Manual de instruções e instalação de
banheiras de hidromassagem SPAtec
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Por razões de segurança, por favor, leia este manual de instruções antes de instalar
e colocar o seu jacuzzi em funcionamento.
Por favor, use as ferramentas adequadas para abrir a embalagem.

Conselhos de segurança
1. As crianças e as pessoas que necessitam de cuidados não devem tomar banho
sem supervisão. Pessoas com problemas cardíacos, hipertensão arterial, ou
diabetes, bem como outras doenças graves, só devem usar a banheira de
hidromassagem após consultar um médico.
2. Pessoas com doenças cardíacas ou pressão arterial elevada são aconselhados a
não usar a banheira de hidromassagem.
3. Um consumo particularmente elevado de álcool ou fadiga física pode ser uma
ameaça
ça quando se utiliza a banheira de hidromassagem.
4. Para evitar danos na banheira, limpe-a com um pano macio e sabão neutro.
5. Não utilize produtos de limpeza ácidos ou alcalinos.
6. Tenha cuidado de não escorregar ao entrar e sair da banheira de hidroma
hidromassagem.
7. Tenha atenção que o chão da banheira pode ser mais escorregadio devido aos
resíduos de sabão e outros produtos.
8. Recomendamos que contrate uma empresa especializada para efetuar a ligação
das condutas de água.
9. Todas as ligações elétricas da banheira de hidromassagem devem ser efetuadas
por uma empresa especializada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, peça
a um especialista para o substituir.
10. A instalação elétrica requer ligação à terra. O diâmetro do cabo não deve ser
inferior a 2,5 mm2.
11. A bomba de água tem um sensor de proteção que evita que fique seca e só
pode ser ligada quando a água atingir os sensores de nível.
12. Recomenda-se não rodear completamente a banheira de hidromassagem com
azulejos. A bomba de água, a bomba de ar e a desinfeção por ozono requerem
circulação de ar.
13. Não deve entrar água diretamente no suporte do chuveiro durante a utilização. A
garantia não cobre os danos causados pela água por uso indevido.
14. Deve deixar fácil acesso a todos os componentes da banheira, caso contrário a
garantia não cobre o acesso e danos em caso de ser necessário alguma
intervenção.

2

Instruções de montagem
Diagrama instalação da canalização

Instalação
nstalação prévia:
1. Ligue o chuveiro de mão e a torneira da cascata como aparece no diagrama
acima.
2. Conecte a água fria à conexão marcada com a letra C e a de água quente à
conexão marcada com a letra H, como mostrado no diagrama acima ((bichas não
estão incluídas).
3. Conecte e sele o dreno. Coloque a tampa do dreno
4. Efetue a instalação elétrica, conectando a banheira mediante cabos de ao menos
2.5 mm2 a uma tomada que tenha uma ligação magneto térmico de 16A, diferencial
de 30mA e ligação de terra.
Aviso: A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado de acordo
com os requisitos dos códigos e procedimentos elétricos nacionais.

Aviso: As banheiras incluem uma entrada de ar interna
como a mostrada nesta foto. Não é necessário realizar nenhuma
tarefa nesta peça e é muito importante não cobri-la nem impedir a
entrada de ar na mesma.
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Iniciar a hidromassagem pela primeira vez (antes da instalação final):
1. Encha a banheira de hidromassagem até que todos os jatos estejam cobertos.
2. Verifique a estanquidade dos tubos e jatos durante aprox. 30 minutos. Durante
estes 30 minutos, não deixe a banheira de hidromassagem sem vigilância e verifique
periodicamente se existem fugas nos tubos e jatos durante este teste.
ma vez concluído com sucesso o paso 2, ligue todas as funções de
3. Uma
hidromassagem e verifique o seu funcionamento continuo durante 30 minutos. Por
favor não deixe a banheira de hidromassagem sem supervisão e comprove
periodicamente a estanquidade dos tubos, jatos e bombas durante este teste.
4. Após as fases 1, 2 e 3 terem sido concluídas com sucesso, a instalação final pode
ser realizada. Para isso, por favor, esvazie toda a água da banheira de
hidromassagem.

Instalação final
1. Coloque a banheira de hidromassagem na sua posição final desejada.
2. Ajuste os pés patas da banheira até que esteja completamente horizontal.
3. Vede com silicone todas as juntas da banheira com a parede.
4. Coloque os encostos de cabeça (opcional).

Aviso: A banheira deve ser colocada sobre uma superfície resistente à água
(por exemplo, azulejos) com uma ligeira inclinação, para que, em caso de
uma possível fuga no interior, a água saia por baixo dos paineis e não se acumule
debaixo da banheira. A garantia não cobre os danos causados pela água por
instalação inadequada.
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Funcionamento do painel de controlo táctil
PAINEL DE CONTROLO:

Power

esquerda

direita

Confirmar

Ligar/Desligar
Pressione
durante 2 segundos para ligar o painel, o painel acenderá.
Pressione novamente para desligá-lo.
Bloqueio do painel
O painel de controlo bloqueará automaticamente depois de um curto período de
inatividade, e a palavra LOCK aparecerá no visor.
Para desbloquear o painel de controlo pressione e mantenha
segundos.

durante 3

Para bloquear manualmente o painel de controlo, pressione e mantenha
durante 3 segundos.
Cromoterapia
, confirme a seleção com

e a luz

subaquática acenderá e mudará de cor automaticamente. Pressione
para apagar la cromoterapia.

de novo

Use

ou

para selecionar

Nota: não se pode por uma cor estática, esta vai mudando aleatoriamente.
5

Ozono:
Use

ou

para selecionar

começará a funcionar. Pressione

confirme usando

o ozonizador
onizador e

de novo para parar.

Nota: O ozonizador desliga-se
se automaticamente depois de 10 min. se não for
reativado.

Funções massagem

Jatos de ar
Use

ou

para selecionar

vão começar. - Pressione

confirme pressionando

e as bolhas

novamente para parar.

Jatos de água
Use

ou

para selecionar

começar, pressione

confirme pressionando

e os jatos vão

novamente para os parar.

Os jatos só funcionam se o nível de água tiver atingido um mínimo.
Se o nível da água está baixo, os jatos irão parar e o ícone
começará a piscar.
Uma vez que o nível seja restabelecido, os jatos começarão a funcionar.

Sistema de aquecimento
Esta função de aquecimento da água com controlo termostático está desenhada
para manter a temperatura da água das banheiras com pequenos ajustes. Não é
uma função para aquecer a água fria.
Os jatos de massagem de água devem estar a funcionar para que esta característica
funcione.
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Use

ou

para selecionar

confirme a temperatura usando

A temperatura da água da banheira será mantida dentro de 1º da temperatura
ajustada. Pressione

de novo para parar a função.

Ajuste de temperatura
O ecrã de temperatura mostra a temperatura atual da água. Com o controlo de
temperatura selecionado, pressione

e o display de temperatura começará a

ou
para subir ou baixar a temperatura 1 grau em cada toque.
piscar, use
Quando apareça a temperatura desejada, retire o dedo do painel. Depois de 5
segundos, o ecrã volta à temperatura atual e sobe ou desce lentamente para a
temperatura desejada.
Por razões de segurança, a temperatura da banheira por defeito é 37 °C. O
intervalo de temperatura é: 35 °C - 45 °C
O sistema só aquece quando necessário, não pode arrefecer a água - adicione água
fria para conseguir isso.
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Bluetooth (*opcional)
Emparelhamento:
• Quando o sistema estiver ligado, seleccione
e prima
até o ecrã indicar "PAIR". Active o bluetooth no seu dispositivo.

durante 2 s

• O nome do bluetooth é "JOYONWAY". Seleccione este nome no seu
dispositivo e, em seguida, introduza o código PIN.

Utilização:
• Seleccione música desde o seu dispositivo e prima

até o ecrã mostrar

lo, pressione novamente
“BT—C”. Para desligá-lo,
desapareça.

até que "BT
"BT-C"

• Para
ara mudar a música, pressione

, quando “P—N” apareça no ecrã,

pressione
ou
. Pressione
durante 2 segundos, para pausar a
múscia e pressione outra vez para ativá-la novamente.
• Para justar de volume pressione
aumentar o volume, e
0 a 20.

até aparecer “VOL”. Pressione

para

para baixar o volume. O ajuste de volume varia de

• Quando a função de reprodução de música Bluetooth está activada, o ozono
será desligado automaticamente.

A reprodução da música Bluetooth não pode ser iniciada ao mesmo tempo que
o ozono.
*A função Bluetooth só está disponível em alguns modelos.
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Cuidado e manutenção

1. Recomendamos a utilização de um pano macio e detergente neutro para a
limpeza diária da sua banheira de hidromassagem. Por favor, não use produtos de
limpeza que contenham acetona ou amoníaco. Em nenhuma circunstância se
deve utilizar
produtos
que
contenham ácido
fórmico
ou
formaldeído
para desinfetar a sua banheira de hidromassagem. A desinfeção com ozono mata
todos los germes e bactérias ao toque de um botão.
2. Os resíduos de calcário na superfície podem ser removidos com produtos
específicos.
3. Se os injetores de sucção ou jatos estiverem obstruídos devido a cabelos ou
bloqueios semelhantes, podem ser desaparafusados e limpos.

e não vai usar a banheira durante um longo período de tempo, desligue
Se
desligue-a da
corrente.
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