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Highlife sorozat 
 

Gratulálunk ahhoz a döntéséhez, hogy a világon elérhető legjobb masszázsmedencét 
választotta. Üdvözöljük az HOT SPRING tulajdonosok napról napra bővülő családjában. 

Mielőtt elolvasná masszázsmedencéje használati útmutatóját, kérjük, szakítson időt 
masszázsmedencéje regisztrációjára és a garancia aktiválására, így egyszerűen értesíthetjük Önt 
masszázsmedencéjével kapcsolatos híreinkkel, információinkkal, értesítéseinkkel. A regisztrációhoz 
szüksége lesz masszázsmedencéje gyári számára, mely a gépház belsejében található, illetve szerepel 
a vásárláskor kapott dokumentumokon is. 

A regisztrációhoz kérjük, navigáljon a következő weboldalra: http://www.hotspring.com/hot-tub-

owners/hot-tub-product-warranty-registration vagy egyszerűen használja az alábbi QR kódot.  

 

 

VÁSÁRLÁS DÁTUMA: _________________________________________________________________ 

TELEPÍTÉS DÁTUMA: _________________________________________________________________ 

KERESKEDŐ: ___________________________________________________________________________ 

CÍM: _____________________________________________________________________________________ 

TELEFON: _______________________________________________________________________________ 

MODELL/GYÁRI SZÁM: ________________________________________________________________ 

THERMOTETŐ/KIEGÉSZÍTŐ GYÁRI SZÁM: _________________________________________ 

 

Ha bármilyen kérdése van medencéje telepítésével, működtetésével vagy karbantartásával kapcsolatban, kérjük, keresse 

fel hivatalos Hot Spring értékesítőjét. Kereskedőink képzett szakemberek, akik ismerik az Ön által vásárolt medencét és 

készséggel válaszolnak Hot Spring medencéjével kapcsolatos kérdéseire. Tapasztalatukkal időt és fáradtságot takarít meg!  

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

 

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. Az Ön Hot Spring masszázsmedencéje ASTM F1346-91 szabványnak megfelelő gyermek 

biztonsági zárral ellátott thermotetővel rendelkezik, mely a legtöbb esetben eleget tesz a fenti helyi szabályozásokban 

leírtaknak. Mindemellett azt javasoljuk, hogy keresse fel a helyi építési hatóságot az Ön lakóhelyére vonatkozó előírások, 

szabályok és korlátozások miatt. Hot Spring kereskedője is szívesen ad felvilágosítást a fentiekkel kapcsolatban.  

http://www.hotspring.com/hot-tub-owners/hot-tub-product-warranty-registration
http://www.hotspring.com/hot-tub-owners/hot-tub-product-warranty-registration
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

(KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI 

ELŐÍRÁSOKAT!!!) 

 

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. 

● A masszázsmedencét felnőtt felügyelet nélkül nem 

használhatja értelmi vagy fizikai fogyatékossággal 

rendelkező személy (sem felnőtt, sem gyermek), illetve a 

vízi közegben való mozgásban nem jártas személy. 

● 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. 

 

MINDIG: 

● Gyermeke biztonsága érdekében használat után 

mindig zárja be medencéje gyermekbiztonsági zárját. Az 

Ön Hot Spring masszázsmedencéje ASTM F1346-91 

szabványnak megfelelő gyermek biztonsági zárral 

ellátott thermotetővel rendelkezik, 

● 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. 

● Ne működtessen a masszázsmedencében tartózkodva 

semmilyen külső média eszközt (pl.: CD vagy DVD 

lejátszó). A beépített audió/videó rendszer működtetése 

megengedett a masszázsmedence vezérlő paneljén 

keresztül vagy a távirányító segítségével. 

● Ne csatlakoztasson semmilyen kiegészítő eszközt (pl.: 

hangszórót, kábelt, fejhallgatót, egyéb audió eszközöket) 

a medence audió rendszeréhez a Watkins Wellness 

előzetes engedélye nélkül. 

● Ne próbálja szakember segítsége nélkül megjavítani az 

audió rendszert a masszázsmedence ajtó paneljének 

eltávolításával, mivel súlyos sérüléseket, vagy áramütést 

szenvedhet. Kérjük, mindig kérje képzett szakember 

segítségét a javításokhoz. 

● Ne csatlakoztasson külső antennát a masszázsmedence 

audió rendszeréhez. Ezt kizárólag képzett szakember 

végezheti a helyi előírásoknak és szabályzásoknak 

megfelelően. 

 

FIGYELEM! 

● Az áramütés lehetőségének minimalizálása érdekében 

mindig azonnal cseréltesse ki a sérült elektromos 

vezetéket. Ennek elmulasztása áramütéshez vezethet.  

● A túlterhelési megszakító nem megfelelő 

visszaállításából adódó veszélyek elkerülése miatt a 

masszázsmedence áramellátása nem mehet keresztül 

külső kapcsoló eszközön (pl.: időzítő) vagy nem 

biztosíthatja azt olyan áramkör, mely rendszeresen ki/be 

van kapcsolva. 

● Minden medence használat előtt ellenőrizze az áram-

védőkapcsolót (RCD). Amennyiben az nem működik 

megfelelően áramütés lehetősége áll fenn. Azonnal 

áramtalanítsa a masszázsmedencét és ne helyezze áram 

alá, amíg a hiba javításra nem került. 

MEGJEGYZÉS: Az áram-védőkapcsoló újraindítása előtt 

mindig várjon legalább 30 másodpercet. Amennyiben ez 

nem történik meg, ellenőrizze újra az áram-

védőkapcsolót, hogy minimalizálja a hibás működés 

lehetőségét. 
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● Masszázsmedencéje áramellátását egy maximum 30 

mA kioldással rendelkező áram-védőkapcsolóval ellátott 

áramelosztó egység szolgáltassa. 

● Masszázsmedencéje telepítésekor ügyeljen a megfelelő 

vízelvezetésre, hogy az elektromos berendezéseket 

tartalmazó gépház mindig száraz maradjon.  

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 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 masszázsmedencéje 

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. 

● Az audió rendszer alkatrészeit hiba esetén kizárólag az 

eredetivel megegyező alkatrészekkel pótolja 

(amennyiben masszázsmedencéje rendelkezik audió 

rendszerrel) 

 
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 

● A személyi sérülés lehetőségének minimalizálása 

érdekében NE távolítsa el a szűrőegységben található 

szívószerelvényeket (állócsövek). 

● 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. Amennyiben hosszú a 

haja kösse azt fel vagy vegyen fel úszósapkát. 

 
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. Hot Spring masszázsmedencéje 

vizének ajánlott értékei: 
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Szabad klór: 1.0-1.5 ppm Teljes lúgosság: 80-120 

ppm 

pH érték: 7.2-7.8  Kalcium keménység:  

75-150 ppm 

Kalcium keménység 

sóbontó rendszerrel: 

25-75 ppm 

 

● Kérjük, alaposan olvassa el és kövesse a „Vízminőség 

és karbantartás” fejezetben foglalt utasításokat. 

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 medencéje vizét 40 °C-nál magasabb 

hőmérsékletre. A felnőtt felhasználók egészsége 

szempontjából biztonságos vízhőmérsékleti tartomány 

38 °C és 40 °C között található. Alacsonyabb 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 Hot Spring masszázsmedencéhez mellékelünk 

egy biztonsági jelzést, melyet Önnek, mint felelős 

tulajdonosnak kötelessége a medencén jól láthatóan 

elhelyezni. A mennyiben szüksége van további biztonsági 

jelzésekre, kérjük, keresse fel hivatalos Hot Spring 

értékesítőjét és kérje a #70798 cikkszámú terméket. A 

biztonsági jelzést felhelyezése után nem szabad 

eltávolítani! 

 

FONTOS ELŐÍRÁSOK 
MASSZÁZSMEDENCÉJE 
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
A továbbiakban fontos előírásokat és információkat 
olvashat masszázsmedencéje használatával 
kapcsolatban. Kérjük, olvassa el és tartsa be ezeket! 
 
MINDIG: 
● Gyermekei biztonsága érdekében mindig helyezze fel a 
masszázsmedence thermotetejét és zárja annak 
biztonsági zárját, akár feltöltött, akár üres állapotában 
van.  
● Kövesse jelen használati útmutató a rendszer 
kezelésével és karbantartásával kapcsolatos utasításait. 
● Kizárólag a Watkins Wellness által jóváhagyott és 
ajánlott kiegészítőket, vegyszereket és tisztítószereket 
használjon.  
● Gondoskodjon az esetlegesen kifolyó vagy túlfolyó víz 
megfelelő elvezetéséről. 
 

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 Hot Spring kereskedőjét. Egy hivatalos szerviz 

technikus számos hibát és problémát akár telefonon 

keresztül is orvosolni tud. 
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MEDENCEHÉJ 

A masszázsmedence akril medencehéjjal rendelkezik. Az 

akril rendkívül jól taszítja a szennyeződéseket és sokáig 

makulátlan marad. Könnyedén megtisztíthatja az akril 

felületet egy puha törlőruhával. A legtöbb, háztartásban 

megtalálható tisztítószer árt az akril felületeknek 

(részletes listát lásd alább). Minden tisztítószert öblítsen 

le bő vízzel az akril felületről. 

 

FONTOS: 

1. Kizárólag az alábbi anyagokkal tisztítsa meg az akril 

felületeket: tiszta víz és Soft Scrub™. Ne használjon 

alkoholt vagy más háztartási tisztítószert. A súroló, maró 

hatású vegyszerek vagy oldószerek használata 

károsíthatja a medencehéj felületét. NE HASZNÁLJON 

ERŐS VEGYSZEREKET! A medencefelületen keletkező 

vegyszerek által okozott sérülésekre nem terjed ki a 

garancia. Minden tisztítószert öblítsen le bő vízzel az 

akril felületről. 

2. A vízben oldott vas és réz részecskék elszínezhetik a 

medencehéj felületét, amennyiben az nincs megfelelően 

karbantartva. Amennyiben az Ön lakóhelyén a víz magas 

oldott fémtartalommal rendelkezik, kérjük, keresse fel 

hivatalos Hot Spring kereskedőjét az ajánlott folt és 

vízkő-eltávolító szerekkel kapcsolatban. A Watkins a 

Freshwater márkájú  termékeket ajánlja. 

3. Minden tisztítószert tartson a gyermekektől elzárva és 

kiemelt odafigyeléssel használja azokat. 

 

ŐRIZZE MEG A FENTI 

UTASÍTÁSOKAT!!! 
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ELSŐ LÉPÉSEK 

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK 

Az Ön medencéje kis mértékben eltérhet a képen látható medencétől. 

 

 

1. A vezérlőegységet a dokkolóból 
eltávolítva távirányítóként is 

használhatja a masszázsmedencén 
kívüli vagy belüli irányításra. 

 

9. A HydroStream egy kifejezetten 
erőteljes, nagy teljesítményű és 

hatásos masszázsbefúvó. 

2. A SmartJet rendszer segítségével 
különböző befúvócsoportokhoz 
irányíthatja a vizet a szabályozó 

elforgatásával. 

10. Az irányított, gömb alakú 
hidromasszázs befúvók alapos és 

célzott masszázsban részesítik Önt. 

3. A Comfort Control vezérlő 
segítségével szabályozhatja a Moto-

Massage DX és precíziós befúvók által 
használt levegő mennyiségét. 

11. A Moto-massage DX befúvó két 
erőteljes függőlegesen mozgó 
vízsugárral masszírozza végig 

hátát.  
4. A vízi szórakoztató elemek 

szabályozó segítségével állíthatja be 
az azokon átfolyó víz mennyiségét.  

12. A Luminesence színes, négy 
zónával (víz alatti, perem feletti, 

párnák és vízi szórakoztató 
elemek) rendelkező világítást 
külön-külön szabályozhatja. 

5. Az irányítható állású hidromasszázs 
befúvó alapos és célzott masszázsban 

részesíti Önt. 

13. BellaFontana vízesés 3 
gyönyörű, színes ívet hoz létre. 

6. A dupla, forgó hidromasszázs 
befúvóból V alakban érkező 

vízáramlás pulzáló masszázsban 
részesíti Önt. 

 
14. Freshwater sóbontó rendszer 

foglalatának kupakja. 

 
7. A Soothing Stream befúvó 12 

nyílásából érkező áramlata nyakának 
és vállainak biztosít kellemes 

masszázst. 

 

15. Párnák – masszázsmedencéink 
modelltől függően egy vagy több 

párnával rendelkeznek 

 
8. A FootStream befúvó frissító és 

erőteljes masszázsban részesíti 
lábfejét és talpait. 

 

16. Szűrőbetétek – a 
szűrőrendszernek köszönhetően a 

víz teljes tömege áthalad a 
szűrőkön mielőtt visszatérne a 

medence belsőbe. 
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17. Fűtés rendszer kimenet és 
lefolyó. Az ózongenerátor 
által létrehozott buborékok is 
ezen a nyíláson keresztül 
távoznak. 
18. A masszázsmedence elő 
van készítve a hangszórók 
egyszerű beépítésére. Vegye 
le a képen látható kupakot és 
helyezze be a hangszórót. 
19. A Hot Spring logó a 
medence elülső oldalán kéken 
vagy zölden világít. Ez a logó 
mutatja, hogy a medence 
áram alatt van illetve, hogy 
készen áll a használatra 
anélkül, hogy le kelljen vennie 
a medence thermotetejét.  
20. A vezérlő panel dokkolója 
felelős a vezérlő 
akkumulátorának 
feltöltéséért, illetve a 
nyomógombok segítségével 
vezérelheti a medence 
bizonyos funkcióit. 

 

21. Amennyiben szüksége van rá, a vezérlő egység 

elhelyezésére alkalmas másodlagos dokkoló/tálca is 

elérhető, de ez a tálca kizárólag a vezérlő egység 

biztonságos elhelyezését szolgálja, nem képes tölteni 

annak akkumulátorát.  

 

MOTO-MASSAGE DX BEFÚVÓ 

A Moto-Massage DX befúvó függőlegesen mozogva, két 

erőteljes vízsugár segítségével az emberi kéz munkáját 

szimulálva masszírozza végig a gerinctájék izmait a 

deréktól egészen a nyakig. A Moto-Massage DX befúvó 

intenzitását a Comfort Control szabályozó segítségével 

állíthatja be igényei szerint.  

 

A Moto-Massage DX befúvót úgy terveztük, hogy a lehető 

legtökéletesebb hidromasszázsban részesítse Önt és 

függőleges mozgásával a gerince teljes hosszában, a 

Comfort Control szabályozó segítségével egyénre 

szabható intenzitású masszázst biztosítson. Amennyiben 

a Moto-Massage DX befúvó mozgása vagy intenzitása 

korlátozott, és ezt a problémát nem egy eltömődött 

szűrőbetét vagy zárt állapotú befúvószabályozó okozza, 

kérjük, vegye fel a kapcsolatot Hot Spring értékesítőjével 

vagy az ügyfélszolgálattal.  

 

FONTOS: Lassan vagy egyáltalán nem mozgó Moto-

Massage DX befúvó jelezheti a szűrőbetét pórusainak 

eltömődését (szennyeződések, zsiradék, vízkő, apró 

törmelék által). Kérjük, tisztítsa meg a szűrőket a 

„Karbantartás és tisztítás” fejezetben foglalt utasítások 

szerint.  

 

HIDROMASSZÁZS BEFÚVÓK 

A hidromasszázs befúvók két féle kivitelben kerültek 

beépítésre masszázsmedencéjébe: ezek az irányítható 

állású és dupla vízsugarú, forgó befúvók. Az irányítható 

állású befúvókat igényei szerint irányíthatja, hogy a 

megdolgoztatni kívánt izomcsoportot érje a vízsugár. A 

dupla vízsugarú befúvók két kisebb vízsugárral 

rendelkeznek, melyek forogva kényeztetik izmait. A 

befúvók karimájának elforgatásával tudja növelni vagy 

csökkenti a befúvók vízsugarának intenzitását.  

 

MEGJEGYZÉS – KIEGÉSZÍTŐK: Amennyiben több dupla 

vízsugarú, forgó befúvóra van szüksége, keresse fel Hot 

Spring értékesítőjét, akinél kiegészítő készlet vásárlására 

van lehetősége, melynek segítségével könnyedén 

irányítható állású befúvóit könnyedén átalakíthatja 

dupla vízsugarú, forgó befúvókká.  

 

SOOTHING STREAM BEFÚVÓ 

A Soothing Stream befúvó kizárólag a Hot Spring 

masszázsmedencékben található meg. Tizenkét nyílásból 

érkező tizenkét különálló vízsugár nyakának, vállainak 

és a hát felső területének biztosít alapos, de mégis 

gyengéd masszázst. A befúvó karimájának elforgatásával 

tudja növelni vagy csökkenti a befúvó vízsugarának 

intenzitását.  

 

PRECÍZIÓS IRÁNYÍTHATÓ ÉS FORGÓ BEFÚVÓK 

A precíziós irányítható befúvók a Moto-Massage DX 

befúvó feletti területen található, modellenként változó 

számú befúvó-csoportokban. Ezeket a befúvókat úgy 

terveztük, hogy gyengéd, lágy, enyhülést hozó 

hidromasszázsban részesítsék a vállakat és a felső háti 

területet. A precíziós befúvók intenzitását a befúvókhoz 

legközelebb eső Comfort Control szabályozó segítségével 

állíthatja be igényei szerint. 

Kérjük, figyelje meg jelen használati utasításban 

található ábrákat a SmartJet szabályozó rendszer 

befúvókiosztásának megértéséhez. Felhívjuk figyelmét, 

hogy a medence befúvóinak elhelyezését jelölő oldalakat 

mindig a SmartJet szabályozóhoz viszonyítjuk. A 

SmartJet szabályozó oldalát tekintjük a medence elülső 

oldalának. Az óramutató szerinti irányokat mindig úgy 

állapítsa meg, hogy Ön szemben áll a 

masszázsmedencével és a SmartJet szabályozó pontosan 

Ön előtt található. 
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FOOTSTREAM BEFÚVÓ 

A FootStream befúvó egy nagy méretű befúvó, mely 

kifejezetten erőteljes masszázsban részesíti az Ön által 

választott test részt. A masszázsmedence alsóbb 

régiójában található, így tökéletesen alkalmas a lábfej, 

talpak, csípő vagy derék hidromasszázs kezelésére. A 

FootStream befúvó intenzitását a Comfort Control 

szabályozó segítségével állíthatja be igényei szerint, 

kivéve azon modellek esetében, melyek FootWell 

rendszerrel rendelkeznek. A befúvó karimájának 

elforgatásával tudja növelni vagy csökkenti a befúvó 

vízsugarának intenzitását. A FootWell rendszerben 

foglalt FootStream befúvók nem szabályozhatóak.  

 

HYDROSTREAM BEFÚVÓ 

A HydroStream befúvó egy közepes méretű, kifejezetten 

erőteljes, nagy teljesítményű és hatásos masszázsbefúvó, 

mellyel lábfejét, vállait vagy hátát dolgoztathatja meg. A 

befúvó karimájának elforgatásával tudja növelni vagy 

csökkenti a befúvó vízsugarának intenzitását. 

 

VÍZI SZÓRAKOZTATÓ ELEMEK 

A Grandee, Envoy, Vanguard és Aria modelljeink 

Bellafontana vízi szórakoztató elemmel is rendelkeznek, 

melyet akkor tud ki vagy bekapcsolni, ha a kétsebességű 

szivattyú alacsony vagy magas teljesítményen működik 

(ha a szivattyúk nem működnek, akkor a vízi 

szórakoztató elem nem kapcsolható be). A megfelelő 

működéshez a vízi szórakoztató elem szabályozójának 

teljesen nyitott állapotban kell lennie. Amennyiben a vízi 

szórakoztató elem szabályozója nincs teljesen nyitott 

állapotában, akkor előfordulhat, hogy magas 

teljesítménnyel dolgozó szivattyú mellett a Bellafontana 

vízi szórakoztató elemből kilövellő víz sokkal 

erőteljesebb lesz és sokkal messzebbre fog kilövellni, 

mint nyitott szabályozók mellett. Ez nem megfelelő és 

nem rendeltetésszerű működésnek számít. Amennyiben 

ez mégis megtörténik, kapcsolja ki a szivattyút, nyissa 

meg teljesen a vízi szórakoztató elem szabályozóját, 

majd hozza újra működésbe a szivattyút.  

FIGYELEM: A vízi szórakoztató elem szabályozójának 

részleges vagy teljes elzárása a Bellafontana vízi 

szórakoztató elemből kilövellő víz megnövekedett 

nyomását, illetve a medencéből való kilövellését 

okozhatja.  

 

HOT SPRING LOGÓ VILÁGÍTÁS 

A Hot Spring logó a medence elülső oldalán kéken vagy 

zölden világít. Ez a logó azt jelzi, hogy a medence áram 

alatt van illetve, hogy készen áll a használatra , így 

anélkül bizonyosodhat meg masszázsmedencéje 

készültségi állapotáról, hogy le kelljen vennie a 

masszázsmedence thermotetejét. 

 

Zölden világító jelzés: a víz hőmérséklete megfelelő, a 

beállított vízhőmérséklethez képest maximum 1 °C az 

eltérés 

 
Kéken világító jelzés: a masszázsmedencét üzemeltető 

rendszer be van kapcsolva 

 

Zölden világító jelzés: A zöld logó világítás akkor gyullad 

ki, ha a medencevíz hőmérséklete megfelelő, a beállított 

vízhőmérséklethez képest maximum 1 °C az eltérés. A 

zöld logó világítás kialszik, amennyiben a különbség 

nagyobb, mint 1 °C. Amennyiben Ön új vízhőmérsékletet 

állít be a zöld logó világítás kilaszik, amíg a 

vízhőmérséklet újra el nem éri a megadott 

vízhőmérsékletet. Amennyiben a zöld logó világítás 

villogva jelez, az a vízhőmérsékletet mérő szonda vagy a 

teljes rendszer meghibásodását jelzi. Ha a zöld logó 

világítás 1 másodpercre bekapcsol, majd 3 másodpercre 

kialszik, akkor az a FreshWater sóbontó rendszerrel 

kapcsolatos hibát vagy problémát jelez (További 

információkért kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítás” 

fejejezet). 

 

Kéken világító jelzés: A kék logó világítás jelzi, hogy a 

masszázsmedencét üzemeltető rendszer be van 

kapcsolva és a rendszer megfelelő áramellátással 

rendelkezik. Amennyiben a kék logó világítás villogva 

jelez, az termosztáttal kapcsolatos hibát, problémát 

jelent. Ebben az esetben vagy túlmelegedett a 

medencevíz vagy egyéb probléma lépett fel (pl.: nem 

megfelelő vízáramlás a szennyezett szűrőbetétek miatt). 

Amennyiben a kék logó világítás kialszik, akkor az vagy 

az áramellátás megszakadását jelzi vagy egy vezérlő 

dobozon belüli meghibásodást (További információkért 

kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítás” fejejezet). 

 

INSTRUKCIÓK GYORS BEÜZEMELÉSHEZ 

MIELŐTT FELTÖLTENÉ MASSZÁZSMEDENCÉJÉT 

Bizonyosodjon meg arról, hogy masszázsmedencéje 

telepítése során minden helyi szabályozást és előírást 

betartottak és követtek, beleértve a medence pontos 

helyének kiválasztását, a megfelelő alapozást és az 

elektromos eszközök és vezetékek szabályszerű 

telepítését is. A telepítésre vonatkozó utasításokat 

tartalmazó füzetet kérje Hot Spring értékesítőjétől vagy 

olvassa el az alábbi weboldalon: 

www.HotSpring.com/planning-tools/pre-delivery-

instructions  

  

http://www.hotspring.com/planning-tools/pre-delivery-instructions
http://www.hotspring.com/planning-tools/pre-delivery-instructions
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MINDIG: 

● Legyen tisztában azzal, hogy milyen vízkezelési módot 

alkalmaz. Mindig rendelkezzen ehhez megfelelő 

vegyszerekkel. Olvassa el a medencéje vízkezelésével 

kapcsolatos minden utasítást és tartsa be azokat. 

● Mindig rendelkezzen elegendő FreshWater 5 faktoros 

vízminőség-mérő tesztcsíkkal. 

● Mindig rendelkezzen ph/lúgosság kezelésére alkalmas 

vegyszerrel. 

● Legyen tisztában a lakhelyén elérhető csapvíz 

vízkeménységével, keresse fel értékesítőjét, ha 

segítségre van szüksége ennek meghatározásához. 

További információkért olvassa el a „Vízminőség és 

karbantartás” fejezetet. 

FONTOS: A Watkins Wellness nem ajánlja, hogy lágy 

vizet használjon masszázsmedencéje feltöltéséhez, mivel 

az károsíthatja a medence berendezéseit és alkatrészeit.  

● Vásároljon Clean-Screen előszűrőt, mely segít kiszűrni 

a vezetékes vízben található szennyeződéseket és oldott 

fémeket. A Clean-Screen használata nem feltétel, csak 

javaslat. 

 

SOHA: 

● Üres medencét soha ne helyezzen áram alá! Amint 

áram alá helyezi a medencét, olyan funkciók 

aktiválódnak automatikusan (pl.: vezérlés, fűtés, stb.), 

melyek könnyedén meghibásodhatnak, ha víz nélkül 

működnek. Amennyiben áram alá helyezi az üres 

medencét, az érvényteleníti a jótállást. 

● Soha ne használjon meleg vagy 10 °C-nál hidegebb 

vizet a masszázsmedence feltöltéséhez, mivel az a 

termosztát biztosítékának lecsapódásához, így a 

masszázsmedence működésének leállásához vezet.  

● Ne használja masszázsmedencéjét feltöltés után 

közvetlenül, amíg az alábbi utasításokat nem végezte el. 

● Ne adjon klórt a medence vizéhez, ha PHMB 

(polihexametilén biguanid) tartalmú vegyszert használ a 

víz fertőtlenítéséhez. 

 

BEÜZEMELÉS: 

Hot Spring medencéje szigorú ellenőrzéseken és alapos 

tesztelésen ment keresztül, hogy garantálhassuk a 

hosszú távú vásárlói elégedettséget és maximális 

megbízhatóságot. Előfordulhat, hogy kis mennyiségű víz 

maradt a csövekben a tesztelés után és ez könnyedén 

eltávolítható foltokat okozhat a medencehéjon és a külső 

burkolatokon. A medence feltöltése előtt törölje át a 

medencehéj felületét egy puha törlőruhával.  

 

Kérjük, a sikeres beüzemelés vagy újrafeltöltés 

érdekében pontosan kövesse az alábbi utasításokat. 

 

 

1. Zárja be a lefolyót és töltse fel a masszázsmedencét 

kerti víztömlőjével a szűrőegységen keresztül. A 

masszázsmedence megfelelő vízszintje 4 centiméterrel a 

legfelső befúvó felső karimája fölött található. 

 

2. Miután feltöltötte medencéjét és visszahelyezte a 

gépház ajtaját, helyezze áram alá a medencét. 

 

3 A befúvó rendszer működésének ellenőrzéséhez és a 

fűtésrendszerben illetve a csövekben rekedt felesleges 

levegő eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 

- Nyomja meg a „Jets” („Befúvók”) ikont a 

vezérlőpanel kezdőképernyőjén.  

- Nyomja meg a dupla befúvó ikont a szivattyúk 

magas teljesítményű működtetéséhez és hagyja 

bekapcsolva azokat egy percen keresztül.  

- Ha a befúvók egyenletesen működnek, a befúvó 

rendszer előkészítése megtörtént, 

kikapcsolhatja azt az „OFF” ikon 

megnyomásával.  

Amennyiben a befúvókból áramló vízsugár 

gyenge vagy nem egyenletes, azt valószínűleg a 

túl alacsony vízszint vagy a szennyeződések által 

eltömődött szűrőbetétek okozzák.  

 

FONTOS: ellenőrizze, hogy minden Comfort Control 

szabályozó teljesen nyitott állapotban legyen (forgassa el 

azokat óramutató járásával megegyezően) és a SmartJet 

szabályozó legyen az alábbi pozícióban: 

 
 

4. Tesztcsíkok és vegyszerek használata. A 

medencevíz összlúgossága (TA) 80 ppm, a kalcium 

keménység 100 ppm (amennyiben FreshWater sóbontó 

rendszert használ 50 ppm az ajánlott kalcium 

keménység) továbbá a pH érték 7,2-7,8 közötti 

tartományban tekinthető megfelelőnek. Ezekről bővebb 

információt és a vízkezelés lépéseit a „Vízminőség és 

karbantartás” című fejezetben talál. 

MEGJEGYZÉS: Minden medencevízhez adandó vegyszert 

a szűrőegységhez adjon működő befúvók mellett, 

melyeket hagyjon bekapcsolva legalább 10 percen 

keresztül. A víz összlúgosságának kezelése legyen mindig 

az első lépés vízkezelés során, mivel a nem megfelelő 

teljes lúgosság hatással van a víz pH értékére illetve 

meggátolja, hogy a fertőtlenítőszerek megfelelően 

kifejthessék hatásukat. 

 

5 Szuper-klórozás/sokkolás. Adjon 950 literenként 1,5 

teáskanál klórt (nátrium-diklórt) a medence vizéhez. 

Nyomja meg a „Clean Cycle” ikont a vezérlőpanel 

kezdőképernyőjén, hogy a rendszer 10 percen keresztül 

cirkuláltassa a masszázsmedence vizét.  
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6. A klór-sokkolás ideje alatt állítsa a SmartJet 

szabályozót egyenlően hosszú ideg mindkét pozíciójába, 

hogy a víz szabadon keringhessen mindkét állásban. A 

Hot Spring masszázsmedencék SmartJet szabályozójának 

két állása az óra mutatójának 3 és 9 órai pozíciójában 

van.  

 

7. Vízhőmérséklet beállítása. A Hot Spring 

masszázsmedence vízhőmérsékletének gyári beállítása 

38 °C. Amennyiben meg szeretné változtatni a beállított 

vízhőmérsékletet, azt az alábbiak szerint teheti meg: 

● Nyomja meg a hőmérséklet szabályozására szolgáló 

ikont a vezérlő panel kezdő képernyőjén, így megjelenik 

az aktuálisan beállított vízhőmérséklet 

● A fel/le (↑/↓) nyilakat használva állítsa be a kívánt 

hőmérsékletet.  

Helyezze fel a masszázsmedence thermotetejét, hogy a 

víz a lehető leggyorsabban felmelegedhessen. Mindig 

bizonyosodjon meg arról, hogy a thermotetőt 

megfelelően rögzített a biztonsági zár segítségével. 

Rendszeresen ellenőrizze a medencevíz hőfokát. Amint a 

medencevíz eléri a 32 °C hőmérsékletet továbbléphet a 

következő pontra.  

A véletlen hőmérséklet átállítás elkerülése végett mentse 

el hőmérséklet beállításait. (További információkért 

kérjük, olvassa el a „Fő vezérlő panel” fejezetben 

foglaltakat) 

 

8. Állítsa a SmartJet szabályozó(ka)t az elsődleges 

pozícióba (óramutató 3 óránál). Aktiválja a szűrési 

ciklust az 5. pontban foglaltak szerint és hagyja a vizet 

cirkulálni 10 percen keresztül. A szűrési ciklus 

végeztével tesztcsíkkal ellenőrizze a medencevíz szabad 

klór tartalmát, melynek céltartománya 3-5 ppm 

(FreshWater sóbontó rendszer használata esetén 1-5 

ppm a céltartomány). Amennyiben a szabad klór értéke a 

céltartományban van, lépjen tovább a következő pontra. 

Ha a szabad klór tartalom kevesebb, mint 3 ppm (vagy 1 

ppm FreshWater sóbontó rendszer használata esetén) 

akkor sokkolja újból a vizet: megint adjon 950 

literenként 1,5 teáskanál klórt (nátrium-diklórt) a 

medence vizéhez. Aktiválja újra a szűrési ciklust az 5. 

pontban foglaltak szerint és hagyja a vizet cirkulálni 10 

percen keresztül. 

 

9. Állítsa a SmartJet szabályozó(ka)t a másodlagos 

pozícióba (óramutató 9 óránál). Aktiválja a szűrési 

ciklust az 5. pontban foglaltak szerint és hagyja a vizet 

cirkulálni 10 percen keresztül. A szűrési ciklus 

végeztével tesztcsíkkal ellenőrizze a medencevíz szabad 

klór tartalmát, melynek céltartománya 3-5 ppm 

(FreshWater sóbontó rendszer használata esetén 1-5 

ppm a céltartomány). Amennyiben a szabad klór értéke a 

céltartományban van, lépjen tovább a következő pontra. 

Ha a szabad klór tartalom kevesebb, mint 3 ppm (vagy 1 

ppm FreshWater sóbontó rendszer használata esetén) 

akkor sokkolja újból a vizet: megint adjon 950 

literenként 1,5 teáskanál klórt (nátrium-diklórt) a 

medence vizéhez. Aktiválja újra a szűrési ciklust az 5. 

pontban foglaltak szerint és hagyja a vizet cirkulálni 10 

percen keresztül. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a 

modelljében található egy vagy több SmartJet 

szabályozók mindegyikének minden állását le nem 

teszteli. 

 

10. Ellenőrizze újra a vízminőséget. A medencevíz 

összlúgossága (TA) 80 ppm, a vízkeménység 100 ppm 

(amennyiben FreshWater sóbontó rendszert használ 50 

ppm az ajánlott vízkeménység) továbbá a pH érték 7,2-

7,8 közötti tartományban tekinthető megfelelőnek. 

FONTOS: A víz teljes lúgosságának kezelése legyen 

mindig az első lépés vízkezelés során, mivel a nem 

megfelelő teljes lúgosság hatással van a víz pH értékére 

illetve meggátolja, hogy a fertőtlenítőszerek megfelelően 

kifejthessék hatásukat. 

 

Masszázsmedencéje készen áll a használatra, 

amennyiben a masszázsmedencéjében található egy vagy 

több SmartJet szabályozók mindegyikének minden 

állásában megfelelően működik a rendszer és a szabad 

klór értéke a 3-5 ppm céltartományba (FreshWater 

sóbontó rendszer használata esetén 1-5 ppm 

céltartományba) esik.  

 

11. Ellenőrizze a vízminőséget minden használat előtt 

vagy hetente – attól függően, hogy melyik gyakoribb. 
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GÉPHÁZ AJTÓPANEL 
A gépház ajtópanelje a vezeték nélküli vezérlőegység dokkolója alatt található. Az ajtópanel eltávolításához csúsztassa 

mindhárom rögzítő kapcsot jobb, majd lefelé (amennyiben nem tudja kezével elmozdítani a kapcsokat, óvatosan lazítsa 

meg a rögzítő kapcsokat tartó 2 csavart egy csavarhúzó segítségével). Óvatosan eressze le az ajtópanelt, válassza le a logó 

világításhoz tartozó vezetékeket és távolítsa el az ajtópanelt. Az ajtópanel visszahelyezéséhez fordított sorrendben végezze 

el a fentieket. 

FONTOS: Az ajtópanel visszahelyezésekor ügyeljen, hogy a világító logó jelzés az ajtópanel jobb felső sarkában legyen. 

 

GÉPHÁZ 
Az alábbi ábra csak illusztráció. Előfordulhat, hogy az Ön masszázsmedencéjében található gépház máshogy néz ki. A 

gépház a vezeték nélküli vezérlőegység dokkolója alatt található panel mögött helyezkedik el.  

 

 
 

1. Wavemaster befúvó szivattyú 

2. No-Fault fűtés 

3. Silent Flo 5000 keringető szivattyú 

4. IQ 2020 vezérlődoboz 

5. Ózon generátor (opcionális) 

6. Fő lefolyó (elzáróval) 

7. Másodlagos lefolyó 

8. Csatlakozó terminál 
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VÍZMINŐSÉG ÉS KARBANTARTÁS 
 

ALAPOK 
A tiszta víz nélkülözhetetlen a medence használathoz. A 

vízkezelés a legkevésbé megértett, mégis a legfontosabb 

tényezője a medence tulajdonosok kötelezettségeinek. 

Hivatalos Hot Spring kereskedője készséggel 

elmagyarázza Önnek a vízkezelés folyamatát és segít a 

helyi adottságokhoz igazodó, kiváló minőségű 

medencevíz elérésében és fenntartásában.  

FONTOS: A vízkezeléssel kapcsolatos szakszavak 

gyűjteményét a fejezet végén találja. 

● Mindig olvassa el és alkalmazza jelen használati 

útmutatóban foglaltakat. 

● Hetente egyszer vagy minden használat előtt 

ellenőrizze a vízminőséget tesztcsíkok segítségével  

● A vegyszereket kis mennyiségben, több részletben 

adagolja, hogy elkerülje a víz túl-vegyszerezését. 

● Kizárólag akkor használja masszázsmedencéjét, ha a 

víz klórtartalma 1-5 ppm közötti tartományba esik. Ha 

szükséges adjon klórt a medence vizéhez. 

● Amennyiben sóbontó rendszert használt a medencevíz 

fertőtlenítéséhez, kérjük, kövesse a sóbontó rendszer 

használati útmutatójában foglaltakat. 

● A medence tulajdonosának kizárólagos felelőssége a 

megfelelő vízminőség fenntartása. 

 

FONTOS: A masszázsmedence vizét 3-4 havonta cserélje 

le teljes egészében. Amennyiben sóbontó rendszert 

használ medencéje vízének fertőtlenítéséhez a 

medencevíz élettartama sokkal hosszabb, akár 12 hónap 

is lehet megfelelő karbantartás és odafigyelés mellett*. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen és maradéktalanul 

kövesse a sóbontó rendszer használati útmutatójában 

foglaltakat. 

 

*További információkért látogassa meg a 

www.hotspring.com/save-water weboldalt. 

 

Hivatalos Hot Spring kereskedője segítségével állapítsa 

meg, hogy az Ön lakóhelyén található csapvíznek vannak 

e olyan tulajdonságai, melyekre különösen ügyelnie kell 

a víz pótlásakor és a vízkezelés során (pl.: fémtartalom, 

vízkeménység, stb). Szakértőink által ajánlott vízkezelési 

program függ az Ön lakóhelyén használható vezetékes 

víz ásványianyag tartalmától, a használat gyakoriságától 

és a medencét használó személyek számától.  

 

VÍZMINŐSÉG 

Paraméter Ideális Minimum Maximum 
pH 7,4 7,2 7,8 
Lúgosság 80 ppm 40 ppm  120 ppm 
Kalcium 
keménység 

100 ppm 75 ppm 150 ppm 

Kalcium 
keménység 
(sóbontó 
rendszer 
használatával) 

50 ppm 25 ppm 75 ppm 

Klór 3 ppm 1 ppm 5 ppm 
 

A megfelelően tiszta és jó minőségű medencevíz 

fenntartása és a szűrők tisztán tartása a medence 

tulajdonosának a feladata. A megfelelő tisztaságú és 

minőségű medencevíz segít meghosszabbítani a 

medence alkatrészeinek és eszközeinek élettartamát és 

kényelmesebb, kellemesebb medencehasználatot 

biztosít. Az Ön számára legmegfelelőbb vízkezelési 

program függ az Ön lakóhelyén található csapvíz egyedi 

jellemzőitől, a használat gyakoriságától és attól, hogy 

átlagosan hány személy használja a medencét. A Watkins 

Wellness számos olyan vízkezelő rendszert, kiegészítőt 

és terméket forgalmaz, melyek segítségével a vízkezelés 

sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá válik. Kérjük, 

tájékozódjon hivatalos Hot Spring kereskedőjénél az Ön 

számára legmegfelelőbb megoldásról. 

 

● FreshWater Sóbontó rendszer 

● FreshWater sótartalommérő tesztcsíkok 

● FreshWater 5 faktoros tesztcsíkok 

● Vanishing Act kalcium és vízkő eltávolító 

● Pre-Screen előszűrő 

 

VEGYSZEREK BIZTONSÁGOS KEZELÉSE 
Vegyszerek használata előtt mindig figyelmesen olvassa 

el a csomagoláson található használati útmutatót és 

biztonsági előírásokat és mindig ennek megfelelően 

használja azokat. A vegyszerek megvédik Önt és 

medencéje tisztaságát, de koncentrált állapotukban 

egészségre ártalmasak lehetnek, emiatt mindig nagyon 

körültekintően használja ezeket. Mindig kövesse az 

alábbiakat: 

● Kizárólag felelősségteljes felnőtt használhatja a 

vegyszereket. Gyermekektől mindig tartsa őket távol. 

● Mindig pontosan mérje ki a szükséges mennyiséget, 

soha ne adagolja túl a vegyszereket. 

● Fordítson kiemelt figyelmet a vegyszerek tárolására. 

Mindig száraz, sötét, hűvös helyen tárolja azokat. 

● A használaton kívüli vegyszerek tetejét mindig 

szorosan zárja vissza, sose hagyja őket nyitva.  

● Ne lélegezze be a vegyszereket, illetve ne hagyja, hogy 

bőrére, szemébe, orrába vagy szájába kerüljenek. 

Használatuk után mindig alaposan mosson kezet. 

● Amennyiben a vegyszer bőrére kerül, vagy véletlenül 

lenyeli, mindig kövesse a vegyszer csomagolásán 

található utasításokat. Hívja fel háziorvosát vagy a 

mentőszolgálatot amennyiben szükséges. Vigye magával 

és mutassa meg a vegyszer csomagolását az Önt ellátó 

szakembereknek.   

http://www.hotspring.com/save-water
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● A vegyszerek ne kerüljenek a medence körüli 

felületekre illetve a földre, növényeire. A kifolyt 

vegyszereket soha ne porszívóval tisztítsa fel.  

● Ne dohányozzon a vegyszerek közelében. Bizonyos 

vegyszerek gőze kiemelten tűzveszélyes lehet. 

● Ne tároljon semmilyen vegyszert a medence 

gépházában. 

 

HOGYAN ADJUNK VEGYSZERT A MEDENCE 

VIZÉHEZ? 

FONTOS: Minden medencevízhez adandó vegyszert (pl.: 

granulált diklór, MPS, granulált pH szabályozó, granulált 

összlúgosság kezelő, folyékony habzásgátló, stb) magas 

teljesítményen működő befúvó szivattyú mellett a 

szűrőegységbe adagoljon és hagyja bekapcsolva a 

befúvókat minimum 10 percig.  

 

VEGYSZEREK HOZZÁADÁSA A MEDENCEVÍZHEZ 

 

1. Vegye le a medence thermotetejét. Óvatosan távolítsa 

el szűrőegység tetejét és helyezze biztonságba. 

2. Vezérlőegységét használva a kezdőképernyőn nyomja 

meg a  ikont a „Szűrési ciklusok” menüjének 

megnyitásához. Nyomja meg a „Start” gombot a szűrési 

ciklus elindításához. 

3. Gondosan mérje ki a megfelelő mennyiségű vegyszert 

és lassan adja a szűrőegységben található vízhez. 

Ügyeljen arra, hogy a vegyszer ne fröccsenjen bőrére, a 

szemébe, a medencehéj felületére vagy a külső 

burkolatra.  

4. Helyezze vissza a szűrőegység tetejét. 10 perc múlva, a 

szűrési ciklus végeztével a szivattyú automatikusan 

kikapcsol. Helyezze vissza a medence thermotetejét és 

zárja be a biztonsági zárat.  

FULLADÁS VESZÉLY: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a 

nyitott masszázsmedencét!  

 

FONTOS! „Szuper-klórozás/nem klórtartalmú sokkolás”: 

szuper-klórozás vagy nem klórtartalmú sokkolás után 

mindig hagyja nyitva medencéje thermotetejét legalább 

20 percen keresztül, hogy az oxidáció során keletkező 

gázok eltávozhassanak. Az oxidáció során keletkező 

gázok magas koncentrációja, mely nagy mennyiségű 

vegyszer hozzáadásakor keletkezhet (a napi fertőtlenítés 

során ez a veszély nem áll fenn) károsíthatja és 

kifakíthatja a thermotető belső felületét. Ezekre a 

károkra nem terjed ki a garancia hatálya. 

 

VÍZKEZELÉS ALAPJAI   
● Vízminőség ellenőrzés: ellenőrizze a medence 

vizének minőségét hetente vagy minden használat előtt. 

Ehhez használja a FreshWater 5 faktoros tesztcsíkokat. 

Ellenőrizendő paraméterek: fertőtlenítő tartalom, 

vízkeménység, lúgosság, pH érték. Az ellenőrzéshez 

használt eszközeit minőségüknek megőrzése érdekében 

mindig száraz, sötét hűvös helyen tárolja.  

●Szűrés: Hot Spring masszázsmedencéje 24 órában 

működő szűrőrendszerrel van ellátva, melynek 

segítségével a medence teljes víztömege tisztításra kerül. 

Az állandó keringetésnek köszönhetően a 

fertőtlenítőszer folyamatosan eljut a medence minden 

részébe és minden apró szennyeződés részecske 

kiszűrésre kerül. Kérjük, a szűrőrendszer lehető legjobb 

működése érdekében rendszeresen ellenőrizze a 

szűrőbetétek tisztaságát!  

● Kémiai egyensúly/pH szabályzás: kiemelten fontos, 

hogy a megfelelő vízminőség érdekében rendszeresen 

ellenőrizze és az ajánlott tartományba hozza a víz 

különböző paramétereinek értékeit (pl.: pH, 

összlúgosság, vízkeménység). A medence feltöltésétől 

kezdve a medencevíz leeresztéséig rendszeresen 

ellenőrizze és szabályozza a vízminőséget. A jó minőségű 

víz segít megóvni az alkatrészeket a nem megfelelő pH 

érték vagy a vízkőlerakódás által okozott 

károsodásoktól. Az alacsony pH értékű víz károsítja a 

fém alkatrészeket, míg a túl magas pH érték elősegíti a 

nem kívánatos vízkőlerakódások kialakulását. Hivatalos 

Hot Spring kereskedője készséggel segít kiválasztani és 

bemutatni az Ön számára legmegfelelőbb vízkezelési 

megoldásokat.  

 

Lúgos víz 
(Vízkőképződés) 

8,2 Csökkentse a pH 
értéket 7,8 

Komfort zóna 
7,6 

Ideális 7,4 
7,2 

Savas víz 
(Maró víz) 

6,8 Növelje a pH 
értéket pH 

 

● Az alábbi három paraméter rendszeres ellenőrzésével 

és szabályzásával elkerülheti, hogy a nem megfelelően 

karbantartott medencevíz károsítsa 

masszázsmedencéjét és alkatrészeit. Mivel ezek a 

paraméterek hatással vannak egymásra, mindig az alábbi 

sorrendben végezze el a vízkezelési lépéseket, így 

minimalizálhatja a vegyszer használatot: 
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1. Kalcium keménység (oldott kalcium): 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. 

Amennyiben sóbontó rendszert használ medencéje 

vizének fertőtlenítéséhez az ajánlott oldott kalcium érték 

50 ppm. Amennyiben az ellenőrzés során túl magas 

oldott kalcium értéket mér, korrigálja azt Vanishing Act 

termékünkkel a csomagoláson található használati 

utasítások szerint. Amint sikerül megfelelő 

értéktartományba hozni az oldott kalcium szintet, az 

általában nem változik egészen addig, amíg friss vizet 

nem ad a medencevízhez. Kiemelten ügyeljen a kalcium 

keménységre, ha valamilyen vízlágyító készüléken 

keresztül tölti fel medencéjét.  

 

2. Összlúgosság (TA): a TA-val mérjük a víznek azt a 

képességét, melynek segítségével ellenáll a pH 

változásnak. Az alacsony TA szint a pH gyakori és 

nagymértékű változását okozhatja. Emiatt az ajánlott 

érték tartomány 40-120 ppm. Túl alacsony TA szint 

esetében használja „Hot Spring FreshWater 

pH/Alkalinity Up” termékünket (nátrium-hidrogén-

karbonát), túl magas TA szint esetében pedig használja 

„Hot Spring FreshWater pH/Alkalinity Down” 

termékünket (nátrium-biszulfát). A TA szintet havonta 

legalább egyszer ellenőrizze. A TA szint csökkentése 

vagy emelése a pH érték nagymértékű változását 

okozhatja. Ezt hagyja figyelmen kívül, amikor a TA 

szintet szabályozza. 

 

3. pH érték: ez az érték mutatja a víz lúgos vagy savas 

kémhatását. A megfelelő pH érték növeli a 

fertőtlenítőszer hatékonyságát, megvédi medencéje 

alkatrészeit bizonyos károsodásoktól és kellemes érzetű 

vizet biztosít a medence használói számára. Az alacsony 

pH értékű víz blokkolja a fertőtlenítő hatását, korróziót 

okoz továbbá irritálhatja a medence használók bőrét és 

nyálkahártyáit. A magas pH érték semlegesíti a 

fertőtlenítőszereket, elősegíti a vízkőképződést és 

zavarossá teszi a vizet. Az ajánlott pH érték 7,2-7,8 

közötti tartományban található. A pH érték növeléséhez 

használja a „Hot Spring FreshWater pH/Alkalinity Up” 

termékünket (nátrium-karbonát), a pH érték 

csökkentéséhez pedig használja „Hot Spring FreshWater 

pH/Alkalinity Down” termékünket (nátrium-biszulfát). 

 

● Víz kondicionálók: Az Ön lakhelyén elérhető csapvíz 

egyedi tulajdonságai miatt mindenképpen egyeztessen 

hivatalos Hot Spring értékesítőjével a megfelelő 

vízkezelési program kiválasztásához. 

a, Vanishing Act – Amennyiben a vízben magas oldott 

kalcium értéket mért, használja Vanishing Act 

termékünket, mely segít csökkenteni a kalcium és más 

oldott ásványianyagok értékeit. A magas kalcium szint 

vízkő lerakódásához vezethet, mely károsíthatja 

medencéjét és annak alkatrészeit, berendezéseit.  

b, Clean Screen előszűrő – Használja a Clean Screen 

előszűrőt, mely könnyedén eltávolítja a vízben oldott 

állapotban található szennyeződéséket és fémeket (pl.: 

vas, réz, mangán). A vezetékes víz és a kútvíz vagy 

forrásvíz a legtöbb esetben igen magas oldott 

ásványianyag és fémtartalommal rendelkezik, melyek 

könnyedén elszínezhetik a medencehéj felületét és a 

műanyag alkatrészeket. 

b, „Stain and Scale control” (Folt és vízkő gátló) – Magas 

oldott kalcium és ásványianyag tartalmú víz esetén 

érdemes folt és vízkő kialakulását megakadályozó 

adalékanyagot használni, ilyen például a „Stain and Scale 

control” termékünk. A medencevíz párolgásával az oldott 

állapotban lévő kalcium, réz, mangán és vas és egyre 

nagyobb koncentrációban található meg a 

medencevízben. (Használja a thermotetőt, amikor csak 

lehetséges, hogy minimalizálja a víz párolgását.) Magas 

vas és réz koncentráció a medencehéj és más műanyag 

elemek zöldes és sárgás elszíneződését okozhatja.  

c, Habzásgátlók – A testünk felületén és a 

fürdőruháinkban található szappanmaradékok medence 

használat közben bekerülnek a vízbe és befúvók 

működésekor habréteg alakulhat ki. A túlságosan lágy 

víz (alacsony oldott kalcium koncentráció) elősegíti a 

habképződést. Az ózon hatékony távolítja el a 

szappanmaradványokat, de előfordulhat, hogy 

habzásgátlók használata válik szükségessé. Amennyiben 

kifejezetten nagy mennyiségű szappan kerül a 

medencevízbe, a habzást csak vízcserével lehet 

megszüntetni.  

 

● Oxidálószerek: Az ózon és a monoperszulfát (MPS) 

olyan oxidáló szerek, melyek fokozzák a 

fertőtlenítőszerek hatékonyságát, megakadályozzák a 

szennyeződések felszaporodását, csökkentik a megkötött 

klór koncentrációt és segítenek tisztán tartani a medence 

vizét. Kizárólag EPA (Environment Protection Authority 

USA) által jóváhagyott fertőtlenítőkkel használható 

együtt. A FreshWater ózonos fertőtlenítő rendszer  

„Corona Discharge generator” technológia 

alkalmazásával nagy koncentrációjú ózont állít elő, 

melyet a vízbe juttatva napi 24 órában fertőtleníti 

medencéje vizét. A Hot Spring FreshWater klórmentes 

fertőtlenítő (monoperszulfát - MPS) klórmentes, 

granulált oxidálószer. 
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● Fertőtlenítőszerek: Az EPA (Environment Protection 

Authority USA) által jóváhagyott fertőtlenítők megfelelő 

használata csökkenti az baktériumok és vírusok 

előfordulását és felszaporodásának lehetőségét a 

medencevízben. A szabad klórra vonatkozó ajánlott 

értéktartomány 3-5 ppm között található. 3 ppm alatti 

értéknél a medence meleg vizében könnyen 

elszaporodhatnak a baktériumok és vírusok, míg 5 ppm 

feletti érték mellet a medencevíz gyakran okoz bőr és 

szem irritációt, légzési problémákat, köhögést. Minden 

fertőtlenítőszer csomagolásán megtalálja a specifikus 

használati útmutatót, az ajánlott mennyiséget és az 

alkalmazási utasításokat. Kérjük, keresse fel hivatalos 

Hot Spring értékesítőjét a megfelelő fertőtlenítő és egyéb 

vízkezeléshez használatos szerek kiválasztásakor.  

 

● A Watkins Wellness az alábbi fertőtlenítőszereket 

ajánlja: 

a, FreshWater sóbontó rendszer 

b, FreshWater granulált klór 

c, Nátrium-diklór-s-triazintrion (nátrium-diklór/diklór) 

d, Folyékony nátrium-hipoklorit 

e, Bróm koncentrátum (granulált bróm) 

f, BaquaSpa (kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa 

el a termékben található használati útmutatót) 

 

VIGYÁZAT: ne használjon triklór-klorint, bromo-kloro-

dimetil-hidantoint (BCDMH), illetve bármilyen sűrített 

bróm vagy klór származékot, savat vagy bármilyen 

Watkins Wellness által nem ajánlott fertőtlenítőt. 

 

A HOT SPRING VÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

A MEDENCE FELTÖLTÉSE 

Clean Screen előszűrő használatával töltse fel 

medencéjét. A Clean Screen segítségével könnyedén 

kiszűrheti az oldott szennyeződéseket, fémeket és 

ásványianyagokat (pl.: rozsda, vas, mangán, réz, alga, 

vegyszermaradványok) a vízből. A masszázsmedencét 

mindig a szűrőegységen keresztül töltse fel. Ne 

használjon más medencékből, úszómedencéből 

származó vizet masszázsmedencéje feltöltéséhez, mivel 

azok káros vegyszereket, a Watkins Wellness által nem 

jóváhagyott fertőtlenítőszereket tartalmazhatnak, így 

károsíthatják az Ön masszázsmedencéjét. 

 

HOGYAN ADJUNK VEGYSZERT A MEDENCE 

VIZÉHEZ? 

FONTOS: Minden medencevízhez adandó vegyszert (pl.: 

granulált diklór, MPS, granulált pH szabályozó, granulált 

összlúgosság kezelő, folyékony habzásgátló, stb) magas 

teljesítményen működő befúvó szivattyú mellett a 

szűrőegységbe adagoljon és hagyja bekapcsolva a 

befúvókat minimum 10 percig. Eközben a thermotetőt ne 

helyezze fel a medencére. Használja a masszázsmedence 

szűrési ciklus funkcióját, hogy a vegyszerek tökéletesen 

elkeveredjenek a medencevízben.  

 

FERTŐTLENÍTÉSI GYAKORLAT KIALAKÍTÁSA 

Medence megvásárlása utáni első hónapban napi 

rendszerességgel ellenőrizze a víz fertőtlenítőszer 

tartalmát, így megtapasztalhatja, hogy a használat 

gyakoriságától függően mennyi fertőtlenítőre van 

szüksége a megfelelő vízminőség fenntartásához. 

Például, ha két személy minden nap húsz percet 

használja a medencét, akkor ez az alap használat. 

Emellett a használat mellett megtapasztalja, hogy 

pontosan mennyi fertőtlenítőre van szüksége, így ha 

alkalmanként több személy használja medencéjét 

hosszabb időn keresztül, akkor számolni tud a 

megnövekedett fertőtlenítőszer igénnyel.  

 

SZUPER-KLÓROZÁS/NEM KLÓRRAL VALÓ SOKKOLÁS 

Használattól függően hetente vagy havonta szükséges 

lehet a medence víz szuper-klórozása (klórral való 

sokkolása) vagy nem klórral való sokkolása: adjon 950 

literenként 1,5 teáskanál diklórt vagy 950 literenként 4 

teáskanál MPS-t (monoperszulfát) a medence vizéhez. A 

klór érték 5 ppm fölé emelése 24-48 óra időtartamra 

eltávolítja a nem kívánatos szennyeződéseket és klór-

aminokat a vízből. A nátrium-diklór hatszor olyan erős 

fertőtlenítő hatással bír, mint az MPS, emiatt gyakori 

használat mellett inkább ezt a fertőtlenítőszert ajánljuk. 

Szuper-klórozás/nem klórral való sokkolás után mindig 

hagyja nyitva medencéje thermotetejét legalább 20 

percen keresztül, hogy az oxidáció során keletkező gázok 

eltávozhassanak. Az oxidáció során keletkező gázok 

magas koncentrációja, mely nagy mennyiségű vegyszer 

hozzáadásakor keletkezhet (a napi fertőtlenítés során ez 

a veszély nem áll fenn) károsíthatja és kifakíthatja a 

thermotető belső felületét és a párnákat. A fenti 

utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk nem 

tartoznak a garancia hatálya alá.  

FONTOS: A medence használata előtt mindig hagyja, 

hogy a víz klórtartalma az ajánlott tartományba 

süllyedjen (5 ppm érték alá).  

VESZÉLY: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a nyitott 

masszázsmedencét, különösen akkor, ha gyermekek is 

tartózkodnak a medence környezetében.  
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FRESHWATER SÓBONTÓ RENDSZER 

(OPCIONÁLIS) 
A FreshWater sóbontó rendszer elektrolízis segítségével 

sóból (nátrium-klorid) klórtartalmú vízfertőtlenítőt állít 

elő. A rendszer a klóralapú fertőtlenítőszerekkel és 

vízkezelési programokkal kompatibilis. A sóbontó 

rendszer igen kevés karbantartást igényel, de működése 

nem teljesen automatizált. Fontos, hogy rendszeresen 

ellenőrizze a víz minőséget és korrigálja a mért 

értékeket, amennyiben szükséges. Sóbontó rendszer 

használata esetén, a rendszer alkatrészeinek megóvása 

érdekében a vízben oldott kalcium céltartománya 25-75 

ppm. Kérjük, figyelmesen olvassa el a FreshWater 

sóbontó rendszer használati útmutatóját és 

maradéktalanul kövesse az abban foglaltakat. 

 

TOVÁBBI VÍZKEZELÉST SEGÍTŐ TERMÉKEK 

● Clean Sreen előszűrő 

● FreshWater granulált klór, nátrium diklór 

● FreshWater klórmentes oxidálószer, monoperszulfát 

● FreshWater III nagy teljesítményű ózon rendszer 

● FreshWater ezüst ion patron 

● Vanishing Act kalcium eltávolító 

 

EZÜST ION HASZNÁLATA 

Az ezüst ion, mely megakadályozza a baktériumok 

elszaporodását, az ezüst gyöngyök eróziója során kerül a 

vízbe. MPS-el vagy klórral együttesen használva teljes 

körű védelmet nyújt a baktériumok és vírusok ellen. . 

Amennyiben masszázsmedencéjét huzamosabb ideig 

használja – például egész délután vagy este – kiegészítő 

fertőtlenítőszer hozzáadása szükséges.  

Hetente sokkolja a medence vizét, hogy reaktiválja az 

ezüst ion patront. Amennyiben ez nem történik meg, az 

megakadályozza az ezüst patron ion kibocsátását. 

FONTOS: kizárólag diklórt használjon. Az ezüst ion nem 

kompatibilis a bróm vagy biguanid alapú 

fertőtlenítőszerekkel. Ne használjon semmilyen 

víztisztító vegyszert vagy Watkins Wellness által nem 

jóváhagyott eszközt, mivel azok zavarossá tehetik a 

medence vizét.  

 

MANUÁLISAN ADAGOLT KLÓR (NÁTRIUM-

DIKLÓR) 

A Watkins Wellness a FreshWater granulált nátrium-

diklór használatát javasolja a víz tisztántartásához. A 

nátrium-diklór vízben tökéletesen és gyorsan oldódó 

vegyszer. A szabad klórra vonatkozó ajánlott 

értéktartomány 3-5 ppm között található. 

Amennyiben a szabad klór értéke 3 ppm alatti, adjon 

granulált nátrium-diklórt a medence vizéhez. 

Amennyiben a szabad klór értéke 5 ppm feletti, hagyja, 

hogy az érték 5 ppm alá süllyedjen a klór természetes 

lebomlási folyamata által.  

Amennyiben a masszázsmedencéje vizének erős és 

zavaró klórszaga van: szuperklórozza vagy sokkolja a 

vizet, mivel a szabad klórnak nincs zavaró szaga, 

ellenben a klóraminokkal (megkötött klór). A 

medencevíz szuperklórozása vagy sokkolása 

megszűnteti a kellemetlen szagokat. 

FONTOS: Számos típusú és halmazállapotú stabil klór 

érhető el a piacon fitnesz-, masszázs- és úszómedencék 

fertőtlenítése céljából. Kérjük, kizárólag olyat válasszon, 

melyet kifejezetten a masszázsmedencékhez való 

használatra fejlesztettek ki. A nem megfelelő 

klórszármazék használata – például triklór, melynek 

nagyon alacsony a PH értéke, túl gyorsan felbomlik 

meleg vízben, így extrém magas klórkoncentrációt hoz 

létre – mindenképpen károsítja masszázsmedencéjét. 

Folyékony vagy granulált bróm, illetve a Watkins 

Wellness által nem jóváhagyott vegyszerek és 

fertőtlenítők károsíthatják masszázsmedencéjét. Ezen 

károsodásokért és sérülésekért a Watkins Wellness nem 

tehető felelőssé és nem vonatkozik rájuk a Watkins 

Wellness garanciája. 
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VANISHING ACT HASZNÁLATA 
(A kép illusztráció, előfordulhat, hogy az Ön medencéje máshogy néz ki.) 

 

 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 

1. Masszázsmedencéje feltöltése után egy tesztcsík segítségével mérje meg a medencevízben található oldott kalcium 

szintet. Amennyiben a mért érték 100 ppm feletti, használjon Vanishing Act kalcium eltávolító terméket a víz 

lágyításához. Az ajánlott céltartomány 75-100 ppm (FreshWater sóbontó rendszer használata esetén 25-75 ppm a 

céltartomány) 

2. Öblítse át a Vanishing Act terméket folyó víz alatt, amíg a kifolyó víz átlátszó, tiszta nem lesz. A 

masszázsmedencébe téve előfordulhat, hogy a medence vize enyhén elszíneződik, de ez klór hatására elmúlik. 

3. A fenti ábrák segítségével keresse meg a fűtés rendszer masszázsmedencébe vezető nyílását (szívószerelvény). 

a. Helyezze a Vanishing Act terméket (sima oldalával lefelé) a nyílására. 

b. 10-12 óra elteltével fordítsa meg a Vanishing Act terméket és helyezze vissza. 

c. Összesen 24 óra elteltével távolítsa el a Vanishing Act terméket a medencéből és helyezze a 

hulladéktárolóba. 

MEGJEGYZÉS: NE kapcsolja be a befúvókat, amíg a Vanishing Act termék a masszázsmedencében van.  

 

FONTOS:   

● Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a vízminőség megfelelően kiegyensúlyozott és fertőtlenített (EPA (Environment 

Protection Authority USA) által jóváhagyott vegyszerek használatával), mielőtt használná medencéjét. 

● A termék maximális hatékonyságáért bizonyosodjon meg arról, hogy a Vanishing Act termék a megfelelő helyen van a 

használat ideje alatt. 

● Amennyiben az oldott kalcium értéke eredetileg is a céltartományban van, nem szükséges a termék használata. 

● Amennyiben az oldott kalcium 200 ppm feletti értéket mutat, több Vanishing Act termék használata szükséges.  
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ÓZON GENERÁTOR (OPCIONÁLIS) 

Amennyiben mérsékelt mennyiségű ózon buborékot 

észlel – vagy egyáltalán nem észlel buborékképződést – a 

fűtés visszatérőcső környékén, akkor előfordulhat, hogy 

az injektor tisztítása szükséges, mivel az nagy 

valószínűséggel eltömődött: 

1. Öntsön 0,5 l ecetet egy bögrébe vagy tálba. 

2. Óvatosan lazítsa meg a gépházban található ózon 

generátor aljához csatlakozó hosszú csövet 

VESZÉLY: Helyezze a cső végét az ecetbe, úgy hogy a cső 

vége a tál vagy bögre alján helyezkedjen el. 

3. Működtesse a medencét, amíg az ecet el nem fogy a 

bögréből/tálból. Ennyi idő alatt az ecet átfolyik az 

injektoron és kitisztítja az injektorban található dugulást 

és lerakódásokat.  

4. Csatlakoztassa vissza az injektor csövét az 

ózongenerátor aljához.  

 

A medencevíz kezeléséhez alkalmazott vegyszerek által 

okozott károsodásokra nem vonatkozik a garancia, mivel 

a víz minősége és annak paraméterei a medence 

tulajdonosának felelőssége és annak közvetlen 

ellenőrzése alatt állnak. Megfelelő vízkezeléssel és 

odafigyeléssel masszázsmedencéje hosszú éveken 

keresztül hűséges társa lesz a vízi kikapcsolódásban. 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a 

vízkezeléssel és az ajánlott vegyszerekkel kapcsolatban, 

kérjük, keresse fel hivatalos Hot Spring értékesítőjét 

vagy a Watkins Wellnesst. Örömmel állunk 

rendelkezésére! 

 

MINDIG:  

● Minden medencevízhez adandó vegyszert a 

szűrőegységhez adjon működő befúvók mellett, 

melyeket hagyjon bekapcsolva legalább 10 percen 

keresztül. 

● Használjon granulált diklórt vagy folyékony nátrium-

hipokloritot.  

● Különösen ügyeljen, ha szódabikarbónát használ a 

külső vagy belső műanyag felületek megtisztításához. 

 

FONTOS: A Watkins Wellness nem ajánlja az úszó 

vegyszeradagolók használatát. Az úszó vegyszeradagolók 

által okozott károkra és sérülésekre nem terjed ki a 

garancia. Az úszó vegyszeradagolók megakadhatnak 

bizonyos helyeken, így túl sok vegyszert adhatnak a 

vízhez, illetve nagyobb, darabos vegyszer granulátumok 

kerülhetnek a medencevízbe, melyek károsíthatják a 

medence felszínét. 

 

SOHA: 

● Ne használjon tömörített, sűrített fertőtlenítőszereket 

(pl.: tabletták) 

● Ne használjon úszó vegyszeradagolót, mint 

karbantartást nem igénylő vízkezelő rendszert. 

● Ne használjon nem kifejezetten a masszázsmedencék 

számára kifejlesztett vegyszereket. 

● Ne öntsön vegyszert a medencébe anélkül, hogy 

bekapcsolná a befúvókat, illetve ne kapcsolja le azokat a 

vegyszer hozzáadása után legalább 10 percig. 

Amennyiben figyelmen kívül hagyja a fentieket a 

vízfelszínen létrejövő nagy vegyszer koncentráció 

hatására sérülhet vagy megrepedezhet a medencehéj.  

 

VÍZKEZELÉS NYARALÁS ALATT 

Amennyiben bizonyos ideig nem tartózkodik 

otthonában, kérjük, kövesse az alábbi vízkezelésre 

vonatkozó utasításokat.  

 

RÖVIDTÁVÚ TÁVOLLÉT (3-5 NAP) 
1. Ellenőrizze és amennyiben szükséges korrigálja a 

medencevíz pH értékét a „Vízkezelés és karbantartás” 

fejezetben foglaltak szerint.  

2. Fertőtlenítse a medencevizet sokkolással ugyancsak a 

„Vízkezelés és karbantartás” fejezetben foglaltak szerint.  

3. Helyezze fel és biztonságosan zárja le a medence 

thermotetejét a thermotető zár segítségével. 

4. Hazatérése után újfent fertőtlenítse a medencevizet 

sokkolással, majd ellenőrizze és amennyiben szükséges 

korrigálja a medencevíz pH értékét. 

5. Amennyiben FreshWater sóbontó rendszert használ, 

kérjük, ellenőrizze annak használati útmutatójában a 

nyaralás alatti vízkezelésről szóló szekciót. 

 

HOSSZÚTÁVÚ TÁVOLLÉT (5-14 NAP) 

Mielőtt elindulna: 

1. Elutazása előtt legalább egy nappal állítsa a 

masszázsmedence vízhőfokát a lehető legalacsonyabbra. 

Ez körülbelül 26 °C.  

FONTOS: A medencevíz tisztaságáért felelős 

oxidálószerek, mint például a nátrium-diklór, sokkal 

hosszabb ideig tudja kifejteni hatását hidegebb, 15 °C 

körüli vízben, mint meleg, 38-40 °C fokos vízben.  

2. Ezek után fertőtlenítse a medencevizet sokkolással, 

majd ellenőrizze és amennyiben szükséges korrigálja a 

medencevíz pH értékét. 

 

Hazatérése után:  

3. Fertőtlenítse a medencevizet sokkolással, majd állítsa 

vissza vízhőmérsékletet az eredeti hőfokra. Amint a 

szabad oldott klór szint 5 ppm alá csökken, 

biztonságosan használhatja masszázsmedencéjét.  
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FONTOS: Amennyiben 14 napnál hosszabb időtartamra 

tervezi távollétét és sem külső karbantartó cég, sem 

szomszéd/ismerős nem tudja elvégezni ez idő alatt a 

vízkezelési feladatokat, akkor a masszázsmedencéje 

leeresztését vagy téliesítését javasoljuk. Azon 

medencéink esetében, melyek rendelkeznek FreshWater 

III ózon rendszerrel ez az időtartam kitolható 4 hétre is. 

Mindemellett felhívjuk figyelmét, hogy a FreshWater III 

ózon rendszer használata nem véd a fagykárok ellen. 

 

KIEGÉSZÍTŐ VÍZKEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 
A medencevíz megfelelő fertőtlenítése és az 

ásványianyag tartalom szabályozása nélkülözhetetlen a 

megfelelő vízminőség fenntartásához. Bemutatunk 

további két opcionális és nagyon népszerű 

adalékanyagot, melyek segítenek a megfelelő vízminőség 

fenntartásában: 

 

ÁSVÁNYIANYAG KICSAPÓDÁSGÁTLÓSZEREK 
Ahogy a medencevíz elpárolog, az oldott ásványianyagok 

koncentrációja egyre nagyobb lesz. (Használja a 

thermotetőt, amikor csak lehetséges, hogy minimalizálja 

a víz párolgását.) Ezáltal a medence vize egyre 

keményebbé válik, így a lerakódó vízkő akár a fűtést is 

károsíthatja. A pH érték rendszeres ellenőrzése és a 

szükséges vízkezelési műveletek minimalizálják ezt a 

problémát.  

Előfordulhat, hogy a magas vas és réz koncentráció a 

medencehéj és más műanyag elemek zöldes és sárgás 

elszíneződését okozhatja.  

FONTOS: A kútvíz vagy forrásvíz ásványianyag tartalma 

kifejezetten magas lehet. A vízellátáshoz 

csatlakoztatható extra sűrű szűrők - például a kerti 

víztömlőre csatlakoztatható a Clean Screen előszűrő – 

segítségével könnyedén eltávolíthatja a nagyobb 

molekulájú szennyeződéseket medencéje feltöltése 

közben. Az elérhető előszűrőkkel kapcsolatban is 

készséggel áll rendelkezésére hivatalos Hot Spring 

értékesítője. 

 

HABZÁSGÁTLÓK 

A testünk felületén és a fürdőruháinkban található 

szappanmaradékok medence használat közben 

bekerülnek a vízbe és befúvók működésekor habréteg 

alakulhat ki. A túlságosan lágy víz (alacsony oldott 

kalcium koncentráció) elősegíti a habképződést. Az ózon 

hatékony távolítja el a szappanmaradványokat, de 

előfordulhat, hogy habzásgátlók használata válik 

szükségessé. Ezek ugyan megkötik a 

szappanmolekulákat, de teljesen nem tudják eltávolítani 

azokat. Amennyiben kifejezetten nagy mennyiségű 

szappan kerül a medencevízbe, a habzást csak 

vízcserével lehet megszüntetni, mivel a szappanra nem 

hatnak az oxidálószerek. Ha ragacsos, nem tiszta 

érzetűvé válik a bőre medencehasználat után, akkor 

időszerűvé vált a medencevíz cseréje. A medencevízbe 

kerülő szappan mennyiségének függvényében körülbelül 

4 havonta eressze le masszázsmedencéjét. 

 

SZÓSZEDET 

 
A „Vízkezelés és karbantartás” fejezetben az alábbi 

szavak és kifejezések fordulnak elő. Ezen definíciók 

segítenek Önnek megérteni a vízkezelés teljes 

folyamatát. 

Brómaminok: olyan vegyületek, melyek a bróm és a 

testápolókból, vizeletből és izzadtságból származó 

nitrogén egyesüléséből jönnek létre. A klóraminokkal 

ellentétben a brómaminoknak nincs kellemetlen szaguk 

és hatékonyan fertőtlenítik a medence vizét. 

Bróm: A klórhoz hasonlóan a halogének közé tartozó 

fertőtlenítő hatású kémiai elem. A brómot gyakran 

használják tabletta, rúd vagy granulátum formában. 

Masszázsmedencéjéhez NE használjon tablettát vagy 

rudat. 

Fertőtlenítőszer: olyan anyagok, melyek semlegesítik a 

medencevízben található patogén organizmusokat 

(baktériumok, vírusok, algák), így megvédik a 

masszázsmedence használóit a kórokozóktól és 

fertőzésektől. 

FreshWater ezüst ion: nem fertőtlenítő szer, kiegészítő 

vízkezelő rendszer.  

Halogének: kémiai elemek egy csoportja, melybe 

beletartozik a klór, bróm, jód, fluor és asztácium. 

Kalcium keménység: Masszázsmedencéje vizének 

oldott kalcium tartalma, melynek értéke 75-150 ppm 

közötti tartományban elfogadható (FreshWater sóbontó 

rendszer használata esetén 25-75 ppm). Túl magas 

oldott kalcium tartalom zavarossá teheti a vizet és 

elősegíti a vízkőképződést, míg a túl alacsony oldott 

kalcium tartalom károsíthatja a masszázsmedence 

alkatrészeit és berendezéseit. 

Klór: A klór hatásos fertőtlenítőszer. A Watkins Wellness 

klórszármazékokat ajánl a medencevíz fertőtlenítésére: 

granulált nátrium-diklórt vagy folyékony nátrium-

hipokloritot.  

Klóraminok: olyan vegyületek, melyek a klór és a 

testápolókból, vizeletből és izzadtságból származó 

nitrogén egyesüléséből jönnek létre. A klóraminokra 

jellemző a kellemetlen szag, továbbá szem irritációt 

okozhatnak. A brómaminokkal ellentétben a klóraminok 

gyenge, kevésbé hatásos fertőtlenítő hatással bíró 

vegyületek. 
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Klór (vagy bróm) maradvány/aktív oldott klór (vagy 

bróm): Az a klór (vagy bróm) mennyiség, mely a vízben 

oldott állapotban megtalálható, az után, hogy a klór 

(vagy bróm) bizonyos százaléka „felhasználódott” a 

szennyeződések, vírusok, baktériumok semlegesítésére. 

Tehát ez az az elérhető aktív klór (vagy bróm) 

mennyiség, mely továbbra is képes a vírusok, 

baktériumok és alga semlegesítésére.  

Korrózió: A masszázsmedence fém és műanyag 

alkatrészeinek és elemeinek természetes kémiai 

reakciók által okozott elöregedése és elhasználódása. 

Általánosságban a korróziót az alacsony pH érték illetve 

a víz kémiai tulajdonságainak (TA, pH, szabad klór, stb) 

céltartományon kívüli értékei okozzák.  

MPS: Monoperszulfát. Klórmentes oxidálószer.  

Nátrium-hipoklorit (folyékony klór/fehérítő/hipó): 

Cianur-sav nélkül nem stabil folyékony klór vegyület. 

Rendkívül hatásos fertőtlenítőszer, de kifejezetten magas 

pH értékkel rendelkezik, így használata után 

mindenképpen szükséges a pH érték korrigálása. Soha 

NE adjon savat közvetlenül a nátrium-hipoklorithoz! 

Oxidálószer: Az oxidálószerek fokozzák a 

fertőtlenítőszerek hatékonyságát, megakadályozzák a 

szennyeződések felszaporodását, csökkentik a megkötött 

klór koncentrációt és segítenek tisztán tartani a medence 

vizét. (Lásd MPS és ózon) 

Ózon: Az ózon olyan, természetben is előforduló és 

mesterségesen is előállítható anyag, mely erős oxidáló 

hatással bír. Az ózon nem képez mellékterméket, képes a 

klóraminok oxidálására és nem változtatja meg a víz pH 

értékét. 

pH érték: A víz savas vagy lúgos kémhatását mutató 

érték.  

ppm: mértékegység, az egész egy milliomod részét 

jelenti („parts per million”).  

Reagens: A reagens olyan anyag vagy vegyület, melyet 

egy rendszerhez kémiai reakció létrehozása céljából vagy 

azért adnak, hogy megállapítsák, történik-e reakció. 

Salétromsav: Az ózongenerálás mellékterméke a 

salétromsav, mely egy erősen maró anyag. A salétromsav 

kis mennyiségben jön létre és azonnal elkeveredik a 

vízben az ózonbuborékokkal együtt. 

Szuperklórozás (vagy sokkolás): A víz túlklórozása, 

mely során nagy mennyiségű, gyorsan oldódó klórt 

(diklórt javasoljuk) adunk a vízhez a ki nem szűrhető, 

szerves szennyeződések oxidálása továbbá a klóraminok 

és brómaminok semlegesítése érdekében.  

Összlúgosság (TA): A medencevízben jelenlévő oldott 

bikarbonátok, karbonátok és hidroxidok összessége, 

mely fontos tényező a megfelelő pH érték fenntartása 

szempontjából. Amennyiben a TA érték túl magas, a pH 

érték nehezen szabályozhatóvá válik. Amennyiben 

viszont túl alacsony a TA érték, a pH érték nehezen 

fenntarthatóvá válik. Az ajánlott TA érték 40-120 ppm 

között található.  

Vízkő: érdes, szilárd kalciumtartalmú üledék lerakódás, 

mely bevonhatja a medencehéj, a fűtés, a csövek és 

minden vízzel érintkező alkatrész felületét, továbbá 

eltömítheti a szűrőket. A vízkőképződés általában a 

magas ásványianyag tartalom és a magas pH érték 

eredménye. A magas vízhőmérséklet ugyancsak kedvez a 

vízkőképződésnek.  
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MŰKÖDTETÉS 
 

VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ EGYSÉG 

 

HASZNÁLATA 

 
 

A Hot Spring masszázsmedencék vezeték nélküli, színes, 

érintőképernyős LCD vezérlő egységgel rendelkeznek, 

mellyel egyszerűen vezérelheti masszázsmedencéje 

minden funkcióját, beállításait. A vezérlő egység 

akkumulátorát a masszázsmedence elülső oldalának 

tetején található dokkolóba visszahelyezve töltheti fel. 

 

 
 

Egy funkció vagy beállítás aktiválásához vagy 

módosításához finoman, de határozottan nyomja meg az 

érintőképernyőn található ikonok egyikét. Amint 

eltávolítja ujját az ikonról, a funkció vagy beállítás 

aktiválódik. 

FONTOS: Soha ne üljön, álljon vagy nehézkedjen rá az 

LCD képernyőre, mivel az a vezérlőegység 

meghibásodását okozhatja.  

 

● Amennyiben a vezeték nélküli vezérlő egység nincs 

használatban, az esetleges sérülések elkerülése végett 

helyezze azt vissza a dokkolóra. 

● A vezeték nélküli vezérlő egységet mindkét irányba 

ráhelyezheti a dokkolóra (a medencetér felé forduló 

képernyővel illetve 180 fokkal elfordítva is). 

● A vezeték nélküli vezérlő egység hatósugara maximum 

9 méter. Amennyiben bármilyen tárgy, víztömeg vagy fal 

kerül a dokkoló és a vezeték nélküli vezérlő egység közé, 

előfordulhat, hogy a vezérlő egység nem képes 

kommunikálni a dokkolóval.  

● Amennyiben szüksége van rá, a vezérlő egység 

elhelyezésére alkalmas másodlagos dokkoló/tálca is 

elérhető, de ez a tálca kizárólag a vezérlő egység 

biztonságos elhelyezését szolgálja, nem képes tölteni 

annak akkumulátorát. A vezeték nélküli vezérlő egységet 

mindig helyezze vissza a dokkolóra, mielőtt felhelyezné a 

masszázsmedence thermotetejét.  

 

 

 

 

KIEMELTEN FONTOS! 

Masszázsmedencéje vezeték nélküli vezérlő egysége 

csúcstechnológia felhasználásával készült (IP67 

besorolású eszköz), kérjük, ezt figyelembe véve 

használja! 

● Masszázsmedencéje vezeték nélküli vezérlő egysége 

IP67 besorolású eszköz, mely teljes mértékben vízálló, 

alámeríthető. Véletlen vízbeesés esetén automatikusan 

felúszik a vízfelszínre. 

● Soha ne hagyja a vízben vagy víz alatt a vezeték nélküli 

vezérlő egységet hosszabb időtartamon keresztül. 

● Soha ne hagyja, hogy a vezeték nélküli vezérlő egység 

bekerüljön a szűrőegységbe. Az extrém áramlás és az 

esetleges ütések hatására a vezeték nélküli vezérlő 

egység javíthatatlan károkat szenvedhet, melyekre nem 

terjed ki a garancia hatálya. 

● Ne ejtse le a vezérlő egységet! A vezeték nélküli vezérlő 

egység kemény felületre való leesése vagy hozzáütése 

javíthatatlan károkat okozhat a vezérlő egységben, 

melyekre nem terjed ki a garancia hatálya. 

● A vezeték nélküli vezérlő egység nem képes 

kommunikálni a masszázsmedencét irányító rendszerrel, 

amennyiben a dokkoló víz alatt van. 

● Ne tartsa a vezeték nélküli vezérlő egységet kültéren a 

dokkoló tálcán, amennyiben a hőmérséklet a mínusz 30 

°C és plusz 50 °C közötti tartományon kívül esik.  

● A jeladási és vételi környezet időről időre változhat, 

előfordulhat, hogy a vezeték nélküli vezérlő egység 

elveszíti a kapcsolatot a masszázsmedencét üzemeltető 

rendszerrel. Ez teljesen normális jelenség és a legtöbb 

esetben pár másodpercen belül megoldódik a probléma. 

Amennyiben a vezeték nélküli vezérlő egység hosszabb 

időn keresztül nem képes csatlakozni a 

masszázsmedencét üzemeltető rendszerhez, kérjük, 

olvassa el és kövesse a „Hibaelhárítás” fejezetben foglalt 

utasításokat.  

● Ne tegye ki huzamosabb ideig tartó, közvetlen és erős 

napsugárzásnak a vezeték nélküli vezérlő egységet, 

mivel az erős napsugárzás és hő az érintőképernyő 

meghibásodását okozhatja. 

 

AKKUMULÁTOR 
Az akkumulátor optimális teljesítménye és tartóssága 

érdekében mindig helyezze vissza a vezeték nélküli 

vezérlő egységet a dokkolóba, ha éppen nincs 

használatban. A vezeték nélküli vezérlő egység még alvó 

állapotban is energiát fogyaszt, ha nincs a dokkolóba 

helyezve. 

Ha lemerült az akkumulátor, annak feltöltéséhez, 

helyezze vissza a vezeték nélküli vezérlő egységet a 

dokkolóba. 
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Amint visszahelyezte a vezérlő egységet a dokkolóba, 

újból képes lesz irányítani masszázsmedencéje funkcióit. 

A vezérlő egységet ne távolítsa el a dokkolóból, amíg az 

teljesen fel nem töltött. Átlagos körülmények között 

körülbelül 6-8 órát vesz igénybe egy teljes mértékben 

lemerült vezérlő egység feltöltése.  

Amennyiben az akkumulátor cseréje szükséges, kérjük, 

keresse fel Hot Spring értékesítőjét.  

 

VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA 

A vezeték nélküli vezérlő egység LCD kijelzőjét kizárólag 

puha mikroszálas törlőkendővel tisztítsa. Súroló hatású 

szivacs vagy tisztítószer, papírtörlő vagy bármilyen 

hasonló anyag használata károsíthatja az LCD 

érintőképernyőt. A vezérlő egység közelében nem 

használjon hajtógázzal működő termékeket, 

oldószereket és súrolószereket.  

 

VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ EGYSÉG 

KIJELZŐJÉNEK MÓDJAI 

0-1perc – teljes fényerősség 

1-5 perc – tompított fényerősség 

5perc – 24 óra – alvó üzemmód 

24 óra után – a vezérlő egység automatikusan kikapcsol 

 

A vezeték nélküli vezérlő egység 1 perc inaktivitás után 

tompított fényerősségre vált, 5 perc után pedig alvó 

üzemmódba kapcsol.  

 

*A vezeték nélküli vezérlő egység kizárólag akkor 

kapcsol ki, ha 24 órán keresztül nem kerül vissza a 

dokkolóba. Újraindításhoz érintse meg az 

érintőképernyőt és várjon 40 másodpercet, mire a 

vezérlő egység újra bekapcsol és betölti az eddigi 

beállításokat.  

 

KEZDŐKÉPERNYŐ 

A kezdőképernyő az alapértelmezett képernyő. A 

kezdőképernyőn látható hőmérséklet a 

masszázsmedence vizének aktuális hőfokát mutatja.  

 

       

Státusjelzők 

 

Hőmérséklet-

szabályozó 

 

 

 

Baloldalon és az alsó sorban a kezdőképernyő funkció 

gombjait találja.  

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli vezérlő egység 45 

másodperc inaktivitás után automatikusan visszatér a 

kezdőképernyőhöz.  

 

Kezdőképernyő funkció gombok 

 

Ki/Be 
kapcsoló 

gomb 

Érintse meg az ikont a 
befúvók és a világítás 

bekapcsolásához, vagy a 
befúvók, a világítás és az 

audió rendszer 
kikapcsolásához, 
amennyiben ezek 

bekapcsolt állapotban 
vannak.  

 

Memória 
képernyő 

Érintse meg az ikont a 
Memória képernyő 

eléréséhez. 

 

Szűrési 
ciklus 

Érintse meg az ikont a 
Szűrési ciklus képernyő 

eléréséhez. Amennyiben a 
szűrési ciklus éppen aktív, 

az ikon villogva jelez. 

 

Beállítások Érintse meg az ikont a 
Beállítások képernyő 

eléréséhez.  

 

Befúvók Érintse meg az ikont a 
Befúvók vezérlésére 

szolgáló képernyő 
eléréséhez. 

 

FreshWater 
sóbontó 
rendszer 

Amennyiben 
masszázsmedencéje 

rendelkezik FreshWater 
sóbontó rendszerrel az ikon 

megérintésével érheti el a 
FreshWater rendszer 
vezérlésére szolgáló 

képernyőt. 

 

Világítás Érintse meg az ikont a 
masszázsmedence 
világításának vezérlésére 
szolgáló képernyő 
eléréséhez.  
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Státusz jelző ikonok 

 

Nyári 
üzemmód/ 
Automata 

szűrés 

Az ikon megjelenése az 
Automata szűrés aktív 

állapotát vagy a 
masszázsmedence 

Nyári üzemmódban 
való működését jelzi. 

 

Medence/ 
Hőmérséklet 

zárolva 

Az ikon megjelenése 
jelzi, hogy a 

masszázsmedencét 
üzemeltető rendszer 

vagy a medence 
hőmérséklete zárolva 

(„Lock”) van. 

 

Akkumulátor 
töltöttségi 

szintje 

Az ikon azt jelzi, hogy a 
vezérlő egység 
akkumulátora 

aktuálisan milyen 
töltöttségi szinttel 

rendelkezik. 

 

Akkumulátor 
töltés alatt 

A villogó ikon azt jelzi, 
hogy a vezérlő egység 
akkumulátora éppen 

töltés alatt van. 
Amennyiben az ikon 

egyenletesen világít, az 
akkumulátor teljesen 

fel van töltve. 

 

FreshWater 
sóbontó 
rendszer 

Az ikon akkor jelenik 
meg, ha a FreshWater 
sószonda több, mint 4 

hónapja van 
használatban és annak 

cseréje vált 
szükségessé. 

 

Működésben lévő képernyő ikonok 

 

Kezdő-
képernyő 

Az ikon 
megnyomásával 
visszatér a 
kezdőképernyőre 

 
Vissza Az ikon megérintésével 

az előző képernyőre 
lép vissza. 

 
Előre Az ikon megérintésével 

a következő képernyő 
jelenik meg. 

 

HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS 

 

 
Érintse meg a kezdőképernyőn az aktuális 

vízhőmérsékletet mutató számokat, a 

hőmérsékletszabályozó képernyő megjelenítéséhez.  

 

 
A beállítható hőmérséklet tartomány 26 °C és 40 °C 

között található.  

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a masszázsmedence 

vízhőmérséklete kissé eltér a fent megadott 

hőmérsékletektől. Ezt az eltérést a medence és 

szivattyúk aktuális használata illetve a külső 

hőmérsékleti tényezők okozzák. 

A medence első használatakor automatikusan 38 °C-ra 

van beállítva. Ez gyárilag programozott beállítás. Amint 

használatba veszi medencéjét a rendszer mindig a 

legutolsó beállított hőmérsékletet jegyzi meg. 

Áramkimaradás vagy áramtalanítás után a rendszer 

automatikusan az utolsó beállított hőmérsékletre 

melegíti fel a medence vizet. 

 

Érintse meg a „Fel” nyilat a hőmérséklet 

emeléséhez. Ha lenyomva tartja a nyilat, a 

hőmérséklet folyamatosan emelkedni fog.  

Érintse meg a „Le” nyilat a hőmérséklet 

csökkentéséhez. Ha lenyomva tartja a nyilat, a 

hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog.  

 

MEMÓRIA KÉPERNYŐ 

 

Érintse meg a  ikont a Memória képernyő 

aktiválásához.  

 
 

Érintse meg a „Restore” 

(„Visszaállítás”) gombot a legutóbb 

használt, mentett funkciók 

megjelenítéséhez. 

 

Érintse meg a „Save” („Mentés”) 

gombot az aktuális befúvó és 

világítás beállítások elmentéséhez. 
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Érintse meg a „Vissza” nyilat, ha nem 

használta a fenti opciókat. 10 másodperc 

inaktivitás után a képernyő automatikusan 

visszalép a kezdőképernyőre. 

 

SZŰRÉSI CIKLUS KEZELÉSE KÉPERNYŐ 

 

Érintse meg a  ikont a Szűrési ciklust vezérlő 

képernyő aktiválásához. 

 

 
 

Érintse meg a „Start” gombot a 

szűrési ciklus manuális 

elindításához. A képernyőn rövid 

ideig a „Clean Cycle: Active” („Szűrési ciklus: aktív”) 

felirat jelenik meg. Ez az egyees számú befúvó szivattyú 

magas teljesítményű, 10 percen keresztül tartó 

bekapcsolását jelenti. 

 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az 

automatikus szűrési ciklus be- vagy 

kikapcsolásához. Amennyiben az 

automatikus szűrési ciklus mód bekapcsolt állapotban 

van, az minden 24 órában egyszer automatikusan 

elindítja a szűrési ciklust az alábbiak szerint: 2-es számú 

befúvó szivattyút 1 percig, 2-es számú befúvó szivattyút 

9 percig működteti. Az egy szivattyúval rendelkező 

masszázsmedencék esetén 10 percig működteti a 

szivattyút.  

 

Érintse meg a „Vissza” nyilat a 

kezdőképernyőre való visszatéréshez. 10 

másodperc inaktivitás után a képernyő 

automatikusan visszalép a kezdőképernyőre. 

 

BEÁLLÍTÁSOK 

 

Érintse meg a ikont az elsődleges Beállítások 

képernyő aktiválásához.  

 

 
 

Ebben a menüpontban zárolhatja a masszázsmedence 

vizének hőmérsékletét („Temperature Lock”), a 

masszázsmedencét üzemeltető rendszert („Spa Lock”), 

be- és kikapcsolhatja a világítás rendszer időzítőjét 

(„Lights Timer”) illetve be- és kikapcsolhatja a nyári 

üzemmódot („Summer Timer”).  

 

HŐMÉRSÉKLET ZÁROLÁSA 

 

Érintse meg a ikont a hőmérséklet zárolása 

(„Temperature Lock”) képernyő aktiválásához.  

 

 
A hőmérséklet zárolása funkció segítségével elkerülhető 

a véletlen hőmérséklet változtatás. A hőmérséklet 

zárolása funkció bekapcsolása esetén („ON”) a masszázs 

medence minden más funkciója és vezérlési lehetősége 

változatlan marad.  

 
Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 4 

másodpercen keresztül az „ON” („Be”) vagy „OFF” („Ki”) 

gombokat az aktiváláshoz vagy inaktiváláshoz. 
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MASSZÁZSMEDENCÉT ÜZEMELTETŐ RENDSZER 

ZÁROLÁSA 
 

Érintse meg a ikont a masszázsmedencét 

üzemeltető rendszer zárolása („Spa Lock”) képernyő 

aktiválásához.  

 

 
A masszázsmedence zárolása funkció (”Spa Lock”) 

aktiválása esetén a masszázsmedence egyetlen funkciója 

sem vezérelhető a vezérlő egység által. A vezérlő egység 

kijelzőjén kizárólag a kezdőképernyőn található 

 ikon aktív, más ikon megérintésére nem 

reagál a rendszer.  

 

 
Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 4 

másodpercen keresztül az „ON” („Be”) vagy „OFF” („Ki”) 

gombokat az aktiváláshoz vagy inaktiváláshoz. 

 

VILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐ 

Érintse meg a ikont a világítás rendszer időzítő 

(„Lights Timer”) képernyőjének aktiválásához.  

 

 
 

A világítás rendszer időzítőjének bekapcsolásakor a 

masszázsmedence külső világítása 5 másodpercen belül 

felkapcsolódik és 6 órán keresztül bekapcsolt állapotban 

marad, majd automatikusan kikapcsol. A bekapcsolás 

időpontjától számított 24 óra múlva újra kezdi a ciklust.  

 

 

Nyomja meg az „ON” („Be”) vagy „OFF” („Ki”) gombokat 

az aktiváláshoz vagy inaktiváláshoz. 

 

NYÁRI ÜZEMMÓD 

Érintse meg a ikont a masszázsmedencét a 

„nyári üzemmód” („Summer Timer”) képernyő 

aktiválásához.  

 

 
● A „Nyári üzemmód” („Summer Timer”) bekapcsolását 

az extrém módon meleg hónapokban ajánljuk. Az 

üzemmód segít a beállított vízhőmérséklet 

fenntartásában extrém magas külső hőmérséklet mellett 

is. 

● A „Nyári üzemmód” („Summer Timer”) aktiválásával a 

fűtés rendszer automatikusan kikapcsol. A keringető 

szivattyú még körülbelül 5 percen keresztül vizet 

áramoltat át a fűtésen, hogy lehűtse azt.  

● A „Nyári üzemmód” („Summer Timer”) bekapcsolása 

után a fűtés és a keringetés is kikapcsolt állapotban 

marad 8 órán keresztül. A fűtés és a keringetés 

automatikusan kikapcsol minden nap ugyanabban az 

időben 8 óra időtartamra, amíg a „Nyári üzemmód” 

(„Summer Timer”) bekapcsolt állapotban van.  

● Azt ajánljuk, hogy a „Nyári üzemmódot” („Summer 

Timer”) a délelőtti órákban aktiválja, így a legmelegebb 

órákban a fűtés és a keringetés kikapcsolt állapotban 

marad és újra működésbe lép az esti órákra, amikor Ön 

leginkább élvezné masszázsmedencéjét. 

 

 
Nyomja meg az „ON” („Be”) vagy „OFF” („Ki”) gombokat 

az aktiváláshoz vagy inaktiváláshoz. 

 

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS °F/°C 

Érintse meg a ikont az elsődleges Beállítások 

képernyő aktiválásához, majd érintse meg a 

ikont a második Beállítások képernyő megjelenítéséhez. 
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Érintse meg az °F gombot Fahrenheitre való átváltáshoz 

vagy a °C gombot Celsius fok használatához.  

 

KIJELZŐ FÉNYERŐSSÉGE 

Érintse meg a ikont az elsődleges Beállítások 

képernyő aktiválásához, majd érintse meg a 

ikont a második Beállítások képernyő megjelenítéséhez, 

ahol a „Kijelző fényerőssége” („Screen Brightness”) 

funkció megjelenítéséhez.  

 
Auto Brightness Sensor – külső fényerősséget érzékelő 

szenzor 

 

Érintse meg az „Auto” gombot a 

fényerősség automatikus 

szabályzásához. A képernyő 

baloldalán található szenzor a külső fényerősséghez 

igazítja az LCD képernyő fényerősségét.  

 

A nyilak megnyomásával 

kikapcsolhatja az automatikus 

fényerősség szabályzó funkciót, így 

manuálisan, egyéni igényei szerint állíthatja be az LCD 

képernyő fényerősségét. Érintse meg és tartsa lenyomva 

a bármelyik nyilat a folyamatos fényerősség 

csökkentéshez vagy növeléshez. 

 

NYELV BEÁLLÍTÁSA 

 

Érintse meg a ikont az elsődleges Beállítások 

képernyő aktiválásához, majd érintse meg a 

ikont a második Beállítások képernyő megjelenítéséhez, 

ahol az éppen aktuálisan beállított nyelv látható.  

 

 
A kijelzőn láthatja az aktuálisan beállított nyelvet (jelen 

esetben „English”- angol nyelvet mutat a kijelző.) 

 
Nyomja meg az aktuálisan 

beállított nyelv feliratát a 

választható nyelvek megjelenítéséhez. 

 

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a ikont további 

választható nyelvek megjelenítéséhez, majd érintse meg 

a kiválasztott nyelvet annak beállításához.  

 

Érintse meg a pipa ikont a nyelv átváltás 

folyamatának megkezdéséhez. A folyamat 

befejeztével a kezdőképernyő jelenik meg.  

 

Érintse meg a „Vissza” nyilat az előző 

képernyőhöz való visszatéréshez (ha nem 

nyomta meg a pipa ikont). 10 másodperc 

inaktivitás után a képernyő automatikusan 

visszavált a „Beállítások” menü második képernyőjére.  
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BEFÚVÓK VEZÉRLÉSE 

Érintse meg az  ikont a Befúvók vezérlésére 

szolgáló képernyő eléréséhez. 

 
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a befúvók kikapcsolt 

állapotban vannak a ikon kezdőképernyőn való 

megérintésével a befúvó szivattyú alacsony 

teljesítménnyel kapcsol be a GRANDEE, ARIA, ENVOY, 

VANGUARD ÉS SOVEREIGN masszázsmedencék 

esetében.  

A TRIUMPH, PRODIGY, JETSETTER, JETSETTER LX 

masszázsmedencék kijelzőin kizárólag a kikapcsolt és a 

nagyteljesítményű állapot jelenik meg. 

 

Érintse meg az „OFF” feliratot a befúvó 

szivattyú kikapcsolásához. 

 

Érintse meg ezt az ikont a befúvó szivattyú 

alacsony teljesítményű bekapcsolásához. 

 

Érintse meg ezt az ikont a befúvó szivattyú 

nagy teljesítményű bekapcsolásához.  

 

Nyomja meg ezt az ikont az összes befúvó 

szivattyú egyidejű kikapcsolásához 

(amennyiben azok bekapcsolt állapotban 

vannak) vagy az összes befúvó szivattyú egyidejű nagy 

teljesítményű bekapcsolásához (amennyiben azok 

kikapcsolt állapotban vannak). 

 

SÓBONTÓ RENDSZER (OPCIONÁLIS) 

 

Amennyiben masszázsmedencéje rendelkezik 

FreshWater sóbontó rendszerrel az  ikon 

megérintésével érheti el a FreshWater rendszer 

vezérlésére szolgáló képernyőt. A fenti ikon kizárólag 

akkor jelenik meg a kezdőképernyőn, ha az ön 

masszázsmedencéje rendelkezik FreshWater sóbontó 

rendszerrel.  

További információkért kérjük, olvassa el a FreshWater 

sóbontó rendszerhez mellékelt használati útmutatót. 

További információkért 

kérjük, olvassa el a 

FreshWater sóbontó 

rendszerhez mellékelt 

használati útmutatót. 

 

AUDIÓ RENDSZER 

 
Az alábbi utasítások abban az esetben érvényesek, 

amennyiben az Ön Hot Spring masszázsmedencéje 

rendelkezik audió rendszerrel.  

Amennyiben audió rendszer telepítésre kerül az Ön Hot 

Spring masszázsmedencéjébe bármilyen Bluetooth 

kapcsolattal rendelkező eszközt párosíthat a 

masszázsmedence audió rendszerével.  

● Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközén keresse 

meg a „My Spa Music” Bluetooth kapcsolatot és párosítsa 

eszközét masszázsmedencéjével.  

● Adja meg a „0000” kódot az eszközök párosításához.  

 

FONTOS: Az audió rendszer minden funkcióját kizárólag 

a Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközről tudja 

vezérelni, a masszázsmedence vezérlő egységéről nem 

tudja irányítani az audió rendszert.  

 

VILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE 

 

Érintse meg az  ikont a masszázsmedence 

világításának vezérlésére szolgáló képernyő eléréséhez. 

 

 
 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a világítás ki van kacsolva, 

amikor érinti a  ikont a kezdőképernyőn, akkor 

minden világítás kék színnel fog bekapcsolódni.  

Az elsődleges világítás képernyő két részre van osztva: 

MOODS („Hangulat”) és „All Lights” („Összes világítás”) 

részre.  

 

MOODS („Hangulat”) – Előre beállított színek és 

fényerősség 

 

Víz alatti világítás bekapcsolása (kék szín) 
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Víz alatti világítás (magenta szín), medence 

karima és párnák (kék szín) és külső világítás 

(fehér szín) bekapcsolása. 

 

Víz alatti és párna világítás (kék szín) 

bekapcsolása 

Párna világítás (fehér szín) bekapcsolása. 

 

 

ALL LIGHTS („Összes világítás”): 

 

Érintse meg ez ikont az összes világítás ki 

vagy bekapcsolásához. Amennyiben a 

világítás ki van kacsolva, amikor érinti az 

ikont, akkor minden világítás kék színnel fog 

bekapcsolódni. 

Érintse meg a nyilakat az aktuálisan 

bekapcsolt világítás fényerősségének 

csökkentéséhez vagy növeléséhez.  

 

Érintse meg bármelyik színű négyzetet, 

hogy minden aktuálisan bekapcsolt 

világítás az adott színre váltson.  

 

Érintse meg a több színű négyzetet, hogy minden 

aktuálisan bekapcsolt világítás váltakozó színnel 

működjön. A több színű négyzet másodszori 

megérintésével a színek váltakozása abbamarad és az 

adott pillanatban világító szín marad a világítás állandó 

színe.  

 

Érintse meg a nyilat a második világítást 

vezérlő képernyőre való lépéshez.  

 

 
 

Ezen a kezelőfelületen külön-külön vezérelheti a 

bizonyos zónák fényerősségét és kiválaszthatja azok 

színeit.  

MEGJEGYZÉS: Minden zónához más-más színt és 

fényerősséget állíthat be, egyedi igényei szerint.  

 

Érintse meg az adott zóna melletti 

négyzetet annak kiválasztásához. 

Egyszerre egy zóna világítását tudja 

szabályozni. (Underwater =víz alatti világítás, Bartop = 

medence felső karimája, Pillow = párna, Exterior = külső 

világítás). 

 

Érintse meg a nyilakat az aktuálisan 

kiválasztott zóna fényerősségének 

csökkentéséhez vagy növeléséhez.  

 

Érintse meg bármelyik színű négyzetet, 

az aktuálisan kiválasztott zóna -világítás 

színének megváltoztatásához. 

 

Érintse meg a több színű négyzetet, 

hogy az aktuálisan kiválasztott zóna 

világítása váltakozó színnel működjön. Amennyiben 

egyszerre több zóna is váltakozó színnel világít, a színek 

automatikusan összhangban váltakoznak. A több színű 

négyzet másodszori megérintésével a színek váltakozása 

abbamarad és az adott pillanatban világító szín marad a 

világítás állandó színe.  

 

DOKKOLÓ TÁLCA FUNKCIÓ GOMBJAI 

 

 
 

Amennyiben a vezeték nélküli vezérlő nincs kéznél, 

használja a dokkoló tálca funkció gombjait a befúvók 

(„Jets”) és a világítás („Lights”) vezérléséhez.  

 

Világítás („Lights”) gomb: 

Nyomja meg a Világítás („Lights”) gombot az összes 

világítási zóna bekapcsolásához (kék szín). A gomb újbóli 

megnyomása folyamatosan csökkenti az összes zóna 

fényerejét, majd az ötödik megnyomásra kikapcsolja a 

világítást. 

 

Befúvók („Jets”) gomb:  

Nyomja meg a Befúvók („Jets”) gombot többször egymás 

után a különböző befúvó csoportok bekapcsolásához az 

alábbiak szerint – modelltől függően az utolsó 

gombnyomás kikapcsolja az összes befúvót.  
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GRANDEE, ENVONY, ARIA és VANGUARD modellek 

esetén: 

 

1. gombnyomás: második befúvó csoport alacsony 

teljesítményű bekapcsolása 

2. gombnyomás: második befúvó csoport nagy 

teljesítményű bekapcsolása 

3. gombnyomás: első és második befúvó csoport nagy 

teljesítményű bekapcsolása 

4. gombnyomás: első befúvó csoport nagy teljesítményű 

és második befúvó csoport alacsony teljesítményű 

bekapcsolása 

5. gombnyomás: első befúvó csoport nagy teljesítményű 

bekapcsolása 

6. gombnyomás: minden befúvó kikapcsolása 

 

SOVEREIGN modell esetén:  

 

1. gombnyomás: befúvók alacsony teljesítményű 

bekapcsolása 

2. gombnyomás: befúvók nagy teljesítményű 

bekapcsolása 

3. gombnyomás: befúvók kikapcsolása 

 

TRIUMPH, PRODIGY, JETSETTER, JETSETTER LX 

modellek esetén: 

 

1. gombnyomás: befúvók bekapcsolása 

2. gombnyomás: befúvók kikapcsolása 

 

Dokkoló és vezeték nélküli vezérlő egység párosítása: 

Ez csak abban az esetben szükséges, ha a vezeték nélküli 

vezérlő egység és a dokkoló hatótávolságon belül vannak 

egymástól, a vezeték nélküli vezérlő egység kijelzőjén 

mégis a „Searching for Spa” („Masszázsmedence 

kapcsolat keresése”) felirat olvasható.  

● Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Befúvók” („Jets”) 

nyomógombot, míg a befúvók („Jets”) és a világítás 

(„Lights”) gombok villogni nem kezdenek. 

● Érintse meg és tartsa lenyomva a vezeték nélküli 

vezérlő egység kijelzőjét, amíg az eszközök párosítására 

szolgáló menü („Pairing Menu”) meg nem jelenik a 

kijelzőn. 

● Érintse meg az „Igen” („Yes”) opciót az eszközök 

kapcsolódásának megerősítéséhez. 

 

Dokkoló és vezeték nélküli vezérlő egység közötti 

kommunikációs frekvencia csatorna megváltoztatása: 

Ez abban az esetben szükséges, ha a vezeték nélküli 

vezérlő egység a dokkolótól számított 9 méteres 

távolságon belül tartózkodik, de a két eszköz szakadozva, 

részlegesen kommunikál egymással. 

● Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Világítás” („Lights”) 

nyomógombot, míg a befúvók („Jets”) és a világítás 

(„Lights”) gombok villogni nem kezdenek. 

● Nyomja meg a FEL/LE gombokat a vezeték nélküli 

vezérlő egységen a csatorna megváltoztatásához.  

● Nyomja meg az „OK” gombot az új csatorna 

beállításához.  
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BEFÚVÓ CSOPORTOK 
 

GRANDEE (GGNE) 

 

1-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

Jobb oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 10 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 2 SOOTHINGSTREAM befúvó 

 

 

 

 

 2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ 

 1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

Bal oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 8 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

d. 1 vízi szórakoztató elem 

e. 1 FOOTSTREAM befúvó 

 

 

 

1-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

Jobb oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 8 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

d. 1 FOOTSTREAM befúvó 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

Bal oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 3 befúvó csoport (2 dupla forgó befúvó és 1 irányítható hidromasszázs 

befúvó) 

c. 1 FOOTSTREAM befúvó 

d. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

e. 1 vízi szórakoztató elem 
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ENVOY (KKNE) 

 

1-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

Bal oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 2 forgó PRECÍZIÓS befúvó 

b. 7 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

d. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

e. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó (lábikra) 

f. 2 HYDROSTREAM befúvó 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

Jobb oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 4 HYDROSTREAM befúvó 

b. 2 SOOTHINGSTREAM befúvó 

c. 1 FOOTSTREAM befúvó 

d. 1 vízi szórakoztató elem 

 

 

 

 

1-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

Bal oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

b. 4 HYDROSTREAM befúvó 

c. 1 FOOTSTREAM befúvó 

d. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

Jobb oldali SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 2 dupla forgó befúvó 

b. 2 irányítható hidromasszázs befúvó 

c. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

d. 2 SOOTHINGSTREAM befúvó 

e. 1 FOOTSTREAM befúvó 

f. 1 vízi szórakoztató elem 
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VANGUARD (VVNE) 
 

 

1-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

d. 1 FOOTSTREAM befúvó 

e. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 2 dupla forgó befúvó 

b. 7 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 7 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

d. 1 vízi szórakoztató elem 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 8 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

b. 2 SOOTHINGSTREAM befúvó 

c. 1 FOOTSTREAM befúvó 

d. 1 vízi szórakoztató elem 
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ARIA (ARNE) 

 

 

1-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ 

 
a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 4 HYDROSTREAM befúvó 

c. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

d. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

e. 1 FOOTSTREAM befúvó 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 2 dupla forgó befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó a MOTO-MASSAGE DX befúvó 

felett 

c. 1 vízi szórakoztató elem 

d. 2 irányítható hidromasszázs befúvó 

e. 2 SOOTHING SEVEN befúvó 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ SZIVATTYÚ  

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 2 irányítható hidromasszázs befúvó 

b. 1 vízi szórakoztató elem 

c. 4 PRECÍZIÓS befúvó 

d. 1 FOOTSTREAM befúvó 

e. 4 PRECÍZIÓS befúvó 
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SOVEREIGN (IINE) 

 

 

 

 

 

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó  

c. 10 irányítható PRECÍZIÓS befúvó  

d. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

e. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó (lábikra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 1 irányítható hidromasszázs befúvó 

c. 2 SOOTHING STREAM befúvó 

d. 3 befúvó csoport (2 dupla forgó befúvó és 1 irányítható 

hidromasszázs befúvó) 

e. 1 FOOTSTREAM befúvó 

f. 1 vízi szórakoztató elem 
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TRIUMPH (THRNE) 

 
 

 

 

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó a 

fekvőhelyen (lábak masszírozására) 

c. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó (lábikra) 

d. 4 irányítható HIDROSTREAM befúvó 

e. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó (lábikra) 

c. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

d. 2 SOOTHING STREAM befúvó 

e. 6 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

f. 1 FOOTSTREAM befúvó 
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PRODIGY (HNE) 

 

 

 
 

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó  

c. 1 FOOTSTREAM befúvó 

d. 2 dupla forgó befúvó 

e. 2 SOOTHINGSTREAM befúvó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

b. 10 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 3 befúvó csoport (2 dupla forgó befúvó és 1 irányítható 

hidromasszázs befúvó) 
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JETSETTER LX (JTNE) 
 

 

 

 

 

 

 

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 FOOTSTREAM befúvó 

b. 4 HYDROSTREAM befúvó 

c. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

d. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

e. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó (lábikra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 3 befúvó csoport (2 dupla forgó befúvó és 1 irányítható 

hidromasszázs befúvó 

b. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

c. 4 HYDROSTREAM befúvó 

d. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 
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JETSETTER (JJNE) 

 

 
 

 

 

1-ES BEFÚVÓ RENDSZER 

 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 1 FOOTSTREAM befúvó 

b. 4 HYDROSTREAM befúvó 

c. 4 irányítható PRECÍZIÓS befúvó 

d. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ES BEFÚVÓ RENDSZER 
 

SMARTJET szabályozó pozíciója:  

a. 3 befúvó csoport (2 dupla forgó befúvó és 1 irányítható 

hidromasszázs befúvó 

b. 4 HYDROSTREAM befúvó 

c. 1 MOTO-MASSAGE DX befúvó 
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
Az Ön Hot Spring masszázsmedencéjét a piacon elérhető 

legtartósabb és legjobb minőségű alapanyagokból 

készítettük. Mindemellett fontos megemlítenünk, hogy 

az Ön által alkalmazott karbantartási és tisztítási rutin 

nagyban meghatározza a masszázsmedence, és annak 

alkatrészeinek élettartamát. A rendszeres karbantartás 

és az alábbi utasítások pontos betartása segít hosszú 

évekre megőrizni befektetése minőségét.  

 

ÚTMUTATÓ A MASSZÁZSMEDENCE 

LEERESZTÉSÉHEZ ÉS FELTÖLTÉSÉHEZ 

 

FONTOS: Nem ajánljuk a masszázsmedence vizének 

cseréjét (teljes leeresztés feltöltés) amennyiben a külső 

hőmérséklet 10 °C alatt van.  

1. Áramtalanítsa a masszázsmedencét a fő- és 

mellékbiztosítékok lekapcsolásával. 

2. Keresse meg a fő lefolyót és távolítsa el annak 

kupakját. Csatlakoztassa kerti locsolótömlőjét a 

lefolyócső kimenetéhez (vigyázzon, hogy ne 

áztassa el a medence aljzatát), majd a 

locsolótömlő végét irányítsa víz elvezetésére 

alkalmas helyre (lefolyó, csatorna, stb.). A magas 

vegyszer és fertőtlenítő tartalmú medencevíz 

árthat a növényeknek és virágoknak, így azt ne 

használja locsolásra. 

3. Nyissa meg a lefolyót a csap elfordításával és 

hagyja, hogy a víz a gravitáció segítségével 

távozzon a medencéből.  

FONTOS: A Hot Spring masszázsmedencék vize szinte 

teljes mértékben leereszthetőek a fő és másodlagos 

lefolyókon keresztül. A medence berendezéseiben 

található víz (pl.: szivattyúk, fűtés rendszer) is távozik 

ilyenkor. A csőrendszerben maradó víz eltávolítása 

kizárólag akkor szükséges, ha téliesítés miatt ereszti le 

masszázsmedencéje vizét.  

4. Hagyja, hogy a víz távozzon a medencéből a fő 

lefolyón keresztül. 

5. Csavarja le a másodlagos lefolyó kupakját és 

hagyja a maradék vizet is távozni a medence 

belső rendszeréből (kb 4-5 liter).  

6. Amikor minden víz távozott a medencéből, 

ellenőrizze és tisztítsa meg a medencehéj 

felületét, ha szükséges. (Kövesse jelen használati 

útmutató medencehéj felület tisztítására 

vonatkozó utasításait.) 

7. Zárja el a fő lefolyó csapját és helyezze vissza a 

kupakot. 

8. Csavarja vissza a másodlagos lefolyó kupakját. 

9. Cserélje ki a szűrőbetéteket vagy tisztítsa meg 

azokat a FreshWater szűrőtisztító folyadék 

használatával.  

FONTOS: A masszázsmedence vizének leeresztésekor 

mindig tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetéteket.  

10. Töltse fel az masszázsmedencéjét kerti 

víztömlőjével Clean-Screen előszűrő 

használatával a szűrőegységen keresztül.  

FONTOS: A feltöltéshez használt víz hőmérséklete 10-21 

°C között legyen, hogy elkerülje a termosztát 

automatikus biztonsági leállását. 

11. Kövesse a „Gyors beüzemelés” fejezetben foglal 

utasításokat. 

 

HIDEG VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉS 

Amennyiben a masszázsmedence feltöltéséhez használt 

víz hőfoka 10 °C-nál alacsonyabb, előfordulhat, hogy a 

masszázsmedencét üzemeltető rendszer biztonsági okok 

miatt leáll. Amennyiben ez megtörtént a leggyorsabb 

módja a rendszer újraindításának, ha először teljes 

mértékben áramtalanítja a medencét, majd a gépházban 

található fűtési rendszer tetején lévő két szenzort és a 

hozzá tartozó vinly csöveket hajszárító segítségével 

körülbelül 10 perc alatt felmelegíti.  

 
Ezek után helyezze újból áram alá a masszázsmedencét 

üzemeltető rendszert. 

● Elkerülheti a fenti problémát, ha a hideg csapvízhez 

annyi meleg vizet ad, hogy a feltöltéshez használt víz 

hőmérséklete a 10-21 °C tartományba essen. 

 

FAGYKÁR ELKERÜLÉSE 

Masszázsmedencéjét úgy terveztük, hogy egész évben 

biztonságosan használhassa, minden éghajlaton, 

bármilyen időjárási körülmények között. Mindemellett 

extrém módon hideg éghajlaton (-12 °C alatti 

hőmérséklet és erős szél esetén) előfordulhat, hogy a 

masszázsmedence szivattyúi befagynak, még akkor is, ha 

a medencevíz a megadott hőmérsékletű marad. Ilyenkor 

a masszázsmedence energiahatékonysága is csökken, 

mivel a fűtés és keringetés gyakrabban és hosszabb 

időtartamon keresztül működik. Amennyiben Ön extrém 

módon hideg éghajlaton él és előfordul -12 °C-nál 

alacsonyabb hőmérséklet, masszázsmedence bizonyos 

alkatrészeinek befagyása és a fagykárok elkerülése 

érdekében a gépház szigetelését ajánljuk. A szigetelésre 

alkalmas készletet (cikkszám: #31399) keresse hivatalos 

Hot Spring értékesítőjénél. A szigetelés segítségével a 

masszázsmedence energiahatékonysága is 

optimalizálható.   
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FONTOS: Ha a külső hőmérséklet a hideg időjárás 

elmúltával ismét 15-21 ° C körüli értékre emelkedik, 

távolítsa el a gépház szigetelését, hogy elkerülje a 

szivattyúk túlmelegedését.  

 

TÉLIESÍTÉS 

 

Ha hideg időben hosszabb ideig nem tervezi használni 

masszázsmedencéjét, akkor mindenképpen téliesítenie 

kell azt, hogy elkerülje az esetleges áramkimaradás vagy 

meghibásodás által okozott fagykárokat.  

 

FIGYELEM! Kizárólag propilén-glikol fagyállót 

használjon, mivel az nem mérgező! SOHA ne használjon a 

gépjárművéhez való fagyállót (etilén-glikol) 

masszázsmedencéjéhez, mivel az veszélyes és mérgező! 

 

MEGJEGYZÉS: A nem megfelelő téliesítés miatt 

keletkezett károkért cégünk nem vállal felelősséget, a 

garancia ez esetben nem érvényesíthető. Cégünk 

kifejezetten kéri Önt, hogy keresse fel értékesítőjét a 

téliesítés lépéseinek elvégzésével kapcsolatban, aki 

örömmel válaszol minden ezzel kapcsolatos kérdésére.  

 

1. Eressze le a masszázsmedencében található 

vizet az előző fejezet 1-8. pontban foglaltak 

szerint.  

2. Távolítsa el a szűrőbetétet, tisztítsa meg a jelen 

használati útmutatóban foglalt utasítások 

szerint és tárolja száraz helyen, amíg újra 

üzembe nem helyezi masszázsmedencéjét. 

3. Távolítsa el a vezeték nélküli vezérlő egységet és 

tárolja tiszta, száraz, fagymentes helyen, amíg 

újra üzembe nem helyezi masszázsmedencéjét. 

FONTOS: Jelen utasítások akkor vonatkoznak Önre és 

masszázsmedencéjére, ha az Ön lakóhelyén a 

hőmérséklet 0 °C (fagypont) alá csökken a téli 

hónapokban. A csövekben és belső berendezésekben 

megrekedt víz egyszerű és hatékony eltávolítására 

használjon egy körülbelül 20 liter kapacitású vizes, ipari 

porszívót.  

4. A porszívó csövét helyezze a befúvó 

oldalra/állítsa fújó állapotba a berendezést.  

a. Távolítsa el a szűrők állócsöveit azok 

óramutató járásával ellentétes 

elforgatásával. (Előfordulhat, hogy az 

állócsöveket egy szilikon csík rögzíti, így 

azok elsőre nem engednek a mozgatásnak. 

Ilyenkor próbálja meg óvatosan, de 

határozottabban elforgatni, kimozgatni 

azokat.) 

b. Helyezze a porszívó csövét az egyik szűrő 

nyílásba és fedje le a hozzá legközelebb álló 

szűrőt egy tiszta törölközővel.  

c. Kapcsolja be az ipari vizes porszívót fújó 

funkcióját és fújja ki a csövekben rekedt 

vizet (körülbelül 3-5 perc). 

d. Állítsa át a SMARTJET szabályozót ellenkező 

pozícióba és ismételje meg a folyamatot.  

e. Amennyiben az ön masszázsmedencéje 

kettőnél több befúvó rendszerrel 

rendelkezik, akkor minden rendszert külön-

külön át kell fújni.  

5. Csatlakoztassa a porszívó csövét a szívó 

oldalra/kapcsolja át szívó funkcióra és szívja ki a 

bent rekedt vizet minden nyílásból az alábbiak 

szerint: 

a. Befúvó nyílások: 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.  

b. BellaFontana vízi szórakoztató elem 

(amennyiben masszázsmedencéje 

rendelkezik vele): a vízi szórakoztató elem 

három nyílásából zárjon el kettőt, a 

harmadikból pedig szívja ki a maradék vizet 

az ipari vizes porszívó segítségével. 

c. Szűrőegysége és MOTO-MASSAGE DX nyílás 

(amennyiben masszázsmedencéje 

rendelkezik vele): szívja ki a maradék vizet 

az ipari vizes porszívó segítségével. 

d. Fő lefolyó: szívja ki a maradék vizet az ipari 

vizes porszívó segítségével. A maximális 

hatékonyság érdekében fedje le a 

lefolyórácsot és a másodlagos lefolyóhoz 

tartozó kimeneti nyílásokat, hogy a porszívó 

megfelelő vákuumot tudjon képezni és a víz 

maradéktalanul távozzon a rendszerből. 

e. Másodlagos lefolyó: szívja ki a maradék 

vizet az ipari vizes porszívó segítségével 

medence belső rendszeréből (kb 4-5 liter). 

6. Alaposan törölje szárazra a medencehéj teljes 

felületét egy puha törölközővel. 

7. Helyezze vissza a fő és a másodlagos lefolyók 

kupakját.  

 

FIGYELEM! Kizárólag propilén-glikol fagyállót 

használjon, mivel az nem mérgező! SOHA ne használjon a 

gépjárművéhez való fagyállót (etilén-glikol) 

masszázsmedencéjéhez, mivel az veszélyes és mérgező! 
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8. Egy hosszabbító csővel ellátott tölcsér 

segítségével öntsön propilén-glikol fagyállót a 

szűrőegység állócsöveibe, vízbeszívó rácsába, a 

befúvók nyílásaiba és a BellaFontana vízi 

szórakoztató elem nyílásaiba. Annyi fagyállót 

töltsön a rendszerbe, mely kétség kívül megvédi 

masszázsmedencéjét a fagykártól. Előfordulhat, 

hogy a fagyálló, melyet az egyik nyíláson beleönt 

a rendszerbe, a másik nyíláson kifolyik, de ez 

teljesen természetes jelenség. Helyezze vissza a 

szűrő állócsöveit, amennyiben azokat 

eltávolította.  

9. Helyezze fel és biztonságosan rögzítse a 

medence thermotetejét a biztonsági zárral. A hó 

és jég súlyának egyenletes eloszlása érdekében 

helyezzen két furnérlapot a masszázsmedence 

tetejére, majd takarja le a thermotetőt és a 

furnérlapokat egy takaróponyvával.  

10. Helyezze vissza a gépház ajtaját, amennyiben azt 

korábban eltávolította.  

A MASSZÁZSMEDENCE TÉLIESÍTÉS UTÁNI 

MEGNYITÁSA 

1. Távolítsa el a takaróponyvát és a furnérlapot. 

Vegye le a masszázsmedence thermotetejét a 

biztonsági zár kinyitásával.  

2. Nyissa meg a lefolyót a fagyálló eltávolításához, 

majd helyezze vissza a lefolyó kupakját. 

3. Kövesse jelen használati útmutató „Gyors 

beüzemelés” fejezetében foglalt utasításait. Ne 

helyezze még vissza a szűrőbetéteket, mivel a 

fagyálló károsíthatja azokat. 

4. A fagyálló maradványainak eltávolításához klór 

sokkolja a medence vizét: adjon 950 literenként 

3 teáskanál klórt (nátrium-diklór), melyet a 

szűrőegységbe adagoljon. Ez a klór sokkoláshoz 

szükséges mennyiség duplája. A nagy 

mennyiségű klór segít megsemmisíteni a vízben 

található fagyálló maradványait. Előfordulhat, 

hogy habzásgátló hozzáadása is szükséges lehet, 

mivel a fagyálló nagyobb mennyiségű habot 

képezhet. 

5. Eressze le a medence vizét, hogy minden 

fagyálló és magas klórtartalmú víz távozzon a 

medencéből. A vizet ne engedje a fűre vagy 

növényekre, mivel a magas klór tartalmú víz 

károsíthatja az élővilágot. 

6. A masszázsmedence leeresztése után helyezze 

vissza a szűrőbetéteket és kövesse jelen 

használati útmutató „Gyors beüzemelés” 

fejezetében foglalt utasításait. 

FONTOS: Feltöltött és üres állapotban is mindig zárja a 

masszázsmedence thermotetejét! 

SZŰRŐRENDSZER  

A Hot Spring masszázsmedencék kiegyensúlyozott 

szűrőrendszerrel rendelkezek, mely azt jelenti, hogy a 

szűrőbetétek mérete és mennyisége tökéletesen 

illeszkedik a szivattyúk teljesítményéhez. Mindezek 

mellett egy külön szűrő is beépítésre került, mely 

kizárólag a 24 órás keringető rendszer által áramoltatott 

vizet szűri.  

Mint minden vízszűrő rendszer, Hot Spring 

masszázsmedencéje szűrői is eltömődhetnek, 

szennyeződés alakulhat ki vagy telepedhet meg rajtuk, 

mely megakadályozza a megfelelő vízáramlást és 

csökkenti a szűrőrendszer hatékonyságát. Emiatt 

kiemelten fontos a szűrők és szűrőbetétek megfelelő 

karbantartása, rendszeres tisztítása és cseréje. Ez nem 

csak a befúvók optimális működését segíti elő, de a 24 

órás keringető rendszer megfelelő működéséhez is 

nélkülözhetetlen. A szűrőbetétek helyének rotálása a 

szűrőegységen belül azok tisztításakor segít megőrizni 

azok épségét és meghosszabbítani azok élettartamát.  

FONTOS: A használat gyakorisága, időtartama illetve a 

medence használók száma mind hatással van a szűrők 

tisztításának gyakoriságára. Minél gyakrabban, hosszabb 

ideig és minél több személy használja medencéjét, annál 

gyakrabban ellenőrizze a szűrők tisztaságát. A 

szűrőbetétek tisztításának elmulasztása és azok 

eltömődése csökkenti a fűtésrendszeren átáramló víz 

mennyiségét, így előfordulhat, hogy aktiválja a 

termosztát biztonsági árammegszakítóját, ezzel leállítva 

a masszázsmedencét üzemeltető rendszert. Amennyiben 

ez akkor történik, amikor a külső hőmérséklet fagypont 

alatt van, akkor könnyen súlyos vagy akár javíthatatlan 

fagykárt okozhat masszázsmedencéje berendezéseiben. 

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából, nem 

megfelelő karbantartásból, nem rendeltetésszerű 

használatból eredő károk és fagykárok nem tartoznak a 

garancia hatálya alá.  

VESZÉLY: A személyi sérülések elkerülése végett NE 

távolítsa el a szűrőegységben található állócsöveket 

(szívószerelvényeket) és NE üljön a szűrőegység tetejére, 

mivel az extrém helyzetekben megrepedhet vagy 

eltörhet. A fentiek bármelyike nem rendeltetésszerű 

használatnak minősül, így nem terjed ki rá a garancia 

hatálya. 
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SZŰRŐBETÉT CSERE ÉS KARBANTARTÁS 

 
1. Áramtalanítsa a masszázsmedencét a 

biztosítéktáblában található biztosíték 

lekapcsolásával. Távolítsa el óvatosan, majd 

tegye félre a szűrőegység tetejét. 

2. Távolítson el minden nagyobb lebegő vagy 

úszó szennyeződést a szűrőegységből. 

3. Óvatosan csavarja az óramutató járásával 

ellentétes irányba a szűrőbetéteket rögzítő 

elemet (a szűrőbetét tetején található) amíg 

azt el nem tudja távolítani az állócsőből. 

4. Távolítsa el a szűrőbetétet rögzítő elemet és a 

szűrőbetétet.  

FONTOS: Soha ne távolítsa el az állócsövet, ha 

darabos szennyeződést lát a szűrőegységben, mivel 

azok a masszázsmedence belső csőrendszerébe 

kerülve elzáródást okozhatnak. Soha ne távolítsa el a 

szívószerelvényeket! 

5. Tisztítsa meg a normál szűrőbetéteket 

szűrőtisztító termék alkalmazásával – például 

FreshWater szűrőtisztító folyadék - , melyek 

könnyedén eltávolítják a lerakódásokat és 

olajos szennyeződéseket. Egyszerűen áztassa 

be a szűrőbetéteket a termék csomagolásán 

található használati utasítások szerint, majd 

helyezze azt egy tiszta felületre és kerti 

locsolótömlője segítségével mossa tisztára a 

szűrőbetétet. Tisztítás közben forgassa a 

betétet, hogy a lamellák közül minden 

szennyeződést el tudjon távolítani. A Tri-X 

szűrő mosogatógépben mosható – NE 

használjon mosogatószert és kapcsolja ki a a 

szárító programot! Kérjük, keresse fel Hot 

Spring értékesítőjét, ha kérdése merülne fel a 

fentiekkel kapcsolatban.  

6. Helyezze vissza a szűrőbetétet a fenti lépések 

fordított sorrendben történő végrehajtásával. 

Ne szorítsa túl egyik csavaros csatlakozót 

sem! 

VESZÉLY: Ne használja masszázsmedencéjét szűrőbetét 

vagy állócsövek nélkül! 

 

PÁRNÁK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 

 

A megfelelően karbantartott párnák hosszú évekig 

szolgálják az Ön kényelmét. A párnákat a víz szintje fölé 

helyeztük el a klóros és vegyszeres víz okozta károk 

minimalizálása érdekében. Hogy minél hosszabb ideig 

szolgálhassák az Ön kényelmét, minden alkalommal 

vegye le és tisztítsa meg a párnákat, amikor a 

medencehéj felületét is tisztítja. A testről származó 

olajok és zsírok eltávolításához használjon enyhén 

szappanos langyos vizet. MINDIG alaposan mossa le a 

szappanos vizet a párnák felületéről, mivel a vízbe 

kerülve nem kívánt habzást okozhat. Tisztítás után 

kezelje Hot Spring Cover Shield termékünkkel a 

párnákat. Távolítsa el a párnákat a következő 

használatig, ha hosszabb ideig nem kívánja használni 

masszázsmedencéjét (nyaralás vagy téliesítés miatt) 

illetve amikor fertőtlenítőszerrel sokkolja a 

medencevizet.  

 

PÁRNÁK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE 

 
1. Óvatosan húzza maga felé és emelje a párna 

egyik oldalát, távolítva a medence felülettől, 

amíg a párna le nem válik a rögzítő elemről. 

Ezután, tolja a párnát a másik irányba, hogy 

teljesen le tudja azt választani a rögzítő elemről. 

FONTOS: A párna hirtelen és erőteljes eltávolítása a 

párna károsodását okozhatja. A garancia nem terjed ki a 

párna nem megfelelő körültekintéssel történő 

eltávolításból eredő károkra. 

2. A párnák visszahelyezéséhez illessze a párnát a 

helyére, úgy, hogy a párna hátoldalán található 

nyíl felfelé mutasson.  

3. Óvatosan csúsztassa vissza a rögzítő elembe a 

párna egyik oldalát és finoman nyomja vissza a a 

párnát az eredeti pozíciójába. 

4. Ezek után két kézzel, óvatosan húzza a párnát a 

másik rögzítő irányába és igazítsa rá a rögzítő 

elemre.  

 
MEDENCEHÉJ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 

 
Hot Spring masszázsmedencéje akril medencehéjjal 

rendelkezik, mely kiváló folt és szennyeződéstaszító 

képességgel rendelkezik. A legtöbb szennyeződés 

könnyedén eltávolítható a felületről egy puha 

törlőruhával vagy finom szivaccsal. A legtöbb háztartási 

vegyszer és tisztítószer káros hatással van az akril 

felületekre (az ajánlott tisztítószereket lásd alább). 

Minden tisztítószert bő vízzel és alaposan mosson le a 

medencehéj felületéről tisztítás után. 

 

FONTOS: 

1. KIZÁRÓLAG a következő tisztítószerekkel 

tisztítsa meg Hot Spring masszázsmedencéje 

akril medencehéját: tiszta víz, Hot Spring „Spa 

Shine” és „Soft Scrub” termékeink. Alkohol vagy 

más háztartásban megtalálható tisztítószer 

használatát NEM ajánljuk. Semmiképpen NE 

használjon súrolószereket vagy oldószereket a 

medencehéj tisztításához, mivel ezek 

károsíthatják a medencehéj felületét. (Ilyenek 

például: Simple Green, Windex vagy 

medencetisztító súrolókesztyű.)   
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SOHA NE HASZNÁLJON erős vegyszereket! A fenti 

utasítások figyelmen kívül hagyása által okozott károkra 

nem vonatkozik a garancia. Minden tisztítószert bő vízzel 

és alaposan mosson le a medencehéj felületéről tisztítás 

után. 

2. Szabályozás és megfelelő vízkezelés nélkül a 

vízben oldott állapotban megtalálható vas és réz 

elszínezheti a medencehéj felületét. Érdeklődjön 

hivatalos Hot Spring értékesítőjénél a Watkins 

Wellness által ajánlott folt és vízkő kialakulását 

megakadályozó adalékanyagokról (pl.: 

FreshWater „Stain and Scale Defense” 

termékünk). 

3. Minden tisztítószert és vegyszert gyermekektől 

elzárva tartson! 

 

KÜLSŐ BURKOLAT 
Minden masszázsmedencénk exkluzív, az időjárás 

viszontagságainak ellenálló külső burkolattal 

rendelkezik, így Ön évekig gyönyörködhet medencéje 

makulátlan szépségében. A külső burkolat kemény 

polimerből készül, melyet esztétikus védőfelülettel 

vontunk be. Tisztításához egyszerűen használjon enyhén 

szappanos vizet, törölje át vele a felületet, majd bő vízzel 

öblítse le. Ne használjon súroló hatású tisztítószert vagy 

érdes szivacsot, mivel ezek felsérthetik a medence 

felületét.  

 

THERMOTETŐ 

VIGYÁZAT: Hot Spring masszázsmedencéinkhez gyártott, 

biztonsági zárral rendelkező thermotetőink megfelelnek 

az ASTM 1346-91 számú masszázsmedencék 

biztonságára vonatkozó szabványoknak, amennyiben 

azok telepítése és használata megfelel a használati 

útmutatóban foglaltaknak. A nem megfelelően telepített 

és használt thermotetők veszélyesek lehetnek! Mindig 

teljesen nyissa ki a thermotetőt, mielőtt használatba 

venné a masszázsmedencét! 

 

THERMOTETŐ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 

Az opcionális vinly thermotető rendkívül praktikus, 

strapabíró és esztétikus megoldás. Tisztítása és kezelése 

havonta egyszer ajánlott az alábbiak szerint: 

1. Távolítsa el a thermotetőt a medencéről és támassza a 

falnak vagy kerítésnek. 

2. Kerti locsolótömlővel mossa le a külső felületét, hogy 

eltávolítsa a szennyeződéseket és törmelékeket.  

3. Egy nagy szivacs és/vagy puha sörtéjű kefe 

segítségével nagyon enyhén szappanos vízzel (7,5 liter 

vízhez 1 teáskanál mosogatószert adva) vagy 

szódabikarbónával, körkörös mozdulatokkal tisztítsa 

meg a thermotető külső felületét. Ne hagyja, hogy a 

szappanos víz rászáradjon a thermotetőre, tisztítás után 

azonnal mossa le bő vízzel.  

4. Tisztítsa meg a thermotető széleit és oldalsó részeit, 

majd bő vízzel öblítse le azokat. 

5 A thermotető belső felületét kizárólag tiszta vízzel 

mossa le (ne használjon szappant vagy szódabikarbónát) 

és törölje tisztára egy puha törlőruhával. 

FONTOS: A növényi nedvek eltávolításához használjon 

öngyújtók töltéséhez használt folyadékot (NE keverje 

össze a grillek begyújtásához használatos begyújtó 

folyadékkal). Kis mennyiségben vigye fel a felületre, 

távolítsa el a szennyeződést, majd azonnal mossa le bő 

szappanos vízzel. 

 

MINDIG: 

● Tisztítsa meg a thermotetőt a rárakódó hótól és jégtől, 

mivel annak súlya károsíthatja a thermotetőt és eltörheti 

a szilárd hab szigetelő lapot.  

● Gyermeke biztonsága érdekében mindig zárja be 

medencéje thermotetejének gyermekbiztonsági zárját, 

amennyiben a medence nincs használatban (feltöltött és 

leeresztett állapotában egyaránt).  

 

SOHA: 

● A thermotetőt kizárólag az arra kialakított fogónál 

tartva mozgassa, ne húzza azt le a thermotető biztonsági 

zárjának hevederénél fogva. 

● Soha ne álljon, üljön vagy nehézkedjen rá a 

masszázsmedence thermotetejére. 

● Ne helyezzen semmilyen fém vagy más nagy 

hőátadásra képes tárgyat, vizes törlőrongyot vagy 

takaróponyvát a masszázsmedence thermotetejére, 

mivel a felgyülemlő hő megolvaszthatja a thermotető 

bizonyos részeit. Ezen károk nem tartoznak a garancia 

hatálya alá. 

● Kizárólag a Watkins Wellness vagy hivatalos 

kereskedője által ajánlott és forgalmazott vegyszereket, 

tisztítószereket és thermotetőemelő szerkezeteket 

használjon Hot Spring masszázsmedencéjéhez.  

 

THERMOTETŐ EMELŐ RENDSZER 

 

Thermotető emelő rendszer helyigénye a 

masszázsmedence mögött: 

● CoverCradle & CoverCradle III – 61 cm 

● UpRite – 18 cm 

● Lift ’n Glide – 36 cm 

 

THERMOTETŐ MOZGATÁSA 

FONTOS: A thermotetőt kizárólag az arra kialakított 

fogónál tartva mozgassa, ne húzza azt le a thermotető 

biztonsági zárjának hevederénél fogva, mivel az az anyag 

és a varrás elszakadását okozhatja. Ezen károk nem 

tartoznak a garancia hatálya alá. 
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Hideg időben ellenőrizze a gázrugó és csuklópontok 

környékét és mozgatás előtt tisztítsa meg azokat az 

odafagyott hótól és jégtől, mivel az a szerkezet, vagy 

bizonyos alkatrészek meghibásodását okozhatja. 

 

FIGYELEM: 40 km/órát meghaladó széllökések esetén 

nem ajánljuk a thermotető kinyitását és a tetőemelő 

rendszerek használatát. 

 

FONTOS: Amennyiben masszázsmedencéje kifejezetten 

szeles területen került telepítésre, előfordulhat, hogy 

extra thermotető biztosító heveredek telepítésére lehet 

szüksége, a szél által okozott károk elkerülése végett. 

 

1. Csatolja ki a hevederek biztonsági zárját, az egyik 

kezét helyezze a thermotető szegélye alá és óvatosan 

csúsztassa be a kezét a medence és a thermotető közé, 

így megszünteti a vákuumot, melynek segítségével a 

thermotető lezárja masszázsmedencét. Ezek után hajtsa 

rá a thermotető elülső felét a hátulsó részre. 

2. Amennyiben a masszázsmedence hátulsó része nem 

megközelíthető (a medence nem körbejárható), álljon a 

medence oldalához, a thermotető hajtásának vonalához. 

 

COVERCRADLE tetőemelő esetén: helyezze egyik kezét a 

thermotető visszahajtható fele alá, a másikkal támassza 

meg a thermotető oldalát. Óvatosan tolja felfelé és az 

átellenes irányba a thermotető visszahajtható felét. 

Ahogy felnyílik és hátracsúszik a thermotető a gázrugók 

automatikusan megfékezik a thermotetőt és óvatosan 

megállítják azt. 

 

UPRITE tetőemelő esetén: egyszerűen nyissa fel a 

visszahajtott állapotú thermotetőt és hagyja, hogy a 

gázrugók óvatosan és stabilan megállítsák, majd 

függőleges állapotában megtartsák a thermotetőt. 

 

LIFT’N GLIDE tetőemelő esetén: óvatosan emelje fel és 

gördítse hátrafelé a visszahajtott állapotú thermotetőt. 

Helyezze be a thermotető véletlen összecsukódását 

megakadályozó éket.  

 

FONTOS: A thermotetőt kizárólag a tetőemelő típusának 

megfelelő módon nyissa vagy csukja. Ne próbálja meg 

más módokon mozgatni a thermotetőt, mivel az a 

tetőemelő vagy a thermotető sérüléséhez vezethet. A 

fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából és nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károkra és 

sérülésekre nem vonatkozik a Watkins Wellness által 

biztosított garancia. 

 

THERMOTETŐ VISSZAZÁRÁSA 

1. A csukott állapotú thermotető mellett állva óvatosan 

tolja a thermotetőt a medence irányába. A tetőemelő 

segítségével könnyedén visszacsúszik a thermotető, 

befedve a medence felét.  

FONTOS: UPRITE és LIFT’N GLIDE tetőemelő rendszerek 

esetében a masszázsmedence befedése előtt ne felejtse el 

eltávolítani a véletlen visszacsukódást megakadályozó 

éket.  

 

2. Nyissa vissza az összehajtott állapotú thermotetőt a 

masszázsmedence teljes felületének lefedéséhez. Ehhez 

használja a thermotetőn található fogantyút, majd 

engedje, hogy a thermotető nyitott fele ráessen a 

medence karimájára. A zuhanás által okozott légörvény 

megakadályozza, hogy a thermotető szegélye a medence 

karimája és a thermotető közé szoruljon.  
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ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK 
 

FONTOS: Mindenképpen töltse fel vízzel 

masszázsmedencéjét, mielőtt áram alá helyezné a 

medencét üzemeltető rendszert! 

Az Ön Hot Spring medencéjét úgy terveztük, hogy Ön 

maximálisan védve legyen az áramütéstől. Nem 

megfelelően bekötött, kábelezett vagy kivitelezett 

áramkörhöz való csatlakoztatás esetén számos 

biztonsági funkció kiiktatásra kerül. A nem megfelelő 

kábelezés növeli a tűz kialakulásának, az áramütésnek és 

egyéb személyi illetve vagyoni kárt okozó baleseteknek a 

kockázatát. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi 

utasításokat és tartsa be azokat. 

 

Minden Hot Spring masszázsmedencénk rendelkezik 

világító állapotjelzővel (Hot Spring logo a 

masszázsmedence elején), mely az áramellátáson kívül 

bizonyos rendszerállapotokat is jelez (pl.: megfelelő 

hőmérséklet, termosztát probléma, stb). Amennyiben a 

Hot Spring logo villog, az a termosztát biztosítékának 

lecsapódást jelzi. Ebben az esetben kérjük, kövesse a 

„Hibaelhárítás” fejezetben foglaltakat a probléma 

megszüntetéséhez. A vezérlő panelen található 

bekapcsolást és készenléti állapotot jelző ikonok 

ugyancsak a rendszer aktuális állapotáról szolgáltatnak 

információkat. 

 

Hot Spring masszázsmedencéjét mindenképpen a 

nemzetközi és helyi elektromos szabályozásnak és 

előírásoknak megfelelően telepítse. Az elektromos 

munkákat kizárólag képzett szakember végezze! Kérjük, 

ügyeljen arra, hogy az elektromos vezetékek mérete, 

minősége és tulajdonságai megfeleljenek a 

helyi/nemzetközi szabályozásnak. 

 

Hot Spring masszázsmedencéink elektromos 

követelménye Ön által vásárolt masszázsmedence 

típusától függően 16 AMP vagy 20 Amp 230V egy fázisú, 

fázis-nulla-földelés huzalokkal rendelkező hálózat (A 

specifikációkat jelen használati útmutató végén találja). 

A földelést biztosító vezeték vastagsága egyezzen meg az 

áramellátást biztosító vezeték vastagságával, de ne 

legyen kisebb, mint 2,1 mm² (4 mm² 20 Amp áramforrás 

esetén). Egy minimum 6 mm² tömör réz vezeték 

ugyancsak szükséges lehet. Továbbá a medencének 

rendelkeznie kell egy fő megszakítóval, melyben az 

áramkörök csatlakozásainak legalább 3 mm-re kell 

lenniük az érintkezéstől. 

 

A segéd-biztosítéktáblát (alpanelt) a medence közelében 

helyezze el a helyi szabályozások szerint, de 

semmiképpen se legyen 1,5 méteres távolságon belül. 

 

VEZETÉKEK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA: 

1. Az elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz 

először távolítsa el a gépház ajtópaneljét az 

alábbiak szerint: 

● Kövesse az ajtópanel eltávolítását bemutató 

fejezetben leírt lépéseket. 

● Csúsztassa balra mindhárom klipszes 

csatlakozót, majd mozgassa azokat lefelé. 

(Amennyiben nem tudja balra csúsztatni a 

klipszeket, óvatosan lazítsa meg az azokat tartó 

csavarokat.) 

● Engedje le az ajtópanelt, válassza szét a logo 

világításhoz tartozó kábelt és távolítsa el az ajtó 

panelt. 

2. Keresse meg az elektromos vezérlő dobozt. 

Lazítsa meg az egység elülső takarópaneljét 

tartó csavarokat, majd távolítsa el óvatosan a 

csavarokat és a takarópanelt. 

3. Vezesse be a vezetékeket a megfelelő nyílásokon 

keresztül. 

4. Kösse be az áramellátást biztosító kábelt az 

alábbi bekötési ábra vagy a vezérlő doboz 

takarópaneljének hátoldalán található ábra 

szerint. Helyezze vissza a vezérlő doboz 

takarópaneljét.  

5. Helyezze vissza a gépház ajtópaneljét.  

 

MEGJEGYZÉS: Minden Hot Spring masszázsmedencénk 

rendelkezik világító állapotjelzővel (Hot Spring logo a 

masszázsmedence elején), mely az áramellátáson kívül 

bizonyos rendszerállapotokat is jelez (pl.: megfelelő 

hőmérséklet, termosztát probléma, stb). Amennyiben a 

Hot Spring logo villog, az a termosztát biztosítékának 

lecsapódást jelzi. 

 

Figyelem! Masszázsmedencéjének rendelkeznie kell egy 

maximum 30 mA kioldással rendelkező áram-

védőkapcsolóval. Az áram-védőkapcsoló(k) eltávolítása 

vagy kiiktatása érvényteleníti a garanciát. 

 

Mivel minden országban eltérő rendelkezések és 

szabályozások vannak hatályban az áram-védőkapcsolók 

telepítésével és tulajdonságaival kapcsolatban, ezért a 

Watkins Wellness NEM biztosítja ezeket. Minden 

országban a helyi Watkins Wellness értékesítő 

felelőssége a helyi szabályozásnak megfelelő áram-

védőkapcsoló biztosítása és telepítése.  

Az áram-védőkapcsolók (RCD) telepítését és 

beüzemelését kizárólag képzett szakember végezze! Az 

áram-védőkapcsolók teljesítménye egyezzen meg vagy 

haladja meg a nemzetközi szabályozás által előírt 

teljesítményt.  
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RCD breaker – áram-védőkapcsoló (RCD), megszakító 

Neutral, Blue – „0”, kék 

Ground, Grn/Ylw – „föld”, zöld/sárga 

Line, Brown – „fázis”, barna 

Factory Installed Terminal Block Power Jumper – gyárilag telepített váltóvezeték 
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TELEPÍTÉS 
 
MASSZÁZSMEDENCE TELEPÍTÉSI HELYÉNEK 

KIVÁLASZTÁSA 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szempontokat 

masszázsmedencéje telepítési helyének kijelölésekor. 

● Masszázsmedencéjét mindig strukturálisan megfelelő, 

nagy teherbírású, vízszintes felületre telepítse. A 

medence vízzel feltöltött állapotában kifejezetten nagy 

terhet ró a felületre. Bizonyosodjon meg arról, hogy az 

Ön által kiválasztott felület biztonságosan és stabilan 

képes megtartani a masszázsmedence teljes súlyát. 

● Ne felejtse el leellenőrizni és amennyiben szükséges 

alakítson ki megfelelően egyenes területet 

masszázsmedencéje számára. (Lásd „A 

masszázsmedence szintezése” című fejezetet.) 

● Vegye figyelembe a masszázsmedence gépházának 

elhelyezkedését a tervezett telepítési területen. A gépház 

tartalmaz minden masszázsmedencét üzemeltető 

berendezést és rendszert. Kiemelten fontos, hogy a 

gépházba ne kerüljön víz, annak elvezetését mindig úgy 

alakítsa ki, hogy a gépház száraz maradjon. Amennyiben 

víz kerül a gépházba az az elektromos rendszer 

meghibásodásához és az áramkör biztonsági okokból 

történő megszakításához vezethet.  

● Az áramkör-megszakító mindig legyen könnyen és 

gyorsan elérhető. 

● A gépház ajtaja legyen mindig elérhető helyen, ne 

legyen elzárva semmilyen tárgy által, mivel annak 

hozzáférhetősége szükséges a gépházban található 

berendezések rendszeres karbantartásához és 

ellenőrzéséhez. 

 

FIGYELEM! A gépházat, az abban található 

berendezéseket és a belső csőrendszert érintő, rágcsálók 

által okozott meghibásodásokra és károkra nem terjed ki 

a Watkins Wellness által biztosított jótállás! 

 

TELEPÍTÉSI SZEMPONTOK KÜLTÉREN 
Bárhova is telepíti masszázsmedencéjét, kiemelten 

fontos a strukturálisan megfelelő, nagy teherbírású 

felület kialakítása. A nem megfelelő aljzatra való 

telepítés vagy a nem megfelelő telepítés következtében 

keletkező károkra nem terjed ki a Watkins Wellness által 

biztosított jótállás.  

Amennyiben masszázsmedencéjét kültéren kívánja 

telepíteni, legalább 10 cm vastagságú, fém hálóval 

megerősített beton aljzat kialakítását javasoljuk. A 

megerősítéshez használt fém háló megfelelő földelése 

szükséges. A fém hálót legalább 6 mm² tömör réz 

vezetővel csatlakoztassa a földeléshez. Kérjük, 

konzultáljon egy elektromos szabályozásokban és 

előírásokban jártas szakemberrel a felület kialakítása 

előtt. Előfordulhat, hogy a fém háló földelése szükséges a 

helyi szabályozásoknak való megfelelés végett.) 

 

Amennyiben földes talajra telepíti masszázsmedencéjét 

(még ha ideiglenesen is) mindenképpen helyezzen 

térkövet a masszázsmedence alá. Még ebben az esetben 

is elkerülhetetlen, hogy a felület egyenetlenné váljon a 

nagy nyomás miatt, mely hosszú távon kárt okozhat 

masszázsmedencéjében. Amennyiben füves vagy poros 

felületre telepíti a masszázsmedencét, az nagyban 

megnöveli az esélyét, hogy szennyeződés és apró 

törmelék jusson a medencevízbe, mely később a 

medence berendezéseinek belsejében lerakódva 

meghibásodást, komoly problémát okozhat. A füves és 

poros talajra való telepítés a külső burkolat 

elhasználódását is nagyban befolyásolja. A fenti károkra 

nem terjed ki a Watkins Wellness által nyújtott jótállás.  

 

EMELT ALJZATRA VALÓ TELEPÍTÉS 
Ahhoz, hogy masszázsmedencéjét biztonságosan 

telepíthesse emelt aljzatra, mindenképpen ismernie kell 

az aljzat maximális teherbírását.  

FONTOS: Kérjük, keressen fel egy képzett mérnököt vagy 

építészt ennek megállapítására. Masszázsmedencéje 

súlyát (feltöltött állapotban, a medencét használók 

súlyával együtt) jelen használati útmutató végén, a 

„Specifikációk” fejezetben találja. Fontos, hogy a 

„Specifikációk” fejezetben megadott súly ne haladja meg 

az aljzat teherbírását, mivel a megengedettnél nagyobb 

súly komoly strukturális problémákat okozhat az 

épületben. 

 

TELEPÍTÉSI SZEMPONTOK BELTÉREN/ 

ALAGSORBAN 

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. Amennyiben a 

masszázsmedence telepítésének helyisége újonnan kerül 

kiépítésre, fontos, hogy megfelelő vízelvezetés és 

lefolyórendszer kerüljön kialakításra.  

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.  
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Minden Hot Spring medencénk gépháza beépített 

szellőzővel rendelkezik, mely elvezeti a gépházban 

keletkező hőt. Kérjük, keresse meg szellőzőnyílást és 

ügyeljen arra, hogy ez a nyílás mindig szabad legyen, ne 

takarja vagy zárja le azt semmivel.  

 

Hot Spring kereskedője örömmel tájékoztatja Önt a 

jelenleg hatályban lévő építési előírásokról és 

szabályozásokról.  

 

Figyelem! Ne telepítse masszázsmedencéjét 

padlófűtéssel rendelkező felületre! 

 

Figyelem! Amennyiben masszázsmedencéje beltéren 

vagy zárt helyiségben került telepítésre, kérjük, mindig 

ügyeljen a helyiség megfelelő szellőzésére és 

szellőztetésére. 

 

A nem megfelelő szellőzés hatására a levegőben 

felgyűlhetnek a medencevíz fertőtlenítésére használt 

anyagok gáz állapotú részecskéi illetve bizonyos 

baktériumok jelenhetnek meg a levegőben, melyek 

belélegzése légzési problémákat, légzőszervi 

megbetegedéseket okozhatnak az arra érzékenyeknél 

illetve az immunrendszert érintő betegségekben 

szenvedőknél. Amennyiben Ön vagy más medence 

használó a fenti problémák valamelyikét észleli, kérjük, 

haladéktalanul forduljon orvoshoz.  

 

A fentiek mellett fontos az alábbi karbantartással és 

működtetéssel kapcsolatos utasítások betartása: 

● Kérjük, figyelmesen olvassa el és maradéktalanul 

tartsa be jelen használati útmutatóban, továbbá a 

vízkezeléshez és karbantartáshoz használt vegyszerek 

használati útmutatójában foglaltakat.  

● Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze a víz minőséget 

és korrigálja a mért értékeket, amennyiben szükséges. 

● Rendszeresen eressze le a medencevizet, tisztítsa meg 

a medencét, majd töltse fel újra tiszta vízzel – a 

használati útmutatóban foglaltak szerint. 

● Legalább havonta egyszer tisztítsa meg a szűrőket. 

● Rendszeresen ellenőrizze, hogy a medence keringető 

rendszere és a szivattyúk megfelelően működnek. 

● Használat előtt mindig zuhanyozzon le és kérje meg 

erre családját, vendégeit is. 

 

A MASSZÁZSMEDENCE SZINTEZÉSE 
A masszázsmedence aljzatának kialakításakor azt 

ajánljuk, hogy enyhén lejtős beton felületet hozzon létre, 

mely nem meredekebb, mint 1,5 cm/3 méter. Ez az 

enyhén lejtős felület biztosítja, hogy az esővíz és a 

medencéből kifröccsenő víz ne álljon meg és gyűljön fel a 

medence alatt, hanem a gravitáció hatására lefolyjon a 

felületről (a huzamos ideig vízzel érintkező felületek 

deformálódhatnak, korrodálódhatnak – pl.: fa, fémek). A 

beton mellett használhat téglát vagy járólapot.  

 

Fontos megjegyeznünk, hogy lágyabb alapanyagok és 

aljzat esetén a medence súlya alatt megsüllyedhet az 

aljzat, az egyenlőtlen súlyeloszlás pedig kárt tehet a 

masszázsmedencében.  

 

Megjegyzés: Amennyiben füves vagy poros felületre 

telepíti a masszázsmedencét, az nagyban megnöveli az 

esélyét, hogy szennyeződés és apró törmelék jusson a 

medencevízbe, mely később a medence berendezéseinek 

belsejében lerakódva meghibásodást, komoly problémát 

okozhat. A füves és poros talajra való telepítés a külső 

burkolat elhasználódását is nagyban befolyásolja. A fenti 

károkra nem terjed ki a Watkins Wellness által nyújtott 

jótállás.  

 

 

 
A masszázsmedence működéséhez és a belső 

csőrendszer teljes leereszthetőségéhez elengedhetetlen, 

a medence egyenletes felületre való telepítése.  

 

Figyelem! Cégünk, a Watkins Wellness azt ajánlja, hogy 

emelt aljzatra vagy emelvényre való telepítés előtt 

mindenképpen konzultáljon képzett mérnök vagy 

építész szakemberrel, aki megbizonyosodhat arról, hogy 

a felület elbírja a masszázsmedence teljes súlyát. 

Masszázsmedencéje súlyát (feltöltött állapotban, a 

medencét használók súlyával együtt) jelen használati 

útmutató végén, a „Specifikációk” fejezetben találja. 

Fontos, hogy a „Specifikációk” fejezetben megadott súly 

ne haladja meg az aljzat teherbírását, mivel a 

megengedettnél nagyobb súly komoly strukturális 

problémákat okozhat az épületben. 

FONTOS: A Watkins Wellness fenntartja a jogot a 

specifikációk és design egyoldalú, előzetes bejelentés 

nélküli megváltoztatására.  

  

Vízszint 
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Jóváhagyott alátámasztást szolgáló anyagok: 

● cédrus zsindely 

● vörösfenyő 

● kültéri felhasználásra alkalmas furnérlemez 

● kültéri felhasználásra alkalmas faanyag 

 

Az alátámasztást szolgáló elemek legyenek különböző 

vastagságú, 5 x 10 cm nagyságú négyszögletű darabok.  

 

Megjegyzés: GRANDEE termékünk nagy mérete miatt 

annak telepítését kizárólag 10 cm vastag beton vagy 

szerkezetileg megerősített szilárd felületre lehetséges. A 

GRANDEE masszázsmedence alá ne helyezzen 

semmilyen alátétet, alátétpaplant vagy béléslemezt. 

 

SZINTEZÉSI UTASÍTÁSOK 

1. Egy 2 méter hosszú vízszintező lécet (vagy egy 

rövidebb vízszintezőt és egy 2,5 méter hosszú, 5 

cm vastag, 10 cm széles deszkát) használva 

állapítsa meg a medence legalacsonyabban és 

legmagasabban fekvő sarkait. 

2. Helyezze a vízszintező egyik végét a 

legmagasabban található sarokban, a másikat 

fektesse a legalacsonyabban fekvő sarokra, majd 

óvatosan kezdje el felemelni a szintező 

alacsonyan fekvő végét, úgy hogy 5 x 10 cm-es 

elemeket helyez a medencehéj és a vízszintező 

közé, addig, amíg a vízszintező teljesen 

vízszintes állapotba nem kerül. Így 

megállapíthatja az alátámasztásra szolgáló 

elemek pontos vastagságát.  

3. Ezek után óvatosan forgassa el a vízszintezőt 

egy másik sarok irányába úgy, hogy az 

alátámasztott vége egy helyben maradjon. 

Ellenőrizze a vízszintet. Amennyiben szükséges 

helyezzen megfelelő vastagságú elemeket a 

medence alacsonyabb sarka és a vízszintező 

közé a fentiek szerint, hogy tökéletesen 

vízszintes legyen a vízszintező eszköz. Óvatosan 

forgassa a vízszintező végét a harmadik 

sarokhoz, majd a negyedikhez és ismételje meg a 

fenti lépéseket. A vízszintező és a sarkok között 

található vastagságú elemek jelzik a medence 

alátámasztásának vastagságát az adott 

sarokelemek alatt.  

4. Távolítsa el a vízszintezőt és tegye félre. 

Óvatosan távolítsa el az alátámasztást szolgáló 

elemeket és jelölje meg, hogy mely vastagságú 

elemek, melyik sarokhoz tartoznak.  

5. Legalább 2-3 ember segítségével óvatosan 

emeljék meg a masszázsmedence 

legalacsonyabban álló sarkát (melyre a legtöbb 

elemet kellett helyezni a vízszint eléréséhez), 

majd helyezzen egy 10 x 10 centiméteres 

támasztékot a masszázsmedence megemelt 

sarkának közepére, a lábazat alá.  

6. Ezek után, kérjük, ellenőrizze az alátámasztási 

pontok helyét a következő oldalakon található 

ábrákon. Minden alátámasztást/szintezést 

szolgáló elemet kizárólag az ábrákon 

meghatározott pont alá helyezzen.  

7. Emeljék meg a masszázsmedencét, távolítsa el 

az ideiglenes támasztékot és helyezze a 

megfelelő vastagságú alátámasztást szolgáló 

elemeket a meghatározott alátámasztási pontok 

alá. Az 5.-7. pontok megismétlésével hozza 

vízszintbe a masszázsmedence többi sarkát is.  

8. Vízszintező használatával ellenőrizze, hogy a 

masszázsmedence vízszintes állapotba került e. 

Amennyiben szükséges módosítsa az 

alátámasztást szolgáló elemek vastagságát a 

fenti lépések megismétlésével. 

9. Ellenőrizze az alátámasztási pontok helyét a 

következő oldalakon található ábrákon. Ezek 

után minden az Ön masszázsmedence 

modelljénél megjelölt alátámasztási pont alá 

helyezzen megfelelő vastagságú alátámasztást 

szolgáló elemet, melyek segítenek megtartani a 

masszázsmedence teljes súlyát. A 

segédtámasztékok is szorosan illeszkedjenek. 

Amennyiben a segédtámasztékok 

elhelyezéséhez fel kell emelnie a 

masszázsmedencét, kérjük, ügyeljen arra, hogy 

az először elhelyezett alátámasztást szolgáló 

elemek a helyükön maradjanak.  

Az alátámasztási pontok pontos helyét és számát 

a következő oldalakon található ábrákon találja. 

 

MEGJEGYZÉS: Habár Hot Spring masszázsmedencéinket 

kültéri használatra terveztük, azok nem tudnak teljes 

mértékben ellenállni rovarok, rágcsálók és egyéb 

élőlények által okozott károknak. A masszázsmedence 

gépházának alján található lemez ezen élőlények 

gépházba való bejutásának lehetőségét, ezáltal az általuk 

okozott károk lehetőségét minimalizálja. Felhívjuk 

figyelmét, hogy a masszázsmedencét működtető 

berendezések hűtéséhez és az optimális hőmérséklet 

fenntartásához megfelelő légáramlás biztosítása 

szükséges. Mindig hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat, 

ne zárja el a levegő áramlásának útját semmilyen 

tárggyal, fallal, növényzettel vagy szennyeződéssel. 

Amennyiben ez mégis megtörténik, az 

masszázsmedencét üzemeltető rendszer teljesítményét 

negatívan befolyásolja, illetve annak meghibásodásához 

vezethet. Természeti csapások, rágcsálók, rovarok vagy 

egyéb állatok által okozott károk visszaélésnek és nem 

rendeltetésszerű használatnak minősülnek, így nem 

terjed ki rájuk a Watkins Wellness által biztosított 

jótállás.   
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TELEPÍTÉSI HELYSZÍN 

HOZZÁFÉRHETŐSÉGE 
 

Először is az alábbi táblázat alapján állapítsa meg az Ön 

által rendelt masszázsmedence méreteit. Az alábbi 

méretek a masszázsmedence becsomagolt, függőlegesen 

oldalára fektetett állapotára vonatkoznak. 

 

Modell Mélység Szélesség Magasság 

GRANDEE 
(GGNE) 

97 cm 254 cm 231 cm 

ENVOY 
(KKNE) 

97 cm 236 cm 231 cm 

VANGUARD 
(VVNE) 

91 cm 221 cm 221 cm 

ARIA 
(ARNE) 

91 cm 221 cm 221 cm 

SOVEREIGN 
(IINE) 

84 cm 236 cm 203 cm 

TRIUMPH 
(TRHNE) 

84 cm 236 cm 188 cm 

PRODIGY 
(HNE) 

84 cm 213 cm 198 cm 

JETSETTER 
LX (JTNE) 

84 cm 213 cm 165 cm 

JETSETTER 
(JJNE) 

74 cm 213 cm 165 cm 

 

Ezek után vegye fel a kapcsolatot hivatalos Hot Spring 

masszázsmedence értékesítőjével és kérje el a szállításra 

használt kézikocsi méreteit. A kézikocsi magasságát adja 

a csomagolt állapotú medence magasságához 

(centiméterben), így megkapja a helyszínre való 

szállításhoz szükséges teljes magasságot. Ezek után 

vegye a szállításhoz használt kézikocsi mélységét vagy a 

csomagolt állapotú masszázsmedence mélységét (attól 

függően, hogy melyik a nagyobb), a helyszínre való 

szállítási útvonal maximális szélességének 

meghatározásához.  

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a fejmagasság feletti 

területeken is szabaddá kell tennie az utat a 

masszázsmedence telepítési helyszínére való 

szállításhoz, főleg ha rövidebb lépcsők vagy 

emelkedő/lejtő is beleesik a szállítási útvonalba. 

 

Ellenőrizze a fenti táblázatot az Ön által választott 

masszázsmedence méreteit illetően. Előfordulhat, hogy a 

kapu, kerítés vagy más elmozdítható akadályok részleges 

vagy teljes eltávolítása szükséges a masszázsmedence 

telepítési helyére való szállításhoz. 

Amennyiben a masszázsmedencét nem lehet a szállításra 

szolgáló kocsival a telepítési helyszínére tolni – például a 

szükségesnél szűkebb bejárati ajtónyílás, túlságosan 

meredek lépcső, szűk lépcsőforduló vagy éppen túl 

alacsony eresz miatt – előfordulhat, hogy darura lesz 

szüksége a masszázsmedence beemeléséhez.  

Egy teherautóra szerelhető daru viszonylag kis helyen is 

elfér, és könnyedén átemeli a masszázsmedencét az 

adott akadályokon. Ebben az esetben is kérje Hot Spring 

kereskedője segítségét a szállítás és telepítés 

lebonyolításához.  

MEGJEGYZÉS: 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.  

 

 

 
 

Szélesség 

Magasság 

Mélység 
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Mekkora a rendelkezésre álló hely szélessége és 
magassága? 

Ellenőrizze a kapukat/kocsibejárót 
 

Kiálló elektromos mérők 
Gázmérők 

Egyenáramú egység 
 

Megfelelő hely áll rendelkezése a medence felett? 
 

Ellenőrizze a lelógó ágakat, az alacsony tetőrészeket, 
esővíz elvezető csatornát.  

 
 

Nincs semmilyen akadály az úton? 
Távolítsa el az esetlegesen letört ágakat, kutyaházat, 

tűzifát, stb? 
Amennyiben 90 fokos fordulást kell tenni a medencével, 

van rá megfelelő nagyságú hely?  
 

Nem lehet 6 lépcsőfoknál hosszabb lépcsősor a szállítási 
úton 

 

 

 

 
 

 

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE 
Hot Spring masszázsmedencéje alkalmas minden 

általános felületre való telepítésre. Ugyan hosszútávon 

tömör beton felületet ajánljuk, egyéb aljzatokra való 

telepítés is megengedett, amennyiben a 

masszázsmedencét kizárólag átmenetileg, a végleges 

beton felület elkészüléséig telepíti arra.  

Megjegyzés: GRANDEE termékünk nagy mérete miatt 

annak telepítését kizárólag 10 cm vastag beton vagy 

szerkezetileg megerősített szilárd felületre lehetséges. 

ENVOY, ARIA, VANGUARD, SOVEREIGN, TRIUMPH, 

PRODIGY, JETSETTER LX és JETSETTER termékeink 

esetében a fent említett 10 cm vastag aljzat kiépítése 

nem kötelező, de erősen ajánlott.  

 

MEGJEGYZÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ:  

● Térkövezett vagy talpfákkal alátámasztott aljzat 

felületek esetén az alátámasztó elemeket az arra 

kialakított szintező pontok alá helyezze, hogy a 

masszázsmedence megfelelően szintezett módon 

kerüljön telepítésre. 

● Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben földes, nem 

teljesen szilárd talajra telepíti masszázsmedencéjét (még 

ha ideiglenesen is) mindenképpen helyezzen térkő 

elemeket a masszázsmedence alá. Még ebben az esetben 

is elkerülhetetlen, hogy a felület egyenetlenné váljon a 

nagy nyomás miatt, mely hosszú távon kárt okozhat 

masszázsmedencéjében..  

● Amennyiben füves vagy poros felületre telepíti a 

masszázsmedencét, az nagyban megnöveli az esélyét, 

hogy szennyeződés és apró törmelék jusson a 

medencevízbe, mely később a medence berendezéseinek 

belsejében lerakódva meghibásodást, komoly problémát 

okozhat. A füves és poros talajra való telepítés a külső 

burkolat elhasználódását is nagyban befolyásolja. A fenti 

károkra nem terjed ki a Watkins Wellness által nyújtott 

garancia.  

Amennyiben masszázsmedencéje fölé pavilont vagy 

épített árnyékolót tervez telepíteni, mindenképpen 

stabil, egyenletes, teherbíró aljzat szükséges. 

Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyja, az komoly 

problémákat okozhat. Mint a masszázsmedence és az 

ingatlan tulajdonosa, az Ön kizárólagos felelőssége, a 

masszázsmedence számára megfelelő aljzat kialakítása. 

A masszázsmedence telepítését végző munkások 

legtöbbször nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel a 

megfelelő aljzat kialakításához, ez se nem feladatuk, se 

nem felelősségük. 

Megjegyzés: A masszázsmedence működéséhez és a 

belső csőrendszer teljes leereszthetőségéhez 

elengedhetetlen, a medence egyenletes felületre való 

telepítése. A következő oldalakon található ábrák 

szemléltetik a medencék alján található szintező pontok 

helyét, melyeket alátámasztva biztosíthatja 

masszázsmedencéje stabil és vízszintes telepítését. A 

masszázsmedence telepítését végző munkások örömmel 

segítenek a megfelelő alátámasztási pontok 

lokalizálásában és a medence stabil telepítésében. 



54 
 

GRANDEE 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

MEGJEGYZÉS: Cégünk követelményei szerint a GRANDEE masszázsmedencét legalább 10 cm vastag, fémhálóval 
megerősített beton felületre vagy strukturálisan megfelelő alapra telepítse, mely minden kétséget kizáróan elbírja az 555 
kg/m³ nyomást.  
FIGYELEM: A GRANDEE masszázsmedence alá ne helyezzen semmilyen alátétet, alátétpaplant vagy béléslemezt! 
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ENVOY 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: Az ENVOY masszázsmedence 29 alátámasztási ponttal rendelkezik, melyeket „●” jelöl a fenti ábrán. Az 

alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.   
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VANGUARD 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 

 
FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: A VANGUARD masszázsmedence 29 alátámasztási ponttal rendelkezik, melyeket „●” jelöl a fenti ábrán. Az 

alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.   
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ARIA 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: Az ARIA masszázsmedence 29 alátámasztási ponttal rendelkezik, melyeket „●” jelöl a fenti ábrán. Az 

alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.   
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SOVEREIGN 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: Az SOVEREIGN masszázsmedence 29 alátámasztási ponttal rendelkezik, melyeket „●” jelöl a fenti ábrán. Az 

alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.   
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TRIUMPH 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
 

FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: A TRIUMPH masszázsmedence 25 alátámasztási ponttal rendelkezik, melyeket „●” jelöl a fenti ábrán. Az 

alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.   



60 
 

PRODIGY 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
 

FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: A PRODIGY masszázsmedence 29 alátámasztási ponttal rendelkezik, melyeket „●” jelöl a fenti ábrán. Az 

alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.   
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JETSETTER LX & JETSETTER 

 
Megjegyzés: Az ábrán látható méretek tájékoztató jellegűek. Mindenféle tervezési vagy építészeti döntés előtt pontosan 

mérje le az Ön által megvásárolt masszázsmedencét. 

 

 
 

 

FRONT VIEW = elülső nézet 

ELECTRICAL CONNECTION (Height from the ground: 6,5 cm) = elektromos vezetékek számára kialakított nyílás – földtől 

való távolság: 6,5 cm 

DOOR – ajtópanel 

MAIN DRAIN – fő lefolyó 

SECONDARY DRAIN – másodlagos lefolyó 

BOTTOM VIEW – alsó nézet 

UPSIDE DOWN VIEW OF SPA – a masszázsmedence fejjel lefelé (alsó nézet) 

ELECTRICAL CONNECTION (Both sides)- elektromos vezetékek számára kialakított nyílás (mindkét oldalon) 

DOOR SIDE – ajtópanel felőli oldal 

RADIUS – ív, sugár 

 

FONTOS: A JETSETTER & JETSETTER LX masszázsmedencék 22 alátámasztási ponttal rendelkeznek, melyeket „●” jelöl a 

fenti ábrán. Az alátámasztást ezekre a pontokra helyezze.  
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SZERVIZ INFORMÁCIÓK 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Hot Spring medencéjét úgy terveztük, hogy hosszú 

évekig problémamentesen működjön, és hűséges társa 

legyen a vízi kikapcsolódásban, wellnessben. De 

természetesen, ahogy minden berendezés esetében, Hot 

Spring medencéje is meghibásodhat, melynek 

megjavításához képzett szakember segítségére lehet 

szüksége. Ugyan az olyan egyszerű problémák kezelése, 

mint például a RCD megszakítók visszaállítása vagy a 

termosztát megszakítójának visszaállítása nem igényel 

szakembert, ezek az apró problémák komolyabb 

meghibásodásra is utalhatnak, melyek elvégzéséhez 

mindenképpen hívjon képzett szakembert. Mielőtt 

szakembert hívna, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítás” 

fejezetet. A medence vásárlását igazoló eredeti 

dokumentumokat mindig tartsa meg, mivel a 

(garanciális) javításhoz elengedhetetlen információkat 

tartalmaznak.  

 

RCD ÉS TERMOSZTÁT 
Amennyiben azt veszi észre, hogy medencéje nem 

működik, kérjük, először ellenőrizze a medence 

áramellátását.  

Ellenőrizze a segédtáblában található összes RCD 

megszakítót. Amennyiben valamelyik megszakító 

lecsapódott, állítsa vissza a megfelelő pozícióba. 

Amennyiben ez nem sikerül, az valószínűleg az 

elektromos áramkörben található problémát jelöl (pl.: 

földelési probléma). Kérjük, kérje képzett Hot Spring 

szerviz szakember segítségét a hiba lokalizálásához és 

elhárításához.  

Amennyiben azt látja, hogy a megszakítók a megfelelő 

pozícióban vannak, kérjük, ellenőrizze a fő-

biztosítéktábla megszakítóit is. Amennyiben azt látja, 

hogy az itt található megszakító csapódott le, akkor 

valószínűleg a medencéhez tartozó áramkör túl van 

terhelve vagy földelési probléma lépett fel. Kérjük, kérje 

képzett elektromossággal foglalkozó szakember 

segítségét a hiba lokalizálásához és elhárításához. 

Amennyiben minden megszakító a megfelelő pozícióban 

van, kérjük, ellenőrizze termosztát működését. Ehhez 

egyszerűen kapcsolja ki a medence teljes rendszerét 30 

másodpercre. Ez automatikusan visszaállítja a 

termosztát megszakítóját, amennyiben az lecsapódott. 

Ha a medence újraindul a rendszer bekapcsolása után, ez 

azt jelenti, hogy a fűtésrendszeren csökkentett 

mennyiségű víz áramlik keresztül, emiatt szakította meg 

a rendszer a termosztát áramellátását. Ez általában az 

alábbi okok egyikéből vagy akár mindegyikéből 

származik: 

1. Eltömődött szűrőbetét(ek) 

2. Elzáródás, dugulás a medence csővezetékeiben 

3. Nem működő fűtés keringető szivattyú 

4. Nem választotta le az áramellátásról a medencét, 

mielőtt megkezdte annak leeresztését 

5. Levegőakadály a csővezetékben 

(Emellett ha a termoszát okozza a problémát, akkor a 

masszázsmedence vezérlőpaneljén található „Power” 

(„Bekapcsolás”) jelző villogva jelez.) 

 

Amennyiben medencéje a megszakítók és a termosztát 

ellenőrzése után sem működik, kérjük, kérje képzett Hot 

Spring szerviz szakember segítségét a hiba 

lokalizálásához és elhárításához. Amennyiben a befúvók 

és a masszázsmedencét üzemeltető rendszer működik, 

de a fűtés nem üzemel, kérjük, olvassa el a fűtési 

rendszerrel kapcsolatos fejezetet. További szerviz 

információkért kérjük, olvassa el figyelmesen a 

„Hibaelhárítás” fejezetet. 

 

„NO-FAULT” FŰTÉS ÉS BEÉPÍTETT 

NYOMÁSKAPCSOLÓ 
A Watkins Wellness feltétel nélküli garanciát vállal a No-

Fault fűtési rendszer minden olyan meghibásodására, 

mely a fűtés rendszer cseréjét igényelné. Ezen garancia 

időtartama megegyezik a masszázsmedence 

alkatrészeire vonatkozó garancia időtartamával. A No-

Fault fűtésre vonatkozó feltétel nélküli garancia az 

alkatrész esetleges meghibásodása vagy nem megfelelő 

működése esetén lép életbe. Ez azt jelenti, hogy a 

korlátozott jótállást érvénytelenítő körülmények (pl.: a 

medencevíz pH értéke vagy a víz nem megfelelő 

minősége) nem befolyásolják a No-Fault fűtési 

rendszerre vonatkozó feltétel nélküli garanciát. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a No-Fault fűtési rendszer 

beépített biztonsági nyomáskapcsolóval és túlmelegedés 

gátló termosztáttal rendelkezik. A túlmelegedést gátló 

termosztát biztonsági lekapcsolódásának okait az előző 

fejezetben olvashatja el részletesen. 

Amennyiben a masszázsmedence fűtési rendszere nem 

működik, a zöld és piros jelzőfények villogva jeleznek, de 

a szivattyúk és befúvók problémamentesen működnek, 

előfordulhat, hogy a beépített biztonsági 

nyomáskapcsoló szelep nyitott állapotban van. 

Amennyiben a beépített biztonsági nyomáskapcsoló 

szelep nyitott állapotban van az általában az alábbi okok 

egyikéből vagy akár mindegyikéből származik:  

1. Eltömődött szűrőbetét(ek) 

2. Elzáródás, dugulás a medence csővezetékeiben 

3. Nem működő fűtés keringető szivattyú 

5. Levegőakadály a csővezetékben 

Amennyiben a probléma okát megszűntette, a biztonsági 

nyomáskapcsoló szelep újra bezáródik, így a fűtési 

rendszer újra működőképessé válik.  
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SILENT-FLO KERINGETŐ SZIVATTYÚ ÉS 

A TÚLMELEGEDÉST MEGAKADÁLYOZÓ 

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ 
A Hot Spring 5000 Silent-Flo szivattyú egy vízhűtéssel 

rendelkező, energiatakarékos és rendkívül halk 

keringető szivattyú, mely a masszázsmedence vizének 

állandó keringetéséért és szűréséért felel. Mivel a Silent-

Flo szivattyú vízhűtéssel rendelkezik, az Ön és 

masszázsmedencéje biztonsága érdekében, 

túlmelegedést megakadályozó biztonsági kapcsolóval 

láttuk el, mely leállítja a keringető szivattyú működését, 

ha a víz hőmérséklete túl magas, így megakadályozza a 

szivattyú túlmelegedése által esetlegesen okozott 

meghibásodásokat és egyéb problémákat. A keringető 

szivattyú túlmelegedést megakadályozó biztonsági 

kapcsolójának visszaállításához áramtalanítsa a 

masszázsmedencét és várja meg, amíg a szivattyú lehűl. 

A túlmelegedést megakadályozó biztonsági kapcsoló 

által megszakított szivattyúműködés általában az alábbi 

okok egyikéből vagy akár mindegyikéből származik:  

1. Eltömődött szűrőbetét(ek) 

2. Elzáródás, dugulás a medence csővezetékeiben 

3. Nem működő fűtés keringető szivattyú 

5. Levegőakadály a csővezetékben 

Amennyiben a probléma okát megszűntette, a 

túlmelegedést megakadályozó biztonsági kapcsoló újra 

alapállapotba kerül, így a keringető szivattyú újra 

működőképessé válik.  

 

EGYÉB SZERVIZ INFORMÁCIÓK 
A vezérlő és a termosztátok a masszázsmedence 

csőrendszeréhez csatlakozó elektromos szenzorokkal 

vannak ellátva. Soha ne vágja el vagy válassza le a 

szenzorokat a termosztátokkal összekötő vezetékeket a 

vezérlődobozon belül.  

A befúvó szivattyú termikus túlterhelés elleni 

megszakítóval van ellátva, mely megakadályozza a 

szivattyú túlmelegedését. Amennyiben egy régebbi Hot 

Spring medence szivattyúja megszakítja működését, az 

általában a szivattyú motor meghibásodásából adódik. Új 

Hot Spring masszázsmedencék esetén ez általában az 

alábbi okok egyikéből vagy akár mindegyikéből 

származik: 

● Túlmelegedés: kizárólag kiváló minőségű alkatrészeket 

használunk fel masszázsmedencéink gyártása során, de 

ezen alkatrészek gyártása tömegtermeléssel történik, így 

előfordulhat, hogy a túlmelegedést megakadályozó 

biztonsági kapcsolók szenzorainak érzékenysége kis 

mértékben eltér egymástól, így előfordulhat, hogy a 

biztonsági kapcsoló alacsonyabb hőmérsékleten is 

leállítja a szivattyúk működését.  

● Magas hőmérséklet: Minden Hot Spring 

masszázsmedencénkben található szivattyú borítása 

szellőzőnyílásokkal van ellátva, mely a gépházon kívülre 

vezeti a keletkező hőt és a medencevíz melegítésére 

használja fel azt. Mindig hagyja szabadon a 

szellőzőnyílásokat, ne zárja el a levegő áramlásának útját 

semmilyen tárggyal, fallal, növényzettel vagy 

szennyeződéssel. Amennyiben ez mégis megtörténik, az 

a befúvó szivattyúk túlmelegedését okozhatja. Amint a 

szellőzőnyílások újra szabadok és a szivattyúk a 

biztonságos hőfokra hűltek, a befúvó szivattyúk újra 

működésbe hozhatóak.  

● Súrlódás: előfordulhat, hogy a mozgó alkatrészek 

túlságosan szorosan illeszkednek egymáshoz, így azok 

mozgása közben súrlódási hő keletkezhet. Ebben az 

esetben a bejáratási időszak után a szivattyú normális 

hőmérsékleten fog működni. 

● Nem megfelelő elektromos vezetékek: Amennyiben a 

medencét hosszabbító használatával csatlakoztatta az 

áramellátáshoz és/vagy a hálózat áramerőssége nem 

megfelelő, a szivattyú megpróbálja ellensúlyozni az 

alacsony áramerősséget, mely túlmelegedéshez vezethet. 
● Amennyiben a szivattyú túlmelegedés miatt lekapcsol, 

ellenőrizze a gépház megfelelő szellőzését. Ellenőrizze, 

hogy a szellőzőnyílások szabadok, és a légáramlás 

megfelelő a gépházban. Amennyiben a fentiek 

ellenőrzése után is rendszeresen lekapcsol a szivattyú, 

kérjük, kérje képzett Hot Spring szerviz szakember 

segítségét a hiba lokalizálásához és elhárításához.  

 

JÓTÁLLÁST ÉRVÉNYTELENÍTŐ 

CSELEKMÉNYEK 
Jelen korlátozott jótállást érvénytelenítik az alábbi 

cselekmények: nem megfelelő telepítés, engedély nélküli 

átalakítás, nem rendeltetésszerű használat, bármilyen 

javítási munka, mely nem a Watkins Wellness által 

jóváhagyott szakember által került elvégzésre.  

Engedély nélküli átalakításnak minősül minden alkatrész 

beépítés, csővezeték átalakítás, elektromos átalakítás 

illetve minden Watkins Wellness által nem jóváhagyott 

vízkezelési, vízfertőtlenítési rendszer és fűtési rendszer 

beépítése, telepítése és használata.  

Nem rendeltetésszerű használatnak és visszaélésnek 

minősül minden olyan cselekmény, mely a jelen 

használati útmutató utasításainak figyelmen kívül 

hagyása során történik és minden olyan felhasználási 

mód, mely nem a termék rendeltetése szerint történik. 

Kiemelten ide tartozik a medence nem privát, azaz 

közösségi felhasználása; a medence nem megfelelő 

áramerősségű áramellátással való használata* (240V ± 

10%), ingadozó áramerősség által okozott károk, a 

medence ajánlott hőmérséklettartományon kívüli (2 °C 

alatti vagy 49 °C fölötti) használata*;  
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szennyeződések, eltömődött szűrők és nem megfelelő 

karbantartás okozta meghibásodások és károk (kérjük 

mindig maradéktalanul tartsa be jelen használati 

útmutatóban foglalt vízkezelési és karbantartási 

előírásokat); a medencehéj felületének sérülése, melyet 

triklór, BCDMH, úszó vegyszeradagolók, illetve 

bármilyen más Watkins Wellness által nem jóváhagyott 

vegyszer vagy tisztítószer használata okozott; a medence 

felületén hagyott, nem feloldott, nagy koncentrációjú 

bármilyen vegyszer vagy fertőtlenítőszer által okozott 

felmaródás vagy sérülés (nincs olyan medencehéj vagy 

felület gyártásához használt alapanyag, mely tökéletesen 

ellenáll a nagy koncentrációjú, nem feloldott állapotú 

fertőtlenítőszerek vagy vegyszerek maró hatásának); 

bármilyen nem megfelelő vízkezelés által az 

alkatrészekben, berendezésekben vagy a medencehéj 

felületén keletkező kár vagy meghibásodás; az üres 

medence thermotető által nem lefedett állapotából eredő 

károk és meghibásodások – például közvetlen 

napsugárzás által okozott magas hő általi deformitás a 

medencehéj felületén. A fentiek mind nem 

rendeltetésszerű használatnak minősülnek, és ezáltal 

érvénytelenítik a medencére vonatkozó jótállást.  

 

*A medence használat ebben az esetben nem személyek 

által történő használatot jelent, hanem működést. A 

Watkins Wellness semmiképpen nem ajánlja a 

medencében történő tartózkodást, amennyiben a 

medencevíz hőmérséklete a vezérlő egységbe 

programozott hőmérséklettartomány alatt vagy felett 

található.  

 

A szűrőegységet fedő burkolat nem alkalmas nagy súly 

megtartására, így semmiképpen nem használható 

ülőfelületként. mivel az extrém helyzetekben 

megrepedhet vagy eltörhet. A fentiek bármelyike nem 

rendeltetésszerű használatnak minősül, így nem terjed ki 

rá a garancia hatálya. 

 

Természeti csapások, rágcsálók, rovarok vagy egyéb 

állatok által okozott károk visszaélésnek és nem 

rendeltetésszerű használatnak minősülnek, így nem 

terjed ki rájuk a Watkins Wellness által biztosított 

jótállás.  

 

JOGI NYILATKOZATOK 
A Watkins Wellness semmilyen körülmények között nem 

felelős a Hot Spring masszázsmedencék működés 

kimaradásából adódó anyagi károkért, vagy bármilyen 

egyéb közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlen, 

különleges, rendkívüli vagy következményes károkért 

vagy költségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, 

bármilyen épített alapzat vagy egyéb építmény 

eltávolításából, vagy daru használatából és annak 

eltávolításából eredő költségeket. A fentiek szerint 

minden vélelmezett jótállás időtartama megegyezik a 

vonatkozó korlátolt jótállás időtartamával. Egyes 

államok törvényei nem teszik lehetővé a vélelmezett 

garancia időtartamának korlátozását.  

 

A Watkins Wellness vagy képviselője semmilyen 

körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen 

bekövetkező személyi sérülésért vagy bármilyen vagyoni 

kárért. Egyes államok és országok nem teszik lehetővé a 

következményi károkra vonatkozó korlátozásokat vagy 

az abból való kizárást, így előfordulhat, hogy a fenti 

korlátozások nem vonatkoznak önre.  

 

WATKINS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
Ha bármilyen kérdése van a Hot Spring 

masszázsmedencéje beállításával, telepítésével, 

működésével, karbantartásával kapcsolatban, melyre 

nem talál megfelelő választ jelen használati útmutatóban, 

kérjük, keresse fel hivatalos Hot Spring értékesítőjét, aki 

örömmel válaszol minden felmerülő kérdésére. 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 
Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, kérjük, 

azonnal keresse fel hivatalos Hot Spring értékesítőjét. Az 

alábbiakban megtalálja a leggyakoribb problémákat, 

azok egyszerű felismerését, a probléma forrását és a hiba 

elhárításának lépéseit. 
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Hot Spring Highlife masszázsmedence – Karbantartással, vízkezeléssel kapcsolatos 
hibaelhárítási útmutató 

Probléma Probléma oka Megoldás 

Zavaros víz - Szennyezett szűrők 
- Túl sok olaj, zsír, szerves 

szennyeződés a vízben 
- Nem megfelelő fertőtlenítés 
- Lebegő részecskék, szerves 

szennyeződések 
- Elhasznált, túl régen 

használatban lévő víz 

- Tisztítsa meg a szűrőket 
- Fertőtlenítőszerrel való 

sokkolás 
- Adjon megfelelő mennyiségű 

fertőtlenítőszert a vízhez 
- Ellenőrizze és korrigálja a víz 

pH és/vagy teljes lúgosság 
értékét 

- Kapcsolja be a befúvókat, 
majd tisztítsa meg a szűrőket 

- Eressze le a medence vizét és 
töltse fel tiszta vízzel 

Kellemetlen vízszag - Túl sok szerves organizmus 
található a vízben 

- Nem megfelelő fertőtlenítés 
- Alacsony pH érték 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás 

- Adjon megfelelő mennyiségű 
fertőtlenítőszert a vízhez 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH értékét 

Klórszag - Túl magas klóramin szint 
- Alacsony pH érték 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH értékét 

Poshadt szag - Alga vagy baktérium 
elszaporodás 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás – amennyiben a 
probléma ezután is fennáll: 
eressze le a medence vizét és 
töltse fel tiszta vízzel 

Szerves lerakódás / habos, zsíros 
gyűrű a medence belső kerületén 

- Olajok és szerves 
szennyeződés lerakódása 

- Törölje le a medencehéj belső 
felületén található lerakódást 
– amennyiben nagy 
mennyiségű szennyeződésről 
van szó, eressze le a 
medencét, tisztítsa meg a 
medencehéj teljes felületét és 
töltse fel tiszta vízzel 

Algásodás - Magas pH érték 
- Alacsony oldott fertőtlenítő 

szint 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után ellenőrizze és 
korrigálja a víz pH értékét 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után tartsa fenn a 
megfelelő oldott 
fertőtlenítőszer szintet 

Szem irritáció - Alacsony pH érték  
- Alacsony oldott fertőtlenítő 

szint 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH értékét 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után tartsa fenn a 
megfelelő oldott 
fertőtlenítőszer szintet 

Bőr irritáció/kiütések - Egészségtelen, szennyezett víz 
- 5 ppm feletti vízben oldott 

klór szint (maradvány klór 
érték) 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után tartsa fenn a 
megfelelő oldott 
fertőtlenítőszer szintet 

- Hagyja, hogy a vízben oldott 
klór szint 5ppm alá essen és 
csak ez után használja a 
medencét 

Felületek elszíneződése - Túl alacsony pH és/vagy teljes 
lúgosság érték 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH és teljes lúgosság értékét 



66 
 

- Magas vas és/vagy 
réztartalom a vezetékes 
vízben 

- Használjon 
fémfelhalmozódás-gátló 
adalékot 

Vízkő - Túl magas oldott kalcium 
tartalom a vízben – túl magas 
pH és/vagy teljes lúgosság 
érték 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH és teljes lúgosság értékét – 
amennyiben szükséges a 
vízkő eltávolítása eressze le a 
medencét, távolítsa el a 
vízkövet, majd töltse fel a 
medencét tiszta vízzel 

 

Hot Spring Highlife masszázsmedence – Általános működéssel kapcsolatos  
hibaelhárítási útmutató 

Probléma Probléma oka Megoldás 

A medence teljes egészében 
működésképtelen 

- Áramellátásbeli probléma 
- Lecsapódott 

biztosíték/megszakító 
 
 
 
 

- Túlmelegedés miatt 
lecsapódott biztonsági 
kapcsoló 

 
 
 
 
 
 

- Zárolt masszázsmedence 
vezérlő rendszer 

- Ellenőrizze az áramellátást 
- Állítsa vissza a biztosítékot 

megfelelő pozícióba – 
amennyiben újra 
lecsapódik/nem lehetséges 
visszakapcsolni, hívjon 
szakembert 

- Áramtalanítsa a rendszert 
legalább 30 másodpercre így 
visszaállítja a termosztát 
megszakítóját. Ha ez nem 
oldja meg a problémát, 
ellenőrizze, hogy a szűrők 
nincsenek eltömődve. Ha ez 
sem hoz megoldást, hívjon 
szakembert. 

- Oldja fel a masszázsmedencét 
vezérlő rendszer zárolását. 

A medence fűtése nem működik – 
világítás és befúvók működnek 

(zöld és kék jelzőfények villogva 
jeleznek) 

- Beépített nyomáskapcsoló 
probléma 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Keringető szivattyú 
túlmelegedés miatt leállt 

- Ellenőrizze, tisztítsa meg és 
szűntesse meg az elzáródást a 
szűrőkben. A beépített 
nyomáskapcsoló visszaáll a 
megfelelő pozícióba, amint a 
fűtőrendszeren keresztülfolyó 
vízáramlás újra megindul. 
Amennyiben a probléma 
gyakran előfordul, kérje 
szakember segítségét. 

- Ellenőrizze, tisztítsa meg és 
szűntesse meg az elzáródást a 
szűrőkben illetve a levegő 
által okozott elzáródást a 
csövekben. Áramtalanítsa a 
medencét és hagyja lehűlni a 
keringető szivattyút. Lehűlés 
után újra be tudja indítani a 
szivattyút. Amennyiben a 
probléma gyakran előfordul, 
kérje szakember segítségét. 

Gyenge vízsugarú vagy hullámzó 
teljesítményű befúvók 

- Túl alacsony vízszint 
- Eltömődött szűrők 
- Elzárt Comfort Control 

vízszabályozó szelep 

- Töltsön vizet a medencébe 
- Tisztítsa meg a szűrőket 
- Nyissa meg a Comfort Control 

vízszabályozó szelepet 
 

Nem működő világítás - Zárolt masszázsmedence 
vezérlő rendszer 

- Problémák a világítás 

- Oldja fel a masszázsmedencét 
vezérlő rendszer zárolását. 

- Cserélje ki a világítást 



67 
 

vezetékeivel vagy a világítást 
szolgáltató egységgel 
 

szolgáltató egységet 

Nem működő vagy hullámzó 
teljesítményű Moto-Massage DX 

befúvó 

- Elzárt Comfort Control 
vízszabályozó szelep 

- Eltömődött szűrők 

- Nyissa meg a Comfort Control 
vízszabályozó szelepet 

- Tisztítsa meg a szűrőket 

A „Power/Bekapcsolás” jelzőfény 
kéken villog 

- Túlmelegedés miatt 
lecsapódott biztonsági 
kapcsoló 

- Áramtalanítsa a rendszert 
legalább 30 másodpercre így 
visszaállítja a termosztát 
megszakítóját. Ha ez nem 
oldja meg a problémát, 
ellenőrizze, hogy a szűrők 
nincsenek eltömődve. Ha ez 
sem hoz megoldást, hívjon 
szakembert. 

A „Ready/Készen áll” jelzőfény 
zölden villog 

- Hőmérséklet érzékelő szenzor 
probléma 

- Áramtalanítsa a rendszert 
legalább 30 másodpercre. Ha 
a probléma továbbra is 
fennáll, hívjon szakembert. 

A „Ready/Készen áll” jelzőfény 
zölden villog – 1 másodperc zöld 

jelzés/ 3 másodperc szünet 

- Sóbontó rendszer 
meghibásodása 

- A vezérlőegység segítségével 
lépjen be a sóbóntó rendszert 
vezérlő menübe. A kijelzőn 
megjelenő hibakód szerint 
kövesse az alábbi lépéseket: 

● Error Code 5 (5-ös hibakód):  
a. Freshwater sótartalommérő 
tesztcsík használatával ellenőrizze a 
medencevíz sótartalmát. Amennyiben 
a mért sótartalom 1750 ppm alatti 
értéket mutat, adjon sót a medence 
vizéhez a sóbontó rendszer használati 
útmutatója szerint. 
b. Áramtalanítsa a masszázsmedencét, 
csavarja le a sószonda foglalatának 
tetejét és ellenőrizze, hogy a 
Freshwater sószonda számára 
kialakított foglalat tartalmaz 
sószondát. 
c. Amennyiben a fenti lépések nem 
hoznak megoldást, kérje szakember 
segítségét.  
● Error Code 4 (4-es hibakód): 
a. Áramtalanítsa a masszázsmedencét, 
csavarja le a sószonda foglalatának 
tetejét és ellenőrizze, hogy a 
Freshwater sószonda teljes mértékben 
sérülésmentes, ép. Amennyiben a 
sószonda sérült, azonnal cserélje ki 
azt. 
b. Freshwater sótartalommérő 
tesztcsík használatával ellenőrizze a 
medencevíz sótartalmát. Amennyiben 
a mért sótartalom 2500 ppm feletti 
értéket mutat, pontosan meg kell 
állapítani a medencevíz sótartalmát az 
alábbiak szerint: 
- egy tiszta edénybe öntsön 250 ml 
medencevizet 
- ezek után öntsön ki 125 ml 
medencevizet az edényből 
- majd pótolja 125 ml tiszta vízzel és 
keverje össze az elegyet 
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- egy új Freshwater sótartalomérő 
tesztcsík segítségével mérje meg az 
elegy sótartalmát: 
i. amennyiben az elegy sótartalma 
továbbra is 2500 ppm felett van a 
medencevíz teljes cseréje szükséges. 
Áramtalanítsa a medencét, eressze le a 
medencevizet, majd töltse fel friss 
vízzel, adjon annyi sót a vízhez a 
sóbontó rendszer használati 
útmutatóját követve hogy a 
medencevíz sótartalma 1750 ppm 
körül legyen.  
ii. amennyiben az elegy sótartalma 
2500 ppm alatt van, akkor nem a 
medencevíz sótartalma okozza a 
masszázsmedence meghibásodását. Ez 
esetben, kérjük, kérje szakember 
segítségét a probléma lokalizálásához.  
c, amennyiben a fenti lépések nem 
hoznak megoldást, kérje szakember 
segítségét. 

A bekapcsolt állapotú vezérlőpanel 
érintőképernyője nem működik, 

nem reagál 

- A távirányító túl messze van a 
masszázsmedencétől 

- A távirányító és a 
vezérlőegység közötti 
kapcsolat megszakadt 

- Hozza közelebb a távirányítót 
 

- Nyomja meg a „Jets” 
(„Befúvók”) gombot a 
vezérlőegységen 

- Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az érintőképernyőt 
egy olyan ponton, ahol nincs 
felirat vagy érintőgomb addig, 
amíg az érintőképernyő 
feketére nem vált. Ez 
újraindítja a vezérlőegységet.  

Az érintőképernyő kikapcsolt 
állapotban van – fekete képernyő 

- A masszázsmedencét vezérlő 
rendszer ki van kapcsolva 
 

- A távirányító akkumulátora 
lemerült 

 
- A távirányító ki van kapcsolva 

 
 

- A távirányító akkumulátora 
nem töltődik 

- Kapcsolja be a 
masszázsmedencét 
üzemeltető rendszert 

- Helyezze vissza a távirányítót 
a dokkolóra, hogy feltöltse az 
akkumulátort 

- Érintse meg az 
érintőképernyőt és várjon 40 
másodpercet 

- Keresse fel hivatalos Hot 
Spring értékesítőjét 

A távirányító vezérlőegységgel való 
kapcsolata szakadozik, csak 

esetlegesen reagál, bár a 
távirányító a 9 méteres 

hatósugáron belül tartózkodik 

- Külső forrásból érkező, az 
eszközök kapcsolatát 
megzavaró jelek 

- Változtassa meg az eszközök 
kapcsolódási csatornáját a 
dokkolón található „Lights” 
(„Világítás”) nyomógomb 
folyamatos nyomva 
tartásával. Pár másodperc 
után a kijelzőn megjelenik a 
„Change Channel” („Csatorna 
megváltoztatása”) felület, 
melyen a „Fel/Le” gombokkal 
navigálva választhatja ki a 
használni kívánt csatornát, 
majd az „OK” megnyomásával 
véglegesítheti azt.  
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Az érintőképernyőn folyamatosan a 
„Searching for Spa” („Medencével 
való kapcsolat keresése”) felirat 

olvasható 

- A távirányító nincs párosítva 
a vezérlőegységgel 

- Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a „Jets” („Befúvók”) 
gombot a vezérlőegységen, 
amíg a nyomógombok villogva 
nem jeleznek. Érintse meg és 
tartsa lenyomva az 
érintőképernyőt, amíg a 
„Pairing Yes/No” („Eszközök 
párosítása igen/nem”) felirat 
meg nem jelenik. Nyomja meg 
a „Yes” („Igen”) gombok a 
távirányító vezérlőegységgel 
való párosításához.  



70 
 

GÉPHÁZ AJTÓPANEL ELTÁVOLÍTÁSA 
 

Az alábbi ábrák és utasítások tájékoztató jellegűek. Az Ön Hot Spring masszázsmedencéjének pontos kinézete eltérhet a 
képen látható medencétől. 

 

1. Keresse meg az ábrán 

látható A, B, C jelzésű klipszes 

rögzítő elemeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az „A” jelzésű rögzítő elemmel kezdve végezze el az alábbi lépéseket. Utána végezze el az alábbi lépéseket a „B” és 

„C” jelzésű rögzítő elemek esetében is. 

 

- Csavarhúzó segítségével egy fél fordulattal lazítsa meg a csavarokat, de NE távolítsa el azokat!  

 

 

 

 

 

- Csúsztassa a klipszes rögzítő elemet ütközésig balra.  

 

 

 

 

 

 

 

- Fogja meg a rögzítő elem mindkét végét és forgassa azt lefelé. 

 

 

 

 

 

 

Miután mindhárom rögzítő elem esetében elvégezte a fenti lépéseket, folytassa az ajtópanel eltávolítását az alábbiak 

szerint.  
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3. Fogja meg az ajtópanel alsó szélét és óvatosan eressze le a földre. 

 

 
 

4. Az ajtópanel hátoldalánál található, a világításhoz tartozó vezetéket válassza le az ábrán látható módon. 

 

5. Ezek után távolítsa el az ajtópanelt és helyezze száraz, hűvös 

helyre. 

 

 

 

 

 

 

AZ AJTÓPANEL VISSZAHELYEZÉSE 
 

Az ajtópanel visszahelyezéséhez fordított sorrendben végezze el a fenti lépéseket. 
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Modell Méret Magasság Teljes szűrő 
felület 

Fűtés 
(Watt) 

Űrtartalom Száraz 
súly 

Súly feltöltött 
állapotban* 

Tömeg* Elektromossággal 
kapcsolatos követelmények 

GRANDEE 
(GGNE) 

7 férőhely 

254 x 231 cm 97 cm 30 m²** 1500 1700 liter 425 kg 2685 kg 565 
kg/m² 

230V/20Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

ENVOY 
(KKNE) 

5 férőhely 

236 x 231 cm 97 cm 30 m²** 1500 1475 liter 375 kg 2250 kg 535 
kg/m² 

230V/20Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

VANGUARD 
(VVNE) 

6 férőhely 

221 x 221 cm 91 cm 30 m²** 1500 1275 liter 315 kg 2070 kg 565 
kg/m² 

230V/20Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

ARIA 
(ARNE) 

5 férőhely 

221 x 221 cm 91 cm 30 m²** 1500 1225 liter 315 kg 1940 kg 535 
kg/m² 

230V/20Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

SOVEREIGN 
(IINE) 

6 férőhely 

203 x 236 cm 84 cm 18 m²** 1500 1200 liter 275 kg 1945 kg 530 
kg/m² 

230V/16Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

TRIUMPH 
(TRHNE) 

4 férőhely 

236 x 188 cm 84 cm 18 m²** 1500 1275 liter 240 kg 1840 kg 525 
kg/m² 

230V/16Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

PRODIGY 
(HNE) 

5 férőhely 

198 x 213 cm 84 cm 18 m²** 1500 1100 liter 245 kg 1740 kg 500 
kg/m² 

230V/16Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

JETSETTER 
LX  

(JTNE) 
3 férőhely 

213 x 165 cm 84 cm 18 m²** 1500 800 liter 220 kg 1250 kg 460 
kg/m² 

230V/16Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 

JETSETTER 
(JJNE) 

3 férőhely 

213 x 165 cm 74 cm 18 m²** 1500 750 liter 205 kg 1200 kg 440 
kg/m² 

230V/16Amp¹ 
egy fázisú áram-védőkapcsolóval² 

ellátott áramkör 
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FIGYELEM: Kérjük, mindenképpen konzultáljon építésszel, statikussal vagy mérnökkel, mielőtt Hot Spring masszázsmedencéjét bármilyen alapanyagú vagy típusú magasított 

aljzatra telepítené. 

¹Az Ön lakóhelyén más lehet az általános áramerősség. Kérjük, mindenképpen keresse fel hivatalos Hot Spring értékesítőjét, aki készséggel az Ön rendelkezésére bocsátja az Ön által 

választott masszázsmedence modell műszaki adatait és specifikációit. 

²A nevezett (RCD) áram-védőkapcsolóra (ELBC) áram-védőkapcsolóként is hivatkoznak. 

*MEGJEGYZÉS: A „Feltöltött súly” illetve a „Tömeg” kalkuláció tartalmazza a medence önsúlyát, a benne lévő vizet és a felnőtt használók súlyát (egyenként 80 kg-os testsúllyal 

számolva.) 

**A teljes szűrőfelület kiszámításához szűrőnként 0,6 m² szűrőfelületet vettünk alapul. Hot Spring masszázsmedencéje 3 vagy 5 szűrő felelős a víz tisztántartásáért. Az általunk 

alkalmazott szűrési technológia hatékonysága miatt tízzel szoroztuk a kapott számot.  

Ha bármilyen kérdése van medencéje telepítésével, működtetésével vagy karbantartásával kapcsolatban, kérjük, keresse fel hivatalos Hot Spring értékesítőjét. Kereskedőink képzett 

szakemberek, akik ismerik az Ön által vásárolt medencét és készséggel válaszolnak Hot Spring Highlife medencéjével kapcsolatos kérdéseire. 
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Jelen használati útmutató telepítési, működtetési, karbantartási és szerviz információkat tartalmaz az 

alábbi modellekre vonatkozóan: 

 

Modell Hatálybalépés dátuma 
GRANDEE (GGNE) 2021 11. hó 

ENVOY (KKNE) 2021 11. hó 
VANGUARD (VVNE) 2021 11. hó 

ARIA (ARNE) 2021 11. hó 
SOVEREIGN (IINE) 2021 11. hó 
TRIUMPH (TRHNE) 2021 11. hó 

PRODIGY(HNE) 2021 11. hó 
JETSETTER LX (JTNE) 2021 11. hó 

JETSETTER (JJNE) 2021 11. hó 
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