
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
 

Kérjük, olvassa figyelmesen! 

A vezérlőrendszer telepítésével kapcsolatban olvassa el a HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
 
 
 
 

Bevezető 

Gratulálunk új masszázsmedencéje megvásárlásához! Megfelelő előkészítés és gondozás 

mellett a gyógyfürdő sok éves élvezetet nyújt Önnek. Hisszük, hogy masszázsmedencéje egy 

különleges hely lesz a kertjében, amely lehetővé teszi családjának és barátainak a 

kikapcsolódást, a szórakozást és az együtt töltött időt egy nyugtató, természetes vízi 

környezetben. 

Ne feledje, hogy a masszázsmedencéje egy hatalmas elektromos berendezés. Ezért 

rendkívül fontos, hogy megfelelően telepítse a biztonságos használat érdekében. A 

masszázsmedence megfelelő megismerése érdekében javasoljuk, hogy szánjon időt arra, 

hogy átolvassa ezt a használati útmutatót, mielőtt a masszázsmedencéjét telepítené és 

működtetné. Ez megismerteti Önnel a fontos üzemeltetési és biztonsági eljárásokat, ezáltal 

már a termék használata már a kezdetektől fogva élvezhető élményt nyújt. 

FIGYELEM: Ez a kézikönyv azért készült, hogy biztosítsa a masszázsmedence megfelelő 

használatát és telepítését. A kézikönyvben leírt eljárásoktól való eltérés esetén a 

garancia érvényét vesztheti. 

Ez a kézikönyv és annak tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. 



Bár ezt a kézikönyvet a lehető legpontosabban állítottuk össze, nem vagyunk felelősek a 

helytelen telepítés vagy a fürdő nem megfelelő használata által okozott veszteségért, 

sérülésért vagy kárért. 
 
 
 
A termék helyes megsemmisítése 

 A terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladék ártalmatlanításból adódó esetleges 

környezeti vagy emberi egészségkárosodások elkerülése érdekében fontos, hogy 

felelősségteljesen újrahasznosítsa az anyagi erőforrások fenntartható újra 

felhasználásának elősegítése érdekében. A használt eszköz visszaszolgáltatásához 

használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a 

kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás 

céljából vehetik igénybe. 

 

 
Fontos biztonsági utasítások 

Kérjük, szánjon időt arra, hogy elolvassa az összes figyelmeztetést és javaslatot a 

masszázsmedence telepítése és használata előtt. 

Kérjük, legyen felelős masszázsmedence tulajdonos. A masszázsmedence telepítésekor 

és használatakor kérjük mindig tartsa be ezeket az alapvető biztonsági előírásokat. 

Feltétlenül magyarázza el a biztonsági óvintézkedéseket a masszázsmedence minden új 

vagy alkalmi felhasználójának. 
 

MEGJEGYZÉS: Engedélyezett villanyszerelőre lehet szükség a szabványos csatlakozó és / 

vagy a megszakító cseréjéhez. 
 



A gyerekek sérülésének a veszélye: A balesetek elkerülése érdekében győződjünk meg 

arról, hogy a gyermekek csak akkor használhatják a masszázsmedencét, ha folyamatosan 

felügyelik őket. Gyermeke biztonsága érdekében a masszázsmedence használata után 

mindig zárja le a fedelet. 

Alacsonyabb vízhőmérséklet ajánlott a gyermekek számára. A gyerekek különösen 

érzékenyek a forró vízre. 
 

Sérülésveszély: A masszázsmedence szívószerelvényei úgy vannak méretezve, hogy 

megfeleljenek a szivattyú által igényelt vízmennyiségnek. Ha a szívószerelvények vagy a 

szivattyú cseréjére van szükség, ellenőrizze, hogy az áramlási sebesség kompatibilis-e. 

Soha ne működtesse a masszázsmedencét, ha a szívószerelvény vagy a szűrőkosarak 

eltörtek, vagy hiányosak. 

Soha ne cserélje ki az elszívó szerelvényt olyanra, amelynek értéke kisebb, mint az 

áramlási sebesség, ami fel van tüntetve az eredeti szívószerelvényen. 

 

Áramütés kockázata: Telepítse a masszázsmedencét legalább 1,5 méterre az összes 

fémfelülettől.  

Ne engedjen semmilyen külső elektromos készüléket, például lámpát, telefont, rádió, 

televízió és egyebeket, a fürdőtől 1,5 méterre. Soha ne próbáljon elektromos eszközöket 

működtetni a masszázsmedencéből. 

FIGYELEM – SÉRÜLÉSVESZÉLY ESÉLYÉNEK A CSÖKKENTÉSE 

A fürdővíz soha nem haladhatja meg a 40°C értéket. A 38°C és 40°C közötti 

vízhőmérsékletet egészséges felnőtt számára biztonságosnak tekinthető. Alacsonyabb 

vízhőmérséklet ajánlott kisgyermekek számára és amikor a masszázsmedence 

használata meghaladja a 10 percet. 



A magas vízhőmérséklet nagy valószínűséggel okozhat magzati károsodást terhesség 

alatt. Gyereket váró nőknek a masszázsmedence használata előtt mindig konzultálniuk 

kell orvosukkal. 

Alkohol, drog vagy gyógyszerek használata a masszázsmedence használata előtt vagy 

alatt öntudatlanságba vezethet, így fennáll a fulladás lehetősége. 

Azoknál a személyeknél, akik elhízásban, szívbetegségben szenvednek, alacsony vagy 

magas vérnyomásban vagy keringési betegségben ill. cukorbetegségben szenvednek, a 

fürdő használata előtt konzultálniuk kell az orvossal. 

A gyógyszereket használó személyek a masszázsmedence használata előtt 

konzultáljanak orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álmosságot válthatnak ki, míg 

mások befolyásolhatják a pulzusszámot, a vérnyomást és a keringést. 
 
Kerülje el a hipertermia kockázatát 

Hosszú ideig tartó meleg levegő vagy víz hipertermiát okozhat. Hipertermia akkor 

következik be, amikor a test belső hőmérséklete +2°C - +4°C fokkal magasabb a normál 

testhőmérséklethez képest (37°C). Noha a hipertermia számos egészségügyi előnnyel 

jár, fontos, hogy ne engedje, hogy testének belső hőmérsékletét 39,5°C fok fölé 

emelkedjen. A túlzott hipertermia tünetei közé tartozik a szédülés, letargia, álmosság és 

ájulás. A túlzott hipertermia hatásai lehetnek: 

• A hő érzékelésének elmulasztása 

• A masszázsmedencéből való kilépés szükségességének elmulasztása 

• A közelgő veszély ismeretének mellőzése 

• Magzati károsodás terhes nőknél 

• Fizikai képtelenség kilépni a masszázsmedencéből 

• Eszméletlenség 
 



Figyelem: Alkohol, drogok vagy gyógyszerek használata nagymértékben növelheti a 

fatális hipertermia kockázatát. 
 
 
Kerülje az égés kockázatát 

Mielőtt belépne a masszázsmedencébe, mérje meg a víz hőmérsékletét pontos 

hőmérővel, mivel a hőmérséklet-szabályozó készülékek tűrése akár +2°C-al is változhat. 

Tesztelje a vizet kezével, mielőtt belépne a fürdőbe, hogy megbizonyosodjon róla, hogy 

az kellemes hőmérsékletű. 
 
 

AUDIO ALKATRÉSZEKKEL FELSZERELT FÜRDŐKHEZ 

Az audiokomponensek választhatók és elérhetőek minden modellnél. 
 

VIGYÁZAT: Ne csatlakoztasson a rendszerhez semmilyen kiegészítő elemet - például 

kábelt, kiegészítő hangszórókat, fejhallgatókat stb. 
 

Vigyázat: Ne hagyja nyitva az audio rekesz ajtaját. Az audiokomponenseket csak azonos 

alkatrészekkel cserélje ki. 
 

FIGYELEM: Sokkveszély! Nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. 
 

Ne próbálja meg szervízelni a vezérlőrendszert. Segítségért forduljon kereskedőjéhez. A 

telepítést engedélyezett villanyszerelőnek kell elvégeznie, és az összes földelő 

csatlakozást megfelelően kell felszerelni. 
 
 
 

 



Általános irányelvek 

Új masszázsmedencéje élvezetes, egészséges és pihentető. Az alábbi kezelési és 

karbantartási utasítások nagyon fontosak és gondosan be kell tartani őket. 

• A masszázsmedencébe lépés előtt mindig kézzel ellenőrizze a víz hőmérsékletét. 

• A magas vízhőmérséklet veszélyes lehet egészségére. 

• A gyermekek nem használhatják a masszázsmedencéket felnőtt felügyelete nélkül. 

• Lehetőleg ne használja egyedül a masszázsmedencéjét. 

• Az összes üveget és egyéb törhető anyagot tartsa távol a masszázsmedencétől. 

• Lassan lépjen be és lépjen ki a masszázsmedencéből. A nedves felületek csúszósak 

lehetnek. 

• A hosszan tartó merülés veszélyes lehet egészségére. 

• Fontos a víz minőségének karbantartása a gyártó utasításainak megfelelően. 

Új masszázsmedencéjét nagy teljesítményű vízszivattyúval tervezték, amely a különféle 

hidroterápiás fúvókákon keresztül nyomja a vizet, ami még a legtömörebb izmokat is 

ellazítja. 

A masszázsmedence szűrése nagyon fontos! Minimalizálja a tisztítási időt és a szükséges 

mennyiségű vegyszert a fürdővíz egyensúlyának fenntartásához. A programozható 

szűrőciklus bármilyen időtartamra beállítható, legfeljebb 11 órára, ha erre szükség van.  
 

Fontos: Tartsa biztonságosan lefedve masszázsmedencéjét, ha nem használja! 
 

• A lefedett masszázsmedencék kevesebb áramot fogyasztanak, miközben a beállított 

hőmérsékletet fenntartják. 



• A masszázsmedence takarása megvédi a masszázsmedencét a nap ultraibolya 

sugárzásaitól. 

• A garanciavállalás fenntartása érdekében a masszázsmedencét fedettnek kell tartania. 

• A masszázsmedence letakarása megakadályozza, hogy a gyermekek beleessenek és így 

esetleg súlyos tragédia történjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Új masszázsmedencéje elektromos fűtéssel van felszerelve. Kövesse az alábbi 

utasításokat a leghatékonyabb működés érdekében: 

• Ha nem használja, tartsa a masszázsmedence üzemi hőmérsékletét 2°C-kal a kívánt 

használati hőmérséklet alatt. Használat előtt egy vagy két órával állítsa be a hőmérsékletet 

a kívánt hőmérsékletre. 

• Ha a masszázsmedence használat meghaladja a heti két órát, a beállított hőmérsékletet 

nem kell visszaállítani, maradjon a kívánt hőmérsékleten. 

• Nyitott tetővel a víz hőmérséklete meglehetősen gyorsan csökken, és a használt vegyszerek 

is kevésbé hatékonyak (gyorsan elillannak). 

 



MEGJEGYZÉS: Ez a módszer csak a masszázsmedence használatára vonatkozik heti két óra 

használat esetén. 

 

• A szűrőt rendszeresen tisztítani vagy cserélni kell. Ez a folyamat csak néhány percet vesz 

igénybe, és ennek eredményeként biztosítható a víz tisztasága és a berendezés élettartama. 

• A vízszint nagyon fontos a masszázsmedence működéséhez. Ha a vízszint túl alacsony vagy 

túl magas, a masszázsmedence nem fog megfelelően működni. Amikor a 

masszázsmedencét nem használják, a vízszintnek körülbelül 1 cm-rel /a párna alatt kb. 2 

cm-rel kell lennie. 

• Javasoljuk, hogy a masszázsmedence vizét 2-3 havonta cserélje. Előfordulhat azonban, 

hogy szükség esetén gyakrabban kell cserélnie. Ha üres, olyan tisztítószerrel kell 

megtisztítani, ami az akril felületet nem karcolja, majd alaposan ki kell öblíteni. 

• Masszázsmedencéjét mindig a szkimmeren keresztül töltse fel. Feltöltésre csak csapvíz 

javasolt. 

• Lásd a masszázsmedence ürítésével kapcsolatos utasításokat. 
 

FIGYELEM: 

NE HASZNÁLJON A SÓT A MASSZÁZSMEDENCÉBEN! 

A kalcium segít ellenőrizni a fürdő vizének maró jellegét. A lágy víz alacsony kalciumtartalma 

nagyon maró hatású a berendezésre, és az akril test foltosodását okozhatja.  

Az ajánlott kalciumkeménység 150-200 ppm. 

 

Az alábbi képen látható a masszázsmedence vezérlőinek, alkatrészeinek és műszaki 

feltételeinek magyarázata. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden modell rendelkezik a 

képen látható tulajdonságokkal és alkatrészekkel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telepítési útmutató 

A megfelelő tervezés fontos szempont az új masszázsmedence telepítésekor. A helyszín 

kiválasztása kritikus lépés, és komolyan átgondolandó. Az előre történő tervezés, a 

masszázsmedence átadása előtt megkönnyíti a telepítési folyamatot. 
 

A TERÜLET KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

1) Helyezze masszázsmedencéjét szerkezetileg erős, szilárd síkfelületre, amely elég nagy 

ahhoz, hogy az egész masszázsmedence elférjen. A megtöltött masszázsmedence 

rendkívül nehéz. Győződjünk meg arról, hogy a választott hely elbírja a megtöltött 

masszázsmedence súlyát. Az egyenetlen alap a masszázsmedence megrepedését 

okozhatja, vagy a nem megfelelő alapozás szerkezeti károsodásokat okozhat, amire 

nem vonatkozik a garancia. 

2) Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedencéje elfér-e az Ön által kiválasztott 

helyen. Mindig tartsa be a helyi építési szabályzatot. 

3) Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedence telepítése és elhelyezése tiszta és 

akadálymentes hozzáférést tesz lehetővé a masszázsmedence MINDEN OLDALÁN a 



normál szervizelés érdekében. Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedence 

megfelelő hozzáféréssel rendelkezik-e az összes elektromos alkatrészhez, 

megszakítóhoz, biztosítékhoz, szekrénypanelhez stb. Ennek elmulasztása további 

díjakat vagy felárakat vonhat maga után a masszázsmedence szervizelése és / vagy 

javítása esetében. 

4) Gondoskodjon arról, hogy a víz távozzon a masszázsmedencétől, hogy ne kerüljön a 

masszázsmedence berendezéseinek rekeszébe ill. az elektromos alkatrészekbe. Ne 

feledje, hogy a masszázsmedencéjében lévő elektromos alkatrészeket szárazon kell 

tartani. 

5) Biztosítson megfelelő szellőzést a masszázsmedencéje által létrehozott páratartalomhoz. 

6) Ellenőrizze annak a padlónak a teherbíró képességét, amelyen a masszázsmedence 

található. A legtöbb otthonnak meg kell felelnie a 37 kg / négyzetméter követelménynek. 

 



Elektromos telepítési követelmények 

A masszázsmedence tulajdonosának felelőssége annak biztosítása, hogy képzett és 

engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezze el az elektromos szerelést. Ennek a 

telepítésnek pedig összhangban kell lennie a helyi és állami elektromos hálózatról szóló 

szabályzattal. A következő információkat az új masszázsmedence elektromos 

áramellátásának csatlakoztatásáról nyújtjuk. Kérjük, olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

részt. 
 

Üzembehelyezési előírások 

Fontos: A masszázsmedence telepítésének megkezdése előtt olvassa el ezeket a lépéseket. 

Az alábbiakban felsorolt utasítások be nem tartása a berendezés károsodásához vezethet, és 

érvénytelenítheti a jótállást. 

Vigyázat: Ne kapcsolja be az üres vagy részben feltöltött masszázsmedence áramellátását. 

A masszázsmedence szivattyú szárazon működtetése (anélkül, hogy víz folyna rajta 

keresztül) AZONNAL garanciavesztést okozhat! Győződjünk meg arról, hogy a 

masszázsmedencét megfelelően telepítette. 
 

ELLENŐRZÉS 

Meg kell vizsgálni a masszázsmedencét mielőtt vízzel feltöltené. A masszázsmedence első 

bekapcsolásakor hajtsa végre az alábbi lépéseket a gyakori problémák megelőzéséhez. 

1) Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását. 

2) Távolítsa el a szintetikus szekrénypaneleket a masszázsmedence oldaláról, hogy 

hozzáférjen a belső elektromos alkatrészekhez és berendezésekhez. 

3) Forgassa a masszázsmedence összes befúvóját az óramutató járásával megegyező 

irányba (teljesen nyitott helyzetbe). 



4) Győződjünk meg arról, hogy minden gömbcsap teljesen nyitva van a fűtés és az összes 

szivattyú előtt. 

5) Ellenőrizze a fűtőelemeket és a szivattyúcsatlakozásokat, hogy biztosak legyenek abban, 

hogy megakadályozzák a szivárgás lehetőségét (mindegyik szivattyúnak 2 csatlakozója van 

és a fűtésnek szintén 2 csatlakozója van. Az újonnan szállított masszázsmedencében 

lehetnek laza csatlakozók). Ezeket szükség esetén kézzel kell meghúzni, és nincs szükség 

semmiféle speciális eszközre a meghúzáshoz. 

Vigyázat: Ne használjon villáskulcsot. A túlzott meghúzás károsíthatja a töm szelencéket és 

a tömítéseket, amelyekre nem vonatkozik a garancia. 

1) Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyilvánvaló jelei a meglazult vezetékeknek vagy a törött 

csöveknek. 

2) Tisztítsa meg az esetleges törmelékeket a készülék belsejében. 

3) Ellenőrizze, hogy a leeresztő szelep zárva van-e (lásd: A fürdő ürítése). 

4) Szükség esetén tisztítsa meg a fürdő felületeit. 
 

VÍZFELTÖLTÉS 

Vigyázat: NE töltse fel a masszázsmedencét forró vízzel közvetlenül a vízmelegítőből vagy 

csapból. Ez a víz akár 60°C hőmérsékletű is lehet, amely károsíthatja a masszázsmedence 

felületét és vízvezetékét. Ez érvényteleníti a garanciát.  

Itt az ideje, hogy megtöltse masszázsmedencéjét. Ne kapcsolja be a fürdő áramellátását, amíg 

a fürdő teljesen meg nem telik. Az alábbiakban ajánljuk a fürdő megfelelő feltöltését: 

1) Távolítsa el a szűrő fedelét / pohártartóját, és tegye félre. 

2) Távolítsa el az úszó gátat és a kosarat. Ezután vegye ki a szűrőbetétet 

3) Helyezzen egy kerti tömlőt a szűrőtartály közepére. 



4) Töltse fel a masszázsmedencét vízzel, amíg a víz szintje a szkimmer fölé nem kerül. 

MEGJEGYZÉS: Ez az összes levegőt kiüríti a keringtető szivattyúból. A légzár károsíthatja a 

keringtető szivattyút és ez érvényteleníti a garanciát. 

5) Miután a vízszint megtelik a szkimmeren keresztül, kihúzhatja a tömlőt a szűrőtartályból, és 

folytathatja a fürdő feltöltését. 
6) Töltse fel a masszázsmedencét amíg a vízszint körülbelül 2,5 cm-el legyen magasabb, mint a 

legfelső befúvó. Ne töltse túl. 

 

MEGJEGYZÉS: A fürdőbe belépő minden ember kiszorít egy adott mennyiségű vizet, ezért állítsa 

be a vízszintet a fürdőt rendszeresen használók számához.  

7) Zárja el a vizet és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szivattyú csatlakozóin.  

8) Helyezze vissza a szűrőpatront és a kosarat a szűrőtartályba. 

 

BEKAPCSOLÁS 

VIGYÁZAT: Ne kapcsoljon be semmilyen szivattyút, amíg a fürdője nincs megfelelően feltöltve 

vízzel. Bármely szivattyú víz nélküli működtetése a fürdőjében AZONNALI károkat okozhat, 

amelyekre nem vonatkozik a garancia! 
 
 

Az RCD megszakítójának tesztelése 

Ellenőrizze az RCD megszakítót az első használat előtt és rendszeresen, amikor a fürdő be 

van kapcsolva. Az RCD megszakító teszteléséhez kövesse ezeket az utasításokat (a 

masszázsmedencének működnie kell): 

1) Nyomja meg a "TEST" gombot az RCD-n. Az RCD kiold és a masszázsmedence kikapcsol 

2) Állítsa alaphelyzetbe az RCD megszakítót úgy, hogy a megszakítót teljesen "OFF" helyzetbe 

állítja, várjon egy percet, majd kapcsolja vissza a megszakítót. A masszázsmedencének újra 

működnie kell. 



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az RCD megszakító nem a leírtak szerint működik, akkor a 

masszázsmedence használata esetén áramütés veszélye áll fenn. Kapcsolja ki a főkapcsoló 

áramellátását, amíg a probléma forrását egy engedéllyel rendelkező villanyszerelő vagy 

szakképzett technikus fel nem ismeri és kijavítja. 

 

A SZIVATTYÚK ELINDÍTÁSA 

Az áramellátás bekapcsolásakor a masszázsmedencéjén automatikusan beindul a víz 

keringtetése. Ha a fúvókákból nem folyik víz, akkor a szivattyúkat légteleníteni kell. 

Vigyázat: Ügyeljen arra, hogy az áramellátás bekapcsolásakor az összes szivattyúban ne legyen 

légzár. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a szivattyúk a levegősödés 

miatt elzáródnak. Ez nem gyakori, de a szivattyúkból ki kell engedni a levegőt. A légzár elkerülése 

érdekében kövesse az alábbi lépéseket: 

1) Kapcsolja ki a szivattyút a főkapcsolónál, hogy az áramellátást megszüntesse. 

2) Vegye le az oldalpaneleket, hogy hozzáférjen a szivattyúkhoz. 

3) Lazítsa meg a szivattyúcsatlakozásokat amíg meg nem hallja, hogy az összes levegő távozik és 

a víz elkezd csepegni. 

4) Mikor a víz folyamatos folyik, húzza meg kézzel a hollandereket. 

5) Kapcsolja be a szivattyút, hogy ne legyen szivárgás. 

6) Helyezze vissza az oldalpaneleket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÁLTÓSZELEP 

A masszázsmedencéje váltószeleppel van felszerelve. Ez a szelep használható a sugárerő 

átterelésére a fürdő egyik területéről egy másik területre. Ez a szelep teljesen állítható és 

felhasználható a kívánt hatásnak megfelelően. Lehet, hogy a szelep kissé nehezebben forog, 

amikor a vízszivattyú működik. Ez normális, mivel a szelepben nagy a vízáramlás és a nyomás. 
 

2. ábra  Váltószelep 
 
 

LEVEGŐSZABÁLYZÓ SZELEP 

A masszázsmedence fel van szerelve néhány légszabályozó szeleppel. A légszabályozó 

szelep egy be- és kikapcsoló szelep, amely lehetővé teszi a levegő betáplálását egy 

meghatározott sugárkonfigurációba, ami erőteljesebb befújást eredményez. Forgassa a 

szelepfogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba a levegő bekapcsolásához és 

az óramutató járásával megegyező irányba a levegő kikapcsolásához. A szelep kinyitása 

növeli, a szelep bezárása pedig a csökkenti a sugárnyomást. 
 



 

3. ábra  Levegővezérlő szelep 4. ábra aromaterápiás tartály 

 
 

AROMATERPIÁS TARTÁLY (Opcionális) 

A masszázsmedencébe aromaterápiás tartály beszerelése kérhető (lásd 4. ábra). A 

tartályból az illat a légbuborékon keresztül jut be a masszázsmedence vizébe. 

 

SZÖKŐKÚT VAGY VÍZESÉS (opcionális) 

A masszázsmedencéjét vízeséssel vagy szökőkúttal lehet felszerelni, amely a 

masszázsmedence felső peremébe van behelyezve. A masszázsmedence keringési 

rendszeréből származó víz a felső peremen elhelyezkedő csatorna zárt végébe áramlik és a 

csatorna mentén a belső fal felső peremének szélén elhelyezkedő nyitott végén folyik ki. 
                                                                    

 



Többszínű masszázsmedence világítás 

- Ez a funkció lehetővé teszi a masszázsmedence tulajdonosának, hogy megválassza a világítás 

színét, erre 13 mód áll rendelkezésre: 

- - Spectrum Quick Dance: elhalványul mind a 8 színben, 1 másodperc / szín 

- - Spectrum Slow Dance: elhalványul mind a 8 színben, 10 másodperc / szín 

- - Színsorozat: a strobe effektus változása mind a 8 színben, 5 másodperc / szín 

- - Spectrum Slow Dance: elhalványul mind a 8 szín, 6 másodperc / szín 

- - Spectrum Quick Dance: elhalványul mind a 8 színben, 0,05 másodperc / szín 

- Vörös 

- Zöld 

- Kék 

- Narancssárga 

- Lila 

- Sárga 
 

Vízleürítés 

Körülbelül 2-3 havonta le kell ürítenie, ki kell tisztítania és újra kell töltenie 

masszázsmedencéjét. Intenzívebb masszázsmedence használat esetén érdemes gyakrabban 

cserélni a vizet. Az alábbiakban ajánljuk a masszázsmedence kiürítését. 

1) Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását. 

MEGJEGYZÉS: Ne hagyja az üres masszázsmedencét hosszú ideig forró napsütésnek kitéve. 

2) Távolítsa el a fürdő fedelét és hagyja lehűlni a fürdővizet. 

3) Keresse meg a fürdő leeresztő szelepét (tömlőpofát) (a leeresztő szelep a panel mögött 

található. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Fogja meg a tömlő kupakját, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. 

A tömlő vállpántos idomot ezután kissé ki lehet húzni, és a kupak eltávolítható. 

Csatlakoztasson egy kerti tömlőt a tömlő végéhez és hagyja, hogy a víz kifolyjon. A 

legtöbb masszázsmedence leürítése 3-4 órát vesz igénybe. 

5) Ha az összes vizet kiürítette, fordítsa el a tömlőpálcát az óramutató járásával 

megegyező irányba. Távolítsa el a kerti tömlőt, majd csavarja rá a kupakot a tömlő 

végére. 

6) Töltse fel a masszázsmedencét; kérjük kövesse az első beindítási eljárásokat. 

 

A masszázsmedence karbantartása 

SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁS 

Új masszázsmedencéjét a szűrők gyors és egyszerű karbantartására tervezték. Az első 

üzembe helyezéskor a szűrőt minden második napon meg kell tisztítani az első két 

hétben. Javasoljuk, hogy a szűrőt hetente egyszer tisztítsa meg, hogy elkerülje a 

 



keringtető szivattyú teljesítményének csökkenését. Javasoljuk továbbá, hogy kéznél 

legyen egy extra csere-szűrő, amelyet a szűrő tisztításakor kell behelyezni. A szűrő 

tisztításához kövesse az alábbi lépéseket: 

1) Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását. 

2) Távolítsa el a szűrő fedelét / pohártartóját, és tegye félre. 

3) Távolítsa el az úszó gátat és a kosarat. 

4) Vegye ki a szűrőpatront úgy, hogy kihúzza a szűrőtartályból. 

5) Tisztítsa meg a szűrőpatront kerti tömlővel az alábbiak szerint: 

a. Tartsa függőlegesen 

b. Permetezze nyomófúvókával, felűről-lefelé haladva. 

c. Fordítsa meg a szűrőt és ismételje meg az a és b lépést. 

6) A szűrő visszahelyezéséhez kövesse fordított sorrendben a lépéseket. 

FIGYELEM: A szűrő eltávolítása és tisztítása előtt ki kell kapcsolni a masszázsmedence 

áramellátását. A szűrő szívása rendkívül erős és sérüléseket okozhat, ha nincs benne. 

SOHA ne üzemeltesse a masszázsmedencét szűrő nélkül és ne használja a 

masszázsmedencét, ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve. Ha szűrő nélkül használja, 

akkor a szivattyúk és más elektromos alkatrészek károsodása bekövetkezik. A garancia 

nem terjed ki az elektromos alkatrészek ezen körülmények miatt bekövetkező 

károsodására. 
 

A HŐSZIGETELŐ TETŐ ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSA 

A masszázsmedence burkolatának megfelelő ápolása és tisztítása fontos része a 

rutinszerű karbantartásnak. A szennyeződés koptatja a masszázsmedence hőszigetelő 

fedőrétegét, ami a redők, varratok és varrások kopását is okozhatja. A nedves, piszkos 



takarón penészgomba kezdhet kialakulni, ami felgyorsítja a károsodást. A hőszigetelő 

tető sokkal tovább fog tartani, ha figyelembe veszi a következő javaslatokat: 

1) Öblítse le a vinil fedőréteget hideg vízzel. 

2) Finoman, nem habzó tisztítószerrel permetezze le és törölje le. Soha ne használjon 

mosószert, súrolószert, alkoholt, mosogatószert vagy erős tisztítószert. 

3) Ezek valóban eltávolíthatják a fedőréteg egy részét, és idő előtti hibákat okozhatnak. 

4) Makacs szennyeződésekhez ne használjon dörzsszivacsot. 

5) Öblítse le alaposan a masszázsmedence fedelét vízzel, és hagyja teljesen megszáradni. 

Vigyázat: A hőszigetelőre hatást fejt ki a nap UV sugárzása. Folyékony védőszerrel 

történő időszakos kezelés meghosszabbítja élettartamát. Tartson távol 

masszázsmedencéjétől minden olyan terméket, amely „gyúlékony” feliratú  és bármilyen 

típusú olajat tartalmaz. 

MEGJEGYZÉS: Soha ne álljon és ne üljön a fedélre (A fedésben lévő szigetelőhabot nem 

úgy tervezték, hogy az ember vagy állat súlyát megtartsa). A fedés repedezett habjára 

nem vonatkozik a garancia! Soha ne helyezze rá durva felületre. 

Tartsa lefedve a masszázsmedencét, ha nem használja! Ezzel megakadályozza a 

felügyelet nélküli gyermekek belépését a masszázsmedencébe és a hőveszteséget is 

minimalizálja. Apró zárak állnak rendelkezésre erre a takaró 2 oldalán. 
 

FEJPÁRNÁK ÁPOLÁSA 

Szükség esetén távolítsa el és tisztítsa meg a párnákat szappanos vízzel és puha 

szivaccsal. Használjon vinil kondicionálót havonta egyszer. Vegyszeres kezeléskor 

távolítsa el a párnákat. 



FIGYELEM: Ne használjon olajalapú vinilvédő szereket a párnákon. Ezek a termékek 

súlyos víztisztasági problémákat okoznak, amelyeket nehéz kijavítani. 

 

A BEFÚVÓK ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSA 

Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a fúvókákat, amikor leereszti a masszázsmedencét. 

1) Távolítsa el a fúvóka belsejét úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba 

forgatja kikapcsolt helyzetbe, amíg el nem záródik. Fordítsa tovább a fúvókát, amelyet 

kicsavarás után ki lehet venni a helyéről. 

2) Áztassa a fúvókát egy rész ecet és két rész meleg víz keverékébe 2-3 órán át. 

Rendszeresen forgassa el a fejet, hogy az esetleges kosz és vízkőmaradványok 

feloldódhassanak a befúvóban. 

3) Öblítse le a befúvó belsejét meleg vízzel. 

4) Helyezze vissza a fúvóka belső részét a testébe, és forgassa az óramutató járásával 

megegyező irányba, amíg teljesen le nem ül, majd húzza meg, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy megfelelően van-e rögzítve. Ezután folytathatja az óramutató járásával 

megegyező irányba történő forgatást, amíg meg nem áll. 
 

A MASSZÁZSMEDENCE FELÜLETÉNEK MEGÓVÁSA 

Az akril felület minimális ápolásával és tisztításával a masszázsmedencéje évekig újszerűnek hat. 

A masszázsmedence ürítése után törölje le a felületet puha, nedves ruhával (vagy szivaccsal) 

háztartási szappannal vagy folyékony mosószerrel. Ügyeljen arra, hogy jól öblítse le a mosószert, 

mert ez habot okoz a fürdő újra töltésekor. 

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy ne használjon súrolószert vagy erős vegyszert. 



Minden szilícium- vagy kalciumtartalmú terméket óvatosan kell használni, például sampont és 

illóolajat. Ezek felszívják a piszkos dolgokat a vízben, majd foltokká válnak az akril felületén. 

Figyeljen a fürdő felületének időben történő megtisztítására. 
 
 

A KÜLSŐ BURKOLAT MEGÓVÁSA 

Masszázsmedencéjéhez egy gyönyörű, fa megjelenésű szintetikus külső burkolat tartozik. Ez a 

burkolat nagyon kevés vagy semmilyen karbantartást nem igényel. A tisztításhoz egyszerűen 

törölje le a masszázsmedence paneljeit tiszta törülközővel és enyhe mosószeres 

szappanosoldattal. 

Vigyázat: Ne használjon súrolószert vagy oldószert tartalmazó tisztítószert, mert ezek 

károsíthatják a burkolat felületét és érvényteleníthetik a garanciát. 

ÚTMUTATÓ HIDEG IDŐJÁRÁS ESETÉRE (TÉLIESÍTÉS) 

A tél az év egyik legélvezetesebb időszaka lehet, hogy élvezze a masszázsmedencéjét. Mivel 

nehéz a vízvezeték teljes víztelenítése, ezért ajánljuk, hogy hideg időben is használja a 

masszázsmedencét. Az áramkimaradás miatt a masszázsmedence berendezései gyorsan 

lefagyhatnak. Fagyos körülmények között gyakran ellenőrizze a masszázsmedence megfelelő 

működését. Áramkimaradás után feltétlenül ellenőrizze a masszázsmedencét, hogy az 

működőképes legyen. 

Ha azonban úgy dönt, hogy nem használja a masszázsmedencét télen, javasoljuk, hogy téliesítse 

az alábbiak szerint: 

Téliesítés lépésekben: 

1. Engedjük le a jakuzzi vizét (csavarjuk ki a leeresztő dugót) 

2. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a motorokhoz és csőrendszerhez, el kell távolítanunk az 

oldalburkolatokat. 



3. Kösse le a hollandereket a motoroknál és a fűtőpatronnál. Ezek után a motorokból és 

csőrendszerből is távolítsuk el a vizet, akár át is fújhatjuk azt kompresszorral.  A pangó 

vizet távolítsa el a medence aljáról. 

4. A biztonság kedvéért ellenőrizzük, hogy minden szivattyúból teljes mértékben 

eltávolítottuk-e a vizet. Az esetlegesen bent maradt víz ugyanis hatalmas károkat okozhat. 

5. A tavaszi újratöltés előtt ellenőrizzük, hogy minden csavart és leeresztő dugót vissza 

tettünk-e a helyére. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben ezt nem tudja elvégezni vagy további információra van szüksége a téliesitéssel vegye 

fel a kapcsolatot a kereskedőjével. 

A téliesítés és a beüzemelés nem garanciális! 

 


