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GARANCIA

TERMÉK-GARANCIA
• Gyártási garancia:  

A Medencére egy 5 éves időszakra szóló szín és színtartóssági 
Garanciát nyújtunk. 

• 2 év az alap és választható spa berendezésekre medence 
vezérlő (kezelő), masszage motorok, Keringtető szivattyú, 
Fűtés, WiFi modul, IR vevő: 
A szállítástól számítva 2 év garanciát adunk a fürdő berendezésre 
és rendszerére (Biztosíték, Izzók, és tömítésekre nem vállalunk 
garanciát) 

• 2 év Pulsar hidroterápiás rendszerre: 
A gyárilag telepített Pulsar hidroterápiás rendszerek anyag, vagy 
gyártási hibákra 2 évig vállalunk garanciát 

• 2 év spa oldalburkolata: 
A gyárilag felszerelt oldalburkolatra két év garanciát adunk az 
eredeti szállítási időpontjától. Színeltérésre a burkolatnál nem 
válallunk garanciát! 

• 2 év ózon generátor: 
Az ózon generátor meghibásodására, anyag vagy kivitelezési 
hibákra 2 év garanciát adunk az eredeti szállítási időpontjától. 

• 2 év audio rendszer elemeire: 
A gyárilag beépített audio komponensekre (azaz áramellátás, 
hangszórók, vezetékek, stb.) 2 év garanciát adunk az eredeti 
szállítási időpontjától. 

• 2 év LED-ekre: 
A gyárilag beépített LED fényekre anyag vagy kivitelezési hibákra 
egy 2 garanciát adunk az eredeti szállítási időpontjától. 

• 1 év UV-C fertőtlenítő Izzóra    
A gyárilag beépített UV-C fertőtlenítő izzók indokolt meghibásodá-
sa esetén az anyag vagy kivitelezési hibákra egy év garanciát 
adunk az eredeti szállítási időpontjától. 

• 2 évgaranciát vállalunk az UV-C rendszerre   
A gyárilag beépített UV-C fertőtlenítő rendszerre indokolt   
meghibásodása esetén az anyag vagy kivitelezési hibákra  
2 év garanciát adunk az eredeti szállítási időpontjától. 

• 2 év In clear fertőtlenítő rendszere: 
A gyárilag telepített Inclear fertőtlenítő rendszerek meghibásodása 
esetén az anyag vagy kivitelezési hibákra egy 2 garanciát adunk az 
eredeti szállítási időpontjától.  

• 2 év Levegőpumpára: 
A levegőpumpa meghibásodása esetén az anyag vagy kivitelezési 
hibákra 2 év garanciát adunk az eredeti szállítási időpontjától. 

• 1 év a thermo fedélre: 
A thermo fedél indokolt meghibásodása esetén az anyag vagy 
kivitelezési hibákra egy év garanciát adunk az eredeti szállítási 
időpontjától. 

• 1 év LCD TV rendszer: 
A gyárilag beszerelt LCD TV rendszerekre meghibásodása esetén 
az anyag, vagy kivitelezési hibákra egy év garanciát adunk az 

eredeti szállítási időpontjától. 
 
 

• 90 nap a skimmer házra / fejpárnákra / külső műanyag kezelő 
elemekre: 
A Skimmer ház és fejpárnák a Vízkémia hatásainak vannak kitéve, 
és 90 nap garanciát adunk a szállítás időpontjától.   
 

• 1 Év MINDEN PÓTALKATRÉSZRE. 

Garanciális feltételek

1. Ez a garancia nem terjed ki a helytelen használatra, valamint a  
 karbantartás hiányára visszavezethető és vízkő lerakódás által  
 keletkezett kárra
2. A WELLIS Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a  
 hibás alkat részeket helyettesítse gyári, vagy utángyártott  
 alkatrészekre.
3. A WELLIS Magyarország Kft. nem felelős a vevő általi átalakítások  
 vagy változtatások által okozott károkért. 
4. A rádióvétel nem tartozik a garancia alá, mert a vétel függ a helyi  
 adottságoktól. A vételi jel romolhat, ha a medence közelében  
 magas feszültségű vezetékek vannak.
5. A garancia érvényessége a gyártói számla dátumától, vagy a   
 beüzemelés napjától érvényes.
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SAJÁT ÉS BERENDEZÉSÉNEK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN BIZONYOSOD-
JON MEG RÓLA, HOGY MINDIG ELVÉGZI A KÖVETKEZŐ  
ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEKET. HA NEM KÖVETI A  
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEKET, UTASÍTÁSOKAT, HASZNÁLATI TÁRGYAI 
KÁROSODHATNAK, MEGSÉRÜLHET, VAGY HALÁLT OKOZÓ SÉRÜLÉST 
SZENVEDHET. A NEM MEGFELELŐ BEÜZEMELÉS, MŰKÖDTETÉS A 
GARANCIÁT ÉRVÉNYTELENÍTI!  

ELSŐ ÜZEMBEHELYEZÉS BIZTONSÁGI  
FIGYELMEZTETÉSEK

• A fürdőmedencét egy olyan áram-védőkapcsolón keresztül kell 
táplálni, amelynek kioldóárama nem haladja meg a 30 mA-t.  

• Az olyan szerkezetek, alkatrészek amelyek aktív részeket foglalnak  
magukban - kivéve érintésvédelmi törpefeszültségről tápláltak, 
amelyek nem haladják meg a 12 V-ot - megérinthetetlen, 
hozzáférhetetlenek legyenek a fürdőmedencében lévő személyek 
részére. 

• A víz környezetvédelmileg biztonságos leüritéséről. 

• A medencében lévő víz hőmérséklete soha ne haladja meg a 
40°C(104°F) hőmérsékletet. A víz hőmérséklete 36°C - 38°C  között 
tekinthető biztonságosnak egy egészséges felnőtt számára. Az 
alacsonyabb vízhőmérséklet kisebb gyermekek számára ajánlott, vagy 
abban az esetben, ha a medencét több, mint 10 percig használjuk.  

• A medence hője hipertermiát (túlhevülést) okozhat!   
 Tünetei: álmosság, levertség. 

• 14. életévét be nem töltött fiatalkorú gyermek a hidromasszázs 
rendszerrel szerelt termékeket kizárólag szülői felügyelet mellett  
használhatja és üzemeltetheti!  

• A szívbetegségben szenvedő, alacsony vagy magas 
vérnyomású,keringési rendellenességben szenvedő, túlsúlyos,vagy 
cukorbeteg személyek konzultáljanak orvosukkal a medence használat 
előtt. 
 

• AZ ALKOHOL ÉS KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁSA NAGYMÉRTÉKBEN 
MEGNÖVELI A VÉGZETES TÚLMELEGEDÉST A JACUZZIK, MEDENCÉK 
HASZNÁLATA KÖZBEN.  

• Gyógyszert szedő személy konzultáljon orvosával, mielőtt a medencét 
használná, mivel néhány gyógyszer álmosságot okoz, míg mások 
befolyásolhatják a szívfrekvenciát, vérnyomást, keringést.  

• Azok a személyek akik fertőző betegségekben szenvednek, ne  
használják a medencét! 

• Mivel a magas vízhőmérséklet nagy eséllyel károsíthatja a magzatot 
a terhesség korai szakaszában, a terhes nők esetében, vagy abban 
az esetben, ha fennáll a terhesség veszélye, a használatot maximum 
36-38°C-on ajánljuk. Vegye figyelembe, hogy a nedves felület, csúszós 
lehet! Kérjük, figyelmeztesse erre a gyermekét is belépve és kilépve a 
medencéből!  Sérülések elkerülése érdekében körültekintően lépjen 
be, illetve ki a medencéből!  

• Ne használja a medencét, ha a beszívó takaró sérült, vagy hiányos!  

• Soha ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a medence 2 
méteres körzetébe, mert áramütést okozhat! A készülékek vízbe esése 
halált, elektromos  áramütést, és súlyos személyi sérülést okozhat. 

• A medence használata során a burkolatot eltávolítani tilos!  

• A vízkezelést körültekintően végezze, a nem megfelelően  
vegyszerezett víz bőr irritációt okozhat.  

• Amikor nem használja a medencét, a tetőt tegye fel a medencére, így 
megelőzheti, hogy az ultraibolya sugárzás károkat okozzon a  
termékben.  

• Ne engedje, hogy a gyermek a thermo tetőre másszon, amikor az a 
vízzel teli medencén van!  

• Ne távolítson el semmilyen szívótömítést! Ne üzemeltesse a medencét, 
ha a szívótömítés eltörött vagy hiányzik!  

• Tartsa távol a ruhát vagy függő ékszert a forgó fúvókáktól, ill. a mozgó 
alkatrészektől!  

• Tesztelje az érintésvédelmi relét (fírelé) a használat előtt!  

• Az elektromos alkatrészek szervizelése előtt válassza le a medencét a 
tápellátásról.(Csak képzett szakember végezheti!)  

• A medencét bontott állapotban használni szigorúan TILOS (pl. leszerelt 
oldalburkolat!) 

• A víz vegyszerezése  18-év alatt csak szülői felügyelettel végezhető el! 

• Karbantartást kizárólag erre kiképzett szakember végezhet! 

• Az elektromos bekötést a Megrendelőnek 3 havonta ellenőriznie kell! 
Szakemberrel 3 évente felülvizsgálatot kell elvégeztetni! 

• A hálózati feszültség kimaradások hatására működésbe léphetnek a 
hálózati biztosítékok/kismegszakítók.

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen 
javítását csak szakember végezheti! 
A rögzített vezetékhálózatba leválasztó eszközt kell beépíteni 

PLUG’N’PLAY BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az előző figyelmeztetéseken túl az alábbiakra is figyeljen! 

• FIGYELEM! Az elektromos konnektoraljzatnak legalább 2,5 m távol kell 
elhelyezkednie a medencétől annak érdekében, hogy a fürdőzők ne 
érjék el azt a vízben ülő helyzetből. A csatlakozódugót csak 2,5 mm2 
átmérőjű vezetékkel ellátott aljzatba szabad helyezni.  

• FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLY. A FI védőkapcsolós csatlakozót 
minden használat előtt tesztelni kell.  

• FIGYELEM! Csak áram-védőkészülékkel (Fi-relés) védett aljzatba 
helyezze a fi-védőkapcsolós csatlakozódugót!  

• FIGYELEM! Mielőtt a csatlakozót az aljzatba helyezzük, bizonyosodjunk 
meg róla, hogy az aljzat és a fix kábelezés áramerőssége a medence 
tulajdonságainak megfelelő.  

• A medencét izoláló transzformátorral kell ellátni, vagy egy olyan áram-
védőkapcsolón keresztül kell táplálni, amelynek kioldóárama nem 
haladja meg a 30 mA-t.  

• EZT A TERMÉKET GFCI TÍPUSÚ HIBAÁRAM MEGSZAKÍTÓVAL 
LÁTTUK EL A CSATLAKOZÓBAN. A GFCI-T MINDEN HASZNÁLAT 
ELŐTT TESZTELNI KELL. HA A TERMÉK EZEN MÓDON NEM 
MŰKÖDIK, AKKOR VALÓSZÍNŰLEG FÖLDZÁRLAT ESETE ÁLL 
FENN, AMI MEGNÖVELI AZ ÁRAMÜTÉS ELŐFORDULÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGÉT. EBBEN AZ ESETBEN HÚZZA KI A HÁLÓZATI CSAT-
LAKOZÓT ADDIG, AMÍG A HIBÁT AZONOSÍTJÁK, KIJAVÍTJÁK.  

• Ha az áramellátó kábelen károsodás található, azonnal ki kell cserélni, 
melyet a gyártó, szerviz munkatárs a veszélyek minimalizálása 
érdekében.  

• Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében ne használjon 
hosszabbítót, amivel a berendezést az elektromos hálózatra 
csatlakoztatná.  

• Biztosítson megfelelő elhelyezkedésű konnektor aljzatot!  

• A berendezés semmilyen része nem lehet használat közben a medence 
felett elhelyezve.  

• Az áram alatt lévő alkatrészek, kivéve az extra alacsony feszültséggel 
ellátott biztonságos, 12V-t nem meghaladó feszültségű részeket úgy 
kell használni, hogy a medencében fürdőző személy ne érhesse el. 
A földelt berendezést a fix aljzathoz kell csatlakoztatni, mely aljzat 
fix, végleges vezetékezéssel kell, hogy rendelkezzen.  Az elektromos 
alkatrészeket tartalmazó részeket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, kivéve a 
távirányítókat, hogy ne eshessenek bele a medence vizébe.  

• Az elektromos beüzemelés meg kell, hogy feleljen a helyi szabványok 
követelményeinek.  

• 
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• AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT NE HASZNÁLJA A MEDENCÉT ESŐBEN.  

• A víz vonzza a gyermekeket. Mindig tegye rá és zárja rá a medencére a takaró fedelet minden 
használat után.  

• Ne temesse a vezetéket a föld alá! Úgy helyezze el, hogy fűnyíró, szegélynyíró, más hasonló 
berendezés ne érhesse el. 

• Ne erőltesse a kezelő panelt túlzottan felfelé vagy lefelé irányban, ne tegyen rá súlyos tárgyat a 
beüzemelést követően! 

• Tartsa távol házi kedvenceit (állatokat) a medencétől a károk elkerülése érdekében!  

• Ne kapcsolja be a berendezést, ha a legkisebb esély is van arra, hogy a víz megfagyott 
állapotba van a medencében! 

• Csak általunk is jóváhagyott kiegészítőket használjon! Cégünk által nem jóváhagyott kiegészítő 
eszközök használata a garanciát érvénytelenítheti.  

• Fulladásveszély. Különösen oda kell figyelni a gyermekek felügyeletére használat közben. A 
balesetek elkerülése érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy a gyermekek ne tudják ezt a 
medencét használni egyedül, kizárólag csak felnőtt felügyelete alatt.  

• Sohase működtessen elektromos készülékeket a medencében vagy vizes testtel. Ne helyezzen 
el elektromos készüléket pl. lámpát, rádiót, tévét a medence 1.5 m-es körzetében.  

• Ne tegye ki a medencét közvetlen napfénynek.  

• Csak földelt típusú aljzatba csatlakoztassa a berendezést.  

• Áramütés veszélye. Legalább 1.5 m (5 láb) távolságra üzemelje be mindenféle fém felülettől. 
Alternatívaként beüzemelheti a berendezést úgy, hogy a fém felületektől 1.5m-re helyezkedik 
el, abban az esetben, ha minden fém felület véglegesen összekötésre került egy legalább 
6mm2-es tömör réz vezetővel, mely az erre a célra biztosított csatlakozódoboz kábel 
csatlakozójához van csatlakoztatva.  

• A túlmelegedés hatásai: a veszélyhelyzeteket nem tudja felmérni, nem érzékeli a 
hőmérsékletet, nem érzi szükségét, hogy kiszálljon a  
medencéből, nem képes kiszállni a medencéből, terhes anyák esetében magzati károsodás, 
eszméletvesztés, fulladás veszélye.  

• Ne használja a medencét egyedül!  

• Ne használja a medencét közvetlenül megerőltető sport után.  

• A szivattyú károsodásának megelőzése érdekében csak akkor működtethető a medence, ha 
előzőleg vízzel feltöltésre került.  

• Ha kényelmetlenül érzi magát, vagy álmos, azonnal szálljon ki a medencéből.  

• Soha ne adjon vizet a vegyszerekhez. Mindig óvatosan adja hozzá a vegyszereket a 
medencevízhez, elkerülendő a gőzök belélegzését, vagy az esetleges reakciókat, melyek a 
vegyszerek tömény belélegzése, ráfröccsenése miatt alakulhatnak ki.  

• Csak olyan padlóra, felületre helyezze a medencét, mely elbírja annak súlyát. 

• A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi 
szempontból 40°C-ot nem haladhatja meg. 
 

• A termék működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció 
szempontjából fokozott kockázatot jelent. Rendszeres ellenőrzése szükséges a közösségi 
felhasználás esetén az EMMI rendelet 49/2015 (XI.6.) alapján. Ezért alkalmazása egészségügyi 
intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban nem javasolt. 

• Felszerelés után, a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése, fertőtlenítése. Az 
átöblítés során nyert vizet ivóvízként felhasználni nem javasoljuk. 

• A közhasználatú alkalmazást, üzemeltetést a területileg illetékes Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervnek be kell jelenteni. 

• A pezsgőmedence közforgalmú célra (pl. szálloda, panzió, egyéb vendéglátó egység) 
csak akkor üzemeltethető, ha ehhez helyben és állandóan rendelkezésre áll a medence 
üzemeltetésére és kezelésére, valamint a víz kezelésére kiképzett és erről igazolással/
bizonyítvánnyal rendelkező személy. 

• A pezsgőmedence működtetése során üzemnaplót kell vezetni a medencében megfordult 
vendégek számáról, a felhasznált vízkezelő szerek mennyiségéről, a szűrőbetét(ek) tisztításáról 
és cseréjéről, a vízvizsgálati eredményekről, a részleges és teljes vízcsere időpontjairól és – 
külön erre a célra szolgáló vízóra leolvasása alapján – az ehhez felhasznált víz mennyiségéről. 

• A medencét a vendégek csak zuhanyozást követően használhatják. Az üzemeltető, ill. 
képviselője köteles erre a vendégek figyelmét felhívni és az előírás betartásáról gondoskodni. 

• A medence feltöltése a megfelelő csaptelepről közvetlenül vagy külön erre a célra 
rendszeresített tömlőn keresztül történhet. Utóbbi esetben a tömlőt két feltöltés között 
víztelenítve kell tárolni és a feltöltés előtt fertőtlenítő oldattal át kell öblíteni. A feltöltő 
tömlő a medence leeresztésére nem használható! A termék tisztítása/fertőtlenítése során 
használt vegyszerek bejelentésére/ nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) 
Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak 
a mérvadóak. 

• A pezsgőmedencékben legfeljebb az egyszeri befogadóképesség 10-szeresét kitevő számú 
fürdőző fordulhat meg egy sorozatban. Ennek a fürdőzőszámnak az elérését követően 
a medence vizében a fertőtlenítőszer koncentrációját legalább az előírt minimális érték 
2-szeresére kell emelni és üresen legalább 30 percen át forgatni kell. Ezután a fertőtlenítőszer 
adagolást csökkentve legalább további egy órán át kell a vizet forgatni az újbóli használat előtt. 

• Naponta legalább a medencetérfogat 10%-ának megfelelő vízcserét kell biztosítani és a teljes 
vízcserére a használat intenzitásától függően 3-5 naponta kerüljön sor. 

• A napi részleges vízcsere idején a medencefelület vízfelszín-közeli sávját a lecsökkentett 
vízszint felett meg kell tisztogatni. A teljes vízcserék idején a medence teljes belső felületét 
megfelelő fertőtlenítő- és tisztítószerekkel meg kell tisztítani. Szükség esetén gondoskodni kell 
a vízkőkiválás meggátlásáról is a megfelelő, engedélyezett szer alkalmazásával. 

• Az üzemidő alatt a szűrési funkciót intenzív használat esetén folyamatosan, de legalább 6 

óránként egyszer 2 óra időtartammal működtetni kell. Minden esetben legalább fél órán 
keresztül működtetni kell a szűrési funkciót a napi első használatot megelőzően és az utolsó 
használatot követően is. 

• A szűrési funkciót használat mentes napokon is – az előírt fertőtlenítőszer szint fenntartása 
mellett – legalább egyszer 2 óráig működtetni kell; ha több mint egy hétig nem használják, a 
medencét a hozzá tartozó csőrendszerrel együtt vízteleníteni kell. 

• A medencevíz kezeléséhez csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett, az 
engedélyben meghatározott módon adagolandó vízkezelő- és fertőtlenítőszerek használhatók. 
A pezsgőmedencék vizének fertőtlenítéséhez mindig kötelező halogén tartalmú (klóros vagy 
brómos) fertőtlenítőszer alkalmazása (más szerekkel kombinációban is lehetséges). Közösségi 
használatú üzemeltetés esetén a vízkezelő- és fertőtlenítő szerek csak oldat formájában, 
automata (mennyiség- vagy idővezérelt) adagolószivattyúval használhatók. A pezsgőmedence 
vizében legalább 1,0 mg/L szabad aktív klórtartalom (ill. 2,0 mg/L aktív brómtartalom) 
biztosítandó. A kötött klórtartalom nem haladhatja meg a 0,5 mg/L-t és a víz pH értéke 6,8 – 
7,5 között legyen. 

• A medencevíz szűrésére használt szűrőbetétből az üzemeltető legalább 3 garnitúrát köteles 
tartani. Két szűrőbetét garnitúra naponta felváltva használandó. A leváltott szűrőbetét 
a használati utasításban előírt módon megtisztítandó; a tisztítás legalább 30 perces 
fertőtlenítőszeres (pl. hipós) áztatást is magában kell, hogy foglaljon. Egy szűrőbetét a 
forgalmazó által előírt módon is legfeljebb 10 alkalommal tisztítható és használható fel újra. 

• A víz megfelelő összetétele rendszeresen ellenőrzendő és az ellenőrzés eredményét az 
üzemnaplóban vezetni kell. A pH és a fertőtlenítőszer hatóanyag szintjét az üzemeltető 
folyamatos használat esetén 3 üzemóránként egyszer, de legalább naponta egyszer kell, hogy 
ellenőrizze; ugyanezeket a komponenseket, továbbá a víz bakteriológiai minőségét akkreditált 
laboratóriummal havonta egyszer meg kell vizsgáltatni. A medencevíz kémiai összetételének 
ellenőrzése – a töltővíz előírtnak megfelelő összetétele és legalább 5 naponkénti teljes vízcsere 
esetén – nem kötelező, azonban ezt az OKK-OKI indokolt esetben (pl. a töltővíz különleges, 
az ivóvízre előírttól eltérő összetétele esetén) előírhatja. A bakteriológiai, (és a fent említett 
rendkívüli kémiai) ellenőrzésre a teljes vízcserét megelőző utolsó üzemnapon kerüljön sor. 

• Vizsgálja meg a berendezést használat előtt. Értesítse a jelen kézikönyvben megnevezett 
szervizközpontot, ha úgy találja, hogy bizonyos részek károsodást szenvedtek, vagy 
hiányoztak a vásárlás pillanatában. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés elemei 
azok-e, amiket Ön szándékozott a berendezéssel megvásárolni.

IN.CLEAR BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Az előző figyelmeztetéseken túl az alábbiakra is figyeljen 

• Olvassa el figyelmesen és mindenben kövesse a jelen használati útmutatóban foglaltakat és 
gondosan őrizze meg. A jelen használati útmutató fontos információkat tartalmaz az in.clear 
beszerelésére, használatára és biztonsági ajánlásokra vonatkozóan. Az in.clear egység biztonságos 
beszerelése és használata az Ön felelőssége. 

• Az in.clear.t egy olyan hálózatoz kell csatlakoztatni, amelyet egy földzár megszakító eszköz (GFCI) 
véd, amely max. 30 mA névleges hibaáram értékkel rendelkezik. 

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes áramellátás ki van kapcsolva, mielőtt az in.clear egység 
beszerelésre kerül. 

• Amennyiben a tápkábel megsérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, a hivatalos szervizzel vagy megfe-
lelően képzett szakemberekkel, hogy elkerüljünk egy esetleges veszélyhelyzetet. 

• Az in.clear áramellátásához mindig megfelelő minőségű elektromos kábelt használjon. 

• Az in.clear Automatikus Bróm Generátor beszerelésekor a helyi és a nemzeti elektromos szabály-
ozásra vonatkozó törvény(ek) minden egyes rendelkezését tartsák be. 

• Szabályos időközönként mindig tisztítsa ki vagy cserélje ki a szűrőpatront, egyébként az in.clear 
által előállított bróm egy része a szűrőben felgyülemlett szennyeződés oxidációjára használódik el. 

• NE tegyenek semmilyen más vegyszert a medencébe, csak az ajánlott Nátrium Bromidot. NE 
használjanak semmilyen ózont vagy UV fertőtlenítőt! 

• Az in.clear alacsonyabb Nátrium Bromid szinten való működtetése lerövidíti a cellák élettartamát. 
Az ajánlott érték feletti Nátrium Bromid és bróm szintek fenntartása a medence felszerelés kor-
róziójához vezethet és károsíthatja a medence tartozékait. 

• Ne nyissa ki az in.clear egységet; nincsenek benne szervizelendő alkatrészek. 

• A termék ártalmatlanítása: az in.clear egységet az érvényben lévő helyi hulladékkezelési ren-
delkezéseknek megfelelően kell ártalmatlanítani. 

• A jelen készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik korlá-
tozott fizikai, érzékelési és mentális képességekkel rendelkeznek, kivéve, hogy ha ezen személyek 
megkapták a megfelelő instrukciókat a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős 
személytől. 

• Az in.clear nem alkalmazható földbe süllyesztett medencékhez, mivel hatással lehet néhány az 
építkezésnél használt anyagra. 

• A lekapcsolási eszköznek benne kell lennie a fix kábelezésben a  
kábelezési szabályoknak megfelelően. 

• A medence vizének a rendszeres ellenőrzése a használó felelőssége, hogy megfelelő mennyiségű 
bróm álljon rendelkezésre a megfelelő fertőtlenítési szint eléréséhez. Az intenzív medencehasználat 
magasabb brómbevitelt tehet szükségessé hogy a szükséges brómszint mindig rendelkezésre álljon. 

• Mindig ellenőrizze a tesztkészlet lejárati dátumát, mivel ezen dátum után a teszteredmények 
pontatlanok lehetnek. 

• A megfelelő fertőtlenítés érdekében a medencéket időszakonként teljesen le kell ereszteni. A TEL-
JES LEERESZTÉSEK közötti időszak napokban kifejezve megfelel a medence literben kifejezett 
űrtartalmának, osztva a napi medencehasználók számának a tízszeresével. 

• Az in.clear fedett jakuzzikhoz alkalmazható, uszodákhoz NEM. 
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TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

A medence elhelyezésénél vegye figyelembe, hogy annak karbantartási, 
javítási munkáit az oldalfalak mögött kell végezni, így a hozzáférést illetve a 

körüljárhatóságot biztosítani kell.

1. BELTÉRI/ALAGSORI HASZNÁLAT

Ha beltérre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a következő speciális 
követelményeket: 

A víz felhalmozódhat a medence körül, így az aljzatburkolatnak megfelelő 
vízelvezetővel kell rendelkeznie, hogy ne gyűljön össze. Ha a medencének új 
helyiséget alakít ki, a padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése kötelező, 
ellenkező esetben esetleges károk keletkezhetnek a víz túlfolyásából, 
túltöltésből, műszaki hibákból eredően. 
Társaságunk a padlóösszefolyó hiányában a keletkezett károkért felelősséget 
nem vállal. 
A medencét üzemelő helységben a nedvesség, a páratartalom a medencébe 
engedett víznek megfelelően megnő, így az elpárolgott víz a helységben 
lecsapódik. Ezért legyen lehetőség a fürdőhely területének megfelelő 
szellőztetésére. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a 
helyiségben. 

2. KÜLTÉRI ÉS ZÁRT FÖLDSZINTI TERASZON VALÓ 
HASZNÁLAT 

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a szilárd, vízszintes alap. 
Minimálisan javasolt a 10-15 cm vastag, vasalt betonalap.
Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a 
medencét. Tudnia kell ehhez a burkolat maximális terhelési kapacitását. 
Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikusmérnökhöz. 
A medence súlyának, (tartalmának és részeinek megállapításához lásd a 
medence adattáblázatát). Ez a súly négyzetéterenként ne haladja meg a 
statikusan mért kapacitást, máskülönben súlyos károkat okozhat. Ha a 
medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 – 15 cm vastag 
vasalt betonfelület, amelynek vízszintesnek kell lennie.
Ne feledkezzen meg a padlóvíz-elvezető beépítéséről a medencekörül, hogy 
a medencéből a víz elvezetése biztosítva legyen, még erős esőzés esetén is. 

A vízösszefolyó kialakításakor javasolt körben egy 10-15 cm mélységű árok 
építése, ami enyhe lejtéssel vezeti a vizet az összefolyóba, amit, vagy a 
csatornába, vagy elegendő kapacitású szikkasztóba kell vezetni.

Figyelmeztetés: Védelem (megfelelő fedés) nélkül ne tegye ki közvetlen 
napfénynek a medencét, még üres állapotban sem. A szigetelt tető nem 

csupán a benne lévő víz hőmérséklete miatti szigetelés, hanem védelem a 
nap sugárzása illetve az esővíz befolyása ellen. A hosszú ideig tartó napsütés 
károsíthatja a medence felületét és tartozékait. Az akril nagyon gyorsan 
elnyeli a hőt a nap sugaraiból, ezáltal igen magas felületi hőmérsékletet 
elérve károsítja a medencét.

Zárt kialakítás esetén, ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, 
előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül érjék a 
medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

3. MEDENCE besüllyesztése 

Medence besüllyesztése esetén gondoskodnia kell a medence 
körüljárhatóságáról! A karbantartási munkák elvégzésének céljából, ezért 
egy minimum 60 cm széles szerelőaknát ki kell építeni a medence köré! 
A szerelőakna aljának a medence felfekvési pontja alatt kell Lennie, hogy 
esetleges szivárgás esetén a víz az aknába tudjon folyni. Az akna alján 
padlóösszefolyót, vagy zsompszivattyút kell alkalmazni az összefolyt víz 
elvezetésének biztosítására.
Besüllyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad 
besüllyeszteni!
A szerelőakna levegője párásodik, így a kellemetlen szagok keletkezése ellen 
a megfelelő szellőzést biztosítani kell, akár ventillátor beépítésével.

Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!
Ezek feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat!

Medence első feltöltése 

A medence megfelelő feltöltése, mind műszakilag, mind kémiailag 
fontos feladat. Javasoljuk, a Szakszervíz általi beüzemelést és a megfelelő 
időszakonkénti karbantartást, ami kiterjed a víz ellenőrzésére, utántöltésére 
is. A medencék vízlágyítót nem tartalmaznak, de a kemény víz károsítja a 
berendezéseket. A nem megfelelő feltöltés következtében pedig levegő 
kerülhet a rendszerbe, ami a fűtőszálat és a motorokat is károsítja. Az 
ilyen jellegű meghibásodások utáni javítások nem tartoznak a jótállás 
tárgykörébe. 

A feltöltés menete:

Távolítsa el a medence burkolatát! Először a 
takaróléceket kell eltávolítani, utána lehet az 
oldalsó burkolatokat az alsó csavarok 
kitekerésével. Szállítás közben a motorok 
hollandijai fellazulhatnak. Beüzemelés előtt 
ellenőrizze ezek csatlakozását. Szükség esetén 
húzza meg a hollandit.
A levegőmotorral szerelt medencék esetében 
a hollandit csatlakoztatni kell az első 
beüzemelés előtt.
Feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a reteszelők 
nincsenek elzárva (kar kihúzvott állapotban és 
a biztosító kallantyúval rögzítve van).
Következő lépésként töltse fel a medencét 
vízzel, a medence oldal falán jelzett szintig! 
A feltöltést a szűrőházon keresztül kell 
elvégezni! A nem megfelelő feltöltés 
károsítatja a motorokat és a fűtőbetétet.

A megfelelő vízszint elérésekor helyezze be 
a szűrőt, vagy szűrőbetéteket. A szűrőbetét 
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a 
vízbe helyezéskor levegőbuborék maradhat a 
szűrőbetétben. Ezérta vízben el kell fordítani a 
levegőmentesítés céljából. Ezután lehet csak 
betekerni a helyére.

A medencét nem szabad forró vízzel feltölteni. A 40° C-nál melegebb víz 
károsíthatja medence héj szerkezetét, illetve fennáll a forrázás veszélye!
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Vízirányváltó: 

A vízirányváltóval megosztja 
az ülésenként lévő jeteket. Ha 
jobbra fordítja, a vízirányváltót, 
a tőle jobbra fekvő ülésekben 
fogja működtetni a jeteket, ha 
balra fordítja a tőle balra fekvő 
ülésekben fogja működtetni 
a jeteket. Középállásban az 
összes a vízirányváltó által 
működtetet jet működésbe lép. 
Ebben az esetben a masszázs 
hatásfoka csökken (megoszlik az 
ülések között).

Dúsító:

A dúsítóval plusz levegőt 
vezetünk a Jetekhez, ezáltal 
erősíthetjük a masszázs 
hatását.

Jobb irányba nyitjuk
bal irányba zárjuk

 Csap:

A csapnak egy nyitott 
és egy zárt állása van, 
Nyitott állapotban 
működteti a vízesés 
fúvókát, az egy lyukú 
csobogót, és/vagy a 
nyakmasszírozót.  Bal 
irányba nyitjuk a csapot, 
(3, 2/3 tekerés) és jobb 
irányba zárjuk 
(3, 2/3 tekerés)

KEZELŐ SZERVEK
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LEGELSŐ INDÍTÁS
A medence beüzemelésekor a kezelő úgynevezett „Priming üzemmódban” 

indul el, amelyet a kijelző „ ” ikonnal jelez.
Ez a mód 5 percnél kevesebb ideig tart, majd a medence elkezdi felfűteni és 
megtartani a víz hőmérsékletét Standard módban. „St”

 JETS - MOTOROK INDÍTÁSA

Érintse meg a „Jets“  gombot a szivattyú alacsony sebességen történő 
elindításához. A gomb második megnyomására a szivattyú nagyobb 
sebességen működik. Ha a gombot harmadszor is megnyomja, akkor állítja 
le a szivattyú.
A kezelő programja tartalmaz biztonsági leállítást, ami alacsony fordulat 
esetén 4 óra, magas fordulat esetén 15 perc után lekapcsolja a motorokat.
A rendszer 30 percenként elindítja a motort automatikusan és minimum 
2 percig működteti. Ez azt a célt szolgálja, hogy ellenőrizze a víz 
hőmérsékletét, és ha szükséges a fűtést is bekapcsolja (a beállított 
üzemmódtól függően).
Amikor alacsony sebességen automatikusan bekapcsol a rendszer, azt 
nem lehet kikapcsolni kezelő panelről, de a második sebesség fokozat 
bekapcsolható.

COOL  WARM – HŐMÉRSÉKLET 
BEÁLLÍTÁS
AZ ELSŐ INDÍTÁSNÁL A HŐMÉRSÉKLET ALAP BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKE 37 °C. 
AZ UTOLJÁRA MÉRT HŐMÉRSÉKLETET FOLYAMATOSAN KIJELZI A KEZELŐ. 
NE FELEDJE, HOGY AZ AKTUÁLIS HŐMÉRSÉKLETET CSAK AKKOR JELZI KI A 
KEZELŐ, HA MOTOR LEGALÁBB 2 PERCIG MŰKÖDÖTT!
A beállított hőmérsékletet a „Cool” gomb megnyomásával tudja 
csökkenteni, 
illetve a „Warm”  gombbal növelni. Ebben az esetben a kijelzőn az adott 
érték villogva jelenik meg.
Amennyiben befejezte a beállítást a kijelző 3 másodperc múlva ismét 
folyamatosan az aktuális hőmérsékletet jelzi ki.

 LIGHT - VILÁGÍTÁS

Nyomja meg a „Light”,  gombot a medencében található világítás 
bekapcsolásához. A bekapcsolt világítást a rendszer automatikusan 
kikapcsolja 4 óra elteltével

ÜZEMMÓDOK
Az üzemmódok változtatásához az alábbi gombokat kell egymás után 
megnyomni: 

„Light”  majd „Cool”    vagy „Light”  és  „Warm”.

STANDARD MÓD:
Normál üzemmódban a beállított hőmérsékletig fűti fel a víz hőmérsékletét 
Jelölése a kijelzőn: „ ”

ECONOMY MÓD: 
Gazdaságos üzemmódban csak a szűrési ciklusban fűti a medence vizét, 

így lassabban éri el a beállított hőmérsékletet. Az Economy mód jelölése a 
kijelzőn: „ ”

SLEEP MÓD:
Ebben az üzemmódban legfeljebb 10°C-ig fűti fel a medence vizét 
(fagyvédelem). Jelölése a kijelzőn: „ ”

SZŰRÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Az első szűrési idő a medence feszültség alá helyezése után 6 perccel 
kezdődik.
A második szűrési idő 12 órával később kezdődik.
A szűrési idő programozható 1-8 órára vagy folyamatos szűrés (jelölése: )
Programozásához, nyomja meg a “Cool”  vagy “Warm” , majd a “Jets” 

 gombokat. 
A szűrési idő beállításához nyomja meg a “Cool”  vagy “Warm” .
Nyomja meg a “Jets”  gombot a kilépéshez.

FAGYVÉDELEM
Ha a hőmérsékletérzékelők 6,7°C alatti víz hőmérsékletet érzékelnek, akkor 
automatikusan elindítja a motort és a fűtést. Ezzel megakadályozva, hogy a 
medencében lévő víz befagyjon. Amint az érzékelők 7,2 °C –ot érzékelnek, a 
rendszer kikapcsol.
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A kijelző hibaüzeneteinek értelmezése:

Jel Jelentés Feliratjelentés / Szükséges beavatkozás
Nincs felirat a kijelzőn.
A medence le lett választva a hálózatról.

A vezérlő panel nem használható, amíg a medencét áram 
alá nem helyezi. A beállított értékek megmaradnak a vezérlő 
memóriájában a következő bekapcsolásig.

A hőmérséklet ismeretlen Miután a motor 2 percig működött, a kijelzőn meg fog 
jelenni az aktuális hőmérséklet.

„Overheat”- Túlfűtés, a medence leállt. Az 
egyik érzékelő 48°C-ot érzékelt.

NE MENJEN A VÍZBE!
Vegye le a medencetetőt, hogy a víz hűtését elősegítse. Ny-
omja meg bármelyik gombot a kezelőn. Ha a rendszer nem 
áll vissza, kapcsolja ki és hívja a szakszervizt.

„Overheat”- Túlfűtés, a medence leállt. Az 
egyik érzékelő 43°C-ot érzékelt.

NE MENJEN A VÍZBE!
Vegye le a medencetetőt, hogy a víz hűtését elősegítse. Ny-
omja meg bármelyik gombot a kezelőn. Ha a rendszer nem 
áll vissza, kapcsolja ki és hívja a szakszervizt.

„Ice” - Fagyásveszély lehetséges. Beavatkozás nem szükséges. A motor bekapcsolódik, 
függetlenül a medence állapotától, és 4 percig működik, 
miután a szenzorok 7,2°C-ot vagy magasabb hőmérsékletet 
érzékelnek.

A medence kikapcsolódik.
Az „A” szenzor nem működik.

Ha a probléma újra és újra előjön, lépjen kapcsolatba a 
hivatalos szervizzel.

A medence kikapcsolódik.
A „B” szenzor nem működik.

Ha a probléma újra és újra előjön, lépjen kapcsolatba a 
hivatalos szervizzel.

A szenzorok kiegyensúlyozatlanok. Ha a 
hőmérséklettel együtt jelzi ki a kijelző, akkor 
a probléma csak átmeneti. Ha csak egy-
magában jelenik meg, és villog, a medence 
kikapcsolódik.*

Ha a probléma újra és újra előjön, lépjen kapcsolatba a 
hivatalos szervizzel.

Jelentős különbség van a szenzorok értékei 
között.
Áramlási hibára utalhat.

Ellenőrizze a vízszintet., a vízszint a fejpárnák alatt 2-3 cm-re 
legyen. Töltsön rá, ha szükséges.
Ellenőrizze, hogy a motor feltöltődött e vízzel.
Ha a probléma újra és újra előjön, lépjen kapcsolatba a 
hivatalos szervizzel.

Visszatérő áramlási hiba.
A fűtő egység kikapcsol, de a medence 
egyéb funkciói használhatóak.

Kövesse a „ ” feliratnál leírt utasításokat. Kérjük  el-
lenőrizze a szűrő tisztaságát, ha szükséges tisztítsa,
vagy cserélje a szűrőt.
A visszaállításhoz nyomja meg bármelyik
gombot. 

Elégtelen a víz a fűtőegységben. Lassú áram-
lás, vagy levegőbuborék a fűtőegységben. A 
medence leáll 15 percre.

Ha a vízmennyiség megfelelő, ellenőrizze, hogy az összes 
motor feltöltődött e vízzel. Nyomja meg bármely gombot 
a visszaállításhoz. Ha a probléma újra és újra előjön, lépjen 
kapcsolatba a hivatalos szervizzel.

Elégtelen a víz a fűtőegységben. (akkor 
jelenik meg, ha a kijelzőn 3 alkalommal 
jelenik meg a „ ”felirat) A medence kikapc-
solódik.*

Kövesse a „ ” feliratnál leírt utasításokat.
A visszaállításhoz nyomja meg bármelyik gombot.

* - Néhány funkció még a medence kikapcsolt állapotában is elindulhat, ha fagyvédelemre van szükség
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A VL260 HOZ HASZNÁLTVEZÉRLŐ KAPCSOLÁSI RAJZA!



VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

 10                    01.2015

PLUG ‘N’ PLAY / AQUATIC

PLUG N’ PLAY
NEM MINDEN ORSZÁGBAN ELÉRHETŐ, VALAMINT 

CSAK GS100- AS VEZÉRLŐHÖZ VÁLASZTHATÓ!
FI –védőkapcsolós csatlakozó
  Jellemzők:
Kültéri használatra, IP54 Névleges feszültség: 230V
Kétpólusú lekapcsolás Névleges áramerősség: 30mA

 FI –VÉDŐKAPCSOLÓS CSATLAKOZÓ TESZTELÉSE
 1. Helyezze be a dugót az aljzatba.  (1)
 2. A jelzőfény ekkor pirosan kell, hogy világítson. 
 3. Nyomja meg a TESZT gombot. A jelzőfény ki kell, hogy aludjon. (2)

AQUATIC / MY MUSIC
KÜLSŐ KEZELŐEGYSÉG NÉLKÜL!

ZENEHALLGATÁS AZ ESZKÖZÖKKEL  

1 Zenehallgatás Bluetooth-on keresztül

1.1 Párosítás Bluetooth eszközzel

  1. Kapcsolja be a Bluetooth  
   eszközt.

   2. Válassza ki az  ‘AQUATIC AV’ –t az 
   elérhető eszközök listájából, 
 és párosítsa (nem szükséges jelszó). 
 Egyszerre csak egy Bluetooth eszközt lehet 
   párosítani a BlueCube Media Playerrel. 

1.2 Zenehallgatás Bluetooth eszközön keresztül

 1. A Bluetooth mód aktiválásra kerül, mihelyt párosítottunk egy 
 Bluetooth eszközt. 
2. Játssza le a zenét az eszközön, és a hangot a BlueCube Media 
 Playeren hallgathatja. 
3. Nyomja meg a  PLAY/PAUSE gombokat a zene 
 lejátszáshoz/ pillanatmegállításhoz.

 4. Nyomja meg a  FAST REWIND/FORWARD gombokat az előző/
 következő fájl lejátszásához.
5. A zeneszám/sáv és hangerő közvetlenül állítható Ön Bluetooth 
 eszközén, vagy távirányítóval. 

1.3 Zenehallgatás külső bemeneti eszközzel

 1. Csatlakoztassa mp3 lejátszó eszközét az RCA csatlakozóba. 
2. Nyomja meg a  MODE gombot a távirányítón, és válassza az 

  AUX IN-t.  Egyszerre csak egy külső bemeneti eszköz  
 csatlakoztatható (RCA) 

AQUATIC AV

GOMBOK AUX BE MODE BLUETOOTH 
MODE

POWER Egyszeri megnyomással Be vagy ki tudja 
kapcsolni a rendszert.

MODE Egyszeri megnyomás 
esetén források között 
változtatunk;
Kétszeri megnyomás 
esetén párosíthatjuk

Egyszeri megnyomás 
esetén források között 
változtatunk;
Kétszeri megnyomás 
esetén párosíthatjuk

HANGERŐ FEL Egyszeri megnyomás: 
hangerő lehalkítása 
Nyomva tartás: gyors 
hangerő lehalkítás

Egyszeri megnyomás: 
hangerő lehalkítása 
Nyomva tartás: gyors 
hangerő lehalkítás

HANGERŐ LE Egyszeri megnyomás: 
hangerő fel
Nyomva tartás: gyors 
hangerő fel

Egyszeri megnyomás: 
hangerő fel
Nyomva tartás: gyors 
hangerő fel

GYORS 
VISSZATEKERÉS

Egyszeri megnyomás: 
nincs funkció
Nyomva tartás: nincs 
funkció

Egyszeri megnyomás: 
Előző szám
Nyomva tartás: Előző 
szám

GYORS 
ELŐRETEKERÉS

Egyszeri megnyomás: 
nincs funkció
Nyomva tartás: nincs 
funkció

Egyszeri megnyomás: 
Következő szám
Nyomva tartás: 
Következő szám

PLAY/PAUSE Egyszeri megnyomás: 
némítás
Nyomva tartás: 
Némítás

Egyszeri megnyomás: 
Play/Pause
Nyomva tartás:  Play/
Pause

ZENEHALLGATÁS AZ ESZKÖZÖKKEL  

LÁSD AZ AQUATIC LEÍRÁSÁNÁL!
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VÍZKEZELÉSI ALAPISMERETEK

A víz kémiai egyensúlya:
A masszázsmedencék vize abban az esetben lesz tiszta és átlátszó, ha 
összetevői kémiai egyensúlyban vannak. 

1. pH-érték: 
Az első fontos értékmutató a víz pH-értéke. A pH-t egy 0-14-es skálán mérik, 
ahol a 7-es a semleges érték. Az ideális érték 7.2 – 7.8 között található. Az 
ettől eltérő érték irritálhatja a fürdőző bőrét. 
Ezen szint alatt a víz savas, fölötte lúgos. Az emberi szem pH-értéke 7.5 körül 
van. 7.2 alatt, 7.8 fölött csípi a víz a fürdőzők szemét. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a legtöbb problémát a túl magas pH-érték okozza. A nem 
megfelelő érték a fertőtlenítő szer hatását csökkenti. 

A magas pH érték az alábbi problémákat okozhatja: 
• a fertőtlenítőszer nem fejti ki a hatását 
• szilárd anyagok válhatnak ki az oldatból 
• a víz zavarossá válhat 
• bőritációt okoz 

Az alacsony pH érték az alábbi problémákat okozhatja: 
•  a víz zavarossá válik 
•  szemirritációt okoz 

Az eső vagy friss víz hozzáadása megváltoztathatja a pH értéket! 

2. Fertőtlenítés: 
Fertőtlenítőszer: az a vegyszer, amely megöli, vagy semlegesíti a vízben 
jelenlévő mikroorganizmusokat (baktériumok, algák, gombák, vírusok). A 
mikroorganizmusok kisméretű mikroszkopikus élőlények, melyek szabad 
szemmel nem láthatók, és folyamatosan kerülnek a vízbe az eső, szél, 
fürdőző emberek által. Ha ezek nem kerülnek kiirtásra, akkor víz útján 
átkerülnek egyik emberről a másikra (betegséget, fertőzést okozhat). A 
szerves anyagok a medence vizét opálossá, zavarossá változtatják.
Fertőtlenítésre – mivel meleg vizű medencéről beszélünk – leggyakrabban 
brómot, klórt vagy aktív oxigént használunk.

3. Algaképződés megelőzése: 
A víz fertőtlenítése mellet nagyon fontos az algaképződés megelőzése. 
Megfelelő fertőtlenítés és vízszűrés mellet is képződhetnek algák a vízben. 
Az algaölő szer, a megfelelő pH érték mellet fejti ki a hatását. 

4. Vízkeménység: 
Az értékét a vízben oldott kalcium- és magnézium sók mennyisége 
határozza meg. A kemény vízben ezekből az anyagokból túl sok van 
feloldva, ezért állás közben vízkő válik ki. Mind a medence falán, a 
csővezetékben, a szűrőben, a fűtő- és gépészeti egységekben jelentős 
károkat okozhat. Magyarországon közepesen kemény víz található. A víz 
keménységét nem lehet csökkenteni vegyszerezéssel, de a vízkő kiválását 
meg lehet gátolni. 

5. Habzás: 
A víz felszínén lévő buborékok, kolloidszennyeződések, hab formájú 
összeállása kisebb-nagyobb kiterjedésben. Okozója többnyire az emberi 
bőrből kiázó szennyeződések, kozmetikumok, testápolók stb., és a 
vegyszerek keveredésének halmazata. A medence vizének esztétikai és 
tisztasági fenntartását veszélyezteti. 

6. Vízelemzők: 
Több típusú vízelemző létezik, melyekkel többnyire kémiai, és fertőtlenítő 
hatást mérünk. Kémiai (pH); Fertőtlenítő (Br, O3). 
Fajtái: 
• Tablettákat és mérőedényt tartalmazó doboz. 
• Lakmuszpapíros indikátorok dobozban. 

A vegyszereket mindig a szűrőházba kell betenni. 
Akkor megfelelő a medence fertőtlenítésének az egyensúlya, ha a 
vegyszerszintek legalább 48 órán keresztül nem esnek a meghatározott 
érték alá. 

A legprecízebb fertőtlenítés mellett is 2-3 hónap után a víz minőségét 
már nem lehet fenntartani és feltétlenül szükséges a víz lecserélése. Ekkor 
javasolt a medence nagymértékű, sokkolásszerű fertőtlenítése: algasokkal. 
Egy evőkanál mennyiséget feloldani majd a medence vízébe öntve járatni a 
motorokat 15 percig. 
5 perc állás után bekapcsolni újra 1-2 percre, majd leengedni és kitakarítani, 
ill. átöblíteni a medencét. 

FIGYELEM! 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a medence testet alkohol- és acetát 
tartalmú tisztítószerekkel kezelni szigorúan TILOS! 
A tiltott vegyszerek által okozott károkért a gyártó nem vállal felelősséget, 
ill. a medencetestre garancia nem érvényesíthető!

A víz vegyszerezését 18 év alatt csak szülői felügyelettel végezhető 
el.
Karbantartást csak is kizárólag erre képzett szakember végezhet!

MEDENCE KARBANTARTÁSA

A medencét ne tegye ki napsütésnek! Víz, vagy thermo tető nélkül, a 
közvetlen napsütés elszíneződést okozhat. Használja a medencetakarót, ha 
nem használja a medencét, akár fel van töltve vízzel, akár nincs. A medencét 
ne érje eső, hó. Lehetőség szerint építsen egy fedett részt a medence 
számára.
A medencék oldalsó burkolatát a magas UV sugárzás ellen védeni kell (pl. 
SPA BAG) illetve a cedrus medencék esetén időszakonként felületi kezelés 
szükséges UV-álló termékkel. Alap UV védettséget adó festékkel a burkolat 
fedele kezelve van, ellenben az előzőekből adódóan a garancia a burkolat 
kifakulására nem terjed ki. Cédrus burkolattal rendelkező medence esetén 
évente ajánlott fakezelés alkalmazása. 

1. Rendszeres időközönként ajánlott, hogy eressze le, tisztítsa ki és 
töltse fel friss vízzel a medencét.  Javasoljuk a feltöltéshez szakszerviz 
igénybevételét.

2. A szűrőt egy hónapban egyszer tisztítsa ki. 
3. A medencébe való belépés előtt zuhanyozzon le.

Karbantartás az alábbi időközönként 
ajánlott:

• Hetente és minden használat előtt  
Ellenőrizze a medence vizét – lásd vízkezelési alapismeretek 

• 3 havonta 
Cserélje ki a szűrőbetéteket 

• 3 havonta 
Cserélje le a medence vizét – lásd víz leeresztése 

• Évente 
Ajánlott a termék átvizsgáltatása - hívja ki a szakszervizt, a  
medence szakszerű átvizsgálásnak a céljából
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A SZŰRŐBETÉT ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA:

A masszázsmedence vizének tisztántartásának alapvető feltétele a 
mechanikai szennyeződésektől való megtisztítás a folyamatos vízforgatás 
segítségével és ezáltal a vegyszerek elkeverése a vízben. Erre a célra minden 
medencénél található egy motor, amely a keringetést hivatott ellátni. A 
keringető motor a szűrő(kö)n keresztül forgatja meg a vizet. A szűrő a vízben 
lebegő vagy a víz felszínén úszó szennyeződéseket szűri ki. 

A szűrőbetétek tisztítása hetente ajánlott.
Havonta ajánlott a szűrőbetéteket klóros, vagy algaölő vegyszeres vízbe 
áztatni 24 óráig.
3 havonta szükséges a szűrőbetétek cseréje!

FELÜLET KARBANTARTÁSA

 Tisztítsa meg a felületet nedves törlőkendővel. Mindenképpen
 semleges tisztítószert és puha törlőkendőt használjon.
 Az akril felületét nem szabad csiszoló eszközzel, pengével vagy 
 késsel kaparni, mert felületi sérülést okozhat.
 A tisztításhoz ne használjon körömlakk lemosót, acetont vagy
 festék eltávolítót, mert sérülhet tőle a medence felülete.

Karbantartási utasítás a medence kezelőjéhez:
 A kezelő panelt ne sértse fel kemény tárggyal. Lehetőség szerint 
 kerülje el, hogy a kezelő panelt közvetlen napsütésnek tegye ki. 
 Ha nem használja a medencét, mindig takarja le a tetővel.

TÉLIESÍTÉS:

 Amennyiben télen nem kívánja használni a medencét ne feledjen 
 el gondoskodni róla.
 Amennyiben a téli hónapokban nem kívánja használni a 
 jakuzziját, és gondoskodni szeretne annak szakszerű üzemen 
 kívül helyezéséről, hívja szervizünket, és a szakembereink az 
 előre egyeztetett időpontban elvégzik a medence téliesítését.

A téliesítés folyamata az alábbiakat tartalmazza:

• A medencében lévő elhasználódott víz leürítése
• A medence belső felületének tisztítása
• A csőrendszer és a fúvókák teljes víztelenítése
• A motorok csatlakozóinak leszerelése és teljes víztelenítése
• Átadás - átvétel

A nem szakszerűen téliesített jakuzziban megállhat a víz, ami a téli fagyok 
beköszöntével megfagy. Súlyos, visszafordíthatatlan károkat okozva ezzel a 
csövekben, motorokban. Ez garanciavesztéssel jár.

Használaton kívüli medence karbantartása:

Amikor nem használja a medencéjét, a thermo tetőt tegye a helyére, majd a 
csatokkal rögzítse le!
Ne feledje! A vízzel feltöltött medencéről, ha hosszabb ideig nem használja,  
hetente egyszer emelje fel a tetőt, így biztosítva a megfelelő szellőzést.
 
A thermo tetőnek több célja is van. Elsősorban a működési költségeket 
csökkentheti a használatával, hiszen csökken a medence vizének felfűtési 
ideje, illetve a víz hőmérsékletének szinten tartásához szükséges energia 
felhasználás.
A tető használatával elkerülhető, hogy falevelek, eső, hó, vagy egyéb 
szennyeződések kerüljenek a medencébe, azaz nincs kitéve a környezet 
hatásainak.
A csattal rögzített tető segíthet megelőzni, hogy a kisgyermek szülői 
felügyelet nélkül használja a medencét.

Garanciális szempont miatt is előírt a thermo tető használata. Az UV 
sugárzás árthat a víz nélküli medence testnek. A nap sugárzása okozta 
medence testsérülésre nem terjed ki a jótállás.

A SZŰRŐBETÉTEKET HETENTE TISZTÍTSA KI AZ ALÁBBI 
LÉPÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL:

FIGYELMEZTETÉS! 

A szűrőbetétek cseréje 3 havonta ajánlott! 
A medencét szűrőbetét nélkül 
működtetni TILOS!

1. Távolítsa el a szűrő fedelét 
 

2. Emelje ki a szűrőbetétet 
 

3. Tisztítsa meg vízzel a szűrőbetétet  
a szennyeződésektől. 

4. Áztassa be a szűrőt 1-2 órára  
langyos klóros, vagy algaölő  
vegyszeres vízbe, majd  
alaposan öblítse ki. 

 
Semmiképpen ne használjon lúgos 
mosószert sem magasnyomású mosót a 
szűrő tisztításához!

VÍZ LEERESZTÉSE

Az Ürítő csonkon keresztül ki tudja 
üríteni a medencét, a 
környezetvédelmi előírások szerint.

1. Keresse meg a tálcán a  
lefolyót és távolítsa 
el a záró kupakot 

2. A medencéhez kapott  
metrikus közdarabot  
csavarjuk fel a helyére 

3. A nagyobb fogadó részt 
óramutató járásával  
ellentétes irányban  
kitekerjük, amíg engedi 

4.  Majd magunk felé kihúzzuk 
a fogadó részt - ebben az 
állapotban kezd el folyni a  
víz a medencéből 

5. Ha a medencéből eltávozott 
a víz, utána végezetül a fenti 
folyamatokat fordított  
sorrendben végezzük el.
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TISZTÍTÁSRA, VÍZKEZELÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA 
VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Mi a teendő, ha a masszázsmedence szűrője elszennyeződött?

A szűrőt hetente-kéthetente vízsugárral tisztítsa ki! Használattól függően 
bizonyos időközönként 1-2 órára alga-sokkos langyos vízbe javasolt 
beáztatni, majd vízsugárral alaposan kiöblíteni.

A masszázsmedence használata előtt le kell zuhanyozni?

Igen, alapos tisztálkodás szükséges.

Szükséges kezelni a masszázsmedence oldalburkolatát?

Az oldalburkolat alapanyaga időjárásálló műanyag. Ápolni, felület kezelni 
nem kell. (kivéve cedrus)

Milyen gyakorisággal szükséges a vízcsere Inclear vízkarbantartó 
rendszerrel működő masszázsmedence esetén? Mi gondoskodik a 
megfelelő vízminőségről?

A legmodernebb, automatikusan működő brómfejlesztővel, az inclear
 rendszerrel ellátott masszázsmedencéink esetében a vizet cserélni kb. 
6 havonta elegendő. Ez kitolódhat hosszabb időre is, ha nem használják 
napi rendszerességgel. Időközben további víz és Trublu (nátrium-bromid) 
hozzáadására abban az esetben van szükség, ha a vízszint a kifröcskölés 
vagy az esetleges vízpárolgás miatt csökken.

Masszázsmedencéinkhez opcionálisan rendelhető UV-C baktériumölő, 
vízfertőtlenítő és sterilizáló rendszer. Garantáltan friss és kristálytiszta 
vizet biztosít, alkalmazásával 30-50%-kal kevesebb vegyszer hozzáadása 
szükséges.

Közösségi használathoz milyen vízkezelést ajánlanak?

Közösségi felhasználás esetén masszázsmedencéinkhez az opcionálisan 
kérhető homokszűrő berendezést ajánljuk, amely az alapfelszereltségként 
biztosított antibakteriális szűrőfiltert váltja ki. Nagy igénybevétel esetén 
ajánljuk az automata mérő-szabályozó- és vegyszeradagoló berendezést.

Az erős habzást egyszerűen nem tudom megszüntetni. Szappan nélkül 
zuhanyozunk használat előtt, használom a vegyszert is. Lehet, hogy 
keveset?

Termékleírásnak megfelelően 1–2 kupak habzásgátló vegyszert kell 
adagolni a masszázsmedence vizéhez. A beadagolás után meg kell várni 
amíg a szer alaposan elkeveredik a medence vizében. Szükség esetén 
megismételhető. Amennyiben nem szűnik meg a probléma, úgy ellenőrizze 
és állítsa be a pH értéket. Ha a hab továbbra is megmarad, úgy fertőtlenítse 
masszázsmedencéjét szabad aktív klór tartalmú algaölő vegyszer 
használatával, majd engedje le a medence vizét, tisztítsa ki, alaposan öblítse 
át, majd töltse fel ismét vízzel.

HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE
Mire kell figyelni a helyszín kialakításakor?

A helyszínt a termék megrendelésekor átadott bekötési rajznak megfelelően 
szükséges szakemberrel előkészíttetni. A berendezések csak a megfelelően 
előkészített helyszínre telepíthetőek, építhetőek be szakszerűen. Fontos 
figyelni pl. a bekötési rajzon említett szükséges kábelhossz meghagyására, 
a megfelelő elektromos ellátásra, a 30 mA-es érzékenységű életvédelmi 
relé (fírelé) beépítésére, valamint egyes termékeknél a padlóösszefolyó 
kialakítására.

Beltéren kell padlóösszefolyó a masszázsmedence mellé?

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

TERMÉK MŰSZAKI TARTALOM, TERMÉKHASZNÁLAT

Milyen víz keringető motorral szerelik a masszázsmedencéket?

Laing típusú alacsony fogyasztású (110 W) energiatakarékos, halk működésű 
víz keringető szivattyú motorral szereljük masszázsmedencéinket.

Mennyi a maximum hőmérséklet, ami nem károsítja a medencét?

Vízhőmérséklet állítás 26,0 és 40,0 C fok között lehetséges.

Hány C fokos a javasolt optimális vízhőmérséklet?

32-38 C fok. Kisgyermekek esetén alacsonyabb vízhőmérséklet javasolt. A 
víz hőmérsékletét minden esetben ellenőrizze a kezével, mielőtt a gyermek 
belép a medencébe, és győződjön meg róla, hogy az a gyermek számára 
megfelelő hőmérsékletű.

Elfagyni a rendszer semmilyen esetben nem tud? Van-e olyan érzékelő-
je, ami bármilyen elfagyási vészhelyzetben beindítja a fűtést?

Télen, a használaton kívüli masszázsmedencét „téliesíteni” kell. A víz 
leengedését követően igény esetén fagytalanítjuk a rendszert, azaz a 
motorokból és csövekből eltávolítjuk a maradék vizet. A részletekről és 
árakról érdeklődjön szakszervizünknél. Abban az esetben, ha télen is 
használatban van a masszázsmedence, úgy fagyás-veszély esetén az összes 
motor 
automatikusan bekapcsol, majd addig működik, amíg a víz hőmérséklete el 
nem éri a 8 °C fokot.

Van lehetőség előre beprogramozni a kívánt időpontot, amikorra fel 
kellene fűteni a medencét?

Időpontra történő automatikus felfűtésre nincs lehetőség. A gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe véve, heti több alkalom medence használat 
esetén nem célszerű a vízhőmérsékletet jelentősen mérsékelni.

Van lehetőség a masszázsmedence távoli vezérlésére?

Balboa Colossus vezérléssel ellátott prémium kategóriás 
masszázsmedencéink választása esetén opcionálisan választható a IOS vagy 
Androidra kifejlesztet alkalmazás (Windows rendszer nem támogatott.). Az 
alkalmazás távoli hozzáférést és irányítást tesz lehetővé. Bárhol és bármikor 
hozzáférhet masszázsmedencéje vezérléséhez, távolról beállíthatja a víz 
hőmérsékletét, a vízkeringetést, a világítást, és ellenőrizheti a medence 
aktuális állapotát.

A masszázsmedence jet automatikusan leáll negyedóra működés 
után. Azonnal újraindíthatom, vagy várni kell valamennyit? Hányszor 
indítható újra szünet nélkül vagy szünettel? Ez hogy alakul a 
levegőfúvókákat illetően.

A hidromasszázs rendszer biztonsági okokból – illetve az izomláz esetleges 
kialakulására némán figyelmeztetve – 15 perc működés után automatikusan 
leáll. Szünet nélkül bármennyiszer újraindítható.

Ez vonatkozik a pezsgőrendszerre is?

Igen, ez vonatkozik egyaránt a pezsgőrendszerre is.
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Abban az esetben, ha főként télen, ritkábban (hetente kb. 3x) 
használjuk a medencét, melyik a leggazdaságosabb üzemeltetés, figye-
lembe véve a felfűtés energiaigényét? Heti néhány esetben használjuk, 
és 37 C fok a kedvenc hőmérsékletünk. Mindig legyen Sleep módban, 
vagy Economy módban? A Standard üzemmódot, csak akkor kapc-
soljam be, ha fel akarom fűteni a medencét? Vagy inkább maradjon 
mindig Standard-ben?

Heti 2-3 naponta történő használat esetén a leggazdaságosabb a kívánt (37 
C fok) hőmérsékleten tartani a masszázsmedence vizét. A kiváló 
szigetelésnek és a thermotetőnek köszönhetően ez kisebb 
energiafogyasztással jár, mintha a lehűlt vizet kellene mindig újra 
felfűtenünk, a vízfűtés folyamatos működése mellett. Fél fok vízhőmérséklet-
csökkenés után kapcsol be a vízfűtő rendszer. Nyáron érdemes Economy 
üzemmódot használni, amikor a külső hőmérséklet egyébként is 
nagyon meleg. Sleep üzemmód tartósabb ideig (3-4 hét) nem használt 
masszázsmedence esetén javasolt.

Áramszünet esetén automatikusan visszaáll az utolsó programra?

A masszázsmedence feszültség alá helyezését követően feltöltés 
üzemmódba kerül. A „Temp” billentyű megnyomásával alap (Standard) 
üzemmódban működik tovább, kijelezve az aktuális hőmérsékletet. 
Áramszünet esetén automatikusan visszaáll a beállított üzemmódra.

A szűrési ciklust csak a1-8 órás időtartamokra lehet programozni? Nem 
létezik pl. 3 óra? Mi az ideális, az elegendő?

A szűrési időtartam 1-8 órára vagy folyamatos üzemmódra állítható. 
Amennyiben Önnek IN.CLEAR automata vízkezelő rendszerrel szerelt 
masszázsmedencéje van, úgy a megfelelő mennyiségű bróm előállítás 
érdekében a vizet legalább napi 8 órán át javasolt cirkuláltatni. Az ideális a 8 
órás (2x4 órás) időtartam.

A medencékben található vezérlés áthelyezhető-e más egyéb külső 
helyre, ahonnan csak a személyzet tudja irányítani?

A kezelőegység maximálisan 5 méter kábelhossznyi távolságra helyezhető el 
a medencétől.

Mennyi az UV-C lámpa élettartama?

Amennyiben a szűrési ciklus folyamatos üzemmódra (0-24) van állítva, úgy 
az UV-C lámpa élettartama 8000-9000 óra. Folyamatos üzemmód mellett a 
leghatékonyabb a vízfertőtlenítő rendszer, ez esetben masszázsmedence 
használattól függően körülbelül 30-50%-kal kevesebb vegyszer használata 
szükséges.

IN.CLEAR

Miért zavaros/olajos a medence vize?

Ha a medencéje zavaros és olajos lesz a fürdési terhelésnek köszönhetően, 
végezzen el egy további Töltést és várjon 24 órát, hogy a feltételek újra 
megfelelőek legyenek. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a 
kereskedőjét, hogy az végezze el víz megfelelő kiegyensúlyozását.
Párolog a Nátrium Bromid?

Nem. A Nátrium Bromid csak kifröccsenés, szivárgás által, vagy a medence 
leeresztésekor tűnik  el.

Mit használjak a medencém tisztításához?

Kizárólag nem habzó vagy maró tisztítószert használjon, ami kapható a 
szaküzletekben.

Ha az in.clear bróm generátor ki van kapcsolva, a Nátrium Bromid 
továbbra is fertőtleníti a medencémet ?

Nem. Az in.clear rendszer inaktív állapotban nem fertőtlenít. Ha azonban 
van egy maradvány brómszint, a bróm folytatja a medence vizének a 
fertőtlenítését. Az in.clear-t bizonyos időszakokban ki is lehet kapcsolni, de a 
medence mégis szép és tiszta marad.
A Nátrium Bromid átalakul brómmá, ahogy áthalad az in.clear rendszer az 
elektródáin, és az in.clear-rel összekapcsolt szivattyú működik.




