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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
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A medence adatai 

Masszázsmedencéje gyári száma 

Medencéje sorszáma/gyártási száma a gépház belsejében található, illetve szerepel a vásárláskor kapott 
dokumentumokon is. A gépház ajtaját az 5 nyomógombos vezérlőegység alatt találja. A gyártási szám és a 
medence típusa mindenképpen szükséges a masszázsmedence regisztrációjához és a garancia aktiválásához. 
Kérjük, jegyezze fel a kért információkat az alábbi helyre. 

 

VÁSÁRLÁS DÁTUMA: ________________________________________________________________________ 

KERESKEDŐ: _________________________________________________________________________________ 

MODELL: _____________________________________________________________________________________ 

GYÁRI SZÁM: _________________________________________________________________________________ 

Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi használati útmutatót, mivel az fontos és nélkülözhetetlen információkat 

tartalmaz masszázsmedencéje biztonságos beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolatban.  

FONTOS: A Watkins Wellness fenntartja a jogot a specifikációk és design egyoldalú, előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatására.  

Freeflow masszázsmedencék mérete és súlya 

Modell Férőhely Szélesség Magasság Mélység Száraz súly Űrtartalom 
Mini 2 fő 183 cm 71 cm 119 cm 115 kg 450 liter 
Tristar 2 fő 178 cm 79 cm 178 cm 135 kg 700 liter 
Azure 4 fő 203 cm 84 cm 160 cm 150 kg 850 liter 
Azure Premier 4 fő 203 cm 84 cm 160 cm 165 kg 900 liter 
Cascina 4 fő 173 cm 81 cm 160 cm 130 kg 700 liter 
Excursion 5 fő 218 cm 84 cm 196 cm 190 kg 1100 liter 
Excursion Premier 5 fő 218 cm 84 cm 196 cm 205 kg 1100 liter 
Monterey 7 fő 221 cm 87 cm 196 cm 170 kg 1200 liter 
Monterey Premier 7 fő 221 cm 87 cm 196 cm 190 kg 1200 liter 
 

Minden Freeflow medence 5m²teljes szűrőfelülettel rendelkezik Mini modellünk kivételével, melynek teljes 

szűrőfelülete 2,5 m².  

FIGYELEM! HASZNÁLAT ÉS BEÜZEMELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 

Jelen használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása balesetet, személyi sérülést vagy 

masszázsmedencéje súlyos meghibásodását, károsodását okozhatja, melyért a Watkins Wellness nem vállal 

felelősséget! A legtöbb országban a medence telepítése engedélyhez kötött az elektromos áramkörök kültéri 

használata, kiépítése miatt, illetve a kültéri fedett építmények telepítése is lehet engedélyköteles. Továbbá 

vannak bizonyos lakóközösségek, ahol kerítés és/vagy önműködő kapu kiépítése szükséges, hogy a gyermekek 

felügyelet nélkül ne juthassanak a masszázsmedence közelébe. Keresse fel a helyi építési hatóságot az Ön 

lakóhelyére vonatkozó előírások, szabályok és korlátozások miatt. Kereskedője is szívesen ad felvilágosítást a 

fentiekkel kapcsolatban is. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

(KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS MARADÉKTALANUL 

TARTSA BE AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT!!!) 

 

VESZÉLY!!! – NE UGORJON BELE A 

MEDENCÉBE! A MEDENCÉBE VALÓ UGRÁS 

SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST VAGY AKÁR 

HALÁLT IS OKOZHAT! 

 

GYERMEKEK VESZÉLYEZTETÉSÉNEK 

ELKERÜLÉSE 

VESZÉLY!!! – VÍZBEFULLADÁS 

Tegyen meg minden lehető óvintézkedést, hogy 

felügyelet nélkül hagyott gyermekek NE tudjanak 

medencéjéhez jutni. A balesetek elkerülése végett 

gyermekek kizárólag felnőtt felügyelettel 

használhatják a masszázsmedencét. 

 

FIGYELEM! 

● Balesetek és az esetleges sérülések elkerülése 

végett gyermekek kizárólag felnőtt felügyelettel 

használhatják a masszázsmedencét. 

● Sérülések elkerülése végett csökkentse a 

medence vizének hőmérsékletét, ha gyermekek 

használják azt. A kis gyermekek különösen 

érzékenyek a meleg vízre. 

 

MINDIG: 

● Gyermeke biztonsága érdekében használat után 

mindig zárja be medencéje thermotetejének 

gyermekbiztonsági zárját. Minden thermotetőnk 

megfelel az ASTM F1346-91 thermotetők 

biztonságára vonatkozó szabványoknak.  

● Mindig ellenőrizze a medence vízhőmérsékletét, 

mielőtt gyermeke használná a masszázsmedencét. 

● Figyelmeztesse gyermekeit, hogy a nedves 

felületek csúszásveszélyesek. Bizonyosodjon meg 

arról, hogy gyermekei biztonságosan és óvatosan 

lépnek be illetve hagyják el a medencét. 
 

SOHA: 

● Ne engedje, hogy gyermeke felmásszon a 

masszázsmedence thermotetejére. 

● Ne hagyja, hogy gyermekei felügyelet nélkül 

bejuthassanak a medencébe. 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE 

VESZÉLY!!! – ÁRAMÜTÉS 

● Kizárólag földeléssel ellátott áramforrást 

használjon. 

● Ne ássa be az elektromos kábelt. Az elektromos 

kábel beásása illetve a beásás során felmerülő 

problémák halálos áramütést vagy súlyos személyi 

sérülést okozhatnak.  

● A vezérlő egységben található földelt csatlakozó 

lehetővé teszi egy minimum 6 mm² réz vezető 

csatlakoztatását, mellyel csatlakoztathatja a fém 

eszközöket, fém szivattyút, fém burkolatú 

elektromos eszközöket vagy 1,5 méternél rövidebb 

vezetékeket a helyi szabályozásnak megfelelően. 

 

FIGYELEM! 

● Az áramütés lehetőségének minimalizálása 

érdekében mindig azonnal cseréltesse ki a sérült 

elektromos vezetéket. Ennek elmulasztása 

áramütéshez vezethet.  

● Masszázsmedencéjét az Ön és medencéje 

biztonsága érdekében áram-védőkapcsolóval (RCD) 

láttuk el. Ez egy kiemelten fontos biztonsági eszköz, 

melynek megfelelő működéséhez kérjük, 

rendszeresen ellenőrizze azt, az Elektromos 

konfigurációval foglalkozó fejezetben foglaltak 

szerint. 

● A masszázsmedence vezérlődoboza rendelkezik 

földelt csatlakozóval. Az áramütés lehetőségének 

minimalizálás érdekében ezt a csatlakozót szigetelt 

réz vezetékkel kösse össze az alpanellel vagy 

áramszolgáltatással. Az erre használt vezeték 

méretei és tulajdonságai legyenek megegyezőek a 

medence áramforrását szolgáltató elektromos 

vezető méretével és tulajdonságaival. Emellett egy 

vezeték-összekötő egységet is talál a 

vezérlődobozon kívül a helyi földeléshez való 

csatlakozáshoz. Ez a csatlakozó lehetővé teszi egy 

minimum 8 mm² réz vezető csatlakoztatását, 

mellyel csatlakoztathatja a fém eszközöket, fém 

szivattyút, fém burkolatú elektromos eszközöket 

vagy 1,5 méternél rövidebb vezetékeket a helyi 

szabályozásnak megfelelően. Az áramellátásról való 

leválasztáshoz szükséges egységnek, csatlakozónak 

azonnal elérhetőnek kell lennie, de a medencétől 

számított minimum 1,5 méter távolságon kívül kell 

esnie.   
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● Medencéjének rendelkeznie kell egy megfelelő 

áramkör megszakítóval az összes nem földelt 

elektromos vezeték miatt.  

● Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az áram-

védőkapcsoló (RCD) hibátlanul működik. Nyomja 

meg a „Test” gombot. Várjon 30 másodpercet, majd 

kapcsolja le a megszakítót „OFF” pozícióba, ezután 

kapcsolja vissza „ON” pozícióba (felfelé). 

Amennyiben bármelyik RCD áram-védőkapcsoló 

nem a fentiek szerint működik, előfordulhat, hogy a 

medence elektromos rendszere nem működik 

megfelelően, így Ön áramütést szenvedhet. 

Kapcsoljon le minden áramkört, áramtalanítsa a 

medencét és ne használja addig, amíg egy képzett 

szakember nem azonosította és javította a hibát.  

FONTOS: Amennyiben nem vár 30 másodpercet a 

masszázsmedence áramellátás jelzője tovább 

villoghat – ekkor ismételje meg a folyamatot.  

 

VESZÉLY!!! – ÁRAMÜTÉS 

● A medencét minimum 1,5 méter távolságba 

telepítse bármilyen fém felülettől. A medencét 

abban ez esetben telepítheti 1,5 méternél közelebb 

bármilyen fém felülethez, ha ezen felületek 

minimum 6 mm² merev réz vezetővel csatlakoznak 

az áramelosztóban található földeléshez (az USA 

nemzeti szabványai szerint). 

● Úgy telepítse masszázsmedencéjét, hogy a 

vízelvezető csatorna vagy lefolyó minél távolabb 

essen a medence elektromos berendezésitől és 

eszközeitől. 

● A medence 1,5 méteres körzetében ne helyezzen 

el semmilyen elektromos készüléket (pl.: TV, 

telefon, rádió, világítás). Amennyiben figyelmen 

kívül hagyja a fenti utasításokat és elmulasztja 

betartani a medence és az elektromos eszközök 

közötti biztonságos távolságot, az áramütést, ezáltal 

súlyos testi sérüléseket vagy halált is okozhat, ha az 

elektromos eszköz a medencébe esik.  

 

MINDIG: 

● Bizonyosodjon meg arról, hogy medencéje 

megfelelően van csatlakoztatva az áramellátáshoz. 

Telepítéshez kérje képzett szakember segítségét. 

● A medence vizének leeresztése vagy javítási 

munkák előtt mindig áramtalanítsa 

masszázsmedencéjét. 

● Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az áram-

védőkapcsoló (RCD) hibátlanul működik. 

SOHA: 

● Ne használja a masszázsmedencét, ha a gépház 

ajtaja el van távolítva. 

● Ne tároljon semmilyen elektromos eszközt a 

medence 1,5 méteres körzetén belül. 

● Ne használjon hosszabbítót a masszázsmedence 

áramellátáshoz való csatlakoztatásához, mivel az 

nem biztos, hogy megfelelően földelt, így az 

balesetveszélyes lehet. Hosszabbító használata 

elektromos feszültség csökkenést okozhat, mely a 

motor túlmelegedését és annak károsodását 

okozhatja. 

● Ne nyissa ki az elektromos vezérlő dobozt, mivel 

az nem tartalmaz a felhasználó által szervízelhető 

alkatrészeket. 
 

VESZÉLY!!! – SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE 

● NE ÜLJÖN a szűrőegység közvetlen közelébe 

illetve a vízbeszívó felületre, mivel az 

a, szűrőszivattyú teljesítményének 

csökkenését okozhatja. 

b, alkatrészek károsodását okozhatja.  

● A fentiek továbbá testi sérüléshez vezethetnek, 

emiatt ha bármilyen alkatrész meghibásodását 

észleli a szűrőegység közvetlen közelében, 

haladéktalanul cserélje azt. 

● A személyi sérülések elkerülése érdekében SOHA 

NE nyúljon a szűrőegységbe (pl.: ne vegye ki a 

szűrőkosarat, ne cseréljen szűrőbetétet, stb.) ha a 

masszázsmedence működik, vagy bekapcsolt 

állapotban van.  

● A szívószerelvények az Ön medencéjének 

szivattyúteljesítményéhez igazodnak, emiatt soha 

ne cserélje az eredetinél kisebb teljesítményű 

szivattyúhoz tartozó szerelvényre. 

● A medence és annak környezete 

csúszásveszélyes. A nedves felületek kifejezetten 

csúszásveszélyesek lehetnek. Kérjük, kiemelt 

óvatossággal és odafigyeléssel lépjen be illetve 

hagyja el a medencét. 

● Ne üzemeltesse a medencét törött vagy hiányzó 

szívószerelvényekkel. 

● Fertőző megbetegedésben szenvedő személyek 

nem használhatják a medencét. 

● A laza vagy lelógó tárgyakat (pl.: ruházat, hosszú 

haj, nyaklánc, stb.) tartsa mindig távol a forgó 

befúvóktól vagy más mozgó alkatrészektől.  
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GYÓGYSZEREK ÉS ÉLVEZETI CIKKEK 

MELLÉKHATÁSAI 

● Az alkohol és a kábítószer használat 

eszméletvesztést okozhat, mely vízbefulladáshoz 

vezethet. 

● Gyógyszeres kezelés alatt álló személyek 

konzultáljanak kezelőorvosukkal a 

masszázsmedence használata előtt. Bizonyos 

gyógyszerek szédülést, aluszékonyságot, 

magas/alacsony vérnyomást vagy szív- és 

érrendszeri problémákat okozhatnak. 

● Aluszékonyságot, álmosságot okozó gyógyszerek 

szedése (pl.: nyugtatók, bizonyos allergia 

gyógyszerek és véralvadásgátlók) mellett NE 

használja a masszázsmedencét. 

 

MASSZÁZSMEDENCE HASZNÁLAT ÁLTAL 

BEFOLYÁSOLT EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK 

ÉS ÁLLAPOTOK 

● Állapotos hölgyek kizárólag kezelő orvosukkal 

való egyeztetés után használhatják a medencét. 

● Túlsúlyos, szív- és érrendszeri megbetegedésben 

szenvedők, keringési és vérnyomás problémával 

rendelkezők illetve cukorbetegek mindenképpen 

konzultáljanak kezelőorvosukkal a 

masszázsmedence használata előtt. 

 

SZENNYEZETT VÍZ 

● Medencéje vizét mindig tartsa tisztán, 

fertőtlenítse rendszeresen a Watkins Wellness által 

ajánlott, megfelelő vegyszerekkel. 

Masszázsmedencéje vizének ajánlott értékei: 

 

Szabad klór: 1-3 ppm Teljes lúgosság: 40-120 

ppm 

pH érték: 7.2-7.8  Vízkeménység: 75-150 

ppm 

 

FONTOS: Kapcsolja be és működtesse legalább 10 

percig a befúvókat, ha bármilyen vegyszert ad 

masszázsmedencéje vizéhez. 

● Havonta legalább egyszer alaposan tisztítsa meg a 

szűrőket a lerakódásoktól és szennyeződésektől, 

mivel azok negatívan befolyásolhatják a befúvók, a 

termosztát és az egész medence teljesítményét.  

 

HIPERTERMIA/HŐGUTA ELKERÜLÉSE 

● Hosszú ideig tartó, magas hőmérsékletű vízben 

való tartózkodás hipertermiához vezethet. A 

hipertermia egy olyan kifejezetten veszélyes 

állapot, mely során testünk belső hőmérséklete 37 

°C fok feletti értéket ér el. A hipertermia tünetei 

közé tartoznak a veszélyérzet elmúlása, a hőérzet 

eltompulása, annak a felismerésnek az elmaradása, 

hogy a medence elhagyása szükséges. Okozhat 

továbbá eszméletvesztést, így vízbefulladást illetve 

állapotosok esetében a magzat halálát.  

VIGYÁZAT! Az alkohol, kábítószerek és bizonyos 

gyógyszerek használata nagyban megemeli a 

halálos hipertermia kockázatát.  

 

SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE 

● Soha ne fűtse masszázsmedencéje vizét 40 °C-nál 

magasabb hőmérsékletre. A felnőtt felhasználók 

egészsége szempontjából biztonságos 

vízhőmérsékleti tartomány 38 °C és 40 °C között 

található. Alacsonyabb (26-32 C°) hőmérséklet 

ajánlott hosszabb (10 percet meghaladó) medence 

használat esetén, illetve akkor, ha gyermekek is 

használják azt. Hosszú ideig tartó, magas 

hőmérsékletű vízben való tartózkodás 

hipertermiához vezethet. 

● Állapotos vagy feltehetően állapotos személyek 

ne tartózkodjanak 38 °C-nál melegebb vízben, 

medence használat előtt pedig mindenképpen 

konzultáljanak kezelőorvosukkal. Ezek 

elmulasztása súlyos és maradandó 

egészségkárosodást okozhat a magzatban. 

● Kimerítő sporttevékenység után közvetlenül NE 

használja a masszázsmedencét. 

 

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE 

● Medence használat előtt mindig ellenőrizze a 

vízhőmérsékletet egy megbízható, pontos hőmérő 

segítségével az égési sérülések elkerülése 

érdekében. 

● Ezután ellenőrizze a vízhőmérsékletet kezével is, 

hogy megbizonyosodjon a megfelelő hőfokról. 

 

BIZTONSÁGI JELZÉS 

Minden Freeflow masszázsmedencéhez 

mellékelünk egy biztonsági jelzést, melyet Önnek, 

mint felelős tulajdonosnak kötelessége a medencén 

jól láthatóan elhelyezni. A biztonsági jelzést 

felhelyezése után nem szabad eltávolítani! 
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FONTOS ELŐÍRÁSOK 

MASSZÁZSMEDENCÉJE 

HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 
 

A továbbiakban fontos előírásokat és információkat 

olvashat masszázsmedencéje használatával 

kapcsolatban. Kérjük, olvassa el és maradéktalanul 

tartsa be ezeket! 
 

MINDIG: 

● Gyermeke biztonsága érdekében mindig zárja be 

medencéje thermotetejének gyermekbiztonsági 

zárját, amennyiben a medence nincs használatban 

(feltöltött és leeresztett állapotában egyaránt).  

● Maradéktalanul kövesse jelen használati 

útmutató rendszer kezeléssel és karbantartással 

kapcsolatos utasításait. 

● Kizárólag a Watkins Wellness által jóváhagyott és 

ajánlott kiegészítőket, vegyszereket és 

tisztítószereket használjon.  

 

SOHA: 

● A medencét üres állapotában vagy thermotető 

nélkül ne tegye ki tűző napnak, mivel az erős 

napsugárzás a medencehéj károsodását okozhatja. 

● Ne fordítsa, gördítse oldalára a 

masszázsmedencét mivel az a külső burkolat 

károsodását okozhatja. 

● A thermotetőt kizárólag az arra kialakított 

fogónál tartva mozgassa, ne húzza azt le a 

thermotető biztonsági zárjának hevederénél fogva. 

● Ne nyissa ki az elektromos vezérlő dobozt, mivel 

az nem tartalmaz a felhasználó által javítható 

alkatrészeket. A vezérlő doboz felnyitása 

érvényteleníti a garanciát. Amennyiben működési 

problémát észlel, figyelmesen haladjon végig a 

„Hibaelhárítás” fejezet pontjain. Ha nem sikerült 

megoldania a problémát, kérjük, keresse fel 

hivatalos Freeflow kereskedőjét. Egy hivatalos 

szerviz technikus számos hibát és problémát akár 

telefonon keresztül is orvosolni tud. 
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TELEPÍTÉS 
 

MASSZÁZSMEDENCE TELEPÍTÉSI 

HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA 

 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szempontokat 

masszázsmedencéje telepítési helyének 

kijelölésekor. 

 

ELSŐ A BIZTONSÁG! 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépház ajtaja és az 

oldal panelek szabadon elérhetőek, sem tárgy, sem 

pedig fal nem akadályozza a hozzáférésüket. 

Ellenőrizze a helyi elektromos és csatornázási 

szabályozásokat és előírásokat és azok 

figyelembevételével és betartásával telepítse 

masszázsmedencéjét! 

 

HASZNÁLAT MÓDJA 

Gondolja át, hogy hogyan, milyen gyakran, milyen 

napszakban tervezi használni masszázsmedencéjét. 

Ennek átgondolása segít megtalálni a medence 

ideális telepítési helyszínét. Például: főleg 

rekreációs, terápiás vagy szabadidős kikapcsolódás 

miatt vásárolta masszázsmedencéjét? Amennyiben 

medencéjét családi kikapcsolódás céljából szeretné 

használni, akkor mindenképpen hagyjon 

megfelelően tágas teret a medence körül a 

különböző szabadidős tevékenységeknek és a kerti 

bútornak. Ellenben ha inkább a relaxáció és a 

hidroterápia a fő célja, akkor egy privát, intim 

wellness sarok kialakítása a legmegfelelőbb.  

 

INTIMITÁS, PRIVÁT SZFÉRA 

Gondolja végig, hogy mennyire látnak rá a 

szomszédok vagy a járókelők a masszázsmedence 

tervezett telepítési helyszínére. Mennyiben változik 

ez télen/nyáron?  

 

KILÁTÁS 

Azt is gondolja végig, hogy milyen a kilátás a 

masszázsmedence tervezett helyén. Olyan lesz a 

panoráma, amit hosszú éveken keresztül szívesen 

nézeget majd? Milyen az uralkodó szélirány? Vegye 

figyelembe a nap járását is! 

 

 

 

KÖRNYEZET 

Amennyiben hideg téllel és forró nyárral 

rendelkező éghajlaton él azt javasoljuk, hogy vagy 

az épület bejáratához közel telepítse medencéjét 

vagy gondoskodjon egy átöltözésre alkalmas 

építményről a masszázsmedence közelében. 

Amennyiben kifejezetten meleg éghajlaton él ne 

feledkezzen meg a megfelelő árnyékolásról sem. 

Lehet ez például dús lombkoronájú fa, növénnyel 

futtatott lugas, egyéb épített árnyékoló vagy kerti 

pavilon. Amennyiben medencéjét beltéren kívánja 

elhelyezni, mindenképpen gondoskodjon 

páraelszívóról, párátlanítóról és a helyiség 

megfelelő természetes szellőzéséről, mivel a 

medence nagy mennyiségű vizet párologtat el. 

Továbbá gondoskodjon a falak, a plafon és az 

nyílászárók vízhatlanításáról is, ehhez használjon 

erre a célra tervezett falfestéket. Ne felejtse el, hogy 

masszázsmedencéjét időről időre le kell ereszteni, 

ezt is vegye számításba a medence helyének 

véglegesítésekor.  

 

TISZTÁNTARTÁS 

A kosz és por masszázsmedencébe való behordását 

megakadályozandó betonozza vagy kövezze le a 

medencéhez vezető utat. Általános használat esetén 

is víz fröccsenhet ki a medencéből, emiatt 

ellenőrizze a kifröccsent víz folyási irányát, 

gondoskodjon annak elvezetéséről. Kültéri 

elhelyezés esetén ne feledkezzen meg arról, hogy a 

vegyszeres víz kárt tehet növényeiben.  

 

HOZZÁFÉRHETŐSÉG 

A medence telepítése után sokan választanak térkő 

vagy faburkolatot a masszázsmedencéjüket 

körülvevő terület burkolására. Amennyiben Ön is 

így tesz, kérjük, gondoskodjon arról, hogy a gépház 

ajtaja illetve az oldal és hátsó panelek tökéletesen 

hozzáférhetőek legyenek az esetleges javítási és 

karbantartási munkák elvégzése miatt. Javasoljuk 

olyan speciális helyszín kialakítását, mely lehetővé 

teszi a medence későbbi elmozdítását.  
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MEGFELELŐ ALAPOZÁS 

Masszázsmedencéjének megfelelően stabil, szilárd 

és egyenes alapra van szüksége, hogy megbízhatóan 

elbírja a medence súlyát, a benne lévő vizet illetve a 

benne tartózkodó személyek súlyát is. Amennyiben 

az alapozás nem megfelelő az a medence 

elcsúszását, deformitását okozhatja, mely túl nagy 

nyomást ró a medencehéjra és más alkatrészekre, 

így repedést, törést vagy egyéb kárt okozhat.  

MEGJEGYZÉS: A masszázsmedence alá ne helyezzen 

semmilyen alátétet, támasztékot vagy béléslemezt, 

mivel az a medencehéj és a külső burkolat 

deformitását és repedését okozhatja, mely sérülés 

nem esik a garancia hatálya alá.  

 

FIGYELEM! 

A gyenge, nem megfelelő alapozás által keletkező 

károkra nem terjed ki a garancia hatálya. A 

masszázsmedence tulajdonosának kizárólagos 

felelőssége a megfelelő alapozás biztosítása a 

masszázsmedence számára.  

Bizonyosodjon meg arról, hogy a medence alatti 

felület megfelelő vízelvezetéssel rendelkezik, így a 

kifröccsenő víz és a csapadék elvezetésre kerül a 

medence közvetlen közeléből. A megfelelő 

vízelvezetés biztosítja, hogy az alkatrészek és a 

berendezések szárazak maradjanak csapadékos 

időjárás esetén is.  

Mielőtt telepítené medencéjét, mindenképpen 

vegye figyelembe a masszázsmedence teljes súlyát 

(feltöltött állapotában, az azt használó személyek 

súlyával együtt). Kérjük, konzultáljon építésszel, 

statikussal vagy mérnökkel, mielőtt 

masszázsmedencéjét bármilyen alapanyagú vagy 

típusú magasított aljzatra telepítené. 

 

Cégünk mindenképpen azt ajánlja, hogy a 

masszázsmedence alapozásának kialakítását 

kizárólag képzett szakemberre bízza.  

 

Cégünk követelményei szerint masszázsmedencéjét 

legalább 10 cm vastag, megerősített beton felületre 

vagy strukturálisan megfelelő alapra telepítse, mely 

minden kétséget kizáróan elbírja a feltöltött 

medence és a benne tartózkodók súlyát. Az 

alapozás megerősítésére szolgáló fém hálót vagy 

rudakat csatlakoztassa földelt vezetékhez.  

 

 

 

TELEPÍTÉSI SZEMPONTOK BELTÉREN 

Amennyiben beltéren kívánja elhelyezni 

masszázsmedencéjét, kérjük, vegye figyelembe az 

alábbi szempontokat. Általános használat esetén is 

víz fröccsenhet ki a medencéből, emiatt ellenőrizze 

a kifröccsent víz folyási irányát, gondoskodjon 

annak elvezetéséről illetve bizonyosodjon meg 

arról, hogy a burkolat nedvesen sem válik 

csúszóssá.  

MEGJEGYZÉS: Az italhűtővel rendelkező 

modelljeink esetében a hűtőből származó folyadék 

a masszázsmedence hátulsó oldalán kerül 

kivezetésre. Emiatt a medence hátoldalán 

összegyűlő folyadék nagy valószínűséggel csak a 

hűtőből lecsapódó víz, nem a medence szivárgása 

okozza a jelenséget. A megfelelő vízelvezetés 

kiemelten fontos a víz felgyűlésének elkerülése 

érdekében. Amennyiben beltéri helyiségben tervezi 

elhelyezni masszázsmedencéjét, mindenképpen 

alakítson ki egy vízelvezető lefolyót annak 

közvetlen közelében. A medence használat közben 

nagy mennyiségű vizet párologtat el. A magas 

páratartalom károsíthatja a fa bútorokat, 

burkolatokat illetve papír alapanyagú tárgyakat 

penészedést, korhadást vagy egyéb problémákat 

okozva. A fenti problémák megjelenését 

minimalizálhatja a helyiség gyakori szellőztetésével 

és párátlanító készülék használatával. Kérje képzett 

építész segítségét a megfelelő szellőzés vagy 

szellőztető berendezés kiépítéséhez. 

 

A MASSZÁZSMEDENCE ELHELYEZÉSE 

 

ELLENŐRIZZE MASSZÁZSMEDENCÉJE 

MÉRETEIT! 

Kérjük, vesse össze masszázsmedencéje méreteit az 

ajtók, kapuk, folyosók méreteivel, hogy medencéjét 

probléma nélkül helyezhessük el az Ön által kijelölt 

helyen. Előfordulhat, hogy a kapu, kerítés vagy más 

elmozdítható akadályok részleges vagy teljes 

eltávolítása szükséges a medence telepítési helyére 

való szállításhoz. Továbbá vegye figyelembe azon 

speciális eszközök súlyát és kiterjedését is, 

melyekre esetlegesen szüksége lehet a medence 

helyszínre való szállításához, beemeléséhez.  
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SZÁLLÍTÁSI ÚTVONAL MEGTERVEZÉSE 

Ellenőrizze a kapuk, ajtók, folyosók méreteit és 

bizonyosodjon meg arról, hogy masszázsmedencéje 

teljes mértékben átfér azokon. Előfordulhat, hogy a 

kapu, kerítés vagy más elmozdítható akadályok 

részleges vagy teljes eltávolítása szükséges a 

medence telepítési helyére való szállításhoz. 

Amennyiben 90 fokos fordulást kell tenni a 

medencével, ellenőrizze, hogy megfelelő nagyságú 

hely áll-e rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy a 

szállítási útvonalon akadályozza-e kiálló 

elektromos mérő, gázmérők vagy bármilyen más 

nem eltávolítható tárgy a szállítást. Ellenőrizze 

továbbá a lelógó ágakat, az alacsony tetőrészeket, 

esővíz elvezető csatornát, melyek belóghatnak a 

szállítási útvonalba. 

 

SPECIÁLIS SZÁLLÍTÁST IGÉNYLŐ KÖRNYEZET 

Amennyiben a telepítési helyszín adottságai 

megkövetelik daru vagy egyéb speciális eszköz 

használatát, előfordulhat, hogy a telepítés és 

szállítás plusz költségekkel jár, melyeket Önnek kell 

fedeznie. Kérjük, ne feledje, hogy a daru vagy 

speciális eszköz használata az Ön testi épségének és 

medencéje sérülésmentességének megőrzését 

szolgálják.  
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GÉPHÁZ 
 

GÉPHÁZ AJTÓPANEL 

 

 
 

 

Fa külső burkolat nélküli masszázsmedence 

Hozzáférés a gépházhoz: 

 Távolítsa el a gépház ajtópanelét tartó 4 csavart, majd távolítsa el az ajtópanelt. 

 

 
 

 

Fa külső burkolattal rendelkező masszázsmedence 

Hozzáférés a gépházhoz: 

1. Távolítsa el a T alakú távtartót rögzítő csavarokat, majd távolítsa el a távtartót is. Ezek után távolítsa el 

a fa burkolatot rögzítő csavarokat, majd óvatosan mozdítsa ki a burkolati panelt. Ügyeljen arra, hogy a 

világításhoz tartozó vezetékek még csatlakoztatva vannak. 

2. Válassza le a világításhoz tartozó vezetékeket. Ezek után távolítsa el a külső burkolati panelt és tegye 

félre. 

3. Távolítsa el a belső burkolatot rögzítő csavarokat is, majd távolítsa el az ajtópanelt. 

 

Csavar 
Gyári szám 

Gépház ajtópanel 

Felső vezérlőegység 

Elektromos vezetékek és 

leeresztő tömlő nyílásai 

Gépház 

Csavar 

Gépház ajtópanel a 

fa borításon kívül 

T alakú távtartó 

Válassza le a vezetéket 

Csavar 

Gépház ajtópanel a 

fa borításon belül 

Gyári szám 

Gépház 
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ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK 
 

FONTOS: Töltse fel vízzel a medencét, mielőtt áram 

alá helyezné azt. 

 

VESZÉLY!!! – ÁRAMÜTÉS 

A masszázsmedence nem megfelelő telepítése 

illetve az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása 

áramütés veszélyének teheti ki a medence 

használóit. A nem megfelelő telepítés érvényteleníti 

a garanciát. 

 

A Freeflow masszázsmedencét mindenképpen a 

nemzetközi és helyi elektromos szabályozásnak és 

előírásoknak megfelelően telepítse. Az elektromos 

munkákat kizárólag képzett szakember végezze! 

1. A medencét minimum 1,5 méter távolságba 

telepítse bármilyen fém felülettől. A 

medencét abban ez esetben telepítheti 1,5 

méternél közelebb bármilyen fém 

felülethez, ha ezen felületek minimum 8 

mm² merev réz vezetővel csatlakoznak a 

gépházban található vezérlőegység 

földeléséhez.  

2. A medence telepítésével kapcsolatos 

elektromos munkákat kizárólag képzett 

szakember végezze! 

3. A medence áramellátását biztosító 

áramkörnek rendelkeznie kell egy önálló 

áram-védőkapcsolóval, mely kizárólag a 

masszázsmedence áramellátásához tartozik. 

Az áram-védőkapcsolónak könnyen 

elérhető helyen kell lennie és egyértelműen 

meg kell jelölni azt.  

4. Medencéje áramellátásának a 

nemzetközi/helyi szabályozás értelmében 

rendelkeznie kell egy megfelelő áramkör 

megszakítóval az összes nem földelt 

elektromos vezeték miatt. Az áramellátásról 

való leválasztáshoz szükséges egységnek, 

csatlakozónak azonnal elérhetőnek kell 

lennie, de a medencétől számított minimum 

1,5 méter távolságon kívül kell esnie.  

5. A masszázsmedencét állandó vezetékkel 

kösse a fő áramellátáshoz (ne használjon 

hosszabbítót)! Kézikapcsoló telepítése 

ajánlott a medence közvetlen közelében, 

melynek segítségével a masszázsmedence 

áramellátása gyorsan és egyszerűen 

kikapcsolható vészhelyzet vagy 

karbantartás esetén.  

6. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az elektromos 

vezetékek mérete és tulajdonságai 

megfeleljenek a helyi/nemzetközi 

szabályozásnak. A földelt vezeték 

méretének meg kell felelnie a legnagyobb 

áramerősségű vezeték méretének, de nem 

lehet kisebb, mint 6 mm². Kizárólag réz 

vezetékeket használjon. 

7. A medence helyes vezetékezéséhez kérjük, 

távolítsa el a vezérlődoboz elülső panelját 

és kövesse az azon található huzalozási ábra 

utasításait.  

8. 230V masszázsmedencék: 

 Kérjük, ügyeljen arra, hogy az elektromos 

vezetékek mérete és tulajdonságai 

megfeleljenek a helyi/nemzetközi 

szabályozásnak. 

 A vezetékek méretét és tulajdonságait a 

vezeték biztosítéktáblától a 

masszázsmedencéig tartó hossza és a 

maximális áramerősség határozza meg.  

 A megfelelő elektromos működés 

érdekében kizárólag réz vezetékeket 

használjon. Ne használjon alumínium 

vezetékeket. 

 

 
 

Legtöbb modellünk esetében a gépház a 

vezérlőegység alatt található.  
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ÁRAMKÖR MEGSZAKÍTÓVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK 

A masszázsmedence telepítéséhez használjon egy új 

áramkör megszakítót (RCD), mivel a meglévő 

megszakító állapota ismeretlen.  

 

A 230V/50Hz masszázsmedencéhez használjon egy 

fázisú áramellátást 13 vagy 20 Amp megszakítóval. 

Az elektromos panelben található három huzal: 

fázis (barna), nulla (kék), biztonsági földelés 

(zöld/sárga). A medencének rendelkeznie kell egy 

önálló áram-védőkapcsolóval, mely kizárólag a 

masszázsmedence áramellátásához tartozik, más 

berendezés nincs rákötve. Ne használjon 

semmilyen típusú hosszabbítót a medence 

áramellátásához! 

 

RENDSZER KONFIGURÁCIÓ 

Masszázsmedence konfigurálása 13Amp vagy 

20Amp áramerősségű hálózat esetén 

Amennyiben 230V/50Hz 13Amp/20Amp 

rendszerrel rendelkezik, kérjük a mellékelt ábra 

szerint csatlakoztassa a vezetékeket. 

 13Amp rendszer esetén a medence fűtése 

kizárólag akkor fog működni, ha a szivattyú 

alacsony teljesítményen működik.  

 20Amp rendszer esetén a fűtés alacsony és 

magas teljesítményű szivattyú használat 

mellett is működésképes.  

 

FONTOS! 20Amp rendszerrel való működés esetén 

a rendszer konfigurációja szükséges a megfelelő 

működés érdekében. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva a vezérlő egységen a „Jets” („Befúvók”) 

nyomógombot legalább 30 másodpercen keresztül 

a „Low Level” (LL=alacsony működési szint) 

eléréséhez. Használja a +/- nyomógombokat az LL1 

és LL2 mód közötti váltásra.  

LL1 (gyári alapbeállítás) = fűtés és magas 

teljesítmény NEM párhuzamos működése (13Amp) 

LL2 = fűtés és magas teljesítmény képes 

párhuzamos működése (20Amp) 

Ezek után nyomja meg és tartsa lenyomva a „Light” 

(„Világítás” nyomógombot a vezérlő egységen 

legalább 25 másodpercig a beállítás rögzítéséhez.  

  



14 
 

VEZÉRLŐPANEL MŰKÖDTETÉSE 
 
AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS 
A masszázsmedence első bekapcsolásakor egy 

körülbelül 2 perces indító program ciklus indul el. 

Ez alatt különböző kódok jelennek meg a 

vezérlőegység képernyőjén. Amint a 2 perces indító 

program futtatása befejeződött, a képernyőn az 

aktuális vízhőmérséklet jelenik meg, a rendszer 

elkezdi felfűteni a medence vizét a megadott 

hőmérsékletre és elindul az első szűrési ciklus is.  

 
 

Indicator Lights = Jelzőfények 

Temp Plus = Hőmérsékletszabályozó (felfelé) 

Temp Minus = Hőmérsékletszabályozó (lefelé) 

Jets = Befúvók 

Light = Világítás 

Mode = Üzemmód 

 

Masszázsmedencéje az első bekapcsolás után a 

gyári beállítás szerinti 38 °C hőmérsékletre kezdi 

el felfűteni a vizet. Áramkimaradás vagy 

áramtalanítás után a rendszer automatikusan az 

utolsó beállított hőmérsékletre melegíti fel a 

medence vizet. 

 

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS     

A masszázsmedence vizének hőmérsékletét 26,5 °C 

és 40 °C közötti tartományban szabályozhatja. A 

vezérlőpanel képernyőjén az utolsó mért 

hőmérséklet jelenik meg. Nyomja meg a +/- 

hőmérsékletszabályozó gombokat a beállítani 

kívánt hőmérséklet megváltoztatásához. A +/- 

hőmérsékletszabályozó gombok megnyomásával a 

beállított hőmérséklet értelemszerűen nő vagy 

csökken. Öt másodperc elteltével a vezérlőpanel 

kijelzőjén újból az aktuális hőmérséklet kerül 

megjelenítésre.  

 

Amint a masszázsmedence fűtése bekapcsol a 

kijelzőn megjelenik a fűtés ikon  . Az ikon villogni 

kezd, ha a vízhőmérséklet túl alacsony, fűtésre 

lenne szükség, de a fűtés rendszer nincs bekapcsolt 

állapotban. Amint a medence víz hőmérséklete 

elérni a kívánt hőfokot a fűtés automatikusan 

kikapcsol, és 30 másodperc múlva a szivattyúk 

alacsony teljesítményű üzemmódról visszaállnak a 

normál üzemmódra (amennyiben a szűrési ciklus 

éppen nem aktív).  

 

BEFÚVÓK VEZÉRLÉSE 

Határozottan nyomja meg a „Jets” („Befúvók”) 

nyomógombot a befúvók alacsony teljesítményű 

bekapcsolásához. Nyomja meg újból a gombot 

magas teljesítményre való váltáshoz (a befúvók 

csak akkor működnek magas teljesítményen, ha a 

fűtés és a szűrési ciklus éppen kikapcsolt/inaktív 

állapotában van). A befúvók 1 óra működés (akár 

alacsony, akár magas teljesítményen) után 

automatikusan kikapcsolnak. Ha a befúvók alacsony 

teljesítményen üzemelnek, akkor a „Jets” 

(„Befúvók”) nyomógomb melletti jelző világítás 

villogva jelez. Magas teljesítményen ugyanez a jelző 

világítás folyamatosan világít.  

 

SZÍNES LED VILÁGÍTÁS 

A világítás bekapcsolásához nyomja meg a „Light” 

(„Világítás”) nyomógombot a LED világítás 

bekapcsolásához. A nyomógomb melletti jelzőfény 

is világít, ha a masszázsmedence világítása 

bekapcsolt állapotban van. A masszázsmedence 

világítását a „Light” („Világítás”) nyomógomb újbóli 

megnyomásával tudja kikapcsolni. Ha a világítást 

gyorsan egymás után ki majd bekapcsolja, akkor 

minden bekapcsolásánál új világítási mód fog 

megjelenni. A világítási módok sorrendje: fehér, 

váltakozó színek (összes szín), sárga, kék, piros, 

zöld, lila, váltakozó színek I., váltakozó színek II., 

váltakozó színek kikapcsolása. Az utolsó beállított 

világítási mód jelenik meg, ha a világítást 2 

másodpercnél hosszabb időtartamra kikapcsolja.  

MEGJEGYZÉS: Ha bekapcsolva hagyja a medence 

világítását, az 4 óra működés után automatikusan 

kikapcsol. 
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VÍZSZŰRÉSI CIKLUSOK    

Masszázsmedencéje két féle szűrési ciklussal 

rendelkezik: az egyes ciklus („F1”) a medence 

bekapcsolás után indul el közvetlenül és 1 órán 

keresztül tart. A kettes szűrési ciklus („F2”) 12 

órával a bekapcsolás után aktivizálódik, időtartama 

pedig 30 perc. Az aktív szűrési ciklust a 

vezérlőpanel képernyőjén megjelenő „Szűrés”  

ikon jelzi. A szűrési ciklusok időtartama igény 

szerint változtatható. 

 

ELŐRE BEÁLLÍTOTT SZŰRÉSI CIKLUSOK 

IDŐTARTAMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 

Mindkét szűrési ciklus időtartama egyéni igényei 

szerint szabályozható 30 perc és 6 óra időtartam 

között, fél órás pontossággal.  

Az időtartam megváltoztatása: 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 

másodpercig a „Mode” („Üzemmód”) 

nyomógombot, amíg az „F1” felirat meg nem 

jelenik a kijelzőn. 

2. A +/- nyomógombok használatával állítsa 

be az „F1” szűrési ciklus kívánt időtartamát.  

3. Nyomja meg újból a „Mode” („Üzemmód”) 

nyomógombot az „F1” szűrési ciklus új 

időtartamának mentéséhez és az „F2” 

szűrési ciklusra való átlépéshez.  

4. A +/- nyomógombok használatával állítsa 

be az „F2” szűrési ciklus kívánt időtartamát.  

5. Várjon 15 másodpercet, hogy a kijelző 

visszaálljon a kezdőképernyőre és így 

mentésre kerüljenek az új beállítások.  

FONTOS: Az első szűrési ciklus kezdési idejének 

visszaállításához hagyja ki a fenti 5. számú lépést és 

nyomja meg a „Mode” („Üzemmód”) nyomógombot, 

amíg a kijelzőn a medence aktuális vízhőmérséklete 

jelenik meg. A medence áramtalanítása is a szűrési 

ciklusok gyári beállításainak visszaállítását 

eredményezi.  

 

SZŰRÉSI CIKLUS FELFÜGGESZTÉSE 

A szűrési ciklus automatikusan felfüggesztésre 

kerül, amint a befúvók vagy a masszázsmedence 

világítása manuálisan bekapcsolásra kerül. A 

masszázsmedence használatának befejezése után 

10 perccel a szűrési ciklus automatikusan újraindul.  

 

 

ÜZEMMÓDOK 

Masszázsmedencéje gyári alapbeállításon 

„Standard” üzemmódban működik. Amennyiben 

más üzemmódot szeretne beállítani, kérjük, 

használja a vezérlőpanelt az alábbiak szerint. 

MEGJEGYZÉS: Fagymentesítő biztonsági üzemmód 

(„Smart Winter Mode”) minden alkalmazott 

üzemmódban automatikusan bekapcsol, 

amennyiben a külső hőmérséklet azt megkívánja. 

 

Standard üzemmód (ST): a standard 

üzemmódban a masszázsmedence rendszere 

fenntartja a kívánt beállított hőmérsékletet. A 

medence a vizet megadott időszakonként 

automatikusan keringeti és ellenőrzi a medencevíz 

hőmérsékletét.  

 

Gazdaságos üzemmód (Economy Mode – Ec): 

Amennyiben be van kapcsolva az „Economy” 

(„Gazdaságos”) mód a fűtési rendszer nem kapcsol 

be egészen addig, amíg a víz hőmérséklete 11 °C alá 

nem csökken. A víz hőmérsékletének ellenőrzése és 

a víz keringetése kizárólag a szűrési ciklusok alatt 

történik.  

 

Alvó üzemmód (Sleep Mode – SL): A víz 

hőmérsékletének ellenőrzése és a víz keringetése 

kizárólag a szűrési ciklusok alatt történik. Ezalatt a 

masszázsmedence bekapcsolja a fűtés rendszert, 

hogy a medencevíz hőmérséklete elérje a megadott 

hőmérsékletet.  

 

Csendes üzemmód (Quiet Mode – NT): fenntartja 

a kívánt hőmérsékletet, de a vízhőmérséklet 

ellenőrzését kizárólag az F1 szűrési ciklus kezdete 

és az F2 szűrési ciklus vége között végzi el. Az F2 

szűrési ciklus vége és az F1 szűrési ciklus kezdete 

közötti időintervallumban a rendszer nem végez 

vízkeringetést és hőmérséklet ellenőrzést.  
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Az üzemmódok beállításához kérjük, kövesse az 

alábbi lépéseket: 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 

másodpercig a „Mode” („Üzemmód”) 

nyomógombot. 

2. Ismételten nyomja meg rövid ideig a „Mode” 

(„Üzemmód”) nyomógombot, amíg az 

üzemmódok rövidítései meg nem jelennek a 

képernyőn (ST, Ec, SL, NT) 

3. A +/- nyomógombok használatával válassza 

ki a kívánt üzemmódot: ST = standard 

üzemmód, Ec = gazdaságos üzemmód, SL = 

alvó üzemmód, NT = csendes üzemmód.  

4. Várjon 15 másodpercet, hogy a kijelző 

visszaálljon a kezdőképernyőre és így 

mentésre kerüljenek az új beállítások.  

 

IDEIGLENES KIKAPCSOLÁS (OFF MODE) 

Ez az üzemmód lehetőséget nyújt arra, hogy 30 

percre kikapcsoljuk a masszázsmedence minden 

funkcióját, így könnyedén elvégezhetjük a gyors 

karbantartási munkákat. Az ideiglenes kikapcsolás 

mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva 

5 másodpercig a „Jets” („Befúvók”) gombot. Az 

ideiglenes kikapcsolás mód beállítása után a 

képernyőn az „OFF” felirat illetve az aktuális 

vízhőmérséklet váltja egymást. Amennyiben a 30 

perces ideiglenes kikapcsolás ciklus vége előtt 

szeretne visszatérni a medence aktív 

üzemmódjához, egyszer, röviden nyomja meg „Jets” 

(„Befúvók”) gombot.  

 

FAHRENHEIT/CELSIUS BEÁLLÍTÁS 

A medencevíz hőmérsékletének Fahrenheitben 

vagy Celsius fokban való megjelenítése közötti 

változtatáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 5 

másodpercig a „Mode” („Üzemmód”) 

nyomógombot, amíg az F1 felirat nem jelenik meg a 

kijelzőn. Ezután ismételten nyomja meg rövid ideig 

a „Mode” („Üzemmód”) nyomógombot, amíg F 

(Fahrenheit)/C (Celsius) feliratot nem látja a 

kijelzőn. A +/- nyomógombok használatával 

válassza ki a kívánt mértékegységet. Ezután várjon 

15 másodpercet, hogy a kijelző visszaálljon a 

kezdőképernyőre, és így mentésre kerüljenek az új 

beállítások.  

 

 

 

 

TÉLI ÜZEMMÓD (SMART WINTER MODE)  

A téli üzemmód (SWM) megakadályozza, hogy a víz 

belefagyjon a medence csöveibe a hideg téli 

hónapok alatt. Amint a rendszer azt érzékeli, hogy 

fagypont közelébe süllyed a külső hőmérséklet, 

medencéjének megóvása érdekében automatikusan 

bekacsolja a téli üzemmódot. Az üzemmód 24 

órával a fagyveszély elmúlta után automatikusan 

kikapcsol. Amennyiben aktivizálódik az üzemmód a 

„Smart Winter Mode” („Téli üzemmód”) felirat 

jelenik meg a kijelzőn, mely a szivattyúk működése 

közben villogóvá válik. A tisztítási (jégtelenítési) 

időszak is kijelzésre kerül az ikon alatt.  



17 
 

KIJELZŐN MEGJELENŐ RENDSZER ÜZENETEK 

 
Üzenet Jelentés Teendő 

 A kijelzőn teljesen üres, nem jelenik meg rajta 
semmi. A masszázsmedence nincs áram alatt. 

A vezérlőpanel nem működik, amíg a 
masszázsmedence nincs áram alá 
helyezve. Áramkimaradás vagy 
áramtalanítás után a rendszer 
automatikusan az utolsó beállítások 
szerint indul újra.  
 

HL A rendszer automatikusan lekapcsolta a fűtési 
rendszert, mivel annak hőmérséklete elérte a 
50 °C hőmérsékletet. Ne használja a medencét! 

NE HASZNÁLJA A MEDENCÉT! Távolítsa el 
a thermotetőt és várja meg, amíg a víz 
lehűl. Ezek után áramtalanítsa, majd 
indítsa újra a rendszert. Amennyiben a 
masszázsmedencét üzemeltető rendszer 
nem indul újra, haladéktalanul 
áramtalanítsa a masszázsmedencét és 
vegye fel a kapcsolatot az értékesítőjével. 

AOH A gépház hőmérséklete túl magas, emiatt a 
vezérlő hőmérséklete a normál működési 
tartomány fölé emelkedett. 

Távolítsa el a gépház ajtaját és hagyja 
szabadon, amíg a gépház hőmérséklete 
normalizálódik.  

PRR A hőmérőszonda meghibásodását észlelte a 
rendszer. 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
masszázsmedencéje értékesítőjével és 
kérje szakember segítségét a hiba 
elhárításához! 

OH A medencevíz hőmérséklete 42 °C fölé 
emelkedett. Ne használja a medencét! 

Ne használja a medencét! Távolítsa el a 
thermotetőt és várja meg, amíg a víz lehűl. 
Amennyiben továbbra is fennáll a 
probléma, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
masszázsmedencéje értékesítőjével és 
kérje szakember segítségét a hiba 
elhárításához! 

UPL Nincs elérhető rendszerüzemeltető szoftver. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
masszázsmedencéje értékesítőjével és 
kérje szakember segítségét a hiba 
elhárításához! 

FLO A rendszer nem észlel vízáramlást a szivattyú 
működése közben. 

Ellenőrizze, és ha szükséges nyissa ki a 
vízszabályozó szelepeket. Ellenőrizze a 
medence vízszintjét. Tisztítsa meg a 
szűrőket. Amennyiben továbbra is fennáll 
a probléma, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
masszázsmedencéje értékesítőjével és 
kérje szakember segítségét a hiba 
elhárításához! 

 

 

A masszázsmedencét üzemeltető rendszer 
automatikusan bekapcsolta a téli üzemmódot 
masszázsmedencéjének megóvása érdekében, 
mivel a hőmérséklet fagypont körüli értékre 
csökkent. 

Nincs teendője! Az üzemmód 24 órával a 
fagyveszély elmúlta után automatikusan 
kikapcsol. Kérjük, olvassa el az előző 
oldalon található leírást! 
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VESZÉLY! – ÁRAMÜTÉS!!! 

A vezérlődoboz nem tartalmaz a felhasználó által szervízelhető alkatrészeket! 

Ne próbálja meg kinyitni és javításokat végezni a vezérlődobozon! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

masszázsmedencéje értékesítőjével és kérje szakember segítségét a hiba elhárításához! Kövesse a jelen 

használati útmutatóban foglaltakat! A masszázsmedence telepítését és az elektromos bekötést, vezetékek 

bekötését, földelését és telepítését kizárólag képzett szakember végezze!  

 

VESZÉLY!!! – NE HASZNÁLJA MASSZÁZSMEDENCÉJÉT, HA A VÍZ HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS! 

Túl magas hőmérsékletű víz! 

Ha a túlmelegedést gátló biztosíték inaktív, a medence vize veszélyesen túlmelegedhet! Ha a masszázsmedence 

vízhőmérséklete körülbelül 1 °C fokkal magasabb a beállított hőmérsékletnél, a szivattyúk leállítják a víz 

keringetését, hogy megakadályozzák a víz további melegedését. Amennyiben a víz hőmérséklete tovább 

emelkedik és eléri a 42 °C fokot, a kijelzőn megjelenik a túlmelegedést jelző „OH” hibaüzenet.  
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A MASSZÁZSMEDENCE 

BERENEDÉZEINEK MŰKÖDÉSE 

 
LEVEGŐSZABÁLYOZÓ 

A levegőszabályozó szelep segítségével 

szabályozhatja a hidromasszázs befúvókba jutó 

levegő mennyiségét. A szabályozó óramutató 

járásával ellentétes irányba való elforgatásával a 

befúvók több levegőt adnak a befújt vízhez, míg az 

óramutató járásával megegyező irányba történő 

elforgatáskor a befúvók csak vizet fújnak be. 

Amennyiben éppen nem használja 

masszázsmedencéjét, zárja be a szelepeket, így 

megakadályozza, hogy a hideg levegő bejusson a 

masszázsmedence belsejébe, ezzel csökkenti a fűtés 

és fenntartás költségeit. Az ózon generátor 

folyamatosan ózont állít elő, ha a szivattyú éppen 

működésben van.  

VÍZTERELŐ SZABÁLYOZÓ  

(Amennyiben masszázsmedencéje rendelkezik 

vízterelő szabályozóval) 

Vízterelő szabályozó segítségével szabályozhatja a 

szivattyúktól a különböző befúvócsoporthoz áramló 

víz mennyiségét. A vízterelő szabályozó funkcióját 

leginkább használat közben tudja kitapasztalni. 

Forgassa el a szabályozót az egyik irányba, így az 

első számú befúvócsoporthoz tereli a vizet, az 

ellenkező irányba való elforgatáskor pedig a kettes 

számú befúvócsoporton át távozik a nagyobb 

mennyiségű víz. 

ÁRAMLATI BEFÚVÓ 

(Amennyiben masszázsmedencéje rendelkezik 

áramlati befúvóval) 

Az áramlati befúvó a vezérlőpanel közelében, a 

vízszint alatt található a medence belső falán. Az 

áramlati befúvó egy nagy kapacitású befúvó, mely 

nagyobb átmérővel rendelkezik, mint a 

hidroterápiás befúvók. Az áramlati befúvót a befúvó 

karimájának elforgatásával tudja ki- illetve 

bekapcsolni. Mivel ez a befúvó igen nagy 

mennyiségű vizet mozgat, a karima elforgatása előtt 

kapcsolja ki vagy állítsa alacsony teljesítményre a 

szivattyút. Az áramlati befúvó bekapcsolásával a 

hidroterápiás befúvók alacsonyabb teljesítményen 

működnek, vagy ki is kapcsolnak. A 

masszázsmedence egyik vízterelő szabályozója 

kizárólag az áramlati befúvót vezérli.  

HIDROTERÁPIÁS BEFÚVÓK 

A hidroterápiás befúvókat a medence falába 

mélyesztve találja. Forgassa el a közepes méretű 

karimát a befúvók ki- és bekapcsolásához. A 

befúvók ki- és bekapcsolása hatással van a többi 

nyitott befúvón átáramló víz mennyiségére. 

 

ÓZONGENERÁTOR 

(Amennyiben masszázsmedencéje rendelkezik 

ózongenerátorral) 

Az ózongenerátor nagyszerűen kiegészíti az 

általános vízkezelési eljárásokat és egyszerűen 

javítja a víz minőségét. Ugyan az ózon rendkívül jó 

kiegészítő vízfertőtlenítő, de magában NEM 

rendelkezik elégséges fertőtlenítő hatással, 

kizárólag kiegészítő vízkezelési eljárásként 

használható. A masszázsmedence vizében oldott 

maradvány klór értékének 1-3 ppm közötti 

tartományba kell esnie. A Watkins Wellness azt 

ajánlja, hogy elsődleges vízkezelési eljárásként a 

Watkins Wellness által jóváhagyott kémiai, 

vegyszer alapú vízkezelőket használjon, hogy 

masszázsmedencéje vize mindig kiváló minőségű és 

kristálytiszta legyen.  

 

VÍZESÉS 

(Amennyiben masszázsmedencéje rendelkezik 

vízeséssel) 

Masszázsmedencéje rendelkezik egy, a vízesés 

teljesítményét vezérlő szabályozóval, melynek 

segítségével megnyithatja vagy teljesen el is 

zárhatja a vízesésből folyó víz mennyiségét. Ez a 

szabályozó a vízesés közvetlen közelében található.  
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A MASSZÁZSMEDENCE 
FELTÖLTÉSE ÉS BEÜZEMELÉSE 

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a 

masszázsmedence első feltöltésénél, illetve minden 

alkalommal, amikor a rendszeres karbantartási 

munkálatok miatt a medence vizének leeresztése 

majd újbóli feltöltése szükséges.  

 

A MASSZÁZSMEDENCE FELTÖLTÉSE 

1. Távolítson el minden szennyeződést és 

törmeléket a masszázsmedencéből. 

2. Nyissa meg a befúvókat, hogy a medence 

feltöltése alatt a lehető legnagyobb 

mennyiségű levegő távozhasson el a 

masszázsmedence belső csőrendszeréből.  

3. Kerti locsolótömlőjével töltse fel a 

masszázsmedencét a szűrőegységen 

keresztül.  

MEGJEGYZÉS: A masszázsmedence 

feltöltéséhez ne használjon lágyított vizet! 

4. Ahogy a vízszint egyre magasabb lesz a 

medencében, bizonyosodjon meg arról, 

hogy a gépházban nem jelent-e meg víz, 

mely szivárgást jelenthet. Amennyiben 

szivárgást észlel, kérjük, szorítsa meg a 

csövek csatlakozásait, milyen előfordulhat, 

hogy azok meglazultak a szállítás során. 

Ehhez nem lesz szüksége szakember 

segítségére, Ön is egyszerűen elvégezheti 

ezt. Amennyiben mégis segítségre lenne 

szüksége, kérjük, keresse fel értékesítőjét! 

 

 
   CSATLAKOZÓK 

5. Általános esetben a masszázsmedence 

maximális vízszintje a medence felső 

karimája és a szürke szűrőgyűrű között, 

vagy a legmagasabban elhelyezkedő befúvó 

fölött legyen – amelyik magasabban van.  

A túl alacsony vízszinttel való működtetés 

károsíthatja masszázsmedencéjét és 

érvényteleníti a garanciát. Amennyiben a 

szűrőrendszeren keresztül levegő jut be a 

szivattyúkba az teljesítménycsökkenést 

okozhat és károsíthatja a szivattyút. 

FONTOS: Lazítsa meg a lefolyó kupakját és 

hagyja, hogy víz távozzon el a lefolyó 

tömlőn keresztül körülbelül 5 másodpercen 

keresztül. Ez segíti a szivattyú vízzel való 

feltöltését és előkészíti a használatra. 

Amennyiben a szivattyú még mindig 

levegővel telt, ismételje meg a fenti 

lépéseket, hogy az összes levegő távozzon a 

szivattyúból.  

6. Ellenőrizze a szűrőegységet és 

bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrők és a 

vízbeszívó rács megfelelően rögzítve 

vannak.  

FONTOS: 3-4 havonta mindenképpen teljes 

egészében cserélje le a masszázsmedence vizét.  
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ÜZEMBEHELYEZÉS 

1. Kapcsolja be a masszázsmedencét a 

vezérlőn található „ON” nyomógombbal. 

Kizárólag feltöltött állapotában üzemelje be 

a medencét! 

2. Nyomja meg a „Jets” („Befúvók”) 

nyomógombot a rendszer beindításához. 

Forgassa el a levegőszabályozókat az 

óramutató járásával ellentétes irányba és 

figyelje meg a befúvók működését – a 

befúvók így több levegőt használnak, ezért 

működésük egyértelműen megfigyelhető. 

3. A befúvók működése közben ellenőrizze 

újból a csatlakozókat, illesztékeket és a 

lefolyócsapot, mivel a vízáramlás 

megindulásával előfordulhat, hogy 

szivárgás lép fel. Amennyiben szivárgást 

észlel, kérjük, szorítsa meg a csövek 

csatlakozásait, milyen előfordulhat, hogy 

azok meglazultak a szállítás során. Ehhez 

nem lesz szüksége szakember segítségére, 

Ön is egyszerűen elvégezheti ezt. 

Amennyiben mégis segítségre lenne 

szüksége, kérjük, keresse fel értékesítőjét! 

4. A szivárgás ellenőrzés után állítsa be a 

masszázsmedence vizének hőfokát. A 

vezérlőpanelen található +/- nyomógombok 

használatával állítsa be a kívánt 

hőmérsékletet. 

 

VÍZMINŐSÉG FENNTARTÁSA ÉS 

VEGYSZEREK HASZNÁLATA 
 

VÍZMINŐSÉG FENNTARTÁSA 

A medence tulajdonosának kizárólagos felelőssége 

a megfelelő vízminőség fenntartása. A nem 

megfelelő vízkezelés és a karbantartási munkák 

elmulasztása komoly károkat okozhat 

masszázsmedencéjében, melyekre nem terjed ki a 

garancia hatálya és megjavításuk meglehetően 

költséges. Amennyiben bármilyen kérdése merülne 

fel a vízkezelés lépéseivel kapcsolatban, kérjük, 

keresse fel értékesítőjét, aki örömmel segít Önnek a 

kifogástalan vízminőség fenntartásához szükséges 

lépések elsajátításában. 

Először is, ajánlott az Ön lakóhelyén rendelkezésre 

álló csapvízben található oldott állapotú 

ásványianyagok és fémek értékének 

meghatározása. Ennek tudatában tudja 

meghatározni a vízkezelés megfelelő lépéseit. 

Kérjük, kövesse az alábbi négy lépést és 

mindenképpen csak akkor lépjen tovább a 

következő pontra, ha az előzőt maradéktalanul 

teljesítette. Minden medencevízhez adandó 

vegyszert a szűrőegységhez adjon működő befúvók 

mellett, melyeket hagyjon bekapcsolva legalább 10 

percen keresztül.  

 

1. LÉPÉS: MEGFELELŐ PH ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA 

Az ajánlott pH érték 7,2-7,8 közötti tartományban 

található. 7,8 érték felett a víz túlságosan lúgos, 

mely zavaros vizet és túlzott vízkőképződést 

okozhat a medencehéjon, fűtőrendszeren és a teljes 

csőrendszerben. A pH érték csökkentéséhez 

használjon „pH Down/Decreaser” termékünket 

(nátrium-biszulfát). A túl alacsony pH érték (7 

alatt) savas kémhatású vizet eredményez, mely 

károsítja a fűtőrendszert és a masszázsmedence 

egyéb berendezéseit. A pH érték növeléséhez 

használja „pH Up/Increaser” termékünket 

(nátrium-hidrogén-karbonát). Mindkét fenti termék 

alkalmazása: egyszerre egy teáskanállal adjon a 

medencevízhez, majd fél óra múlva ellenőrizze a 

medencevíz pH értékét. Ismételje meg, ha 

szükséges. 

 

2. LÉPÉS: ÖSSZLÚGOSSÁG (TA) BEÁLLÍTÁSA 

Az összlúgosság a medencevízben lévő oldott 

állapotú karbonátok, bikarbonátok és hidroxidok 

összességét jelenti. A megfelelő összlúgosság segít a 

pH szint megtartásában. Az alacsony TA szint a pH 

gyakori és nagymértékű változását okozhatja, míg a 

túl magas TA szint megnehezíti a pH érték 

szabályzását. Emiatt az ajánlott érték tartomány 40-

120 ppm. Túl alacsony TA szint esetében használja 

„Alkalinity Up/Increaser” termékünket (nátrium-

hidrogén-karbonát vagy nátrium-bikarbonát), túl 

magas TA szint esetében pedig használja „Alkalinity 

Down/Decreaser” termékünket (nátrium-biszulfát). 

Mindkét fenti termék alkalmazása: egyszerre 5 ml 

mennyiséget adjon a medencevízhez, majd fél óra 

múlva ellenőrizze a medencevíz TA/összlúgosság 

értékét. Ismételje meg, ha szükséges. Amint a 

TA/összlúgosság értéke a megfelelő 80-120 ppm 

tartományban található, folytassa a vízkezelési 

folyamatot a következő lépéssel. 
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3. LÉPÉS: KALCIUM KEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA 

Ez az érték a vízben oldott állapotban megtalálható 

kalcium mennyiségét mutatja. A túl alacsony érték 

maró hatásúvá teheti a vizet, míg a túl magas oldott 

kalcium érték az alkatrészek elvízkövesedését 

okozza. Az ajánlott értéktartomány 75-150 ppm 

között található. Túl lágy víz esetén (75 ppm alatti 

érték) keverjen keményebb vizet a medence 

vizéhez, túl kemény víz esetén (150 ppm feletti 

érték) vagy adjon lágyított vizet a medence vizéhez 

vagy használjon kalcium eltávolító vegyszert. 

Amennyiben az Ön lakóhelyén elérhető vezetékes 

víz túl lágy vagy túl kemény (általában túl kemény), 

mindenképpen használjon rendszeresen 

vízkeménység mérő tesztcsíkot vagy indikátort.  

 

4. LÉPÉS: FERTŐTLENÍTÉS 

Ha az előző három lépésben leírtak szerint járt el és 

minden említett érték megfelel a fentieknek, akkor 

a víz fertőtlenítéséhez adjon klórt (nátrium-diklór) 

a medence vizéhez. Először adjon 2 teáskanál 

nátrium-diklórt a medencevízhez, majd ellenőrizze, 

hogy a vízben oldott állapotban lévő aktív klórt 3-5 

ppm között legyen. Legalább hetente egyszer, 

illetve minden medencehasználat előtt és után is 

ellenőrizze a klór értéket.  

FONTOS MEGJEGYZÉS: A Watkins Wellness a 

granulált nátrium-diklór használatát ajánlja a 

medencevíz fertőtlenítéséhez, de granulált brómot 

is alkalmazhat, ha az jobban megfelel az Ön 

igényeinek. NE HASZNÁLJON SŰRÍTETT, 

KONCENTRÁLT FERTŐTLENÍTŐSZEREKET A 

MEDENCE VIZÉNEK TISZTÁN TARTÁSÁHOZ, MÉG 

ÚSZÓ FERTŐTLENÍTŐ ADAGOLÓ 

ALKALMAZÁSÁVAL SEM! 

Ahogy minden más vegyszert, a nátrium-diklórt is a 

szűrőegységhez adja működő befúvók mellett, 

melyeket hagyjon bekapcsolva legalább 10 percen 

keresztül. 

 

SOKKOLÁS 

Hetente fertőtlenítse medencéje vizét sokkolással. 

Adjon körülbelül 60 ml MPS (monoperszulfát) 

vegyszert masszázsmedencéje vizéhez működő 

befúvók mellett. Hagyja fedetlenül 

masszázsmedencéjét és működtesse a befúvókat 

legalább 10 percen keresztül. Ezután kapcsolja ki a 

befúvókat és helyezze vissza a masszázsmedence 

thermotetejét, hogy megőrizze a medencevíz 

hőmérsékletét.  

MASSZÁZSMEDENCE 

KARBANTARTÁSA 

 
SZŰRŐBETÉT KARBANTARTÁSA 

Havonta legalább egyszer ellenőrizze a 

szűrőegységben található szűrőbetétek tisztaságát a 

megfelelő vízáramlás érdekében. Távolítsa el az itt 

található faleveleket, törmeléket, idegen tárgyakat. 

A szűrőbetétek megfelelő tisztántartása 

elengedhetetlen a vízminőség fenntartásához és a 

szűrő teljesítményének maximalizálásához. Egy 

kerti locsolócső segítségével távolítsa el a 

szűrőbetét lamellái közé szorult szennyeződéseket 

és törmeléket.  

MEGJEGYZÉS: SOHA NE üzemeltesse 

masszázsmedencéjét szűrőbetétek nélkül. 

Amennyiben szűrőbetét nélkül használja 

masszázsmedencéjét, az automatikusan 

érvényteleníti a garanciát. 

MEGJEGYZÉS: legalább 6-8 havonta – illetve 

amennyiben szükséges gyakrabban – cserélje 

masszázsmedencéje szűrőbetéteit. Az eltömődött, 

szennyezett szűrőbetétek a szivattyú 

túlmelegedését illetve kiégését okozhatja, mely 

meghibásodásra nem terjed ki a garancia hatálya.  

 

SZŰRŐBETÉT CSERE ÉS KARBANTARTÁS 

 

A masszázsmedence szűrőbetétje csavarosan 

csatlakozik és könnyedén eltávolítható. 

 

● Áramtalanítsa a masszázsmedencét a 

biztosítéktáblában található biztosíték 

lekapcsolásával. 

● Enyhén nyomja le és csavarja a szűrőkosarat az 

óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az 

szabaddá nem válik, majd emelje ki a szűrőkosarat.  
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● Ezek után csavarja ki a szűrőbetétet az óramutató 

járásával ellentétes irányba és távolítsa el.  

 

 
 

● Kerti locsolótömlője segítségével tisztítsa meg a 

szűrőbetétet. Tisztítás közben forgassa a betétet, 

hogy a lamellák közül minden szennyeződést el 

tudjon távolítani. Hagyja megszáradni a 

szűrőbetétet és ellenőrizze, hogy nem maradt e 

vízkő, olajos réteg vagy bármilyen lerakódás a 

betétben. Amennyiben a tiszta víz által 

eltávolíthatatlan szennyeződéseket talál a 

szűrőbetét bármely részén, annak szűrőbetét 

tisztító folyadékkal való alaposabb megtisztítása 

válik szükségessé. Áztassa be a szűrőbetétet a 

folyadékba a csomagoláson található utasítás 

szerint és hagyja, hogy az olajos, vízköves 

lerakódásokat leoldja a vegyszer. A szűrőbetétek 

maximális élettartama érdekében rendszeresen 

végezze el azok alapos tisztítását a szűrőbetét 

tisztító folyadék segítségével.  

 

FIGYELEM! Ha bármilyen vegyszerrel vagy magas 

nyomású vízzel dolgozik, mindig fordítson kiemelt 

figyelmet szeme és bőre védelmére. Mindig 

figyelmesen olvassa el a vegyszerek csomagolásán 

található használati útmutatót és maradéktalanul 

tartsa be azokat. 

 

FIGYELEM! Soha ne súrolja a szűrőbetétet kefével, 

mivel az a szűrőbetét károsodását és szétesését 

okozhatja. Soha ne üzemeltesse a szivattyút 

szűrőbetét nélkül! A masszázsmedence szűrőbetét 

nélküli használata során szennyeződés és apró 

törmelék juthat be a medence csőrendszerébe, mely 

meghibásodáshoz vezethet, melyre nem terjed ki a 

garancia hatálya.  

● Helyezze vissza a szűrőbetétet a szűrőkosárba – 

vagy helyezzen be új szűrőbetétet – majd csavarja 

vissza a szűrőkosarat az óramutató járásával 

megegyező irányba. NE CSAVARJA BE A 

SZŰRŐKOSARAT TÚL ERŐSEN ILLETVE NE HÚZZA 

TÚL!  

● Helyezze újra áram alá a masszázsmedencét és 

kapcsolja be a medencét üzemeltető rendszert. 

 

A MASSZÁZSMEDENCE 

FELÜLETEINEK KARBANTARTÁSA 

 
MEDENCEHÉJ TISZTÍTÁSA 

Ne használjon maró vagy súroló hatású 

tisztítószereket a medencehéj felületének 

tisztítására. A legtöbb esetben az enyhén szappanos 

víz tökéletesen elegendő a szennyeződések 

eltávolításához.  

 

THERMOTETŐ TISZTÍTÁSA ÉS 

KARBANTARTÁSA 

Mindig tartsa tisztán, szennyeződésektől mentesen 

a masszázsmedence thermotetejét. Használjon 

thermotető-tisztító vegyszert vagy egyszerű enyhén 

szappanos vizet a thermotető felületének 

megtisztításához. Ne használjon szilikon alapú 

tisztítószert a thermotető tisztántartásához, mivel 

az a vinyl felületre rászáradva annak repedezését, 

sérülését okozhatja.  

MEGJEGYZÉS: Soha ne álljon rá a thermotetőre! 

Mindig távolítsa el a masszázsmedence 

thermotetejét, ha bármilyen vízkezeléshez 

szükséges vegyszert ad a vízhez, így 

meghosszabbíthatja a thermotető élettartamát. 

Amennyiben nem távolítja el a thermotetőt mielőtt 

vegyszert ad a vízhez, a vegyszerek reakciójából 

származó gázok megrekedhetnek a thermotető 

alatt. Ezek a gázok nagyban károsíthatják a 

thermotető anyagát, rövidítve annak élettartamát. 

Ezekre a károkra nem terjed ki a garancia hatálya. 

  



24 
 

KÜLSŐ BURKOLAT TISZTÍTÁSA ÉS 

KARBANTARTÁSA 

A masszázsmedence külső burkolatának 

karbantartása egyszerű és gyors. Mindig tartsa 

tisztán, szennyeződésektől mentesen a 

masszázsmedence külső burkolatát.  

● Ne használjon súroló hatású tisztítószert vagy 

érdes szivacsot, mivel ezek felsérthetik a medence 

felületét.  

● Ne használjon maró hatású vagy aromás 

oldószert tartalmazó vegyszereket a 

masszázsmedence külső burkolatának tisztításához.  

● Tisztításához egyszerűen használjon enyhén 

szappanos vizet, törölje át vele a felületet, majd bő 

vízzel öblítse le. 

 

AMENNYIBEN LEHETSÉGES KERÜLJE, HOGY 

MASSZÁZSMEDENCÉJE HOSSZABB IDEIG 

KÖZVETLEN NAPSUGÁRZÁSNAK ILLETVE 38 °C 

FELETTI HŐMÉRSÉKLETNEK LEGYEN KITÉVE, 

MIVEL A MAGAS HŐ ÉS A FORRÓ FELÜLET A 

KÜLSŐ BURKOLAT DEFORMÁLÓDÁSÁT 

OKOZHATJA! 

 

LED ÉGŐK CSERÉJE 

● Áramtalanítsa a masszázsmedencét. 

● Távolítsa el a gépház ajtópaneljét. 

● Keresse meg a LED világítás gépház felőli oldalát. 

● A LED égőcsoport eltávolításához csavarja azt az 

óramutató járásával ellentétes irányba negyed 

fordulatot és távolítsa el az égőcsoportot a 

foglalatból.  

● Cserélje ki a LED égőket és helyezze vissza az új 

égőcsoportot a fenti lépések szerint. 

 

 
 

MEDENCEVÍZ LEERESZTÉSE ÉS A 
MASSZÁZSMEDENCE TÉLIESÍTÉSE 
 
A használat gyakoriságától illetve használók 

számától függően 3-6 havonta cserélje le 

masszázsmedencéje vizét.  

 

VIGYÁZAT! OLVASSA EL AZ ALÁBBI 

UTASÍTÁSOKAT MIELŐTT ELKEZDENÉ A 

MEDENCEVÍZ LEERESZTÉSÉT! 

 

● A masszázsmedencét üzemeltető rendszer és 

egyéb alkatrészek meghibásodását elkerülendő 

mindenképpen áramtalanítsa a medencét a 

biztosíték lekapcsolásával, mielőtt elkezdené 

leereszteni a medencevizet. NE helyezze áram alá a 

masszázsmedencét, amíg az újra fel nincs töltve. 

● Kérjük, tartson be bizonyos óvintézkedéseket, 

amennyiben leereszti masszázsmedencéje vizét. 

Amennyiben masszázsmedencéje kültéren található 

és a kinti hőmérséklet extrém hideg, előfordulhat, 

hogy a leeresztés/feltöltés folyamata alatt a víz 

belefagy a csőrendszer bizonyos részeibe.  
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● A medencét üres állapotában vagy thermotető 
nélkül ne tegye ki tűző napnak, mivel az erős 
napsugárzás a medencehéj károsodását okozhatja. 
 

A MEDENCEVÍZ LEERESZTÉSE 

● Amennyiben először cserél vizet 

masszázsmedencéjében, elsőként húzza ki 5-10 

centiméterre a lefolyócső csatlakozóját a 

masszázsmedence alján található mélyedésből.  

 
● Csavarja le és távolítsa el a lefolyócső 

kimenetének kupakját. 

● Csatlakoztassa kerti locsolótömlőjét a lefolyócső 

kimenetéhez, majd a locsolótömlő végét irányítsa 

víz elvezetésére alkalmas helyre (lefolyó, csatorna, 

stb.). Ügyelje arra, hogy a locsolótömlő mindig a 

vízszint alatt maradjon. 

● Miután minden víz leeresztésre került a 

medencéből, jelen használati útmutató utasításait 

követve tisztítsa meg a medencehéjat és a 

szűrőbetéteket. 

● Ezután válassza le a kerti locsolótömlőt a 

lefolyócsőről, helyezze vissza a lefolyócső 

kimenetének kupakját, majd óvatosan tolja vissza a 

lefolyócsövet a masszázsmedence alján található 

mélyedébe. 

●Ezek után kövesse a „Masszázsmedence feltöltése 

és beüzemelése” fejezetben található utasításokat. 

 

TÉLIESÍTÉS 

Amennyiben úgy dönt, hogy a téli hideg hónapokra 

leereszti masszázsmedencéjét, szüksége lesz egy 

vizes porszívóra, melynek segítségével könnyedén 

eltávolíthatja a masszázsmedence belső 

rendszerében, a szivattyúkban és a befúvókban 

rekedt vizet. Ez egy nélkülözhetetlen lépés, mivel a 

masszázsmedencében maradt víz jéggé fagyva 

könnyedén károsíthatja a masszázsmedence belső 

rendszerét és berendezéseit.  

1. Távolítson el minden vizet a 

masszázsmedence belső rendszeréből. 

2. Távolítsa el a szűrőkosarat és a 

szűrőbetétet. Tisztítsa meg a szűrőbetétet 

jelen használati útmutatóban foglalt 

utasítások szerint és tárolja száraz helyen, 

amíg újra üzembe nem helyezi 

masszázsmedencéjét. Vizes porszívó 

segítségével távolítson el minden vizet és 

szennyeződést a szűrőegységből.  

3. A vizes porszívóval szívja ki a befúvókból is 

a maradék vizet – kezdje a legfelső 

befúvókkal és haladjon fentről lefelé, a 

legalsó befúvókkal fejezze be a munkát. 

MEGJEGYZÉS: A befúvók víztelenítése 

közben azt észlelheti, hogy az éppen nem 

porszívózott befúvó is beszívja a levegőt. 

Egy másik személy segítségével zárja le a 

befúvókat egy ruhadarabbal, így erősebb le 

a porszívó szívó hatása az éppen 

vízteleníteni kívánt befúvónál és 

könnyebben tudja vízteleníteni a 

csőrendszert.  

4. Törölje szárazra a medencehéj teljes 

felületét egy puha törölközővel. 

5. Egy tölcsér segítségével öntsön propilén-

glikol fagyállót a szűrőegység vízbeszívó 

rácsába és a befúvók nyílásaiba.  

FIGYELEM! Kizárólag propilén-glikol 

fagyállót használjon, mivel az nem mérgező! 

SOHA ne használjon a gépjárművéhez való 

fagyállót masszázsmedencéjéhez, mivel az 

veszélyes és mérgező! 

6. Távolítsa el a szivattyúhoz tartozó 

lefolyócső dugóját, mely a szivattyú 

foglalatának elülső oldalán található és 

maradéktalanul eressze ki a szivattyúban 

található összes vizet. Helyezze a dugót egy 

lezárható műanyag tasakba és tárolja a 

szivattyú közelében. A masszázsmedence 

feltöltésekor és újraindításakor helyezze 

vissza a dugót a szivattyúhoz tartozó 

lefolyócsőbe. 

7. Lazítsa meg a szivattyúhoz és 

fűtésrendszerhez tarozó csatlakozókat és 

hagyja, hogy a víz kifolyjon ezekből a 

csövekből is. Ne szorítsa vissza a 

csatlakozókat, hagyja ezeket lazán. 

MEGJEGYZÉS: A masszázsmedence 

feltöltése előtt szorítsa meg a csatlakozókat. 

8. Helyezze vissza a gépház ajtaját és rögzítse 

azt a csavarokkal.  
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MEGJEGYZÉS: A nem megfelelő téliesítés 

miatt keletkezett károkért cégünk nem 

vállal felelősséget, a garancia ez esetben 

nem érvényesíthető. Amennyiben kérdése 

merülne fel a megfelelő téliesítéssel 

kapcsolatban, kérjük, keresse fel 

értékesítőjét, aki örömmel válaszol minden 

ezzel kapcsolatos kérdésére.  

 

HIBAELHÁRÍTÁS 
Amennyiben masszázsmedencéje nem működik a 

megszokott módon, illetve nem működik 

megfelelően, kérjük, először olvassa el figyelmesen 

jelen használati útmutatóban foglaltakat és 

ellenőrizze a vezérlőpanel képernyőjén esetlegesen 

megjelenő hibaüzenetet. Amennyiben a probléma 

ezek után is fennáll, kérjük, kövesse az alábbi 

utasításokat. 

 

FIGYELEM! VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS! 

A vezérlődoboz nem tartalmaz a felhasználó által 

szervízelhető alkatrészeket! 

Ne próbálja meg kinyitni és javításokat végezni a 

vezérlődobozon! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

masszázsmedencéje értékesítőjével és kérje 

szakember segítségét a hiba elhárításához! Kövesse 

a jelen használati útmutatóban foglaltakat!  

 

BERENDEZÉSEK MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGE 

Ellenőrizze az alábbiakat: 

1. Áram alá van helyezve a medence? Be van 

kapcsolva a medencét üzemeltető rendszer? 

2. Ellenőrizze a biztosítéktáblát! Nincs 

lecsapódva a medencéhez tartozó 

elektromos biztosíték? 

3. Ellenőrizze az alpanelt! Itt sincs lecsapódva 

a biztosíték? 

4. Amennyiben az első kérdésre igen a válasz, 

a kettes és hármas kérdésre pedig nem, 

akkor vegye fel a kapcsolatot értékesítőjével 

és kérje szakember segítségét a hiba 

elhárításához! 

 

SZIVATTYÚK MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGE 

MŰKÖDŐ VILÁGÍTÁS MELLETT 

Nyomja meg a „Jets” („Befúvók”) nyomógombot. Ha 

a szivattyú működik, de nem áramlik víz a 

befúvókon keresztül, akkor előfordulhat, hogy a 

szivattyú nem volt megfelelően előkészítve a 

működéshez. Ez a masszázsmedence leeresztése és 

újbóli feltöltése után fordulhat elő. Többször 

nyomja meg a „Jets” („Befúvók”) nyomógombot. 

Soha ne hagyja a szivattyú motorját 5-10 

másodpercnél tovább működni, ha a befúvókon 

keresztül nem áramlik víz, mivel az a motor és a 

szivattyúk károsodását okozhatja.  

 

GYENGE TELJESÍTMÉNYŰ BEFÚVÓK 

1. Nyomja meg a „Jets” („Befúvók”) 

nyomógombot, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy a befúvók bekapcsolt állapotban 

vannak. 

2. Forgassa el az összes levegőszabályozót az 

óramutató járásával ellentétes irányba és 

ellenőrizze az egyre erősebb befúvó 

aktivitást.  

3. Ellenőrizze a medence vízszintjét! A vízszint 

a medence felső karimája és a szürke 

szűrőgyűrű között, vagy a legmagasabban 

elhelyezkedő befúvó fölött legyen – amelyik 

magasabban van.  

4. Ellenőrizze a szűrőbetétek tisztaságát és 

tisztítsa meg azokat, amennyiben szükséges.  

5. Bizonyosodjon meg róla, hogy miden befúvó 

nyitott pozícióban van. 

 

TÚL MAGAS VÍZHŐMÉRSÉKLET 

1. Ellenőrizze a vezérlőpanel kijelzőjén a 

beállított vízhőmérsékletet. 

2. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelent e 

bármilyen hibaüzenet.  

OH (Túlmelegedés – a masszázsmedence 

automatikusan kikapcsolt) NE HASZNÁLJA 

A MASSZÁZSMEDENCÉT! 

Távolítsa el a masszázsmedence 

thermotetejét, amennyiben a medencevíz 

túlmelegedett! A masszázsmedencét 

üzemeltető rendszer automatikusan 

visszaáll az előző beállításokra, ha a 

masszázsmedence vízhőmérséklete 41 °C 

fok alá csökken. Ezután a vezérlőpanel 

bármely nyomógombjának megnyomásával 

vissza tudja kapcsolni a masszázsmedencét 

üzemeltető rendszert. Amennyiben 

masszázsmedencéjét üzemeltető rendszer 

ezután sem kapcsol vissza, kérjük, 

áramtalanítsa a medencét és vegye fel a 

kapcsolatot értékesítőjével.   
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Extrém vagy hosszantartó meleg időjárás esetén 

előfordulhat, hogy a külső hőmérséklet hatására a 

masszázsmedence vizének hőmérséklete 41 °C fölé 

emelkedik, így a medenceét üzemeltető rendszer 

túlmelegedést érzékel. Ebben az esetben is 

megjelenik az „OH” hibaüzenet a vezérlőpanel 

kijelzőjén és a masszázsmedencét üzemeltető 

rendszer automatikusan kikapcsol, amíg a víz 

hőfoka a megfelelő tartományba nem süllyed. A 

fentiek elkerülése végett alaposan gondolja át a 

masszázsmedence elhelyezését. Amennyiben 

szükséges védje masszázsmedencéjét a közvetlen 

napsugárzástól és gondoskodjon megfelelő 

árnyékról. SOHA NE HASZNÁLJA 

MASSZÁZSMEDENCÉJÉT, HA A MEDENCEVÍZ 

TÚLMELEGEDETT ÉS A VEZÉRLŐPANEL 

KÉPERNYŐJÉN MEGJELENT „OH” HIBAÜZENET! 

 

Amennyiben a fenti lépések és utasítások elolvasása 

és maradéktalan végrehajtása után sem hárult el a 

probléma, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

értékesítőjével és kérje szakember segítségét a hiba 

elhárításához! 
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Bármilyen kérdése merülne fel Freeflow masszázsmedencéjével kapcsolatban, kérjük, keresse fel 

értékesítőjét vagy a Watkins Wellness ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségek valamelyikén. 

Email: ahsservice@watkinsmfg.com       Telefon: +1 760 598 6464 
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