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1. Wstęp. 

1.1. Cechy systemu. 
 

 Masaż wodny. 
 Aktywne napowietrzanie dysz dmuchawą powietrza. 
 Regulacja intensywności napowietrzania. 
 Tryb pulsacyjny napowietrzania. 
 Masaż pleców z programowanym załączaniem sekcji dysz. 
 Indywidualne wyłączniki pomp wody. 

 Masaż powietrzny. 
 Regulacja intensywności. 
 Tryb pulsacyjny. 

 Filtracja. 
 Podgrzewanie wody. 
 Ozonator. 
 Programy filtracji wykonywane codziennie i cotygodniowo. 
 Zabezpieczenie przed zamarzaniem wody. 
 Automatyczna filtracja okresowa. 
 Program przygotowujący wannę do użycia. 

 Oświetlenie. 
 Światło białe. 
 Dwadzieścia trzy programy  
 Chromoterapia. 

 Radio FM. 
 Odbiór stacji radiowych z zakresu 87.5 ÷ 108 MHz. 
 Pamięć dziesięciu stacji radiowych. 
 Automatyczne i ręczne wyszukiwanie stacji. 
 Cztery ustawienia dźwięku. 
 Regulacja barwy dźwięku. 

 Odtwarzacz MP3. 
 Odczyt plików mp3 z karty MMC. 

 Moduł GSM. 
 Sterowanie wanną za pomocą wiadomości SMS. 
 Odczyt aktualnego stanu. 
 Ustawianie programów filtracji. 
 Wyłączenie wszystkich funkcji. 
 Powiadamianie o zaniku zasilania. 

 Zegar z kalendarzem. 
 Dziewięć wersji językowych. 
 Pilot zdalnego sterowania. 
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1.2. Wiadomości ogólne. 
 
 Komunikacja pomiędzy systemem a użytkownikiem, odbywa się za pośrednictwem 
panelu sterującego oraz pilota zdalnego sterowania, za pomocą przycisków i wyświetlacza. 
Przyciśnięcie jednego z przycisków pilota, jest tożsame z przyciśnięciem odpowiedniego 
przycisku na panelu. Dlatego w dalszej części instrukcji, obsługa pilota zdalnego sterowania 

nie będzie omawiana. Wyjątek stanowi tutaj przycisk  pilota, który nie posiada swojego 
odpowiednika na panelu sterującym. Przyciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie 
masażu wodnego, masażu powietrznego, oświetlenia oraz radia lub odtwarzacza MP3. 
 Po włączeniu urządzenia do zasilania, system od razu przechodzi do trybu pracy.  
Zawartość ekranu wyświetlacza w trybie pracy pokazana jest na Rys.  1. Ekran został 
podzielony na cztery funkcjonalne części: część zegara, część oświetlenia, część radia i część 
funkcji wodnych. Dokładny opis informacji wyświetlanych w poszczególnych częściach 
ekranu, umieszczony został w dalszej części instrukcji, w punktach opisujących poszczególne 
funkcje systemu. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Rys.  1. Zawartość ekranu w trybie pracy. 
 
 Na panelu sterującym znajduje się pięć przycisków nawigacyjnych:     

. Przyciski te służą do zmiany ustawień funkcji systemu. Funkcja poszczególnych 
przycisków nawigacyjnych jest zmienna i zależy od aktualnego położenia kursora ekranu. 
Położenie kursora można zmienić za pomocą przycisków  . Na Rys.  2, został pokazany 
sposób w jaki przemieszcza się kursor, pod wpływem kolejnych przyciśnięć przycisków  

. Dokładny opis ustawień funkcji systemu i w jaki sposób można je zmieniać, znajduje się 
w dalszej części instrukcji.  
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Jeżeli radio i odtwarzacz MP3 są wyłączone, to kursor omija część radia ekranu. Podobnie, 
jeżeli żadna z funkcji wodnych (masaż wodny, masaż powietrzny lub podgrzewanie wody) 
nie jest włączona, to kursor omija część funkcji wodnych. 
 Podświetlanie ekranu, włączane jest po pierwszym wciśnięciu dowolnego przycisku na 
panelu sterującym lub pilocie. Podświetlanie jest automatycznie wyłączane po 10 minutach, 
od ostatniego wciśnięcia dowolnego przycisku, jeśli w tym czasie żadna z funkcji nie jest 
włączona (masaż wodny, masaż powietrzny, podgrzewanie wody, oświetlenie, radio lub 
odtwarzacz MP3). 

Rys.  2. Zmiana położenia kursora. 
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2. Funkcje systemu. 

2.1. Zegar, kalendarz, wersje językowe. 
 System Portable SPA wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. Dzięki zastosowaniu 
podtrzymania bateryjnego, zegar odmierza czas nawet po odłączeniu urządzenia od zasilania. Aktualny czas 
wyświetlany jest w części zegara ekranu. Natomiast aktualny dzień tygodnia oraz data, wyświetlane są w części 
funkcji wodnych ekranu, jeżeli żadna z funkcji wodnych nie pracuje. 
 Wszystkie teksty pojawiające się na ekranie, mogą być wyświetlane w ośmiu językach: angielskim, 
polskim, niemieckim, rosyjskim. holenderskim, szwedzkim, norweskim, duńskim i francuskim. 

2.1.1. Ustawianie zegara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ustawianie zegara należy rozpocząć od ustawienia kursora w części zegara ekranu. Po 

wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się menu Ustawienia. Za pomocą przycisków 
 , należy wybrać pozycję Czas z menu Ustawienia. 

Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się okno ustawień zegara. Godzinę i 
minuty ustawia się za pomocą przycisków   w zależności od pozycji kursora. Pozycję 

kursora można zmienić za pomocą przycisków  . Wciśnięcie przycisku  (lub  
gdy kursor wskazuje minuty) powoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót do 
menu Ustawienia. Wciśnięcie przycisku  gdy kursor wskazuje godzinę, powoduje 
anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do menu Ustawienia. Aby opuścić menu 
Ustawienia należy wcisnąć przycisk . 
 
 
 
 
 

Rys.  3. Ustawianie zegara. 
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2.1.2. Ustawianie kalendarza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  4. Ustawianie kalendarza. 

 Ustawianie kalendarza należy rozpocząć od ustawienia kursora w części zegara ekranu. 

Po wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się menu Ustawienia. Za pomocą 
przycisków  , należy wybrać pozycję Data z menu Ustawienia. 

Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się okno ustawień kalendarza. Dzień, 
miesiąc i rok ustawia się za pomocą przycisków   w zależności od pozycji kursora. 

Pozycję kursora można zmienić za pomocą przycisków  . Wciśnięcie przycisku  
(lub  gdy kursor wskazuje rok) powoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót 
do menu Ustawienia. Wciśnięcie przycisku  gdy kursor wskazuje dzień, powoduje 
anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do menu Ustawienia. Aby opuścić menu 
Ustawienia należy wcisnąć przycisk . 
W przypadku, gdy zostanie wprowadzona nieprawidłowa data (np. dany miesiąc nie posiada 
tyle dni ile zostało ustawione), to po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian system 
automatycznie skoryguje datę. Ustawianie dnia tygodnia nie jest konieczne, ponieważ system 
oblicza dzień tygodnia na podstawie ustawionej daty. 

2.1.3. Wybór języka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  5. Wybór języka. 
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Wybór języka należy rozpocząć od ustawienia kursora w części zegara ekranu. Po wciśnięciu 

przycisku , na ekranie pojawi się menu Ustawienia. Za pomocą przycisków  , 

należy wybrać pozycję Język z menu Ustawienia. Po wciśnięciu przycisku  lub , na 
ekranie pojawi się okno wyboru języka. Odpowiedni język wybiera się za pomocą przycisków 

 . Wciśnięcie przycisku  lub , powoduje zatwierdzenie wybranego języka i 
powrót do menu Ustawienia. Wciśnięcie przycisku , powoduje anulowanie wyboru i 
powrót do menu Ustawienia. Aby opuścić menu Ustawienia należy wcisnąć przycisk . 

2.2. Oświetlenie. 
 System Portable SPA wyposażony jest w pięciokolorowe oświetlenie ledowe, o 
następujących barwach: białej, żółtej, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Istnieją dwadzieścia 
cztery programy pracy oświetlenia. W umieszczonej poniżej tabeli znajduje się opis 
poszczególnych programów. 

Nr programu Nazwa wyświetlana w 
panelu 

Opis 

1 Biały+Żółty Ciągłe światło biało-żółte. 
2 Żółty Ciągłe światło żółte. 
3 Niebieski Ciągłe światło niebieskie. 
4 Zielony Ciągłe światło zielone. 
5 Czerwony Ciągłe światło czerwone. 
6 Żółty+Czerwony Ciągłe światło żółto-czerwone. 
7 Żółty+Zielony Ciągłe światło żółto-zielone. 
8 Niebieski+Zielony Ciągłe światło niebiesko-zielone. 
9 Niebieski~ Zmienne światło niebieskie. Światło płynnie 

zwiększa i zmniejsza swoją intensywność, w 
granicach od wartości minimalnej do 
maksymalnej. 

10 Zielony~ Zmienne światło zielone. Działanie jak 
wyżej. 

11 Żółty~ Zmienne światło żółte. Działanie jak wyżej. 
12 Czerwony~ Zmienne światło czerwone. Działanie jak 

wyżej. 
13 Niebieski~ -> Zielony~ Zmienne światło niebieskie i zielone. Światło 

płynnie zwiększa i zmniejsza swoją 
intensywność, w granicach od wartości 
minimalnej do maksymalnej. Po przejściu 
jednego cyklu i osiągnięciu minimum 
intensywności świecenia, następuje zmiana 
koloru. 

14 Niebieski~ -> Żółty~ Zmienne światło niebieskie i żółte. Działanie 
jak wyżej. 

15 Niebieski~ -> Czerwony~ Zmienne światło niebieskie i czerwone. 
Działanie jak wyżej. 

16 Zielony~ -> Żółty~ Zmienne światło zielone i żółte. Działanie 
jak wyżej. 

17 Zielony~ -> Czerwony~ Zmienne światło zielone i czerwone. 
Działanie jak wyżej. 
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18 Żółty~ -> Czerwony~ Zmienne światło żółte i czerwone. Działanie 
jak wyżej. 

19 Nieb.~ -> Ziel.~ -> Żółty~ Zmienne światło niebieskie, zielone i żółte. 
Działanie jak wyżej. 

20 Nieb.~ -> Ziel.~ -> 
Czerw.~ 

Zmienne światło niebieskie, zielone i 
czerwone. Działanie jak wyżej. 

21 Ziel.~ -> Żółty~ -> 
Czerw.~ 

Zmienne światło zielone, żółte i czerwone. 
Działanie jak wyżej. 

22 N.~ -> Z.~ -> Ż.~ ->Cz.~ Zmienne światło niebieskie, zielone, żółte i 
czerwone. Działanie jak wyżej. 

23 Cz.->Nie.->Zie.->Żół. ~ Zmienne światło czerwone, niebieskie, 
zielone i żółte. Światło płynnie zwiększa i 
zmniejsza swoją intensywność, w granicach 
od wartości minimalnej do maksymalnej. 
Jednocześnie świecą dwa kolejne kolory. 
Podczas gdy intensywność jednego koloru 
rośnie, intensywność drugiego koloru maleje. 
Gdy intensywność pierwszego koloru 
osiągnie minimum, zaczyna świecić 
następny kolor. 

24 N.*->Zie.*->Żół.*->Cz.* Błyskające światło niebieskie, zielone, żółte i 
czerwone. Po kilku szybkich błyskach, 
następuje zmiana koloru. 

 
Diody RGB. 

Nr programu Nazwa wyświetlana w 
panelu 

Opis 

1 Biały Ciągłe światło białe. 
2 Żółty Ciągłe światło żółte. 
3 Niebieski Ciągłe światło niebieskie. 
4 Zielony Ciągłe światło zielone. 
5 Czerwony Ciągłe światło czerwone. 
6 Różowy Ciągłe światło różowe. 
7 Turkusowy Ciągłe światło turkusowe. 
8 Żółty~ Zmienne światło żółte. Światło płynnie 

zwiększa i zmniejsza swoją intensywność, w 
granicach od wartości minimalnej do 
maksymalnej. 

9 Niebieski~ Zmienne światło niebieskie. Działanie jak 
wyżej. 

10 Zielony~ Zmienne światło zielone. Działanie jak 
wyżej. 

11 Czerwony~ Zmienne światło czerwone. Działanie jak 
wyżej. 

12 Różowy~ Zmienne światło różowe. Działanie jak 
wyżej. 

13 Turkusowy~ Zmienne światło turkusowe. Działanie jak 
wyżej. 
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14 Niebieski~ -> Zielony~ Zmienne światło niebieskie i zielone. Światło 
płynnie zwiększa i zmniejsza swoją 
intensywność, w granicach od wartości 
minimalnej do maksymalnej. Po przejściu 
jednego cyklu i osiągnięciu minimum 
intensywności świecenia, następuje zmiana 
koloru. 

15 Niebieski~ -> Czerwony~ Zmienne światło niebieskie i czerwone. 
Działanie jak wyżej. 

16 Zielony~ -> Czerwony~ Zmienne światło zielone i czerwone. 
Działanie jak wyżej. 

17 Nieb.~ -> Ziel.~ -> 
Czerw.~ 

Zmienne światło niebieskie, zielone i 
czerwone. Działanie jak wyżej. 

18 Cz.->Nie.->Zie. ~ Zmienne światło czerwone, niebieskie, 
zielone i żółte. Światło płynnie zwiększa i 
zmniejsza swoją intensywność, w granicach 
od wartości minimalnej do maksymalnej. 
Jednocześnie świecą dwa kolejne kolory. 
Podczas gdy intensywność jednego koloru 
rośnie, intensywność drugiego koloru maleje. 
Gdy intensywność pierwszego koloru 
osiągnie minimum, zaczyna świecić następny 
kolor. 

19 N.*->Zie.*->Cz.* Błyskające światło niebieskie, zielone, żółte i 
czerwone. Po kilku szybkich błyskach, 
następuje zmiana koloru. 

 

2.2.1. Włączanie oświetlenia. 
 Oświetlenie pracuje niezależnie od pozostałych funkcji systemu. Aby włączyć lub 

wyłączyć oświetlenie, należy wcisnąć przycisk . Aktualny stan oświetlenia, 
sygnalizowany jest za pomocą ikony umieszczonej w części oświetlenia ekranu: 

 - oświetlenie wyłączone,  - oświetlenie włączone. 
Po włączeniu oświetlenia realizowany jest ostatnio wybrany program. Wyjątek stanowi tutaj 
sytuacja, gdy wcześniej wyłączone zostało zasilanie urządzenia, wtedy zostaje automatycznie 
wybrany program pierwszy – światło biało-żółte. 

2.2.2. Wybór programu oświetlenia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  6. Wybór programu oświetlenia. 
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Wybór programu oświetlenia należy rozpocząć od ustawienia kursora w części oświetlenia 
ekranu. Program oświetlenia można wybrać bez względu na to, czy oświetlenie jest włączone 

czy wyłączone. Po wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się okno wyboru programu 
oświetlenia. Odpowiedni program wybiera się za pomocą przycisków  . Jeżeli 
oświetlenie jest włączone, to wybrany program jest natychmiast realizowany, co ułatwia 

podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego programu. Wciśnięcie przycisku  lub , 
powoduje zatwierdzenie wybranego programu i powrót do ekranu w trybie pracy. Wciśnięcie 
przycisku , powoduje anulowanie wybranego programu i powrót do ekranu w trybie pracy. 
Program oświetlenia można także zmienić bezpośrednio z ekranu w trybie pracy, za pomocą 
przycisków  , gdy kursor znajduje się w części oświetlenia ekranu. Zmiana programu 
oświetlenia w ten sposób możliwa jest jedynie wtedy, gdy oświetlenie jest włączone. 

2.3. Odbiornik radiowy. 
 System Portable SPA wyposażony jest w odbiornik radiowy, umożliwiający odbiór 
stacji radiowych nadawanych w zakresie fal ultrakrótkich 87,5 ÷ 108MHz. 

2.3.1. Włączanie odbiornika. 
 Odbiornik radiowy pracuje niezależnie od pozostałych funkcji systemu. Aby włączyć 
lub wyłączyć odbiornik, należy wcisnąć przycisk .  
Aktualny stan odbiornika sygnalizowany jest w części radia ekranu: 

 - odbiornik wyłączony, 

 - odbiornik włączony. 
Gdy odbiornik jest włączony, w części radia ekranu wyświetlany jest numer stacji, 
częstotliwość stacji radiowej oraz pasek symbolizujący ustawiony poziom głośności. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  7. Część radia - odbiornik włączony. 

 
Po włączeniu odbiornika ustawiany jest numer ostatnio odsłuchiwanej stacji. 

2.3.2. Strojenie odbiornika. 
 System umożliwia zapamiętanie częstotliwości dziesięciu stacji radiowych. Aby 
zapamiętać stację radiową pod wybranym numerem, należy: wybrać numer stacji i  ustawić 
częstotliwość, na której nadaje dana stacja radiowa. Częstotliwość stacji zostanie 
automatycznie przypisana do wybranego numeru i zapamiętana. Informacje o stacjach 
radiowych zapamiętywane są w pamięci nieulotnej systemu, dlatego nawet po odłączeniu 
urządzenia od zasilania, informacje te nie są tracone. 
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Rys.  8. Wybór numeru stacji radiowej. 

Numer stacji można wybrać za pomocą przycisków  , jeśli ekran jest w trybie pracy i 
kursor nie wskazuje częstotliwości stacji (wtedy przyciski te służą do automatycznego 
wyszukiwania stacji). Numer stacji można także wybrać za pomocą przycisków  , gdy 
kursor wskazuje numer stacji. Po zmianie numeru stacji, odbiornik automatycznie dostraja się 
do częstotliwości zapamiętanej pod danym numerem. 
 Częstotliwość stacji radiowej można ustawiać w dwóch trybach: automatycznym lub 
ręcznym. Ustawianie częstotliwości, należy rozpocząć od ustawienia kursora w części radia 
ekranu, na częstotliwości stacji. 
 Automatyczne ustawianie częstotliwości przebiega w następujący sposób. Po 
wciśnięciu przycisku , odbiornik rozpocznie szukanie stacji nadawanej na wyższej 
częstotliwości od aktualnie ustawionej. Po wciśnięciu przycisku , odbiornik rozpocznie 
szukanie stacji nadawanej na niższej częstotliwości od aktualnie ustawionej. Podczas gdy 
odbiornik wyszukuje stację, na ekranie widoczne jest okno z komunikatem Szukanie w górę 
lub Szukanie w dół, w zależności od wcześniej wykonanej akcji. 
 
 
 
 
 
 

Rys.  9. Automatyczne ustawianie częstotliwości. 

W tym czasie system nie reaguje na żadne polecenia wydawane za pomocą przycisków. Po 
wyszukaniu stacji (lub po kilku sekundach, jeżeli odbiornik nie może znaleźć żadnej stacji), 
okno z komunikatem znika i system wraca do normalnego trybu pracy. 
 
 
 
 
 
 

Rys.  10. Ręczne ustawianie częstotliwości. 

 Do ręcznego ustawiania częstotliwości służą przyciski  . Jednorazowe 
przyciśnięcie przycisku powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości 
o 50 kHz. Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 sekundę powoduje jego autorepetycję. 
Umożliwia to szybkie przestawienie częstotliwości  w interesujący nas zakres. Odbiornik na 
bieżąco dostraja się do ustawianej częstotliwości. 
Ręczne ustawianie częstotliwości może być pomocne przy złym odbiorze stacji, gdy 
wymagane jest bardziej precyzyjne dostrojenie lub w przypadku, gdy sygnał stacji jest za 
słaby, żeby stacja mogła być znaleziona w trybie automatycznym. 
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2.3.3. Regulacja głośności. 
 Regulacja głośności możliwa jest jedynie, gdy odbiornik jest włączony i ekran znajduje 
się w trybie pracy. 
Aktualna pozycja kursora nie ma znaczenia. Głośność reguluje się za pomocą przycisków  

. Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 sekundę powoduje jego autorepetycję. 
Umożliwia to szybką zmianę poziomu głośności. 

2.3.4. Ustawianie parametrów odbiornika. 
 Ustawianie parametrów odbiornika należy rozpocząć od ustawienia kursora w części 

radia ekranu, na numerze stacji lub częstotliwości. Po wciśnięciu przycisku , na ekranie 
pojawi się okno z parametrami odbiornika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  11. Ustawianie parametrów odbiornika. 

Tony niskie, tony wysokie i rodzaj dźwięku, ustawia się za pomocą przycisków   w 
zależności od pozycji kursora. Pozycję kursora można zmienić za pomocą przycisków  

. Wciśnięcie przycisku  (lub  gdy kursor wskazuje Dźwięk lub  gdy kursor 
wskazuje Tony niskie) powoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót do ekranu w 
trybie pracy. 
 Poziom tonów niskich można regulować w zakresie -12dB ÷ +0dB z krokiem 3dB. 

Poziom tonów wysokich można regulować w zakresie -12dB ÷ +12dB z krokiem 3dB. 
 Parametr Dźwięk posiada cztery wartości: Mono, Liniowe stereo, Pseudo stereo i 
Przestrzenne stereo. W umieszczonej poniżej tabeli, znajduje się opis poszczególnych 
wartości parametru Dźwięk. 

Wartość parametru 
dźwięk 

Odbiór stacji 
radiowej 

Słyszany dźwięk 

Mono Monofoniczny Monofoniczny bez korekcji 
Liniowe stereo Stereofoniczny Stereofoniczny bez korekcji 
Pseudo stereo Monofoniczny Monofoniczny z efektem przestrzenności 
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Przestrzenne stereo Stereofoniczny Stereofoniczny z dodatkowym efektem 
przestrzenności 

 
 Ustawione wartości parametrów odbiornika zapamiętywane są w pamięci nieulotnej 
systemu, dlatego nawet po odłączeniu urządzenia od zasilania, parametry nie zmieniają swojej 
wartości. 

2.4. Odtwarzacz MP3. 
 System Portable SPA wyposażony jest w odtwarzacz MP3, umożliwiający odgrywanie 
utworów w formacie MP3 z karty MMC. 

2.4.1. Włączanie odtwarzacza. 
 Odtwarzacz MP3 pracuje niezależnie od pozostałych funkcji systemu. Aby włączyć 
odtwarzacz, należy wcisnąć przycisk . Aby wyłączyć odtwarzacz, należy wcisnąć przycisk 

. 
Aktualny stan odtwarzacza sygnalizowany jest w części radia ekranu: 

 - odtwarzacz wyłączony, 

 - odtwarzacz włączony. 
Gdy odtwarzacz jest włączony, w części radia ekranu wyświetlany jest numer aktualnie 
odtwarzanego pliku MP3, całkowita liczba plików MP3 na karcie MMC oraz pasek 
symbolizujący ustawiony poziom głośności. 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  12. Część radia - odtwarzacz MP3 włączony. 

Po włączeniu odtwarzacza odgrywany jest zawsze pierwszy plik. Jeżeli po włączeniu 
odtwarzacza wyświetlana całkowita liczba plików równa jest 0, to na karcie MMC brak jest 
plików MP3 lub karta MMC nie jest umieszczona w złączu. 
Pliki MP3 powinny być umieszczone w głównym katalogu karty MMC. Maksymalna liczba 
plików wynosi 254. Większa liczba plików może spowodować nieprawidłowe działanie 
odtwarzacza. Odtwarzacz poprawnie odczytuje karty MMC z systemem plików FAT16 z 
tablicą partycji lub bez. Wraz z systemem dostarczana jest karta MMC zawierająca 
przykładowe pliki. Na karcie można zapisywać i usuwać pliki przy pomocy komputera 
wyposażonego w czytnik kart MMC. 
Odtwarzacz odgrywa poprawnie pliki MP3 o następujących parametrach: 
Maksymalna częstotliwość próbkowania (sample rate): 48 kHz. 
Maksymalna prędkość strumienia bitów (bitstream): 192 kbits/s. 
Odtwarzacz może odgrywać także pliki o zmiennej prędkości strumienia. 
 
Regulacja głośności i ustawianie parametrów, przebiega w ten sam sposób jak w przypadku 
odbiornika radiowego. 
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2.4.2. Zmiana odgrywanego pliku. 
 Numer odgrywanego pliku można wybrać za pomocą przycisków  , jeśli ekran jest 
w trybie pracy (położenie kursora nie ma znaczenia). Numer odgrywanego pliku można także 
wybrać za pomocą przycisków  , gdy kursor wskazuje aktualnie odtwarzany plik i 
całkowitą liczbę plików. 
 
 
 
 
 
 

Rys.  13. Zmiana odgrywanego pliku. 

2.5. Funkcje wodne. 
 System Portable SPA wyposażony jest w takie funkcje wodne jak masaż wodny, masaż 
powietrzny i filtracja. Uruchomienie masażu wodnego, masażu powietrznego lub 
podgrzewania wody, powoduje wyświetlenie w części funkcji wodnych ekranu nastaw funkcji 
wodnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  14. Nastawy funkcji wodnych. 

 
W polu Temperatura wody wyświetlana jest aktualna temperatura wody w wannie. Pole to 
pełni wyłącznie funkcję informacyjną. 
W polu Temperatura powietrza wyświetlana jest aktualna temperatura powietrza w otoczeniu 
wanny. Pole to pełni wyłącznie funkcję informacyjną. 
Pole Ustawiona temperatura wody zawiera wartość temperatury, do której będzie 
podgrzewana woda podczas działania funkcji podgrzewania. Temperaturę można ustawiać w 
zakresie 5°C ÷ 40°C. 
Pole Timer zawiera pozostały czas w minutach, do wyłączenia funkcji wodnych. Czas można 
ustawiać w zakresie 1min. ÷ 99min.. 
Pole Program masażu pleców zawiera aktualnie wybrany program masażu pleców. Dysze 
masażu wodnego jednego z siedzisk podzielone są na cztery sekcje, które mogą być 
indywidualnie załączane przez system. Każdemu programowi odpowiada inna kombinacja 
włączenia sekcji masażu wodnego. 
Pole Intensywność masażu powietrznego zawiera aktualnie ustawiony poziom masażu 
powietrznego, który można ustawiać w zakresie 5%÷100%.  
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Pole Intensywność napowietrzania dysz zawiera aktualnie ustawiony poziom napowietrzania 
dysz masażu wodnego, który można ustawiać w zakresie 5%÷100%.Wartość nastaw można 
zmienić za pomocą przycisków  , po ustawieniu kursora w wybranym polu (Rys.  2).  
Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 sekundę powoduje jego autorepetycję. Umożliwia 
to szybką zmianę wartości. 
Uruchomienie funkcji wodnych możliwe jest jedynie wtedy, gdy w wannie znajduje się 
właściwy poziom wody. Zbyt niski poziom wody sygnalizowany jest komunikatem 
pojawiającym się w części funkcji wodnych ekranu w trybie pracy. Jeżeli podczas działania 
funkcji wodnych, poziom wody spadnie poniżej właściwego poziomu, to funkcje wodne 
zostaną automatycznie wyłączone.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  15. Sygnalizacja niskiego poziomu wody. 

Poszczególne funkcje wodne zostały szczegółowo opisane w dalszej części instrukcji. 

2.5.1. Masaż wodny. 
 Funkcja masażu wodnego realizowana jest za pomocą dwóch pomp wodnych i 
dmuchawy powietrza napowietrzającej dysze. Dysze masażu wodnego zostały podzielone na 
dwie strefy, zasilane oddzielnie przez każdą z pomp. Dmuchawa napowietrzania zasila 
wszystkie dysze. Dodatkowo dysze jednego z siedzisk podzielone zostały na cztery sekcje, 
które są indywidualnie załączane zgodnie z wybranym programem masażu pleców. 

Do obsługi masażu wodnego służą przyciski     znajdujące się na panelu 
sterującym. Przy każdym przycisku znajdują się diody LED, sygnalizujące aktywność danej 
funkcji. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie masażu wodnego. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie napowietrzania dysz. Włączenie 
napowietrzania uruchamia automatycznie masaż wodny, jeżeli nie jest on włączony. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie trybu pulsacyjnego 
napowietrzania dysz. Włączenie trybu pulsacyjnego uruchamia automatycznie masaż wodny i 
napowietrzanie, jeżeli nie są one włączone. W trybie pulsacyjnym intensywność 
napowietrzania jest automatycznie zmieniana pomiędzy minimalną i maksymalną wartością. 
W trybie pulsacyjnym zmiana ustawionej intensywności napowietrzania nie jest możliwa, a 
pole Intensywność napowietrzania dysz (Rys.  14), wskazuje bieżącą intensywność w trybie 
pulsacyjnym. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie programu masażu pleców. 
Włączenie masażu pleców uruchamia automatycznie masaż wodny, jeżeli nie jest on 
włączony. 
 Każda ze stref masażu wodnego posiada dodatkowy jedno-przyciskowy panel, 
umożliwiający włączanie/wyłączanie danej strefy. Na panelu znajduje się także dioda LED, 
sygnalizująca aktualny stan danej strefy masażu. 
 
 

 

Komunikat o 
zbyt niskim 

poziomie wody 



18 
 

 
 
 
 
 
 

Rys.  16. Panel strefy masażu. 

Włączanie/wyłączanie stref masażu za pomocą dodatkowych paneli, możliwe jest jedynie po 
wcześniejszym uruchomieniu masażu wodnego na panelu sterującym. Uruchomienie funkcji 
masażu wodnego na panelu sterującym, zawsze powoduje włączenie obydwu stref masażu. 
Jeżeli strefa masażu, w ramach której realizowana jest funkcja masażu pleców jest wyłączona, 
a funkcja masażu pleców jest włączona, to fakt ten jest sygnalizowany miganiem diody tej 
funkcji na panelu sterującym. Analogicznie, wyłączenie obydwu stref masażu, skutkuje 
miganiem diod wszystkich aktualnie włączonych funkcji masażu wodnego. 

2.5.2. Masaż powietrzny. 

 Do obsługi masażu powietrznego służą przyciski  i , znajdujące się na panelu 
sterującym. Przy każdym przycisku znajdują się diody LED, sygnalizujące aktywność danej 
funkcji. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie masażu powietrznego. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie trybu pulsacyjnego masażu 
powietrznego. Włączenie trybu pulsacyjnego uruchamia automatycznie masaż powietrzny, 
jeżeli nie jest on włączony. W trybie pulsacyjnym intensywność masażu powietrznego jest 
automatycznie zmieniana pomiędzy minimalną i maksymalną wartością. W trybie 
pulsacyjnym zmiana ustawionej intensywności masażu powietrznego nie jest możliwa, a pole 
Intensywność masażu powietrznego (Rys.  14), wskazuje bieżącą intensywność w trybie 
pulsacyjnym. 

2.5.3. Filtracja. 
 Funkcja filtracji realizowana jest za pomocą pompy filtracji i filtru wody. Dodatkowo 
układ filtracji wyposażony jest w ozonator powietrza i przepływowy podgrzewacz wody. 
Grzałka podgrzewacza zabezpieczona jest czujnikiem przepływu, który uniemożliwia pracę 
grzałki przy zbyt niskim przepływie wody (np. w przypadku awarii pompy filtracji).  
Pompa filtracji jest zawsze uruchamiana automatycznie, gdy jest włączony masaż wodny lub 
powietrzny. 

2.5.3.1. Programy filtracji. 
 Programy filtracji pozwalają na uruchamianie filtracji o wybranych porach dnia. Istnieją 
dwa rodzaje programów filtracji: codzienne (filtracja jest uruchamiana codziennie o tej samej 
porze) i cotygodniowe (filtracja jest uruchamiana w danym dniu tygodnia o tej samej porze). 
 Ustawianie programów filtracji codziennej przebiega w następujący sposób. Po 

wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się Menu. Za pomocą przycisków  , należy 

wybrać pozycję Filtracja. Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się menu 
Filtracja. Za pomocą przycisków  , należy wybrać pozycję Codzienna. Po wciśnięciu 

przycisku  lub , na ekranie pojawi się okno Programy codzienne. Istnieje możliwość 
ustawienia czterech programów filtracji codziennej. Pozycję kursora zmienia się za pomocą 
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przycisków  . Wartość wskazywaną przez kursor zmienia się za pomocą przycisków  
. Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 sekundę powoduje jego autorepetycję. 

Umożliwia to szybką zmianę wartości. Wciśnięcie przycisku  lub przycisku  (gdy 
kursor wskazuje temperaturę czwartego programu) lub przycisku  (gdy kursor wskazuje 
znacznik aktywności pierwszego programu), powoduje zatwierdzenie wprowadzonych 

ustawień i powrót do menu Filtracja. Wciśnięcie przycisku , powoduje anulowanie 
wprowadzonych ustawień i powrót do okna w trybie pracy. Aby opuścić menu Filtracja  

należy wcisnąć przycisk  (nastąpi powrót do okna w trybie pracy) lub przycisk  
(nastąpi powrót do Menu). Aby opuścić Menu i powrócić do okna w trybie pracy, należy 

wcisnąć przycisk  lub . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  17. Ustawianie programów filtracji codziennej. 
Dla każdego z programów ustawia się następujące wartości: znacznik aktywności, godzinę 
włączenia, godzinę wyłączenia i temperaturę. Jeżeli znacznik aktywności nie jest zaznaczony 
(pusty kwadrat), to program nie będzie nigdy wykonywany. Jeżeli godzina włączenia ma 
wyższą wartość od godziny wyłączenia, to program będzie wykonywany do dnia następnego. 
Równa wartość godziny włączenia i wyłączenia powoduje, że program będzie wykonywany 
nieprzerwanie. Temperatura oznacza wartość temperatury, do której będzie podgrzewana 
woda podczas wykonywania programu filtracji. 
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Rys.  18. Ustawienia programów. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  19. Ustawianie programów filtracji cotygodniowej. 
 Ustawianie programów filtracji cotygodniowej przebiega w następujący sposób. Po 

wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się Menu. Za pomocą przycisków  , należy 

wybrać pozycję Filtracja. Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się menu 
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Filtracja. Za pomocą przycisków  , należy wybrać pozycję Cotygodniowa. Po 

wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się okno Poniedziałek. Właściwy dzień 
tygodnia wybiera się za pomocą przycisków  . 
Istnieje możliwość ustawienia czterech programów filtracji dla każdego dnia tygodnia. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje rozpoczęcie edycji programów danego dnia tygodnia. 
Pozycję kursora zmienia się za pomocą przycisków  . Wartość wskazywaną przez 
kursor zmienia się za pomocą przycisków  . Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 
sekundę powoduje jego autorepetycję. Umożliwia to szybką zmianę wartości. Wciśnięcie 

przycisku , powoduje zatwierdzenie wprowadzonych ustawień i zakończenie edycji. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień i powrót do okna 
w trybie pracy. Aby powrócić do menu Filtracja należy wcisnąć przycisk  (w oknie 
Poniedziałek) lub przycisk  (w oknie Niedziela). Aby opuścić menu Filtracja  należy 

wcisnąć przycisk  (nastąpi powrót do okna w trybie pracy) lub przycisk  (nastąpi 
powrót do Menu). Aby opuścić Menu i powrócić do okna w trybie pracy, należy wcisnąć 

przycisk  lub . 
 
 W przeciwieństwie do programów codziennych, ta sama godzina włączenia i 
wyłączenia powoduje, że program cotygodniowy nie będzie wykonywany (nawet jeśli jest on 
aktywny). 
 
 Jeżeli czas wykonania programów pokrywa się ze sobą, to programy wykonywane są 
zgodnie z ich kolejnością na liście. Przy czym, programy codzienne mają wyższy priorytet niż 
programy cotygodniowe i są wykonywane zawsze w pierwszej kolejności. 
Informacja o aktualnie wykonywanym programie, wyświetlana jest w części funkcji wodnych 
okna w trybie pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  20. Informacja o aktualnie wykonywanym programie. 
Jeżeli aktualnie żaden program nie jest wykonywany, to wyświetlany jest tekst: Brak 
programu. Jeżeli podczas wykonywania programu, w wannie jest zbyt niski poziom wody, to 
wszystkie urządzenia układu filtracji zostają wyłączone. 

Przepływowy podgrzewacz wody, włączany jest gdy temperatura wody spadnie o pół 
stopnia poniżej ustawionej temperatury programu i wyłączany jest gdy temperatura wody 
będzie o pół stopnia wyższa od ustawionej temperatury programu. Gdy temperatura wody 
przekroczy o jeden stopień ustawioną temperaturę programu, to zostanie wyłączona także 
pompa filtracji. Pompa filtracji zostanie ponownie włączona, gdy temperatura wody zrówna 
się z ustawioną temperaturą programu. 
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 Podczas wykonywania programu włączany jest także ozonator powietrza, zgodnie z 
ustawionym cyklem pracy. Ustawianie cyklu pracy ozonatora przebiega w następujący 
sposób.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  21. Ustawianie cyklu pracy ozonatora. 

Po wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się Menu. Za pomocą przycisków  , 

należy wybrać pozycję Ozonator. Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się 
okno Ozonator. 
Cykl pracy ozonatora zależny jest od dwóch parametrów: Czas ozonowania i Okres 
ozonowania. Przykładowe ustawienia parametrów widoczne na Rys.  21 oznaczają, że 
ozonator będzie włączany co 60 minut, na czas 15 minut. Wartość czasu i okresu ozonowania 
można ustawiać z zakresie 0÷60 minut. Zerowa wartość czasu ozonowania powoduje, że 
ozonator nie będzie włączany. Identyczna wartość czasu i okresu ozonowania oznacza, że 
ozonator będzie włączony bez przerwy podczas wykonywania programu filtracji. Ustawienie 
niższej wartości okresu ozonowania niż czasu ozonowania, nie jest możliwe. 
Wartość parametrów ustawia się za pomocą przycisków   w zależności od pozycji 
kursora. Pozycję kursora można zmienić za pomocą przycisków  . 

Wciśnięcie przycisku  (lub  gdy kursor wskazuje okres ozonowania) powoduje 
zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót do Menu. Wciśnięcie przycisku  gdy kursor 
wskazuje czas ozonowania, powoduje anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do Menu. 

Aby opuścić Menu należy wcisnąć przycisk . Wciśnięcie przycisku , powoduje 
anulowanie wprowadzonych ustawień i powrót do okna w trybie pracy. 
 Programy filtracji wykonywane są także podczas działania masażu wodnego i 
powietrznego. W tym czasie woda jest podgrzewana do temperatury ustawionej w 
wykonywanym programie. Jednak włączenie funkcji podgrzewania wody powoduje, że woda 
będzie podgrzewana do Ustawionej temperatury wody (Rys.  14). Więcej na temat funkcji 
podgrzewania wody znajduje się w następnym punkcie.  
 Istnieje możliwość zablokowania wykonania programów filtracji, bez konieczności ich 
dezaktywacji. Aby zablokować wykonanie programu należy w oknie pracy wcisnąć i 
przytrzymać przycisk  przez czas 1 sekundy (w tym czasie kursor musi być poza ekranem). 
Gdy wykonanie programu jest zablokowane, to w miejscu informacji o wykonywanym 
programie wyświetlany jest tekst: Blokada programu. Aby odblokować wykonanie programu 
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należy w oknie pracy wcisnąć i przytrzymać przycisk  przez czas 1 sekundy (w tym czasie 
kursor musi być poza ekranem). 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  22. Blokowanie programów filtracji. 
Blokada programu obowiązuje tylko dla aktualnie wykonywanego programu. Po zakończeniu 
planowego wykonania programu, blokada traci ważność i następny program będzie 
wykonywany bez blokady. 

2.5.3.2. Podgrzewanie wody. 

 Do obsługi podgrzewania wody służy przycisk , znajdujący się na panelu 
sterującym. Przy przycisku znajduje się dioda LED, sygnalizująca aktywność funkcji 
podgrzewania wody. 

Wciśnięcie przycisku , powoduje włączenie/wyłączenie funkcji podgrzewania wody. 
Podczas działania funkcji, woda podgrzewana jest do Ustawionej temperatury wody (Rys.  
14), nawet jeśli w tym samym czasie wykonywany jest program filtracji. 

Przepływowy podgrzewacz wody oraz pompa filtracji, włączane są gdy temperatura 
wody spadnie o pół stopnia poniżej ustawionej temperatury i wyłączane są gdy temperatura 
wody będzie o pół stopnia wyższa od ustawionej temperatury. 

2.5.3.3. Odmrażanie i autofiltracja. 
 Odmrażanie i autofiltracja są funkcjami wykonywanymi przez system automatycznie i 
zapewniającymi utrzymanie parametrów wody na właściwym poziomie. Funkcja odmrażania 
przeciwdziała zamarznięciu wody, natomiast funkcja autofiltracji zapewnia maksymalny 
okres czasu, przez który woda pozostaje niefiltrowana. Dzięki tym funkcjom, SPA może być 
pozostawiona bez bezpośredniej obsługi przez dłuższy okres czasu. 
Obie funkcje posiadają regulowane parametry pracy. Poniżej został opisany sposób 
ustawiania tych parametrów oraz ich wpływ na działanie funkcji. 

 Po wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się Menu. Za pomocą przycisków  

, należy wybrać pozycję Utrzymanie. Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie 
pojawi się okno Utrzymanie. 
 Działanie funkcji odmrażania zależne jest od dwóch parametrów: Minimalna 
temperatura i Maksymalna temperatura. Funkcja odmrażania jest włączana gdy temperatura 
wody spadnie poniżej minimalnej temperatury i pozostaje aktywna dopóki temperatura wody 
nie przekroczy maksymalnej temperatury. Wartość minimalnej temperatury można ustawiać 
w zakresie 5°C÷9°C. Wartość maksymalnej temperatury można ustawiać w zakresie 
6°C÷10°C. Wartość maksymalnej temperatury musi być zawsze o 1°C większa od minimalnej 
temperatury. 
 Działanie funkcji autofiltracji także jest zależne od dwóch parametrów: Okres filtracji i 
Czas filtracji. Okres filtracji określa maksymalny okres czasu, przez który woda pozostaje 
niefiltrowana, natomiast czas filtracji określa czas działania funkcji autofiltracji. Wartość 

   
1 s. 

 
1 s. 
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okresu filtracji można ustawiać w zakresie 5h÷240h. Wartość czasu filtracji można ustawiać 
w zakresie 5min.÷30min. 
 Wartość parametrów ustawia się za pomocą przycisków   w zależności od pozycji 
kursora. Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 sekundę powoduje jego autorepetycję. 
Umożliwia to szybką zmianę wartości. Pozycję kursora można zmienić za pomocą 

przycisków  . Wciśnięcie przycisku  (lub  gdy kursor wskazuje czas filtracji) 
powoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót do Menu. Wciśnięcie przycisku  
gdy kursor wskazuje minimalną temperaturę, powoduje anulowanie wprowadzonych zmian i 

powrót do Menu. Aby opuścić Menu należy wcisnąć przycisk . Wciśnięcie przycisku , 
powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień i powrót do okna w trybie pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  23. Ustawianie parametrów odmrażania i autofiltracji. 
 
 Funkcja odmrażania jest włączana gdy temperatura wody spadnie poniżej minimalnej 
temperatury i pozostaje aktywna dopóki temperatura wody nie przekroczy maksymalnej 
temperatury. Funkcja nie jest włączana (lub jest anulowana) jeżeli w tym samym czasie są 
włączone funkcje masażu wodnego, masażu powietrznego, podgrzewania wody lub 
przygotowania Spy. Informacja o włączeniu funkcji wyświetlana jest w części funkcji 
wodnych ekranu w trybie pracy. 
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Rys.  24. Informacja o włączeniu funkcji odmrażania. 
 Funkcja autofiltracji jest włączana, jeżeli przez czas okresu filtracji woda nie była 
filtrowana (pompa filtracji nie była włączona). Funkcja jest aktywna przez czas określony 
parametrem Czas filtracji. Funkcja jest wyłączana w przypadku uruchomienia innej funkcji, 
która uruchamia pompę filtracji (masaż wodny, masaż powietrzny, podgrzewanie wody, 
program filtracji, przygotowanie spy, odmrażanie). Funkcja autofiltracji nie uruchamia 
podgrzewania wody. Informacja o włączeniu funkcji wyświetlana jest w części funkcji 
wodnych ekranu w trybie pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  25. Informacja o włączeniu funkcji autofiltracji. 

2.5.3.4. Przygotowanie SPY. 
 Funkcja przygotowania SPY realizowana jest za pomocą programu jednorazowego, 
dzięki któremu można rozpocząć automatyczne przygotowanie SPY do użytku w wybranym 
dniu o wybranej godzinie. Program jednorazowy można ustawić ręcznie lub za pomocą 
telefonu komórkowego i wiadomości SMS. Poniżej został opisany ręczny sposób ustawiania 
programu jednorazowego. Ustawianie programu za pomocą wiadomości SMS opisane jest w 
punkcie Moduł GSM. 
 Ręczne ustawianie programu jednorazowego przebiega w następujący sposób. Po 

wciśnięciu przycisku , na ekranie pojawi się Menu. Za pomocą przycisków  , należy 

wybrać pozycję Filtracja. Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się menu 
Filtracja. 
Za pomocą przycisków  , należy wybrać pozycję Jednorazowa. Po wciśnięciu 

przycisku  lub , na ekranie pojawi się okno Program jednorazowy. Pozycję kursora 
zmienia się za pomocą przycisków  . Wartość wskazywaną przez kursor zmienia się za 
pomocą przycisków  . Przytrzymanie przycisku przez minimum 1 sekundę powoduje 

jego autorepetycję. Umożliwia to szybką zmianę wartości. Wciśnięcie przycisku  lub 
przycisku  (gdy kursor wskazuje temperaturę) powoduje zatwierdzenie wprowadzonych 

ustawień i powrót do menu Filtracja. Wciśnięcie przycisku  lub przycisku  (gdy kursor 
wskazuje znacznik aktywności pierwszego), powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień 

i powrót do menu Filtracja. Aby opuścić menu Filtracja  należy wcisnąć przycisk  
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(nastąpi powrót do okna w trybie pracy) lub przycisk  (nastąpi powrót do Menu). Aby 

opuścić Menu i powrócić do okna w trybie pracy, należy wcisnąć przycisk  lub . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  26. Ustawianie programu jednorazowego. 
Dla programu jednorazowego ustawia się następujące wartości: znacznik aktywności, 

godzinę włączenia, datę włączenia i temperaturę. Jeżeli znacznik aktywności nie jest 
zaznaczony (pusty kwadrat), to program nie będzie wykonywany. Jeżeli program zostanie 
zmieniony za pomocą wiadomości SMS, to w polu telefon widoczny będzie numer, z którego 
została wysłana komenda zmieniająca program. Ręczna zmiana programu powoduje, że pole 
to zostanie „wykreskowane” (tak jak jest to pokazane na rysunku).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  27. Ustawienia programu jednorazowego. 
 
Informacja o włączeniu funkcji wyświetlana jest w części funkcji wodnych ekranu w trybie 
pracy. Z lewej strony wyświetlana jest aktualna temperatura wody. Z prawej strony 
wyświetlana jest temperatura ustawiona w programie. 
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Rys.  28. Informacja o włączeniu funkcji przygotowania SPY. 
 Funkcja nie zostanie uruchomiona, jeżeli w tym samym czasie włączona jest funkcja 
masażu wodnego, masażu powietrznego lub podgrzewania. Przepływowy podgrzewacz wody 
i pompa filtracji, włączane są gdy temperatura wody spadnie o pół stopnia poniżej ustawionej 
temperatury i wyłączane są gdy temperatura wody będzie o pół stopnia wyższa od ustawionej 
temperatury. Funkcja działa nieprzerwanie do momentu gdy program jednorazowy nie 
zostanie dezaktywowany (ręcznie lub za pomocą wiadomości SMS). Program jest także 
automatycznie dezaktywowany w momencie uruchomienia funkcji masażu wodnego, masażu 
powietrznego lub podgrzewania. 

2.6. Moduł GSM. 
 System Portable SPA wyposażony w moduł GSM umożliwiający zdalne sterowanie 
systemem za pomocą wiadomości SMS. Możliwe jest sprawdzenie aktualnego stanu systemu, 
dezaktywowanie programów filtracji, ustawienie programu jednorazowego oraz wyłączenie 
wszystkich urządzeń. System posiada funkcję automatycznego powiadamiania o zaniku i 
powrocie zasilania. Informacja ta może być bardzo przydatna, gdy istnieje możliwość 
zamarznięcia wody w wannie. Numer, pod który zostanie wysłane powiadomienie widoczny 
jest w pozycji S.O.S w oknie GSM. Zakreskowane pole oznacza, że numer trzeba ustawić 
wysyłając odpowiednią komendę SMS z telefonu, na który mają być wysyłane 
powiadomienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  29. Sprawdzanie stanu modułu GSM. 

Aby sprawdzić aktualny stan modułu GSM należy wcisnąć przycisk . Na ekranie pojawi 
się Menu. Za pomocą przycisków  , należy wybrać pozycję Filtracja. Po wciśnięciu 
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przycisku  lub , na ekranie pojawi się menu Filtracja. Za pomocą przycisków  , 

należy wybrać pozycję GSM. Po wciśnięciu przycisku  lub , na ekranie pojawi się 

okno GSM. Wciśnięcie przycisku , powoduje powrót do okna w trybie pracy. Wciśnięcie 
przycisku , powoduje powrót do menu Filtracja. Aby opuścić menu Filtracja  należy 

wcisnąć przycisk  (nastąpi powrót do okna w trybie pracy) lub przycisk  (nastąpi 
powrót do Menu). Aby opuścić Menu i powrócić do okna w trybie pracy, należy wcisnąć 

przycisk  lub . 
 
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie możliwych statusów modułu GSM, oraz ich opis. 
 
 

Status 
modułu 

GSM 
Opis 

Szukanie 
modułu 

System próbuje nawiązać komunikację z modułem GSM. Pozostawanie w tym stanie 
przez dłuższy czas oznacza, że moduł nie jest prawidłowo połączony z systemem. 

SIM <- PIN Konieczne jest wprowadzenie numeru PIN dla karty SIM umieszczonej w module. 

SIM <- PUK 
Konieczne jest wprowadzenie numeru PUK dla karty SIM umieszczonej w module. 
Operacji tej nie można wykonać w systemie Portable SPA. Można do tego celu użyć 

telefonu komórkowego. 
Brak karty 

SIM W module nie ma karty SIM. 

Gotowy 

Wprowadzenie numeru PIN do karty powiodło się i moduł jest gotowy do użycia. Po 
poprawnym zalogowaniu się do sieci GSM, w polu Operator powinna pojawić się 
nazwa operatora sieci. Brak nazwy operatora może oznaczać brak zasięgu do danej 

sieci lub np. nieważność karty SIM. 
 

2.6.1. Wprowadzanie numeru PIN. 
 Gdy moduł GSM posiada status SIM <- PIN, konieczne jest wprowadzenie 
prawidłowego numeru PIN dla karty SIM umieszczonej w module. W takim przypadku w 

oknie GSM pojawia się kursor w pozycji PIN. Po wciśnięciu przycisku  lub , na 
ekranie pojawi się okno PIN.  
 
 
 
 
 

Rys.  30. Okno wprowadzania numeru PIN. 

Za pomocą przycisków  , można zmieniać wartość ostatniej cyfry wyświetlanego 
numeru. Wciśnięcie przycisku , powoduje dodanie kolejnej cyfry do numeru (maksymalna 
długość numeru PIN wynosi 13 cyfr). Wciśnięcie przycisku , powoduje usunięcie ostatniej 

cyfry numeru. Wciśnięcie przycisku , powoduje akceptację numeru PIN i powrót do okna 
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GSM. Wciśnięcie przycisku , powoduje anulowanie numeru PIN i powrót do okna w 
trybie pracy. 

2.6.2. Komendy SMS. 
 Poniżej zostały opisane wszystkie komendy SMS akceptowane przez system, oraz ich 
wpływ na działanie systemu. Komendy SMS występują w różnych wersjach językowych. 
System akceptuje komendy w wersji językowej, w której aktualnie pracuje. Wyjątek stanowi 
komenda pomocy „?”, która jest identyczna dla wszystkich wersji językowych. Dzięki temu 
można się zorientować, w jakiej wersji językowej aktualnie pracuje system. Za pomocą 
komend pomocy, można uzyskać informację na temat wszystkich dostępnych komend i ich 
formatu. Wielkość liter używana w komendach nie ma znaczenia. 
 
? – komenda powoduje odesłanie informacji o dostępnych komendach. 
 Odpowiedź: „Dostepne komendy: Start, Stop, Anuluj, Stan, SOS. Aby zobaczyc wiecej 
wyslij SMS: komenda?. Np. Start?”. 
 
START? – komenda powoduje odesłanie informacji o znaczeniu i formatach komendy 
START. 
Odpowiedź: „Komenda Start przygotowuje SPE. Mozesz ustawic temperature wody, 
czas(opcja) i date(opcja). Np. Start 25,Start 25 07:12,Start 25 09:01 01.02.05.”. 
 
ANULUJ? – komenda powoduje odesłanie informacji o znaczeniu i formatach komendy 
ANULUJ. 
Odpowiedź: „Komenda Anuluj deaktywuje programy. Mozesz wybrac typ programu: 
wszystkie,jednorazowy lub tygodniowe.Np.Anuluj wszystkie,Anuluj jednorazowy,Anuluj 
tygodniowe.”. 
 
STOP? – komenda powoduje odesłanie informacji o znaczeniu i formacie komendy STOP. 
Odpowiedź: „Komenda Stop wylacza SPE. Format: Stop.”. 
 
SOS? – komenda powoduje odesłanie informacji o znaczeniu i formacie komendy SOS. 
Odpowiedź: „Komenda SOS wlacza/wylacza powiadamianie o zaniku zasilania. Format: 
SOS start, SOS stop.”. 
 
 
ANULUJ WSZYSTKIE – komenda dezaktywuje wszystkie programy filtracji (codzienne, 
cotygodniowe i jednorazowy). 
Odpowiedź: „Wszystkie programy zostaly deaktywowane.”. 
 
ANULUJ TYGODNIOWE – komenda dezaktywuje codzienne i cotygodniowe programy 
filtracji. 
Odpowiedź: „Programy tygodniowe zostaly deaktywowane.”. 
 
ANULUJ JEDNORAZOWY – komenda dezaktywuje program jednorazowy. 
Odpowiedź: „Program jednorazowy zostal deaktywowany.”. 
 
STAN? – komenda odsyła informację o aktualnym stanie systemu. 
Odpowiedź: oddzielone średnikami informacje o systemie. Przesyłane są następujące 
informacje: 
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08:23 25.08.2007 25.8C – aktualna godzina i data wskazywana przez systemowy zegar czasu 
rzeczywistego, oraz aktualna temperatura wody. W przypadku awarii czujnika temperatury, w 
miejscu temperatury umieszczany jest tekst: „Blad termometru”. 
Aktywne PT: 3 – liczba aktywnych programów codziennych i cotygodniowych. 
Aktywny PJ: 10:00 27.09.2007 34C – godzina i data włączenia oraz ustawiona temperatura 
aktywnego programu jednorazowego. Jeśli program jednorazowy nie jest aktywny, to w 
miejscu informacji o programie umieszczany jest tekst: „brak”. 
Stan: bezczynny – aktualny stan systemu. Występują następujące stany systemu: 

 bezczynny – żadna z funkcji wodnych nie jest uruchomiona (nie dotyczy programów 
codziennych i cotygodniowych). 

 w uzyciu – uruchomiona jest jedna z funkcji wodnych (masaż wodny, masaż 
powietrzny, podgrzewanie). 

 odmrazanie – uruchomiona jest funkcja odmrażania. 
 autofiltracja – uruchomiona jest funkcja autofiltracji. 
 przygotowanie – trwa przygotowanie SPY (wykonywany jest program jednorazowy). 

Zbyt niski poziom wody. – informacja o zbyt niskim poziomie wody. W przypadku 
prawidłowego poziomu wody nie jest dołączana żadna informacja. 
 
STOP – komenda wyłącza masaż wodny, masaż powietrzny, podgrzewanie, oświetlenie, 
odbiornik radiowy lub odtwarzacz MP3, oraz dezaktywuje program jednorazowy jeśli jest on 
wykonywany. 
Odpowiedź: „SPA wylaczona.”. 
 
START – komenda ustawia program jednorazowy (przygotowania SPY). Komenda 
występuje w trzech wariantach: 
START 32 – natychmiastowe rozpoczęcie przygotowania SPY z wybraną temperaturą wody. 
START 32 10:15 – ustawienie programu jednorazowego na wybraną godzinę i temperaturę w 
bieżącym dniu. 
START 32 10:15 25.02.08 – ustawienie programu jednorazowego na wybraną godzinę, dzień 
i temperaturę. 
 
Odpowiedzi: 
„Komenda Start przygotowuje SPE. Mozesz ustawic temperature wody, czas(opcja) i 
date(opcja). Np. Start 25,Start 25 07:12,Start 25 09:01 01.02.05.” – odpowiedź wysyłana w 
przypadku błędnego formatu komendy. 
„Komenda nie moze zostac wykonana poniewaz SPA jest w tej chwili uzytkowana.” – 
odpowiedź na komendę w pierwszym wariancie, wysyłana gdy w danej chwili uruchomiony 
jest masaż wodny, masaż powietrzny, podgrzewanie lub trwa zmiana ustawień. 
„Niedozwolona wartosc temperatury wody. Dozwolony zakres temperatur: 5-40.” – 
odpowiedź wysyłana gdy argument temperatura ma błędną wartość. 
„Bledny czas rozpoczecia. Prawidlowy format czasu: gg:mm. Biezacy czas: 10:24 
10.11.2007.” – odpowiedź wysyłana gdy argument godzina ma błędną wartość lub wskazuje 
na czas przeszły. 
„Bledna data rozpoczecia. Prawidlowy format daty: dd.mm.rr. Biezacy czas: 10:24 
10.11.2007.” – odpowiedź wysyłana gdy argument data ma błędną wartość lub wskazuje na 
czas przeszły. 
„Zbyt niski poziom wody.” - odpowiedź na komendę w pierwszym wariancie, wysyłana gdy 
w danej chwili jest niski poziom wody. 
„OK” – odpowiedź wysyłana gdy program jednorazowy został poprawnie ustawiony. 
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„Rozpoczeto przygotowanie SPY.” – wiadomość wysyłana po uruchomieniu programu 
jednorazowego (rozpoczęciu przygotowania SPY). 
 
SOS start – komenda włącza powiadamianie o zaniku i powrocie zasilania. 
Odpowiedzi: 
„Powiadamianie o zaniku zasilania włączone.” – odpowiedź potwierdzająca włączenie 
powiadamiania o zaniku zasilania. 
„Zasilanie wyłączone. Temperatura wody: 25C, temperatura powietrza 28C.” – 
powiadomienie wysyłane po zaniku zasilania. Po wyłączeniu zasilania modem GSM nie 
odpowiada na żadne komendy. 
„Zasilanie włączone. Temperatura wody: 25C, temperatura powietrza 28C.” – powiadomienie 
wysyłane po powrocie zasilania. 
 
 
SOS stop – komenda wyłącza powiadamianie o zaniku i powrocie zasilania. 
Odpowiedź: „Powiadamianie o zaniku zasilania wyłączone.”. 
 

3. Nieprawidłowe działanie systemu. 
 W przypadku braku komunikacji panela sterującego z płytą bazową, na ekranie pojawia 
się okno błędu. W tym stanie użytkowanie systemu nie jest możliwe. Należy wyłączyć 
zasilanie i powiadomić serwis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  31. Okno błędu. 
 
 W przypadku nieprawidłowego działania czujnika temperatury, na ekranie w części 
funkcji wodnych wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Podczas awarii czujnika 
temperatury wszystkie funkcje działają normalnie, tylko nie jest uruchamiany podgrzewacz 
wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  32. Błąd termometru. 
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