
Karta przedmontażowa
STARANNIE ZACHOWAĆ
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• spa-pak główny

• spa-pak“booster kit”
(opcja)
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Do odpowiedzialności montera/właściciela należy, przed
dokonaniem montażu, sprawdzenie i dostosowanie się do
specyficznych rozporządzeń miejscowych.
Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie udziela w związku z tym
żadnej gwarancji i nie bierze na siebie żadnej odpowie-
dzialności za zgodność wykonanego montażu.

Dane techniczne

Enjoy Professional (� 1) zawiera:

- jednostkę sterowania nazywaną “Spa-Pak” (� 1, A).
PRZYPIS: dodatkowo można zamontować spa-pak “booster kit”

(opcjonalny,� 2-2a-3-3a, nr 33), który należy podłą-
czyć do spa-pak dostarczonego wwyposażeniu; odnieść
się do odpowiedniej dokumentacji.

- zbiornik wyrównawczy (� 1, V/V1) który, po podłączeniu, służy
do przetrzymywania przelewającej się wody kiedy użytkownicy
wchodzą do basenu. Jego pojemność znamionowa wynosi 1000
litrów (około 800-850 litrów roboczych).

- spa (� 1, C), do podłączenia za pomocą przewodów rurowych do
spa-pak, do zbiornika wyrównawczego i do spustu.

MAKSYMALNY POBÓR INSTALACJI

PODSTAWOWA JENOFAZOWA
• wersja z grzałką

• wersja z wymiennikiem

TOP JEDNOFAZOWA
• wersja z grzałką

• wersja z wymiennikiem

TOP TRZYFAZOWA

CIĘŻARY

Wymiennik ciepła (opcjonalny)
- Temperatura wejścia obwodu podstawowego MAX ........................50 °C
Przyłącza ...........................................................................................................................3/4”
- Natężenie przepływu obwodu podstawowego............................38 l/min
- Utrata obciążenia pierwotnego.....................................................0,271 m H2O

Komponenty

Poniżej zostały opisane komponenty i podłączenia niezbędne do zre-
alizowania instalacji (odnieść się do� 2-2a-3-3a).

Spa i przewody rurowe
1 rynna przelewowa z kratką
2 przyciski

- (a) Spa-pak TRZYFAZOWY
- (b) Spa-pak JEDNOFAZOWY

2a skrzynka podłączenia przycisków
3 spust w dnie z zaworem zasuwowym
4A1+4B1 do zbiornika wyrównawczego (linie przelewu)
4A2+4B2 do zbiornika wyrównawczego (linie przelewu)
5 linie zasysania pomp hydromasażu
6 linie zasilania pomp hydromasażu
7 linia zasysania filtracji
8 linia zasysania ze zbiornika wyrównawczego
9 linia powrotu filtracji
10 linia blowera
11 podłączenia do sieci wodnej
12 metalowe wsporniki obwodowe

Spa-pak
13 skrzynka elektryczna TRZYFAZOWA

220-240 ~

Zużycie całkowite

hydromasaż + filtracja+ grzałka (3 kW)

kWAmperHerc

5,15 (j)23 (k)

Volt

Zasilanie (x)

50/60

50/60

Zasilanie (x)

Volt

8,8 (k) 1,95 (j)

Herc Amper kW

(k): przy 230 V - (j): pobrana moc
(x): patrz rozdz. “przygotowania elektryczne”

Zużycie całkowite

hydromasaż + filtracja

220-240 ~

50/60

Zasilanie (x)

Volt

25,5 (k) 5,75 (j)

Herc Amper kW

Zużycie całkowite

hydromasaż + filtracja+ grzałka (3 kW)

220-240 ~

50/60

Zasilanie (x)

Volt

19,5 (k) 4,25 (j)

Herc Amper kW

(k): przy 230 V - (j): pobrana moc
(x): patrz rozdz. “przygotowania elektryczne”

Zużycie całkowite

hydromasaż + filtracja

220-240 ~

50/60

Zasilanie
(trzyfazowe)

Volt

45 17 (j)

Hertz Ampere kW

(*): special standard (nie odnoszący się do Europy) (j): moc pobrana max.

Zużycie całk. grzałki (12 kW)
elektrycznej+pomp+lampek

13 5 (j)

Ampere kW

Zużycie całk. tylko pomp
i lampek (wers.Wymiennik)

220 - 240 3~ (*)

50/60 26 17 (j) 8 5 (j)380 - 415 3N~

ciężar netto średnia pojemność
użycia

pojemność wody
MAX

ciężar maks.
razem

kg litry litry kg

~ 250 ~ 1700 ~ 2100 ~ 2350

powierzchnia oparcia obciążenie skoncentrowa-
ne na zajętej powierzchni

m2 kg/m2

1,13 2080

ciężar max przy
całkowitym napełnieniu

powierzchnia oparcia
na posadzce

obciążenie na
posadzkę

ZBIORNIK
WYRÓWNAWCZY
OBNIŻONY (V1)

SPA

SPA-PAK

kg m2 kg/m2

~ 900 ~ 1,8 ~ 500

~ 285 ~ 1,1 ~ 260

ZBIORNIK
WYRÓWNAWCZY (V) ~ 925 ~ 1,2 ~ 770
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13a skrzynka elektryczna JEDNOFAZOWA
14 opcjonalny: 14b: grzałka lub 14a: wymiennik ciepła
15 pompy hydromasażu
16 pompa filtracji
17 blower (gdzie przewidziany)
18 filtr piaskowy
19 wyłącznik bezpieczeństwa poziomu
20 czujnik temperatury
21 czujnik przepływu (modele z grzałką)

Zbiornik wyrównawczy
22 zawórelektromagnetycznynapełniania/uzupełnianiawody (3/4”)
23 wyłączniki poziomu
24 zawór zwrotny
25 zawór zasuwowy (do opróżniania)
26 filtry wstępne (gdzie przewidziane)
27 przelew
28,29 studzienka odpływowa
30 zawory zasuwowe (do konserwacji instalacji)
31 zawory zasuwowe (do równoważenia zasysania)
32 drenaż rur (rejony narażone na niskie temperatury)

Spa-pak“booster kit” (opcjonalny)
33

Podłączenia hydrauliczne

� system przewodów rurowych (wraz z przyłączami, zaworami zasuwo-
wymi, itd.,� 2-2a-3-3a) do podłączenia spa do spa-pak i do zbiorni-
ka wyrównawczego, musi być wykonany przez instalatora.

� Do obowiązków Klienta należy przygotowanie studzienek odpływo-
wych (� 2-2a-3-3a, szczeg. 28 i 29) o odpowiednich wymiarach i z
możliwością inspekcji do ewentualnego czyszczenia, do których zosta-
nie podłączony spust w dnie ø 50 mm (� 2-2a-3-3a, szczeg. 3),
spust/przelew zbiornika wyrównawczego i spust pochodzący z filtra.

Spa-pak “booster kit”: w przypadku gdy przewidziany jest również
montaż spa-pak “booster kit”, należy podłączyć go do systemu kana-
lizacyjnego; odnieść się do odpowiedniej dokumentacji.

� UWAGA: Przed przygotowaniem studzienek odpływo-
wych należy zwrócić się do władz lokalnych o udostęp-
nienie norm, które dotyczą odpływu wody uzdatnianej
chemicznie.

� W rejonach o szczególnie surowym klimacie, aby uniknąć ryzyka
zamarzania resztek wody (to znaczy tej, któramoże pozostaćw rurach
po opróżnieniu instalacji) należy zamontować zawory do całkowite-
go drenażu rur (� 2-2a-3-3a, szczeg. 31).

� Do napełniania spa można używać węża do podlewania ogrodu,
lub przygotować podłączenie do domowej instalacji wodnej jak
wskazano na� 2-2a-3-3a, szczeg. 11.

�WAŻNE: zawór elektromagnetyczny znajdujący się na zbior-
niku wyrównawczym (niezbędnym do automatycznego
uzupełniania poziomu wody) musi być podłączony w spo-
sób stały do sieciwodnej zapomocą systemusztywnych rur.

� Ewentualne podłączenia do sieci wody pitnej (inne od
tych sugerowanych) muszą być wykonane zgodnie z
normą EN1717, stosując metody ochrony przed zanie-
czyszczeniem“AA”,“AB” lub“AD”.W przypadku jakichkol-
wiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą zaopatrze-
nia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem.

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

� Jeżeli przewidziane, podłączenie blowerów (� 2-2a-3-3a,
szczeg. 17) do spa musi być wykonane tworząc syfon (� 3-3a i 7,
szczeg. B) jak najbliżej spa; aby zapobiec, żeby woda, w szczególnych
sytuacjach, mogła dotrzeć do blowera uniemożliwiając jego działanie.

Podłączenia elektryczne

� W celu przygotowania/wymiarowania instalacji elektrycznej, która ma
zasilać spa, podkreśla się, że moce kW wskazane w tabeli “Maksymalny
pobór instalacji”rozumiane są jakomaksymalnemocepobranepodczas
działania.

Spa-pak “booster kit”: w przypadku gdy przewidziany jest również
montaż spa-pak “booster kit”, należy przygotować oddzielną linię
zasilania i podłączenie do głównego spa-pak; odnieść się do odpo-
wiedniej dokumentacji.

PODSTAWOWA JEDNOFAZOWA I TOP JEDNOFAZOWA (� 4).
� Podłączenie elektryczne może być wykonane w następujący
sposób:

- linia jednofazowa (220-240V 1~)

- linia trzyfazowa złożona z dwóch przewodów fazy + prze-
wód zerowy (380-415V 2N~)

- linia trzyfazowa złożona z trzech przewodów fazy + prze-
wód zerowy (380-415V 3N~)

�Napięcie znamionowe urządzenia jest zawsze i w każdym
przypadku równe 220-240V.

� Urządzenie może być również instalowane w Krajach, w
których wartość napięcia 220-240V pochodzi z układu-
dwufazowego; w celu podłączenia należy zapoznać się z
instrukcją montażu.

� W każdym przypadku, instalator musi użyć przewody o odpo-
wiednim przekroju (patrz tabele minimalnych przekrojów) i o-
chronie, posiadające cechy nie mniejsze od typu H 05 VV-F (wielo-
biegunowe).
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•WERSJA PODSTAWOWA JEDNOFAZOWA

•WERSJA TOP JEDNOFAZOWA

TOP TRZYFAZOWA (� 5).

� Instalator będzie musiał użyć kabli odpowiednim przekroju (patrz
tabela minimalnych przekrojów) zabezpieczonych w końcowej
części powłoką o średnicy Ø 32 mm i/lub rur lub rurek podtynkowych
na odcinku łączącym instalację z wyłącznikiem głównym, ich właści-
wości nie przekraczają typu H 05 VV-F (wielobiegunowy) lub H07 V-K
(jednobiegunowy).

• WERSJA TOP TRZYFAZOWA

PRZYPIS: Przekroje przewodów muszą brać pod uwagę nie
tylko pobór instalacji lecz również przebieg kabli i odległości,
wybrane systemy ochronne oraz specyficzne normy dotyczące
stałych instalacji elektrycznych obowiązujące w Kraju, w któ-
rym zostaje zamontowana spa.

� Przypomina się o obowiązku zamontowania wyłącznika wielobie-
gunowego sekcyjnego o cechach nie niższych od tych wskazanych w
rozdz. “Bezpieczeństwo elektryczne” i� 4-5, biorąc pod uwagę mak-
symalny pobór instalacji.

� Instalator będzie musiał przestrzegać powyższe zalecenia, jak też
używać wodoszczelne złączki w miejscach połączeń i będzie
musiał zapewnić przestrzeżenie specyficznych norm dotyczą-
cych instalacji obowiązujących w Kraju, w którym została
zamontowana spa.
Należy obowiązkowo przestrzegać tego przepisu: jakiekolwiek inne
postępowanie jest zabronione.

� Spa-pak i zbiornik wyrównawczy
(powyższe zalecenia dotyczą również spa-pak “booster kit”; odnieść
się również do odpowiedniej dokumentacji).

Spa-pak musi być instalowany w zamkniętym pomieszczeniu ale z
odpowiednią wentylacją, niedostępnym dla osób bez użycia kluczy
lub narzędzi i zabezpieczonym przed wodą i niepogodą.

PRZYPIS: Ponieważ pewne ustawienia i konserwacje zwyczajne
wymagają dostępu do urządzeń obecnych na spa-pak (ustawienie
temperatury ogrzewania, płukanie zwrotne filtra, opróżnianie insta-
lacji, itd.) zaleca się zapewnić kierującemu instalacją łatwy i wygod-
ny dostęp.

Również zbiornik wyrównawczy (do zainstalowania jak najbliżej spa
i na obniżonej powierzchni, � 2-2a-3-3a) musi być zamknięty
tak, aby urządzenia elektryczne na nim zamontowane, były niedo-
stępne dla użytkownika bez użycia kluczy lub narzędzi.
Sposób ograniczenia dostępu (tak do spa-pak jak i do zbiornika
wyrównawczego) osobom nieupoważnionym musi uwzględnić
aspekty ochrony elektrycznej (bezpośredni lub pośredni kontakt)
oraz cechy zastosowanych materiałów; w szczególności, ewentual-
ne panele wypełniające lub części konstrukcyjne, jeśli wykonane z
materiału przewodzącego, muszą zapewnić podłączenie do obwo-
du ochronnego (uziemienie) i do ewentualnego dodatkowego
podłączenia ekwipotencjalnego, jeżeli przewidziane przez tego
rodzaju instalację.
Jeżeli używane są tworzywa sztuczne, drewno, itp.., należy upewnić
się, że są one dopuszczone do stosowania w instalacjach elektrycz-
nych, również jeżeli chodzi o ich cechy samougaszania.

Przygotowania do instalowania

� Długotrwałewystawienie nadziałanie promieni słonecz-
nychmożeuszkodzićmateriał, zktóregozostaławykona-
na łupina basenu spa, materiał ten posiada zdolność po-
chłanianiaciepła (szczególnieciemnekolory). Jeżelibasen
spanie jestużywany,nienarażaćgonabezpośredniedzia-
łaniepromieni słonecznych, należypamiętaćoużywaniu
odpowiedniejochrony(pokrywatermiczna,altana, itd.). Ja-
kiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych
ostrzeżeńnie sąobjętegwarancją.

� Wprzypadku instalowaniawbudynku, należywziąćpodu-
wagę fakt, że parowaniewody ze spa (szczególniewwyso-
kich temperaturach) może stwarzać bardzo wysokie po-
ziomy wilgotności. Wentylacja naturalna czy wymuszona
wpływa na utrzymanie osobistego komfortu i na zmniej-
szenie szkódwpomieszczeniuwywołanymiprzezwilgoć. Fir-
maJacuzzi Europenieodpowiadazaewentualneszkodywy-
nikające znadmiernejwilgotności. Abywykonać instalację
w budynku należy skonsultować się ze specjalistą.

� Spa
Spa gamy “Professional” mogą być również instalowane z brze-
giem basenu na poziomie posadzki; odnieść się do szablonu wier-
cenia przedstawionego na�6.
W każdym razie, należy wziąć pod uwagę fakt, że spa-pak i zbiornik
wyrównawczy muszą być ustawione na obniżonym poziomie (�
7). W przypadku obniżonego zbiornika wyrównawczego mogą
pozostać na tym samym poziomie co spa.
PRZYPIS: jako, że cechy wymiarowe mogą podlegać niewielkim
zmianom, przed zainstalowaniem spa należy zawsze sprawdzić
wymiary.

Musi zostać zapewniony dostęp do przewodów rurowych znajdują-
cych się pod basenem, na przykład przygotowując korytarz (�6,
szczeg.2) wokół zewnętrznego obwodu, wystarczająco szeroki
(około 80 cm) aby móc łatwo pracować. Wspomniany korytarz
może być przykryty ruchomymi podestami (szczeg.3), podtrzymy-
wanymi przez odpowiednie podpory (szczeg.4). Należy również
przewidzieć odprowadzenie ewentualnych zastojów wody
(szczeg.5) i zapewnić odpowiednią wentylację.

z grzałką (3 kW) z wymiennikiem

4 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

220 - 240 1N~

380 - 415 3N~

bez grzałki

z grzałką (3 kW) z wymiennikiem

4 mm2 4 mm2 4 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

220 - 240 1N~

380 - 415 3N~

bez grzałki

z grzałką (12 kW) z wymiennikiem

10 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

4 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

(*): special standard (nie odnoszący się do Europy)

220 - 240 3~ (*)

380 - 415 3N~

bez grzałki



Dla poprawnego funkcjonowania instalacji, spa-pak musi być
zamontowany na tym samym poziomie co zbiornik wyrównawczy
(� 7) lub z niewielkimi różnicami.

� Zbiornik wyrównawczy
Kiedy jest to możliwe musi być zamontowany w pobliżu spa, dla
zoptymalizowania jego wydajności (nadmiar wody przeleje się do
zbiornika wyrównawczego grawitacyjnie). Dla prawnego działa-
nia zbiornika wyrównawczego zaleca się przestrzegać kwot
podanych w odpowiedniej tabeli (� 7).
Jeśli zbiornik wyrównawczy jest instalowany na zewnątrz,
powinien być odpowiednio zabezpieczony przed promienio-
waniem słonecznym i promieniowaniem ultrafioletowym, w
celu uniknięcia uszkodzenia zbiornika.

Bezpieczeństwo elektryczne

Spa gamy Professional są urządzeniami bezpiecznymi, skonstruowanymi
zgodnie z normami EN60335.2.60, EN61000, EN55014 i sprawdzone
podczas produkcji, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa.

� Montaż musi zostać wykonany przez personel wykwalifikowany,
który musi zagwarantować przestrzeżenie obowiązujących rozporzą-
dzeń krajowych , jak również być upoważnionym do przeprowadzenia
instalowania.

� DO odpowiedzialności instalatora należy wybór materia-
łów odpowiednich do użycia, poprawne wykonanie prac,
sprawdzenie stanu instalacji, do której zostaje podłączone
urządzenie i jej zdolność do zagwarantowania bezpieczeń-
stwa użytkowania jak również związanego z zabiegami
konserwacyjnymi i kontrolą instalacji

� Spa gamy Professional są urządzeniami klasy “1”stąd muszą być pod-
łączone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci elek-
trycznej i do instalacji ochronnej (instalacji uziemienia).

� Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różnicowy,
którego prąd zadziałania nie przekroczy 30mA.
Sprawdzić sprawne działanie wyłącznika różnicowego
naciskając przycisk test (TEST), który powinien się
wyzwolić.

� Części zawierające komponenty elektryczne, za wyjąt-
kiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być u-
mieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły do
spa. Komponenty i urządzenia pod napięciem, nie po-
winny być dostępne dla osób, które są zanurzone w
spa.

� W celu podłączenia do sieci, należy zamontować sekcyjny wyłącznik
wielobiegunowy, który zapewnia całkowite odłączenie w warunkach
kategorii przepięciowej III (� 4-5), umieszczony w strefie, która prze-
strzega przepisy bezpieczeństwa oraz niedostępnej dla użytkowników
korzystających ze spa.
Należyobowiązkowoprzestrzegać tegoprzepisu: jakiekolwiek innepostę-
powanie jest zabronione.
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W przypadku instalowania opierającego się o posadzkę, należy
przygotować wypełnienie zewnętrznego obwodu basenu, przewi-
dując łatwo zdejmowalne panele na całym obwodzie.

W każdym wypadku, należy przygotować podstawę nośną pod
dnem basenu (z betonu, stalowych belek, �6, szczeg.1), nato-
miast w celu podtrzymania brzegu basenu zostaną użyte dostar-
czone metalowe wsporniki, ustawione jak wskazano na szczeg.6.
Realizacja podstawy nośnej będzie musiała wziąć pod uwagę poło-
żenie nóżek podporowych (� 1) i obciążenia spa, uwzględniając
wyżej pokazaną tabelę“Ciężary”.

Wytyczyć trasy i przygotować ewentualne wykopy i rowy koniecz-
ne do podłączenia hydraulicznego i elektrycznego spa do spa-pak,
do zbiornika wyrównawczego i do studzienek odpływowych, biorąc
pod uwagę, że:

- przewody rurowe to te wskazane na �2-2a-3-3a i muszą być
umieszczone tak, aby uniknąć tworzenia się syfonów; za wyjąt-
kiem podłączenia blowerów, dla których syfon jest obowiązkowy
(� 2-2a-3-3a i 7, szczeg. B).

- dostarczone są przyciski (� 2-2a, szczeg. 2), które należy
zamontować w pobliżu spa i, które zostaną podłączone do odpo-
wiedniej skrzynki (dostarczonej razem ze spa-pak i możliwą do
zamontowania na ścianie lub pod basenem,� 2-2a, szczeg.
2a). Skrzynka ta musi być podłączona do skrzynki elektrycznej
znajdującej się na spa-pak za pomocą znormalizowanego kabla
wielobiegunowego 6x0,75 mm2.

- skrzynka-lampek spa (położona podbasenem)musi być podłączo-
na do skrzynki elektrycznej znajdującej się na spa-pak za pośred-
nictwem znormalizowanego kabla dwubiegunowego 2x1,5 mm2.

- musi być również przygotowany kanał do podłączenia elektrycz-
nego zbiornika wyrównawczego do skrzynki elektrycznej znajdu-
jącej się na spa-pak (8 znormalizowanych przewodów, minimalny
przekrój 1,5 mm2).
- Spa-pak “booster kit”: w przypadku gdy przewidziany jest rów-
nież montaż spa-pak “booster kit”, należy przygotować oddzielną
linię zasilania i podłączenie do głównego spa-pak; odnieść się do
odpowiedniej dokumentacji.

� Spa-pak / Spa pak“booster kit”
Dla poprawnego działania spa-pak zaleca się przestrzegać
kwot podanychwodpowiedniej tabeli� 7: a to dlatego, że im
krótsze są przewody rurowe, tym mniejsze będą straty ciśnienia.
Powinno się unikać w miarę możliwości, zakrzywień (zaleca się sto-
sowanie elastycznych rur z PCV).
Jeżeli główny spa-pak przewiduje wymiennik ciepła do ogrzewania
wody, należy przygotować również podłączenie obwodu pierwot-
nego do instalacji, która zapewni dostarczanie ciepłej wody, jak rów-
nież podłączenie skrzynki elektrycznej do urządzeń (elektrozawór,
pompa elektryczna), które będą sterowały recyrkulacją ciepłej wody
w obwodzie pierwotnym wymiennika.
Podłączenia hydrauliczne do spa-pak muszą przewidzieć połącze-
nie pomiędzy filtrem i studzienką odpływową.

Spa-pak musi być zawsze instalowany w zamkniętym lecz
przewietrzonym pomieszczeniu, niedostępnym dla osób bez
użycia kluczy lub narzędzi oraz zabezpieczonym przed wodą
i niepogodą (patrz przypis “Spa-pak i zbiornik wyrównawczy” w
poprzednim rozdziale).
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� Jeżeli domowa instalacja elektryczna nie jest w stanie
zapewnić stałego zasilania, zaleca się zamontować
przed urządzeniem stabilizatora napięcia, odpowied-
nio zwymiarowanego do mocy urządzenia.

� Należy zainstalować urządzenia rozłączające na sieci zasilania
zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi.

� Montaż przyrządów elektrycznych oraz urządzeń (gniazdka, wyłącz-
niki, itd.) w pobliżu spa musi być zgodny z rozporządzeniami prawny-
mi oraz normami obowiązującymi w Kraju, w którym zostaje monto-
wana spa.

� W celu podłączenia ekwipotencjalnego przewidzianego specyficz-
nymi normami krajowymi, instalator będzie musiał użyć zaciski przy-
gotowane (EN 60335.2.60) na spa-pak i na zbiorniku wyrównaw-
czym (� 5), i oznaczonych symbolem .
W szczególności, będzie musiała być wykonana ekwipotencjalność
wszystkich mas metalowych otaczających spa, na przykład przewo-
dów rurowych, gazowych, ewentualnych metalowych podestów
obwodowych, itd.

� Urządzenie wyposażone jest w ledowy system oświetlenia zgodny
z normami EN 62471:2009.

� UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac kon-
serwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasi-
lania elektrycznego.



Zamieszczone dane i właściwości nie zobowiązują firmy Jacuzzi Europe S.p.A., zastrzegającej sobie prawo do
wnoszenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne bez konieczności informowania o tychże zmianach
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