
TarTalom
Használati  
Útmutató

Figyelmeztetés 

Amikor beltérre telepítik a Softub-ot, figyeljenek arra, hogy olyan helyre tegyék mely tűri a vízzel  
való érintkezést. Lásd a 6.,8.,9. és 10. oldalt.  

Figyelmeztetés 

A ’Journal of the American Medical Association’ (az Amerikai Orvosi Testület Szaklapja) szerint 
kutatások ki mutatták, hogy az állapotos nők első pár hónapjában a terhességnek, illetve a 
közeljövőben gyermeket tervező nők számára ajánlatos elkerülni a melegvízű medencék illetve 
szaunák használatát. Konzultáljon orvosával mielőtt használja a Softub Spa-t amennyiben terhes, 
vagy úgy gondolja, hogy terhes.

FOntOs 

A fertőtlenítő szerek megfelelő használata a medencében és  azok karbantartása kiemelt fon-
tosságú. Kérjük legyen figyelemmel arra, hogy betartsa a fertőtlenítő- és tisztítószerek gyártójának 
utasításait!  Lásd a 15. oldalt specifikus karbantartási utasításokért. 
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Szökjön meg… Relaxáljon…  Élvezze a gyengédséget a Softness™ által most, hogy Ön a büszke 
tulajdonosává vált a világ legköltséghatékonyabban működő, és legkényelmesebb, hordozható 
meleg vízű medencéjének. A Softub által szabadalmaztatott dizájn egy több mint 20 éves kutatás 
és fejlesztés eredménye. Elköteleződésünk a Softub tulajdonságainak és előnyeinek fejlesztésére 
nézve az elkövetkező években is töretlen marad. 

Softub-ját úgy terveztük, hogy az könnyen használható, működtethető legyen. Legyen szíves szán-
jon időt arra, hogy megnézi hogyan kell vigyázni rá, hiszen ezen útmutató keretében ezt olvashatja 
egyszerű szövegezéssel. A több éves gondtalan használat érdekében fontos a megfelelő telepítése 
és karbantartása  
a terméknek. 

Mindig érdeklődünk az iránt, hogy Softub-ja hogyan vált örömére. Nyitottak vagyunk véleményére 
és javaslataira, és örömmel várjuk azokat. Először is, szánjon egy pillanatot arra, hogy gratuláljon 
magának. Csatlakozott azon Softub tulajdonosok több százezres táborába akik már pihennek és 
élvezik a hidro terápia jótékony egészségügyi hatásait. 

Tisztelettel és üdvözlettel: 
Softub Inc. 
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BizTonsági ÚTmuTaTó 
FOntOs BiztOnsági utasításOk 

Az elektromos eszköz használatakor mindig legyenek figyelemmel az alapvető  
biztonsági óvintézkedésekre, többek között: 

1. OlVassa el és taRtsa Be az Összes utasítást 

2. Figyelmeztetés 

 A sérülés veszélyének csökkentése érdekében ne engedje gyermekeknek az eszköz használatát 
kivéve ha folyamatos és szigorú felügyeletük biztosítva van.  Az eszköz nem olyan személyek 
számára készült (például gyermekek) akiknek csökkent fizikai, mentális vagy érzéklési képességük 
van, illetve tapasztalat és tudás hiányában vannak kivéve ha kioktatást vagy felügyeletet kaptak az 
eszköz használatával kapcsolatosan az ezen személyek tevékenységéért felelős személy által. 
3. Ne engedjen gyermekeket játszani ezzel a termékkel. 
4. Az eszköz tisztítását és karbantartását ne végezze gyermek, kivéve megfelelő felügyelet mellett
5. A motor alatt egy konnektor helyezkedik el mely minimum No. 8 AWG (8.4mm) kemény réz 
vezetőt csatlakoztat ezen pont és bármely fém eszköz, fém kerítés vagy elektronikus eszköz 
között, fém vízvezetékcső vagy vezetékkel az eszköztől mért 1,5m távolságban.

6. Veszély séRÜlésVeszély 

A. Csak földelt, illetve földelő típusú áramforráshoz csatlakoztasson! 
B. Egy GFCI típusú megszakító szükséges az áramkörre mely ellátja medencéjét! 
C. Ne csatlakoztassa hosszabbító kábellel 

7. Figyelmeztetés 

Ezt a terméket GFCI típusú megszakítóval kell összeköttetésbe helyezni. A GFCI-t minden alka-
lommal ki kell próbálni használat előtt. Az egység működése közben nyomja meg a Teszt gom-
bot.  Az eszköznek le kell állnia. Nyomja meg a reset gombot, ezt követően az eszköz működése 
helyre kell, hogy álljon. Ha a megszakító nem működik ily módon, az azt jelenti, hogy szabadon 
van az áram, mely magában hordozza az áramütés veszélyét! A hiba felfedezéséig, elhárításáig 
ne használja az eszközt, áramtalanítsa azt, ameddig a hiba elhárítása megfelelően megtörtént 
és az eszköz az előbbi tesztnek megfelelően működik, azaz leáll az eszköz teszteléskor. 

8. Veszély  - FulladásVeszély 

Kifejezetten figyelemmel kell lenni arra, hogy gyermekek engedély nélkül ne használják az esz-
közt. A balesetek elkerülése érdekében mindig győződjünk meg arról, hogy gyerekeknek nem áll 
módjukban használni az eszközt, vagy csak megfelelő, folyamatos felügyelet mellett. 
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BizTonsági ÚTmuTaTó – FOlytatás

9. Veszély – séRÜlésVeszély 

A szivattyú alkatrészei úgy vannak kialakítva a medencében, hogy azok passzoljanak a szivattyú 
által kialakított egyedi vízáramláshoz. Amennyiben úgy adódik, hogy a szivattyú alkatrészeit 
vagy a szi vattyút cserélni kell, győződjön meg arról, hogy az áramlási mértékek kompatibilisek. 
Ne használjuk az eszközt amennyiben a szivattyú alkatrészek töröttek vagy elvesztek. Soha ne 
cseréljünk olyan szi vattyú alkatrészt melynek szintje kevesebb mint az áramlás szintje az eredeti 
szivattyú alkatrésznek. 

10. Veszély – áRamÜtés Veszélye

Áramütés veszélye. Legalább 1,5 méterre helyezze üzembe minden fém felülettől.  
A medencét akkor lehet másfél méteres távolságra elhelyezni fém felületektől, amennyiben  
a fém felületek minimum No. 8 AWG (8,4mm) réz vezetővel vannak összeköttetésben a motor 
alatti konnektorral, amely kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve. 

11. Veszély – áRamÜtés Veszélye 

Ne engedjen bármely elektromos eszközt (például világítás, telefon, rádió, televízió) 1,5 m –nél 
közelebb az eszközhöz! 

12. Figyelmeztetés – a BalesetVeszély elkeRÜlése éRdekéBen 

A. A medencében lévő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C fokot. A 38-40°C fok 
hőmérsékletű vízek biztonságosnak mondhatóak egy egészséges felnőtt tekintetében. Gyerme-
kek számára és amikor a medencehasználat időtartama meghaladja a 10 percet alasonyabb víz 
hőmérséklet ajánlott. 
B. Mivel a túlzottan magas hőmérsékletű víz veszélyes lehet a terhesség első hónapjaiban, a ter-
hes és a valószínűleg állapotos nőknek javasolt a max. 38°C fokos víz hőmérséklet és konzultáció 
orvosukkal a használat előtt.
C. A felhasználó – mivel a különböző vízhőmérséklet mérő műszerek eltérő értékeket mutatnak – 
köteles meggyőződni a víz hőmérsékletéről a medence használata előtt. 
D. Az alkohol, kábítószer, drogok és egyéb orvosságok használata a medencehasználat előtt vagy 
medencehasználat közben eszméletvesztéshez és fulladáshoz vezethet.   
E. A következő tünetekkel rendelkező használói a medencének konzultáljanak orvosukkal az esz-
köz használatát megelőzően az eszköz használatáról: túlsúly, szívpanaszok, magas vagy alacsony 
vérnyomás, keringési rendszer problémái, diabétesz. 
F. Gyógyszert illetve gyógyhatású készítményt használó felhasználók konzultáljanak orvosukkal 
a használat megkezdése előtt mivel a gyógyszerek ill. gyógyhatású készítmények okozhatnak  
álmosságot, míg mások befolyásolhatják a pulzust, a vérnyomást és a keringést. 

13. CseRe Vezeték 

Amennyiben a vezeték rongálódott, a gyártó, a kereskedő vagy más képzett szakember ki kell, 
hogy cserélje azt a veszély elhárítása érdekében.   

14. O”Rizze meg ezen utasításOkat! 
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 a gyárTó FigyelmezTeTése 

Kiegészítendő a biztonsági utasításokat melyek a kézikönyv elején találhatóak. Ezek a figyelmez-
tetések azért kerültek összeállításra, hogy segítsék a biztonságos használatát a Softub Spa-nak. 
Ezen figyelmeztetések elolvasása és megértése teszi lehetővé az Ön számára, hogy csökkentse 
a gondatlan károsodás veszélyét. A Softub spa, a környezet és a saját maga számára. Olvassa el 
figyelmesen! 

1. Leeresztés előtt és medence feltöltéskor mindig válassza le a motort az elektromos hálózatról! 

2. A vízszint 2’’ kell, hogy legyen minimum minden fúvóka felett. A fúvókák vizet spriccelhet-
nek ki a medencéből ha a vízszint túl alacsonnyá válik. Ez a motor túlmelegedését okozhatja és a 
garancia megszegését jelenti. 

3. Kizárólag jóváhagyott vegyszereket alkalmazzon! A nem megfelelő vegyszerek alkalmazása 
megsértheti a garanciát. Lásd 15-16. oldal. 

4. Tartsa a megfelelő víz Ph értéket! (7.4.-7.8.) A textil a nem megfelelő Ph egyensúly következ-
tében károsodhat.  

5. Figyelmeztetés: A Kálium monoperszulfát sokk a garancia megszegését jelenti. A Softub Spa-
hoz használja a Softcare Chlorinating Granules-t! 

6. Soha ne használjon hosszabbító kábelt a medence és a konnektor összekapcsolásához. 
A hosszabbítóvezeték egy feszültségesést okoz, mely károsítja a motort, a szivattyút és a vezérlést. 

7. Ne működtesse az eszközt GFCI-vel nem rendelkező elektromos hálózatról! 
Elektromos zárlat esetén ez a biztonsági eszköz a másodperc töredéke alatt kapcsolja le az áramot. 

8. Csak olyan helyre üzemeljük be a Softub Spa-t mely állja a víz hatásait. Csempe, tégla, stb. 
Fröcsköléssel, csöpögéssel, megtöltéssel és leeresztéssel víz fog kijutni. Az eszköz meghibásodása 
is vezethet víz kijutásához. Figyelni kell arra, hogy a Softub Spa alatti talaj vízszintes legyen, ne 
ázzon fel vagy ne károsodjon a víz miatt. Ha egy többszintű struktúrában helyezkedik el, az alsóbb 
szinten lévő tárgyak védve kell hogy legyenek egy nagyobb kiömlés esetén. 

9. Csak olyan felszínre helyezze el az eszközt, amely ellenáll a medence terhelhetőségének, ha 
nem tudja a padló besorolását, konzultáljon egy építésszel vagy tervezővel a medence feltöltése 
előtt. Lásd a 22. oldalon található specifikációkat! 
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a gyárTó FigyelmezTeTése – FOlytatás

10. Soha ne használjon éles vagy szúró eszközt a Softub spa környékén illetve abban. Az éles 
vagy hegyes tárgyak felsérthetik a textil és a medence anyagát. 

11. Kezelje a motor egységet óvatosan! A belső alkatrészek leesés következtében károsodhatnak. 

12. Ne nyissa fel a motor egységet! Belül nincsenek a felhasználó által javítható elemek. Az eszköz 
felnyitása a garancia végét jelenti. 

13. A károsodás elkerülése érdekében a háziállatokat tartsa távol a Softub Spa-tól! 

14. A ’Journal of the American Medical Association’ (az Amerikai Orvosi Testület Szaklapja) szerint 
kutatások kimutatták, hogy az állapotos nők első pár hónapjában a terhességnek, illetve a közel-
jövőben gyermeket tervező nők számára ajánlatos elkerülni a melegvízű medencék illetve szaunák 
használatát. Konzultáljon orvosával mielőtt használja a Softub Spa-t amennyiben terhes, vagy úgy 
gondolja, hogy terhes.

15. A hosszú tartózkodás a forró vízben hipertermiát okozhat. A hipertermia akkor következik be 
amikor a test belső hőmérséklete a normális testhőmérséklet felé emelkedik. Tünetei között szere-
pel  
a letargia, fáradtság, álmosság, ájulás. A hipertermia a hőérzékelés hiányát okozhatja. A 
medencéből  
való kijutás is nehezülhet ezáltal, illetve a medencéből való kijutás igényének a hiánya, a 
fenyegető veszély tudatának a hiánya, veszély a terhes nőkre. Ezen következmények a fulladás-
veszélyt idézhetik elő! 

Figyelmeztetés: A kábítószerek, a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények használata nagy 
mértékben növeli a végzetes kimenetelű hipertermia kialakulásának esélyét. 

16. Ne töltse fel a Softub eszközét bármely vízlágyító eszközén keresztül, mivel ez károsíthatja 
a terméket 
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ÜzemBehelyezés 

a Helyszín megVálasztása 

Mielőtt kiválasztja a helyszínt, olvassa el a biztonsági utasításokat, a gyártó figyelmeztetéseit  
és a megfelelő és releváns beltéri vagy kültéri üzembe helyezés részeket tanulmányozza. 

Az Ön Softub medencéje teljes mértékben különálló és hordozható. Üzembe lehet helyezni egy  
udvaron, hajópadlón vagy beltéren. 

a. stRuktÚRa 

A medencét mindig helyezzük egy strukturálisan erős, relatíve sima és vízszintes talajra. Lásd  
a 22. oldalon található specifikációkat. A terhelés töltés kapacitásért. 

B. leeResztés 

Ne helyezzük a motort olyan helyre ahol víz érheti. 

C. elektROmOs

Ezt a terméket GFCI típusú megszakítóval kell összeköttetésbe helyezni. A GFCI-t minden alkalom-
mal ki kell próbálni használat előtt. Figyeljen a helyi szabályozásra! 
A medencét úgy tervezték, hogy maximális biztonságot nyújtson. Egy nem megfelelően vezetékelt 
áramkörbe csatlakoztatva az eszközt vagy egy hosszabbító használatával károsodhat a motor 
egység, melyet nem fed a garancia. 

d. elHelyezés: 

Olyan helyszínt válasszunk, mely nem fogékony az élősdi fertőzésekre. Ez segítséggel lehet a 
hangyák, termeszek és más rovarok elleni védekezésben. Illetve a mezei egér és a patkányok el-
len, melyek betelepülnének. Egy ilyen eset károsíthatja Softub-ját és nem vonatkozik rá a garancia! 

kÜlTéri ÜzemBe helyezés: 

Bármely felületre elhelyezheti a medencét. Győződjön meg arról, hogy nincsenek hegyes vagy 
éles tárgyak a medence alatt vagy körül az üzembe helyezés előtt. Ne helyezze olyan helyre a 
medencét, ahol kosz vagy szennyeződés kerülhet bele. További korlátozásokért ellenőrizze a helyi 
jogszabályokat. Például gyerekbiztos kapuk ügyében.

Az Ön kereskedője különböző kiegészítőket ajánlhat fel. Például kerti házat, medence kerítést,  
illetve hajópadlót. A könnyebb karbantartás, az energia hatékonyság növelése és a medence 
élettarta mának meghosszabbítása érdekében mindig használjon specifikusan gyártott védő 
borítást, melyet a kereskedőnél szerzhet be. 
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BeÜzemelési uTasíTások – FOlytatás

BelTéri BeÜzemelés 

A víz kifröccsenése veszélyt idézhet elő, kivéve ha a megfelelő vízelvezetés biztosított. Egy 
vízgyűjtő dézsa alkalmazása javasolt, mely alkalmas a medencéből kiömlő víz elleni védelemre. 
Megfelelő építőanyag kell, hogy használatra kerüljön a medence körül és az alatt. Vegye fi-
gyelembe a várható magas páratartalmat! A természetes szellőztetés vagy a mesterséges ventil-
láció segíthet fenntartani a kellemes környezetet és minimalizálni a magas páratartalom okozta 
kárt a környezetben. 

BeÜzemelési pRóBa-lista 

1. Forró vízű medencéje biztonsági csatokkal van ellátva. A feltöltés előtt győződjön meg arról, 
hogy a medence alá helyezte őket keresztben. Biztosítsa, hogy a csatok egyenesek és a medence 
sík felületen van.

2. Tegye a lid-et a medencére és próbálja ki a csatokat, hogy meggyőződjön arról, hogy azok 
megfelelően csatlakoztathatók.

3. A motor egységet helyezze egy szintre a Softub Spa-val. Igazítsa a motor egység tömlőit a 
medence alkatrészeihez! NE DUGJA BE AZ EGYSÉGET! 

4. Helyezze a három tömlő bilincset ( a kiegészítő táskából) a motor egység tömlőire. Tanács: 
győződjön meg arról, hogy a szorító nut van felül! 

5. Tolja a motor egységet a medence irányába, eközben irányítsa a tömlőket a medence alk-
atrészek fölé. Tanács: kezdje a légtömlővel – amely a legkisebb – tolja egészen addig amíg 
a tömlő vége eltakarja a medence fekete alkatrészét.

6. Csúsztassa a bilincseket a medence felé. Hagyjon látszani ¼’’-nyi tömlőt. Szorítsa meg a bilinc-
set, de nehogy túlhúzza, inkább legyen csak feszes – még mindig húzhat rajta ha esetleg szivárog 
a víz. Amennyiben medencéje rendelkezik lámpával, dugja be a kábelt a motorból a csatlakozóba. 

7. Az immáron csatlakoztatott motorral ellenőrizze, hogy a medence ott van, ahová szeretné 
tenni. Ne felejtsen el helyet hagyni az esetleges padlóburkolatnak, kilépőnek, lépcsőnek.  
Tanács: a medence megtöltve nem mozgatható! 
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BeÜzemelési próBa-lisTa – FOlytatás

8. Biztosítsa, hogy az összes gyűrődés ki lett simítva. Adjon hozzá 1-2 ‘’ vizet, ekkor álljon meg 
a feltöltéssel és adjon hozzá a vízhez egy evőkanál klórt a vízkezelési csomagból. 

9. Ekkor töltse fel a medencét, amíg a vízszint meg nem haladja 2’’-al a legfelső fúvókát. 

10. Amíg a medence töltődik, ellenőrizze a vízvezeték illesztések szigetelését. 

11. Helyezze áram alá a készüléket, majd kapcsolja be a medencét. 

12. Vegye elő a hab szigetelő darabot a kiegészítő csomagból és helyezze azt a motor és a 
medence közé. Most takarja le alul a habot a vinyl takaró Velcro-val. 

13. Nyissa ki a vízkezelési csomagot és kövesse az utasításokat és ajánlásokat a víz tesztelését és 
kezelését illetően. Olvassa el a vízkezelési részét ennek a leírásnak. Ennek elmaradása a garancia 
megsértéséhez vezethet.

14. Gratulálunk, medencéje most már a kívánt hőmérsékletre melegíthető. Nyomja meg 
a „Növel” gombot, hogy a víz melegebb legyen vagy a „Csökkent” gombot, hogy a víz lehűljön.
Úgy állítsa be a vízhőmérsékletet, ahogy Önnek legjobban megfelel. 

Minden esetben a medence tulajdonos felelősségi körébe esik, hogy megfeleljen a fenti 
követelmé nyeknek illetve, hogy követi a Biztonsági Figyelmeztetéseket. A Softub Inc. nem tehető 
felelőssé semmilyen olyan körülményből eredő kárral kapcolatban, mint például vízkiömlés, túlzott 
páratartalom vagy strukturális túlterhelés. Kérjük tegyen meg minden óvintézkedést, hogy biztosít-
ja medencéje évekig tartó élvezetét.
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ÜzemelTeTés 

Softub Spa-ját úgy terveztük, hogy könnyű legyen üzemeltetni és karbantartani. 

VízHO”méRséklet

A különböző beállítási lehetőségeket kipróbálva meg fogja találni az Önnek legjobban megfelelő 
vízhőmérsékletet. A thermostat automatikusan  be- és kikapcsol ha a hőmérséklet csökkenne, 
aztán eléri a beállított hőmérsékletet. 

A vízszivattyú 2 perces folyamatos működését követően medencéje  
automatikusan kijelzi a hőmérsékletet. „P” betű látható amikor  
a szivattyú nem működik. Hogy lássa a vízhőmérsékletet amikor  
a „P” betű felvillant a kijelzőn, nyomja meg a „JETS” gombot.  
2 perc múlva láthatóvá válik a vízhőmérséklet.
Hogy beállítsa a hőmérsékletet, nyomja meg a „fel” és a „le” 
nyilakat. A jelenlegi hőmérséklet beállítás 5 másodpercig  
lesz látható a „fel” vagy „le” gombok megnyomását követően. 

speCiális HO”méRséklet mód: 

A legmagasabb normális hőmérséklet a 40°C fok. De van egy speciális hőmérséklet mód, amely 
lehetővé teszi a medence 41°C fokos üzemeltetését.  Ehhez először állítsa be a hőmérsékletet 
40°C fokra, majd nyomja meg a JETS és a „fel” gombokat és tartsa őket lenyomva 10 másodpercig. 
Ezt követően a kijel zőn 41°C-ra emelkedik a kijelzett hőmérséklet.  Az „SP1” minden 5 másodper-
cben fel fog villanni, jelezve, hogy Ön ebben a speciális hőmérséklet módban van. 

FÚVókák 

Amikor a víz a kiválasztott hőmérsékletet felvette, a fúvókák nem lesznek 
bekap csolva. Ha használni kívánja a medencét, a „JETS” gomb aktiválja az 
időzítőt, mely felülírja a kiválasztott hőmérsékletet. Ez 20 perces időtartamra 
bekapcsolja a fúvókákat. 
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ÜzemelTeTés – FOlytatás

szu”Rés 

A medence automatikusan működésbe lép amikor úgy ítéli meg, hogy szűrés szükséges. Amikor a 
szűrési ciklusban működik a medence a szűrő jel világítani fog. Az eszköz úgy van gyárilag beállít-
va, hogy két 15 perces szűrési ciklust folytasson le 24 óra leforgása alatt. Ezek 12 óránként zajlanak 
le az eszköz első üzembe helyezésétől számítva. 

OzOne* 
(amennyiben eszköze felszerelt ózonnal)

Az Ózon egy olyan gáz amelyet a vízfertőtlenítés elősegítéséhez alkalmaznak. Az ózon segíti a 
vízben lévő szennyeződések oxidációját.

leVegO” ellenO”Rzés

A fő légszabályozó szelep  a motor egység irányító paneljén helyezkedik el. Hogy megnyissa a lég-
szabályozót, forgassa a kapcsolót órajárással ellentétesen egy negyednyit. Hogy lezárja a levegő 
szabályozót, forgassa a kapcsolót az óra járásának megfelelően. Minden egyes fúvóka is egyedileg 
állítható a fúvókafej mozgatása által. Miután befejezte az eszköz használatát, a légszabályozót ki 
kell kapcsolni,  hogy a külső levegő bejutása ne gátolja a vízmelegítést. 

A választható fúvókákkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Softub kereskedőjével! 
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sOFtspaRkle multi-COlOR led Fény 

Néhány Softub SoftSparkle Multi-Color LED fénnyel felsz-
erelve készül. Ez az opcionális fény 10 különböző fényhatást 
kölcsönöz medencéjének. Ha medencéje fel van szerelve 
ezzel  
a fénnyel, a következő utasítások elmagyarázzák a fényt és 
működését. 

A   SoftSparkle Multi-Color LED fény egy 12 klaszteres LED 
RGB (piros, zöld, kék). 4 piros, négy zöld és négy kék lám-
pája van. Ez a fény 10 különböző világítási módozatra  
programozható. Ezek a 
- Fehér
- Spectrum Lassú Tánc
- Napkitörés
- Kék
- Piros
- Zöld
- Magenta Fade
- Tidal Fade
- Utóégető Fade
- Színkitörés

Az egység a következő módon működik: 

A fény gomb megnyomásával az eszköz úgyanabban a módban kezdi meg működését mint ame-
lyben  
előzőleg működött. Például: ha a fény fehér volt amikor kikapcsolta, szintén fehér lesz ha pár nap 
elteltével bekapcsolja. 

kOmBináCiós záR: 

Softubja fel van szerelve egy  védett kombinációs zárral, mely a 
rögzítő szíjak végén helyezkedik el. A zár 0-0-nál nyílik gyárilag. 
Hogy új kódot állítson be, nyissa ki a kapcsot majd egy kis heggyel 
rendelkező tárgy  
segítségével – pl. golyóstoll – nyomja meg a reset gombot. Forgassa 
a megfelelő számhoz a számlálót miközben lenyomva tartja a reset  
gombot, majd eressze el a gombot.
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speciális Üzemelési módok 

Softub-ja kétféle speciális üzemelési módot ismer, az Overnight módot és a Energy Saver Módot 
(Éjszakai Üzemmód és Energiatakarékos üzemmód). Az Overnight (Éjszakai üzemmód) 12 órára 
standby-ba helyezi készülékét és lehetővé teszi annak további 12 órán át történő használatát. 
Standby módban az eszköz normálisan fog működni, de nem kezd el melegíteni amint a víz  
lehülését érzékeli. 
 Ha azt szeretné, hogy készüléke standby módban is felfűtsön a kívánt hőmérsékletre, ez a „JETS” 
gomb megnyomásával lehetséges. Amint elérte a beállított hőmérsékletet, az eszköz vissza 
fog kapcsolni Stanby üzemmódba. A fűtés közbeni azonnali visszatéréshez standby üzemmódba  
egyszerűen újra nyomja meg a JETS gombot. 

éjszakai Üzemmód

Az éjszakai mód egy 12 órás ciklusban működik. Amikor először bekapcsolja az eszköz standby-
ba fog kapcsolni a következő 12 órára. Ezt követően a következő 12 órában normál üzemmódban 
fog működni. Például, ha nem szeretné, hogy készüléke este nyolctól reggel nyolcig egyfolytában 
üzemeljen, akkor este nyolckor kell bekapcsolnia az Overnight Üzemmódot. 

Az Overnight Üzemmód aktiválható a LIGHT + JETS  + „fel”gombok lenyomásával és tartásával,  
10 másodpercen keresztül, amíg a „12”-es jel fel nem villan a kijelzőn. Ebben az üzemmódban  
a melegítő és a szűrő lámpák kétszer fognak felvillani minden 15 másodpercben.  Az üzemmód  
deaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a LIGHT +JETS + V gombokat 10 másodpercig,  
amíg a „12” fel nem villan a panelen. 

eneRgiatakaRékOs Üzemmód

Energiatakarékos üzemmódban medencéje csak naponta egyszer fog felmelegedni a beállított 
hőfokra. Ha minden nap ugyanabban az időpontban használja medencéjét, ez meggátolja az esz-
köz felesleges többszöri felfűtését. Ez az üzemmód szintén hasznos amikor pár napra távol marad, 
ls minimalizálni szeretné az eszköz által fogyasztott energiát. 

Az Energiatakarékos Üzemmód a LIGHT és a „fel” gombok lenyomásával és  10 mp-ig történő 
lenyom va tartásával érhető el, akkor aktiválódik, amikor a „24” feltűnik a panelen. Amíg ebben  
az üzemmódban van az eszköz a szűrő lámpa 10 mp-enként fog felvillanni. Ennek az üzemmódnak  
a deaktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a LIGHT és a JETS gombokat.
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karBanTarTás 

Vízkezelés 

A vízkezelés nagyon fontos tényező a medence élvezetes használata szempontjából. A Softcare 
anyagok használata erősen ajánlott.

Figyelmeztetés: A megfelelő kémiai karbantartás kritikus azzal kapcsolatban, hogy az eszközt 
élvezők biztonságban lehessenek és egészségüket megőrizzék. Kérjük minden esetben olvassa el  
a vegy szerekhez nyújtott tájékoztatót. 

A leggyakoribb problémák, melyek a Softub medencét károsíthatják: 

1. Nem megfelelő Ph érték 
A nem megfelelő Ph érték károsíthatja a medence anyagát és a motort. 

2. A fedél fenthagyása és a fúvókák bekapcsolásának elmaradása amikor hozzáadják 
a vegy szereket. 

3. Nem megfelelő vegyszerek használata
A Sodium Dichlor az ajánlott típusú fertőtlenítő szer. Könnyen oldódik és semleges a Ph értéke,  
így minimalizálja  azt a hatást melyet a fertőtlenítő gyakorol a Ph egyensúlyra. A Sodium Dichlor  
az egyetlen jóváhagyott fertőtlenítő a Softub-hoz. 

4. Túlklórozás 

5. A víz kémiájának nem megfelelő fenntartása 
Ezt legalább kétszer ajánlott ellenőrizni hetente. Elhanyagolása esetén károsodhat a medence. 
A fenti figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károk esetén a felelősség 
kizárólag a tulajdonost terheli. 

Figyelmeztetés: Rázás alkalmazásáVal megszegi a gaRanCiát.        
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Víz FerTo”TleníTés
 
Megfelelő gyógyvíz karbantartást nem csak igényli a megfelelő pH-t és a teljes lúgosság

szinten, azt is megköveteli , hogy  hatékony legyen a fertőtlenítés, hogy ellenőrizzék és meg-
akadályozzák a baktériumok növekedését. Melegített víz és egy magasabb fürdőző terhelési arány 
eredményezhet fokozott kihívásokat -  nagy  szappan, dezodor, parfüm, a 0természetes olajok 
és egyéb kozmetikumok lerakódásának esélye. Annak érdekében, hogy ezeket a problémákat 
megelőzze, nagyon fontos, hogy olyan termékeket használjon, amely speciálisan a Softub gyárt-
mánya. A Fertőtlenítő megöli a baktériumokat a vízben.

A Softubban  nátrium diklór szemcsés klórt kell használni. Ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb 
fertőtlenítő elérhető. Adjunk hozzá körülbelül 1-2 evőkanállal, hogy maradék klórt hozzunk létre 
a vízben. Ezután keressük meg a klór tesztcsíkokat, és adjunk hozzá klórt, ha szükséges. A szintet 
ellenőrizni és beállítani szükséges minden egyes használat után. A klór mennyiségét az határozza 
meg, hogy mennyit használja az eszközt, illetve mennyi szennyeződés jut a medencébe.   
A fertőtlenítőt a fedél nyitott állapotában, a fúvókák működése mellett alkalmazzuk. 

a. ajánlOtt Víz egyensÚly 

Szabad elérhető Klór maradvány: 2-3ppm 
pH: 7.4-7.8 (ideális a 7.6)
80-120ppm
Kálcium keménység: 50-150ppm
Összes bontott szilárdanyag tartalom 1.500 ppm alatt 
Minden használat után ellenőrizze a víz kémiai összetételét, de nem ritkábban mint heti kétszer.  
Kerülje el az alacsony pH szintet, hiszen az rendszerint a garancia megszegését jelenti.

B. HOzzáadOtt VegyszeRek

1. Tesztelje a víz kémiai összetételét a hozzáadott vegyszer alkalmazása előtt. Amint a vegy-
szereket hozzáadják, nem fognak pár órán át megfelelő teszt eredményeket kapni. 

2. A vegyszert a fedél nyitott állapotában, a fúvókák működése mellett alkalmazzuk. 

3. A lebegő vegyszereket soha ne alkalmazzuk. 

4. Ionizálót, gáz klorizálót, illatanyagot, sót vagy szappant ne használjunk, kivéve ha jóvá van 
hagyva a Softub által. Konzultáljon kereskedőjével. 

Ürítse ki és töltse meg újra Softub-ját tiszta vízzel 2-3 alkalommal évente vagy amint nem lesz 
átlátszó.
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szu”ro”ő TiszTíTás 

Tisztítsa meg a szűrőt legalább havonta egyszer használattól függően. Hogy ezt megtegye, távolít-
sa el a szűrőt forró vízben, távolítsa el a külső alkatrészt és kövesse a szűrőtisztító üvegen található 
utasításokat. Ne próbálja meg  eltávolítani vagy felhelyezni a szűrőt, kivéve ha a szűrő konnektor 
meleg. 

megtÖltés és leeResztés 

Ürítse ki és töltse meg újra Softub-ját tiszta vízzel 2-3 alkalommal évente vagy amint nem lesz 
átlátszó.

Ne töltse meg medencéjét 40°C foknál melegebb vízzel!

a BelsO” anyag tisztítása 

A medence belső anyagának tisztítását szappanos vízzel és puha szivaccsal végezze el. Ne használ-
jon tisztítási segédanyagokat, mint gyapjú, kefe stb.

Ha a medence anyaga megsérül, konzultáljon kereskedőjével. 
  

táROlás és szállítás 

A könnyebb tárolás és szállítás érdekében őrizze meg a medence eredeti dobozát. Mielőtt vissza  
csomagolja, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és száraz. 
A medence és a fedél vízszintesen tárolandó! 

FOntOs:  Győződjön meg arról, hogy ne kerüljön semmi a medencére amikor tárolják. 
Ne tartsa üresen napfényben. 

Szállításhoz megfelelően rögzítse.
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Vízszint: 

A víz szintje mindig legyen legalább 2”-al a legfelső fúvóka felett! 

leatHeR teX

A medence külső része, a fedél és a motor egység LEATHER TEX-ből készült amely kifejezetten  
ellenáll a rozsdának, töréseknek, elszíneződésnek. 

a. tisztítás 

  A medence belső anyagának tisztítását szappanos vízzel és puha szivaccsal végezze el.  
Ne használjon tisztítási segédanyagokat, mint gyapjú, kefe stb.
Ha a medence anyaga megsérül, konzultáljon kereskedőjével.

B. napFénynek kitettség 

Amennyiben kültéren helyezi el medencéjét erősen ajánljuk egy Softub Védő Borítás használatát, 
melyet kereskedőjénél szerezhet be. Ez megvédi a terméket az UV sugárzástól, az esővizet  
a medencén kívül tartja, és a felszínét tisztán tartja. 

C. jaVítás 

 Ha a medence külső anyaga megsérül, konzultáljon kereskedőjével.

téliesítés/ Használat szÜneteltetése 

Ha vakációra megy, vagy hosszabb időn át nem kívánja használni az eszközt, a fedélt fent kell 
hagynia, a légszabályzó szelepet zárt állapotban, és a hőmérséklet szabályozót 27°C -ra kell 
állítani. Ezzel megelőzi az eszköz megfagyását. 
Ha hosszabb időre szünetelteti az eszköz használatát, mindenképp engedje le a vizet. Helyezze  
fel a fe delet. A tömlőket tartsa lefordított állapotban.
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jaVíTás 

Eszközét úgy tervezték, hogy minimalizálják a szervizelési követelményeket. A motor egységben  
nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. 
NE nyissa ki a motor fedelét, mivel ez a garancia végét jelenti. Ha valami működési problémát 
tapasztal, gondosan tanulmányozza a következő hibaelhárítási lehetőségeket: 

hiBaelháríTás 

Probléma: A medence csatlakoztatva van, de semmi nem működik. 
Oka: A medence vezetékelése talán nem megfelelő. A GFCI csak akkor működik, ha a vezetékezés 
megfelelő. 
Megoldás: Konzultáljon egy villanyszerelővel. 

Probléma: A kijelző „IPS”-t vagy „IP5”-t ír ki és az eszköz nem működik. 
Oka: Az eszköz nem elégséges elektromos hálózatra lett csatlakoztatva és szándékosan kikapcsolta 
magát. 
Megoldás: Konzultáljon egy villanyszerelővel. 

Probléma: A LED hőmérséklet kijelzője világít
Oka: A víz túl forró,  vagy hiba van a vezérlésben 
Megoldás: 

1. Hagyja a vízhőfokot 38°C alá esni;

2. Ha a kijelző még mindig világít, vigye el a motort kereskedőjéhez. 

Probléma: Nem sikerül működésbe hozni a fúvókákat
Oka: Feszültség probléma lépett fel vagy mechanikai hiba vagy a motorban vagy a GFCI-ben. 
Megoldás: Ellenőrizze, hogy a LED hőmérséklet kijelző bekapcsolt állapotban van.  Ha a lámpák 
világítanak:  

1. Nyomja meg a JETS gombot, ha a motor egység folytatja a működést, a vízhőmérséklet elérte 
a beállított értéket.

2. Ha a motor még mindig nem kapcsol be, állítsa a hőfokot 40°C fokra. Ha a fűtés lámpa világít 
és a szivattyú nem működik, húzza ki az eszközt és pár óra elteltével ismételje meg a hibaelhárítás 
lépéseit. 
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hiBaelháríTás – FOlytatás

Probléma: Nincs LED hőmérséklet kijelző 
Oka: a motor egység teljesítményének elvesztése 
Megoldás: 

1. Konzultáljon egy villanyszerelővel; 

2. Vigye el a motort a kereskedőjéhez 

3. Ellenőrizze, hogy nem túl meleg-e a víz. 

4. Ha a probléma nem múlik el, vigye el az eszközt a kereskedőjéhez. 

Probléma: Gyenge fúvókák
Oka: Levegő vagy szilárd akadály a vezetékrendszerben. Ha éppen most lett feltöltve 
a medence, a problémát valószínűleg levegő okozza. 
Megoldás: 

1. nézze meg, hogy biztosan be vannak-e kapcsolva a fúvókák, 

2. győződjön meg, hogy a víz szintje legalább 2 ‘’-al meghaladja a legfelső fúvókát. 

3. Győződjön meg, hogy nem takarja el dugó vagy más akadály a levegő szívó rendszert. 

4. Kapcsolja a fúvókákat pár alkalommal ki és be, hogy megtisztítsa a levegőt. 

Probléma: Minden fúvóka elvesztette erejét működés közben.  
Oka: Akadály a vezetékekben 
Megoldás: Távolítsa el a szűrőt és kövesse a 17. oldalon található utasításokat. 
Ha a probléma nem oldódik meg, vigye el az eszközt kereskedőjéhez.
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hiBaelháríTás – FOlytatás

Probléma: Az egyik fúvóka elvesztette erejét. 
Oka: A fúvóka zárva van vagy akadályozva van. 
Megoldás: A fúvóka belsejében egy szilárd akadály van. Távolítsa el a fúvókát 
a kereskedő utasításainak megfelelően. Tisztítsa ki és cserélje ki. 

Probléma: Nem lehet lezárni a levegőt a fúvókákhoz 
Oka: A légszabályozó szelep nincs teljesen zárva. 
Megoldás: Kapcsolja be és ki egy párszor a levegő ellenőrzőt. 

Probléma: A medence nem fűt fel a beállított hőmérsékletre. 
Oka: A környezet nem megfelelő a medence számára, hogy megfelelően fűtsön. 
Megoldás: 

1. Hogy gyorsabban fűtsön, teljesen kapcsolja le a légszabályozót.  

2. Igazítsa a fedelet a medencére 

3. Állítsa be a hőfokot 40°C-ra. 

Probléma: A medence vagy a motor egység szivárogtatja a vizet
Oka: Általában ott jut be a víz, ahol a motor egység érintkezik medencével. 
Ezt kondenzációs nedvességnek hívják 
Megoldás: 

1. Szárítsa ki a területet, 

2. ellenőrizze, hogy a tömlő bilincsek meg vannak húzva, 

3. azonosítsa a szivárgó víz eredetét 

Probléma: A légszabályozó ki-be kapcsol 
Oka: A medence automatikusan ozone-t adagol 
Megoldás: 

1. Nem szükséges, a medence teszi amit tennie kell. 

21



  speciFikációk

 
 Softub 140  Softub 220  Softub 300+

KapacitáS 
Ülések :  1-2 felnőtt 3-4 felnőtt  5-6 felnőtt
Víz:  530L  833L  1136L

Medence
Külső méretek:  150cm 180cm   200cm
belső méretek:  130cm  150cm   170cm
Össz. magasság:  61cm 61cm   69cm
Vízmélység:          48cm 48cm   53cm
fúvókák száma:    4  5   7

Motor egySég
Külső kerület:   51cm  51cm   51cm
Magasság:       69cm  69cm   69cm

tÖMeg
Medence:     23kg     32kg    36kg 
(szárazon)  
Lid :  9kg   11kg   14kg
Motor egység:  18kg   18kg    18kg
Vízzel:  655kg   962kg   1245kg
padló terhelhetőség  610kg/m2  610kg/m2   690kg/m2

elektROmOs adatOk 

230V 50Hz 6amp 1400W
GFCI megszakítóhoz való csatlakozás szükséges. Egyéb követelmények és előírások helyszínenként  
változnak Konzultáljon szakképzett villanyszerelővel! 

115V 60Hz 12amp 1400W 

A vezeték GFCI-vel felszerelt – saját áramkör szükséges. Egyéb követelmények és előírások 
helyszínenként változnak. Konzultáljon szakképzett villanyszerelővel amennyiben szükséges!

Az összes itt feltüntetett adat körülbelüli érték. 
A specifikáció értesítés nélkül változhat.

Az engedélyezés részleteivel kapcsolatban keresse Softub kereskedőjét! 
Az engedéllyel kapcsolatos jogok és megszorítások államról államra és országról országra vál-
toznak.   
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A Distinctive Product Configuration egy bejegyzett márkajelzés az Egyesült Államokban. 

A könnyebb referálás érdekében töltse ki az alábbi hiányzó részeket: 

tuB széRiaszám:  ……………………..

mOtOR széRiaszám: ………………….

Látogasson meg minket online a www.softub.com oldalon!
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