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Înainte de a instala și utiliza piscina, citiți cu atenție, înțelegeți și urmați toate informațiile 
cuprinse în acest manual de utilizare.
Aceste avertismente, instrucțiuni și linii directoare de siguranță abordează unele riscuri comune 
pentru activitățile recreative acvatice, dar nu pot acoperi toate cazurile de riscuri și de pericol. 
Fiți întotdeauna prudent și dați dovadă de bun simț și de o judecată sănătoasă atunci când vă 
bucurați de orice activitate în apă. Vă rugăm să citiți manualul cu atenție și să-l păstrați pentru 
viitoare referințe.

Siguranța persoanelor care nu știu să înoate
 1. O supraveghere continuă, activă și vigilentă a înotătorilor slabi și a celor care nu știu să înoate 
din partea unui adult competent este permanent necesară (rețineți că pentru copiii sub cinci ani 
există cel mai mare risc de înec)
 2. Desemnați un adult competent care să supravegheze piscina de fiecare dată când este 
folosită;
 3. La utilizarea piscinei, înotătorii slabi sau cei care nu știu să înoate trebuie să poarte echipa-

ment individual de protecție;
4. Când nu este utilizată sau este nesupravegheată, îndepărtați toate jucăriile din bazin și din împreju-
rimi, pentru a evita atragerea copiilor către piscină.
Dispozitive de siguranță
1. Se recomandă instalarea unei bariere (și, dacă este cazul, securizarea tuturor ușilor și ferestrelor), 
pentru a preveni accesul neautorizat la piscină;
2. Barierele, învelitoarele pentru piscină, alarmele de piscină sau dispozitivele de siguranță similare sunt 
ajutoare utile, dar acestea nu pot înlocui supravegherea continuă și competentă din partea unui adult.
Echipament de siguranță
1. Se recomandă păstrarea lângă piscină a echipamentului de salvare (de ex., colacul de salvare);
2. Păstrați lângă piscină un telefon funcțional și o listă cu numerele de telefon de urgență.
Utilizarea în siguranță a piscinei
1. Încurajați toți utilizatorii, în special copiii, să învețe să înoate;
2. Învățați tehnicile de prim-ajutor (resuscitarea cardio-pulmonară - RCP) și reîmprospătați-vă periodic 
aceste cunoștințe. Acest lucru poate face diferența pentru salvarea unei vieți în cazul unei urgențe;
3. Instruiți-i pe toți utilizatorii piscinei, inclusiv pe copii, ce să facă în caz de urgență;
4. Nu plonjați niciodată în apa puțin adâncă. Acest lucru poate duce la vătămări grave sau letale;
5. Nu utilizați piscina dacă ați consumat alcool sau dacă ați ingerat medicamente care vă pot afecta 
capacitatea de a utiliza în siguranță piscina;
6. În cazul în care utilizați învelitori pentru piscină, scoateți-le complet de pe suprafața apei înainte de a 
intra în piscină;
7. Protejați ocupanții piscinei de bolile specifice prin tratarea continuă a apei din bazin și practicând o 
bună igienă. Consultați instrucțiunile de tratare a apei din manualul de utilizare;
8. Nu depozitați substanțele chimice (de ex., produse de tratare a apei, de curățare sau de dezinfectare) 
la îndemâna copiilor.
9. Utilizați semnalizarea așa cum este prezentată mai jos;
10. Scările detașabilevor fi așezate pe o suprafață orizontală.

AVERTISMENT: Golirea unei piscine în exterior poate provoca pericole imprevizibile.
AVERTISMENT:  Instalarea și asamblarea trebuie să fie realizate de adulți.
AVERTISMENT: Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și întreținere,
pentru a asigura utilizarea piscinei în condiții siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor
de utilizare și întreținere poate duce la pericole grave pentru sănătate, în special în cazul copiilor.
AVERTISMENT: Numai pentru uz casnic în aer liber.
AVERTISMENT: Pericol de înec. Copiii s-au înecat în piscine portabile.
AVERTISMENT: Goliți piscina atunci când nu o utilizați. Nu lăsați în aer liber o mică piscină goală.

AVERTISMENT: Supravegheați copiii în mediul acvatic.

AVERTISMENT: Scufundatul interzis.

AVERTISMENT

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE DE SIGURANȚĂ DIN 
ACEST MANUAL
Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor din acest manual poate avea 
ca urmări vătămări corporale grave, înec sau electrocutare.

Siguranța copiilor rămâne în sarcina dumneavoastră! Riscul este maxim 
pentru copiii cu vârsta sub 5 ani. Fiți în permanență în stare de alertă.
Respectați în permanență instrucțiunile următoare:
- Copiii trebuie să fie supravegheați îndeaproape și în mod constant;
- Desemnați o persoană responsabilă cu siguranța;
- Desemnați întotdeauna o persoană responsabilă cu administrarea piscinei și a 
suprafeței din jurul piscinei;
- Supravegherea din partea adulților se va adapta în mod corespunzător în funcție 
de numărul de persoane care folosesc piscina;
- Udați-vă ceafa, pieptul și picioarele înainte de a intra în apă;
- Învățați manevrele de siguranță, mai ales cele specifice pentru copii;
- Interziceți scufundările și săriturile;
- Interziceți alergarea și stropirea în jurul piscinei;
- Nu lăsați să folosească piscina un copil care nu știe să înoate, nesupravegheat și 
fără vestă de salvare;
- Nu lăsați nesupravegheați copiii care se joacă în bazin și în jurul acestuia;
Nu lăsați niciodată produsele de tratare a apei la îndemâna copiilor.
În cazul unui incident, scoateți persoana sau copilul rănit din piscină și din zona 
piscinei

Contactați serviciile de urgență pentru sfaturi și îndrumări cu privire la modalitatea 
de tratare a persoanei sau copilului rănit

Zone 2 Zone 2Zone 1

1,5 m 1,5 m2 m 2 m

2,5 m

2,5 m

Zone 0 h

h

Conexiunile electrice ale căzii cu hidromasaj se vor racorda în zonele de siguranță electrică eti-
chetate cu 1, 2 sau în afara tuturor zonelor de siguranță. Zonele măsurate sunt limitate prin pereți 
și compartimente fixe.
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Pentru propria dumneavoastră siguranță și cea a produsului, asigurați-vă că respectați 
următoarele măsuri de precauție.Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corpo-
rale sau letale sau daune materiale. Instalarea sau utilizarea necorespunzătoare duc la anularea 
garanției.

Citiți, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile:

PERICOL
Risc de înec accidental:
- Este necesară o atenție sporită pentru a preveni accesul neautorizat al copiilor.
- Verificați în mod regulat capacul spa-ului dacă prezintă scurgeri, uzură prematură, stricăciuni sau semne 
de deteriorare.
Nu folosiți niciodată un capac uzat sau deteriorat, întrucât acesta nu va oferi nivelul de protecție necesar 
pentru a preveni accesul nesupravegheat al unui copil la spa.
- Încuiați de fiecare dată capacul spa-ului după utilizare.
Risc de rănire:
În cazul în care cablul de curent este deteriorat, acesta se va înlocui de către fabricant, agentul său de 
service sau de persoane calificate în scopul evitării unui pericol.
Risc de electrocutare:
- Nu permiteți amplasarea aparatelor electrice, cum ar fi lămpi, telefon, radio sau televizor la mai puțin de 
1,5m (5 ft.) de bazinul spa.
- Nu folosiți spa-ul când plouă, tună sau fulgeră.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul electrocutării, nu utilizați prelungitoare, temporizatoare, adaptoare de priză sau 
convertoare pentru a conecta unitatea la sursa de alimentare; asigurați o priză corespunzător poziționată.
Echipamentul electric al spa-ului se va alimenta printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent 
de funcționare rezidual nominal care nu depășește 10mA.
Ocupanții spa-ului nu trebuie să aibă acces la piese care includ componente aflate sub tensiune, cu 
excepția celor alimentate cu tensiune redusă de siguranță care nu depășește 12V.
Piesele care includ componente electrice, cu excepția dispozitivelor de comandă de la distanță, trebuie 
amplasate sau fixate astfel încât să nu poată cădea în spa.
Cutia de conexiune electrică a locuinței trebuie amplasată în siguranță, la o distanță de cel puțin 2m față 
de spa.
Instalația electrică trebuie să îndeplinească reglementările sau standardele locale.
Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe, dacă li se acordă supraveghere 
sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului și dacă au înțeles riscurile implicate.
Copiilor nu le este permis să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea uzuală nu se vor efectua 
de către copii nesupravegheați.
Pentru a reduce riscul de accidentare, nu le permiteți copiilor să utilizeze acest produs decât dacă se află 
în permanență sub supraveghere atentă.
Pentru a reduce riscul de înec, supravegheați copiii în permanență. Atașați și blocații de fiecare dată 
prelata spa-ului după utilizare.
Asigurați-vă că podeaua are capacitatea de a suporta sarcina prevăzută (≥ 500kg/m²).
În jurul spa-ului trebuie prevăzut un sistem corespunzător de drenare pentru a putea prelua apa revărsată.
Pentru a evita deteriorarea, nu lăsați un timp îndelungat echipamentul golit.
Pentru a evita deteriorarea pompei, spa-ul nu trebuie să funcționeze niciodată dacă nu este umplut cu 
apă.
Părăsiți imediat spa-ul dacă simțiți o stare de disconfort sau de somnolență.
Pentru a reduce riscurile de rănire:

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
- Se recomandă temperaturi mai scăzute ale apei pentru copiii mici și când utilizarea spa-ului depășește 
10 minute.
Pentru a evita posibilitatea apariției hipertermiei (stresului termic), se recomandă ca temperatura medie a 
apei din bazinul spa să nu depășească 40°C (104°F).
- Deoarece temperaturile excesive ale apei au un potențial înalt de a provoca leziuni fetale în primele luni 
de sarcină, femeile însărcinate sau posibil gravide ar trebui să limiteze temperatura apei din spa la 38°C 
(100°F).
- Înainte de a intra în spa sau cada cu hidromasaj, utilizatorul trebuie să măsoare temperatura apei cu un 
termometru precis, deoarece toleranța dispozitivelor de reglare a temperaturii apei variază.
- Utilizarea alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor înainte sau în timpul utilizării spa-ului poate duce 
la pierderea cunoștinței, având ca rezultat pericolul de înec.
- Utilizarea alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor poate crește riscul de hipertermie fatală în spa-
uri.
Cauzele și simptomele hipertermiei pot fi descrise după cum urmează:
Hipertermia apare atunci când temperatura internă a corpului atinge un nivel cu câteva grade mai mare 
decât temperatura normală a corpului de 37°C (98,6°F). Simptomele hipertermiei includ creșterea tem-
peraturii interne a corpului, amețeli, letargie, somnolență și leșin. Hipertermia are ca efect incapacitatea 
de a percepe căldura; incapacitatea de a recunoaște nevoia de a părăsi spa-ul; neidentificarea pericolului 
iminent; leziuni fetale în cazul femeilor însărcinate; incapacitatea fizică de a părăsi spa-ul; și pierderea 
cunoștinței care poate duce la pericolul de înec.
- Persoanele obeze sau cele cu probleme cardiovasculare, tensiune arterială scăzută sau crescută, pro-
bleme ale sistemului circulator sau diabet trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza spa-ul.
- Înainte de a utiliza spa-ul, persoanele care iau medicație trebuie să consulte un medic, întrucât unele 
medicamente pot induce o stare de somnolență, iar altele pot afecta ritmul cardiac, tensiunea arterială și 
circulația sângelui.
- Femeile însărcinate, persoanele diabetice, cu probleme de sănătate sau aflate sub îngrijire medicală 
trebuie să consulte medicul înainte de utilizare.
Persoanele cu boli infecțioase nu trebuie să folosească spa-ul sau cada cu hidromasaj.
Pentru a evita accidentările, aveți grijă la intrarea sau șederea în spa sau cada cu hidromasaj.
O temperatură a apei de peste 40°C (104°F) poate fi dăunătoare sănătății dumneavoastră.
Nu utilizați singur spa-ul sau cada cu hidromasaj și nu permiteți nimănui să folosească singur spa-ul.
Nu utilizați spa-ul sau cada cu hidromasaj imediat după un efort fizic intens.
Nu așezați spa-ul într-un mediu aflat la temperaturi sub 0°C (32°F), pentru a evita înghețarea în cazul în 
care mai există apă în piscină.
Nu porniți spa-ul atunci când apa este înghețată.
Nu turnați apă cu o temperatură mai mare de 40°C (104°F) direct în spa.
Înaintea oricărei acțiuni de îndepărtare, curățare, întreținere sau modificare a produsului, deconectați-l de 
fiecare dată de la priza electrică.
Nu săriți sau plonjați în spa sau în apa de mică adâncime.
Nu îngropați cablul de curent. Amplasați cablul astfel încât să nu fie expus deteriorării de mașinile de tuns 
iarba, de foarfecile pentru gardul viu și de alte echipamente.
Nu încercați să conectați sau să deconectați acest produs cu mâinile umede sau în timp ce vă aflați în 
apă.
Nu utilizați spa-ul dacă a fost deteriorat la livrare și/sau funcționează defectuos în vreun fel.
Pentru a evita orice accidentare, țineți toate animalele de companie la distanță de spa.
Nu adăugați ulei de baie sau sare de baie în apa spa-ului.
Nu lăsați piscina goală în aer liber.
Pentru a preveni resetarea întreruperii termice, acest echipament nu se va alimenta printr-un dispozitiv 
extern de comutare, cum ar fi temporizatorul, sau nu se va conecta la un circuit care este pornit și oprit în 
mod regulat de către companiile de utilități.
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4 persoane 6 persoane

Model JH17283EUV21
JH17286CHV41

/
JH17286EUV41

Nr. articol 10321542 10321020 / 10321541

Capacitate 4 persoane 6 persoane

Dimensiune (exterioară) Ø 175 × 70 cm
(Ø 68.9″ × 27.6″)

Ø 204 × 70 cm
(Ø 80.3″ × 27.6″)

Dimensiuni (interioare) Ø 135 × 70 cm
(Ø 53.1″ × 27.6″)

Ø 160 × 70 cm
(Ø 63″ × 27.6″)

Capacitatea apei 800 L (211 gal) 1200 L (317 gal)

Sursa de alimentare 220-240 V,50 Hz,1540W 220-240 V,50 Hz,1540W

Temperatura maximă de 
încălzire 40°C 40°C

Certificat de testare CE/GS CE/GS

Eficiența încălzirii
Temperatura ambientală : 20°C 1,5 - 2,5°C/h 1.5 - 2.5°C/h

1. SPECIFICAȚII

1.1. Specificații

Acest echipament este marcat conform directivei europene 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Simbolul 
indică faptul că acest echipament nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta se va preda punctului de colectare adecvat pentru reciclarea echi-
pamentelor electrice și electronice. Eliminarea echipamentului se va face în conformitate cu reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor.

Marcajul CE indică faptul că produsul se află în conformitate cu directivele europene în raport cu 2014/35/CE (directiva privind tensiunea joasă), 2014/30/
CE (conformitatea cu compatibilitatea electromagnetică), 2011/65/UE (restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice), 2009/125/CE (directiva privind proiectarea ecologică).

Verificați dacă toate componentele sunt prezente:

2. CONȚINUTUL PACHETULUI

2.1. Conținutul pachetului

Căptușeal

Capace

Întrerupător RCD

Unitatea de pompare

Set reparații

Supapă de aer

Prelată de acoperire 
(opțional)

Cartuș de filtru

Furtun de umflare

Pânză de sol (opțional)

Suport cartuș de filtru

Conectori pentru uni-
tatea de pompare

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation
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3.2. Testul RCD

1. Introduceți întrerupătorul 
în priză.

2. Apăsați butonul «RESET», 
indicatorul luminos devine 
roșu.

3. Apăsați butonul «TEST», 
indicatorul luminos se stinge.

4. Apăsați butonul «RESET», 
indicatorul luminos devine 
roșu. Dispozitivul RCD 
funcționează corespunzător.

3.1. Alegerea amplasamentului

Curățați locul Un loc nivelatUn loc cu apărătoare de soare

AVERTISMENT : Înainte de a începe instalarea spa-ului, vă rugăm să vă asigurați că 
amplasamentul respectiv îndeplinește următoarele condiții:
• Un loc nivelat pentru a evita orice defecțiune, umflătură sau scurgere.
• Suficient de larg pentru a cuprinde piscina și unitatea de pompare.
• Capabil să susțină mai mult de 500 kg/m².
• Protejat de soare și de vreme rea.
• Curat și lipsit de obiecte ascuțite.
• Solul lipsit de vegetație agresivă.
Nerespectarea acestor reguli poate duce la daune materiale sau vătămări corporale.

3. INSTALARE

AVERTISMENT: Întrerupătorul RCD se va testa înaintea fiecărei utilizări.
Dacă testul RCD eșuează, întrerupeți utilizarea și consultați capitolul 6.1.

Împământare
Vă recomandăm să apelați la serviciile unui electrician calificat pentru a vă asigura că 
spa-ul este împământat folosind un conductor de cupru cu secțiune de minim 2,5 mm².

AVERTISMENT : SEste posibil ca spa-urile instalate pe suprafețe neuniforme să prezinte scurgeri, 
forme neregulate sau să se prăbușească, ceea ce ar duce la deteriorări sau vătămări grave pentru 
cei din interiorul sau din jurul spa-ului!
ATENȚIE : Vă rugăm să alegeți cu atenție zona de instalare, deoarece gazonul și alte tipuri 
de vegetație de sub pânza de sol (dacă este cazul) vor fi distruse. Mai mult, încercați să 
evitați poziționarea pânzei de sol pe suprafețele predispuse la specii agresive de plante și de 
buruieni, deoarece acestea pot crește prin pânză.

3.3. Asamblare

1) Desfaceți spa-ul gonflabil deasupra 
protecției bazei. (opțional)

2) Aduceți unitatea de pompare la 
spa-ul gonflabil.

3) Conectați furtunul de umflare la 
pompă.

6) Umflați spa-ul gonflabil timp de 
aproximativ 10 minute. Asigurați-vă că 
spa-ul este ferm umflat.

10) Puneți cartușul de filtru în suport, 
apoi înșurubați-l la orificiul inferior de 
aspirație din interiorul bazinului.

7) Scoateți furtunul de umflare și 
înșurubați bine capacul.

11) Înainte de a umple spa-ul, asigu-
rați-vă că sunt închise corect capacele 
de scurgere

8) Conectați unitătea de pompare la 
piscină folosind cei 3 conectori pentru 
înșurubare. Asigurați-vă că simbolurile 
de pe pompă și piscină se potrivesc

9) Amplasați cartușul ca în figură.

12) Neteziți faldurile de pe fundul 
spa-ului, apoi umpleți spa-ul până la 
nivelul indicat. Spa-ul dumneavoastră 
este gata.

4) Introduceți furtunul de umflare în 
spa-ul gonflabil

5) Conectați unitatea de pompare, 
apoi apăsați butonul pentru a umfla 
spa-ul. Supapa de aer împiedică su-
pra-umflarea spa-ului dumneavoastră.

Avertisment: Nu lăsați spa-ul nesupravegheat în timp ce îl umpleți cu apă.
Asigurați-vă că racordul de scurgere este bine fixat și capacul este bine poziționat. Începeți umplerea 

spa-ului cu apă. După ce baza este acoperită cu aproximativ 1 inch (ca. 2,5 cm) de apă, opriți umplerea 
și neteziți faldurile de pe fundul spa-ului. Împingeți peretele exterior dinspre marginea superioară, în jurul 

bazei spa-ului, în așa fel încât umplerea să fie uniformă.
Continuați să umpleți spa-ul până la nivelul apei.

Numărul de persoane necesare pentru instalare: cel puțin 1 adulți.
10 minunte pentru pregătirea amplasamentului și umplerea cu apă.
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De îndată ce este pornit, afișajul cu LED indică automat temperatura curentă a apei.

Selectorul unității de măsurare a temperaturii schimbă unitățile de măsurare de la 
grade Celsius la grade Fahrenheit.

Apăsați butoanele de reglare a temperaturii și ecranul se va aprinde intermitent. 
Când este aprins intermitent, puteți seta temperatura dorită. Valoarea va crește 
sau descrește cu câte 1 grad. Temperatura poate fi setată între 30°C și 40°C (de la 
86°F la 104°F).

Pentru a bloca sau debloca panoul de comandă, apăsați butonul de închidere și 
țineți-l apăsat 3 secunde.
Blocați panoul de comandă când sunteți plecat pentru a împiedica schimbar-
ea setărilor de către alte persoane.

Apăsați butonul de masaj pentru a activa sistemul de masaj cu bule, indicatorul 
luminos verde se aprinde. La o nouă apăsare, acesta poate fi oprit.
Notă :
- Sistemul de masaj se va opri automat după 30 de minute de funcționare. Reactivați funcția de masaj 
apăsând din nou butonul de masaj.
- Când butonul de filtrare este pornit, la apăsarea butonului pentru bule, modul de filtrare se va schim-
ba în mod de masaj: indicatorul de filtrare se va stinge și indicatorul de masaj se va aprinde. Dacă 
apăsați din nou butonul pentru bule, modul de masaj se va schimba înapoi în mod de filtrare. 

4. UTILIZARE

4.1. Panoul de comandă

4.2. Funcții

Filtrare

Buton de 
reducere a tem-
peraturii

Buton de creștere 
a temperaturii

Afișaj LED

Buton masaj

Buton închidere Indicator unitate 
de măsurare a 

temperaturii

Selector unitate 
de măsurare a 
temperaturii

Buton încălzire

Apăsați butonul de filtrare pentru a activa filtrarea apei. Când sistemul de filtrare 
este activat se va aprinde indicatorul luminos verde.

Notă:
- Când funcția de masaj este activată, filtrarea nu poate fi activată. 

Apăsați butonul de încălzire pentru a activa încălzirea apei și sistemul de filtrare 
în același timp. Indicatorul luminos verde al filtrului și indicatorul roșu al încălzirii 
se vor aprinde în același timp
Pompa nu va opri încălzirea decât atunci când temperatura curentă a apei atinge 
temperatura setată; sistemul de încălzire va reporni după ce temperatura curentă 
a apei scade automat cu 2°C sub temperatura setată.
Temperatura maximă de încălzire: 40°C (104°F)

Important :
După 150 de ore cumulate de operații de filtrare, se va activa o alarmă 
sonoră și afișajul LCD va afișa caracterele CHG, urmate de FIL, pentru a vă 
reaminti să schimbați sau să curățați filtrul. Pentru a opri alarma puteți ține 
apăsat butonul de filtrare timp de 5 secunde. Sistemul de filtrare se va opri, 
iar pentru a îl reactiva puteți să apăsați butonul. 

Notă :
- Odată cu pornirea sistemului de încălzire va începe să funcționeze și sistemul de filtrare.
- După oprirea sistemului de încălzire sistemul de filtrare va continua să funcționeze.
- Când funcția de masaj este activată, funcțiile de filtrare și încălzire nu pot fi activate.

4.3. Prelata de acoperire și securizarea (opțional)

După fiecare utilizare, panoul de comandă trebuie să fie blocat, iar bazinul trebuie să fie 
acoperit cu prelata sa care se va fixa de protecția bazei cu catarame de siguranță.
Fiecare cataramă de siguranță are un sistem de blocare; cataramă închisă, încuietoarea 
în poziție superioară blochează catarama, încuietoarea în poziție inferioară deblochează 
catarama.

Prelata de acoperire păstrează căldura din apă și asigură piscina.
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5.1. Întreținerea apei

AVERTISMENT: O calitate necorespunzătoarea a apei din piscină vă poate afecta 
sănătatea.

În funcție de frecvența și condițiile de utilizare:
- Cartușul de filtru trebuie curățat în mod regulat (maximum 150 de ore).
- Cartușul de filtru trebuie înlocuit la 1 - 2 luni.
- Apa piscinei trebuie schimbată la 15 - 30 de zile.
Înainte de a utiliza spa-ul sau cel puțin o dată pe săptămână, folosiți un set de testare a 
apei pentru a controla parametrii apei.
Pentru spa utilizați produse de dezinfectare. Produsele de tratare se vor utiliza cu pre-
cauție și este necesar să consultați instrucțiunile de utilizare ale acestora.
Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produselor de tratare nu sunt aco-
perite de garanție (supradozaj, tratament de șoc, ...).
1. Echilibrul apei
Echilibrul apei (pH) trebuie menținut între 7 și 7,4.
2. Igienizarea apei
Pentru igienizarea apei din piscină, vă recomandăm să utilizați un trata-
ment activ pe bază de oxigen sau brom plasat într-un dozator plutitor. 
(Dozatorul se vinde separat).

5. ÎNTREȚINERE

5.2. Curățarea și înlocuirea cartușului de filtru

Un cartuș de filtru murdar ar putea contamina apa din bazin și ar putea afecta funcția 
de încălzire.
1. Deșurubați caseta filtrului rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Scoateți car-
tușul de filtru din casetă.
2. Curățați cartușul de filtru cu un furtun de grădină. - În cazul în care rămâne murdar și 
decolorat cartușul de filtru se va înlocui.
3. Așezați cartușul de filtru curățat la loc în casetă și înșurubați-l la bazin.

Dezinfectare
Igienizarea apei:
Pentru igienizarea apei din piscină, vă recomandăm să utilizați un tratament activ pe 
bază de oxigen sau brom plasat într-un dozator plutitor. (Dozatorul se vinde separat)
Nu utilizați piscina dacă apa este intens poluată.
Curățați piscina cu echipamente speciale cu UV.
Înainte de acest lucru, solicitați sfaturi și îndrumări profesionale.
Atenție:
Pe pereții spa-ului se pot acumula resturi de detergenți și substanțe solide solubile din 
costumele de baie și chimicale. Folosiți apă și săpun pentru a curăța pereții și clătiți 
temeinic cu un furtun de grădină, pulverizând direct un jet puternic de ap

5.3. Drenare și depozitare

Drenare
1  Verificați dopul de pe fundul bazinului și capacul de scurgere.
2  Deșurubați capacul de scurgere.
3  Scoateți dopul de pe fundul bazinului. Scurgeți complet toată apa din bazinul spa.

După ce s-a golit, bazinul poate fi curățat cu apă și săpun.

Depozitare
5  Apăsați butonul pentru bule pentru a arunca apa din orificiile jetului. Deconectați 

pompa, scoateți cartușul de filtru de pe peretele interior al bazinului.
6  Folosiți un prosop pentru a șterge bazinul și lăsați la uscat timp de 24 de ore.
7  Deșurubați supapele pentru a dezumfla piscina.
8  Împăturați piscina.

Se recomandă depozitarea SPA-ului în ambalajul original, într-un loc uscat și cald.

5.4. Set reparații

Găurile mici și înțepăturile pot fi reparate cu setul de reparații inclus și cu lipiciul destinat 
căptușelii pentru piscină.
1. Identificați punctul de scurgere.
2. Curățați temeinic suprafața din jurul scurgerii.
3. Tăiați în formă rotundă o bucată de material de reparație, care trebuie să fie mai mare 
decât zona deteriorată.
4. Aplicați adeziv pe partea inferioară a plasturelui și în jurul zonei care necesită repa-
rație.
5. Aplicați plasturele pe zona deteriorată și apăsați ferm. Lăsați zona reparată să se 
usuce timp de 12 ore. După ce plasturele s-a uscat, aplicați adeziv în jurul marginilor, 
pentru o etanșare completă (timp de uscare 4 ore).

1
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Vă prezentăm câteva sfaturi utile pentru a vă ajuta să diagnosticați și să remediați 
sursele obișnuite de probleme.

Dacă ecranul afișează un cod de eroare „Ex”, vă rugăm să consultați tabelul de mai 
jos.

Cod eroare E3, E4, E5, E6
Întrerupeți alimentarea timp de 5 minute și reconectați.
În cazul când codul de eroare este încă afișat pe cutia de comandă, vă rugăm să 
urmați instrucțiunile de mai jos:
1 - Verificați dacă nivelul apei se găsește între limitele de sus și jos.
2 – Curățați sau înlocuiți cartușul de filtru
3 - Deșurubați și curățați cele 2 duze (intrarea și ieșirea apei) din interiorul spa și, dacă 
este necesar, îndepărtați deșeurile (frunze, fire de păr, blană, piele ...) 
4 – Verificați dacă elicea pompei de filtrare nu conține materii străine.
Întrerupeți din nou alimentarea cu curent a spa-ului timp de 5 minute și reconectați; 
în cazul în care codul de eroare este încă afișat pe cutia de comandă, vă rugăm să 
contactați centrul de service

Problemă Cauză Soluție

Ecranul panoului 
de comandă nu 
funcționează

Verificați sursa de alimentare

Pană de curent
Resetați întrerupătorul RCD / Verificați dacă sistemul electric 
este adaptat la puterea unității de pompare (1540W)
Apelați la un service dacă nu se resetează

Pompa SPA 
nu încălzește 
corespunzător

Temperatura setată este prea scăzută Setați la o temperatură mai ridicată

Cartușul de filtru este murdar Curățați sau înlocuiți cartușul (a se vedea capitolul 5.2)

Nivelul de apă este prea scăzut Umpleți cu apă până la nivelul minim

Elementul de încălzire este defect Apelați la un service

Sistemul de 
masaj cu bule nu 
funcționează

Pompa se supraîncălzește Opriți alimentarea și așteptați până când pompa s-a răcit.

Funcția de oprire automată (30 
minute) este activată Apăsați butonul pentru bule pentru reactivare

Funcționare defectuoasă a unității de 
pompare Apelați la un service dacă nu se resetează

Filtrarea apei nu 
funcționează

Cartușul de filtru este murdar Curățați sau înlocuiți cartușul (a se vedea capitolul 5.2)

Intrarea și ieșirea blocate Curățați intrarea și ieșirea

Aer în interiorul pompei Umpleți cu apă până la nivelul minim
Funcționare defectuoasă a unității de 
pompare Apelați la un service dacă nu se resetează

Scurgere la pompă

Adaptorul este etanșat incorect Înlocuiți etanșarea în poziția corectă

Scurgere de apă din corpul pompei Verificați corpul pompei, apelați la un service

Scurgere la bazinul 
spa Bazinul spa este rupt sau perforat Use provided repair kit (see chapter 5.4)

Apa nu este curată

Timp de filtrare insuficient Creșteți timpul de filtrare

Cartușul de filtru este murdar Curățați sau înlocuiți cartușul (a se vedea capitolul 5.2)

Calitatea apei din bazin Schimbați complet apa din bazin

Tratament necorespunzător al apei Consultați instrucțiunile producătorului de substanțe chimice

6. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

6.1. Remedierea defecțiunilor 6.2. Cod eroare

Cod Situație Problemă Cauze Soluții
E1 Nu încălzește Nu 

încălzește corect
Senzor greșit de 
comandă a tempe-
raturii.

Scurtcircuit al senzo-
rului de comandă a 
temperaturii sau circuit 
deschis

Contactați centrul de service.

E3 Nu încălzește 
corect.

Indicator temperatură 
ridicată a apei.

1. Apa din bazin are 
peste 45°C (113°F)
2.Cartușul de filtru a 
fost pus pe un racord 
de aspirație greșit 
(racord de aspirație 
mai mare).

1.Întrerupeți alimentarea, asigurați-vă că 
temperatura apei din bazin
este între 2°C~44°C(36°F~111°F). Dacă 
problema nu
se soluționează, consultați câmpul de 
mai jos.
2.Așezați cartușul de filtru la un racord 
de aspirație mai redusă.

E4 Nicio funcție
nu funcționează, 
avertisment
sonor.

Indicator temperatura 
scăzută a
apei

Temperatura apei din 
bazin este mai mică 
de 2°C
(36°F).

Întrerupeți alimentarea, asigurați-vă 
că temperatura apei din bazin este 
între 2°C~44°C (36°F~111°F) · Dacă 
problema nu se soluționează, consultați 
câmpul de mai jos

E5 Nicio funcție
nu funcționează, 
avertisment
sonor.

Indicator temperatura 
ridicată a
apei

Apa din bazin are 
peste 50°C (122°F).

Întrerupeți alimentarea, apelați la un 
electrician calificat pentru a reseta între-
ruperea termică descrisă în paragraful 
următor.
Dacă problema nu se soluționează, 
consultați câmpul de mai jos

E6 Nu încălzește și 
nu filtrează corect.
Avertismente 
sonore.

Presiunea apei nu este 
suficient de mare pen-
tru a activa încălzirea.

Intrarea sau ieșirea 
de pe peretele interior 
sunt blocate.
 Cartușul de filtru este 
prea murdar.
 Apa bazinului nu 
atinge nivelul minim.
 Aerul din pompă nu 
se evacuează. Pompa 
este defectă

 Curățați intrarea și ieșirea
 Curățați sau înlocuiți cartușul de filtru
 Adăugați apă până la nivelul 
corespunzător
 Evacuați din nou aerul după cum s-a 
arătat
 Dacă problema nu se soluționează, 
consultați câmpul de mai jos


