć do sucha poszczególne komponenty; do czyszczenia wanny używać wyłącznie neutralnych detergentów w płynie nieposiadających właściwości ściernych.
Nie używać detergentów w proszku, chusteczek ściernych, acetonu ani innych rozpuszczalników.

Konserwacja
nadzwyczajna

■ Wszelkie prace konserwacji nadzwyczajnej, np. związane z częściami elektromechanicznymi znajdującymi się pod krawędzią wanny lub z zarysowaniami i plamami na częściach akrylowych, mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani pracownicy techniczni. W takich przypadkach należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych serwisów
Jacuzzi®.
W przypadku prac konserwacyjnych i/lub naprawczych, które wiążą się z wymianą
komponentów, należy stosować oryginalne części zamienne Jacuzzi®, w przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przeprowadzonymi pracami.
Jacuzzi Europe S.p.A. zaleca skontaktowanie się z lokalnym centrum serwisowym
Jacuzzi® w przypadku wszystkich prac i interwencji nieopisanych w niniejszej instrukcji.

W przypadku wszystkich prac konserwacji nadzwyczajnej zalecamy skontaktowanie
się z autoryzowanym centrum serwisowym Jacuzzi®, podając poniższe dane:
- model;
- datę zakupu;
- numer seryjny (podany w karcie gwarancyjnej).

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

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
C/Comte Urgell, 252 local 4 • 08036 Barcelona • España
Tel. +34 93 2385031 • Fax +34 93 2385032
www.jacuzzi.es • info-es@jacuzzi.eu

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

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

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

Dane i parametry nie są wiążące dla Jacuzzi Europe S.p.A., która zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich modyfikacji uznanych za niezbędne bez konieczności uprzedniego powiadomienia lub wymiany
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