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Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Postępowanie zgodnie z jej 
zaleceniami zapewni długoletnią, bezawaryjną pracę wanny typu SPA. 
 
1. Wymogi stawiane pomieszczeniu przeznaczonemu na pokój kąpielowy. 
 
1. Odpowiednie wymiary i wysokość, 
2. Otwory transportowe, umożliwiające wniesienie wanny, 
3. Możliwość odprowadzenia wody z posadzki, na której wanna będzie posadowiona, 
4. Możliwość odprowadzenia pary wodnej. 
 
Wybierając pomieszczenie należy kierować się następującymi przesłankami: 
 
 pomieszczenie kąpielowe nie może być zbyt małe. W przypadku możliwości wbudowania wanny w 

posadzkę zaleca się przyjęcie minimalnych wymiarów pomieszczenia w oparciu o powierzchnię 
wybranego modelu wanny przyjętą w prostokącie, pomnożoną 3 krotnie, ze względu na możliwość 
obudowania wanny i zachowanie niezbędnej przestrzeni wokół wanny.  

 
 w przypadku braku możliwości zagłębienia wanny w posadzce, pomieszczenie musi być wyższe i 

większe (całkowita wysokość wanny na konstrukcji wsporczej wynosi ok. 1m), aby zapewnić 
swobodne wejście do wanny i poruszanie się w wokół niej w pozycji wyprostowanej. Zaleca się w 
tym przypadku minimalną wysokość pomieszczenia ok. 3 m, oraz powierzchnię pomieszczenia 
przyjętą w prostokącie danego modelu wanny 5-cio krotnie pomnożoną.  

 
Minimalne wymiary otworów transportowych wynikają z wymiarów gabarytowych poszczególnych 
modeli wanien. Sposób obliczenia wymiarów prostokątnego otworu komunikacyjnego: 
 
 wymiar  A -  wysokość wanny ze stelażem, 
 wymiar  B –  mniejszy z wymiarów liniowych (długość lub szerokość) plus 10 cm. 

 
Ze względu na niebezpieczeństwo zalania wodą posadzki, na której stoi wanna, musi być ona wyposażona 
w kratkę ściekową, połączoną z systemem kanalizacyjnym budynku. W przypadku, gdy pion 
kanalizacyjny znajduje się powyżej posadzki, należy wykonać studzienkę rewizyjną o wymiarach 
50x50x50 cm i zainstalować w niej pompę o wydajności nie mniejszej niż 8 m3/h wyposażoną w czujnik 
pływakowy i połączoną z systemem kanalizacyjnym. 
 
Wanna wieloosobowa SPA jest obiektem służącym relaksowi, gdzie jednym z podstawowych czynników 
jest temperatura wody 35 – 40o C. Taka temperatura wody jest powodem emitowania do pomieszczenia 
pokoju kąpielowego dużych ilości pary wodnej. Aby zmniejszyć parowanie, należy utrzymywać 
temperaturę otoczenia w granicach 24 - 25oC, oraz zastosować mechaniczną instalację wentylacyjną 
nawiewno-wywiewną, w wypadku nie korzystania z wanny, temperaturę wody w wannie należy ustawić 
na 25oC. Zaleca się utrzymywanie wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70%. W wypadku nie 
możliwości utrzymania zalecanej wilgotności powietrza zaleca się zamontowanie skraplacza pary, który 
utrzymuje stałą wilgotność powietrza, minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzeń ścian i sufitu, 
wynikające z nadmiernego zawilgocenia powietrza. Istnienie w budynku instalacji klimatyzacyjnej 
eliminuje konieczność zastosowania skraplacza pary.  
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1.1 Uwagi na temat zainstalowania wanny w pomieszczeniu kąpielowym.  
 
1. Wannę należy zainstalować w sposób zapewniający dostęp do armatury (dysze, orurowanie, 

lampa, ssaki), 
2. Minimalne wymiary włazu rewizyjnego: 60 x 60 cm, 
3. Przestrzeń pod niecką musi być bezwzględnie wentylowana. 
 
Należy zapewnić łatwy dostęp do każdego z elementów zainstalowanych na zewnątrz niecki 
wanny, aby w przypadku awarii można go było łatwo naprawić lub wymienić. 
 
Właz może być usytuowany w posadzce (wanna wpuszczona pod posadzkę) lub w obudowie 
wanny (wanna posadowiona na posadzce i obudowana). W przypadku, gdy maszynownia 
przylega bezpośrednio do pokoju kąpielowego, możliwe jest wykonanie w ścianie oddzielającej 
kwadratowego otworu o wymiarach 60 x 60 cm. 
Minimalne wymiary włazu wynikają z możliwości swobodnego wejścia i wyjęcia elementu 
podlegającego naprawie. 
 
Temperatura pod wanną jest niższa od temperatury pokoju kąpielowego. Powoduje to 
niebezpieczeństwo skraplania się pary wodnej i gromadzenia się wilgoci w przestrzeni pod 
wanną. Połączenie przestrzeni pod wanną z innym pomieszczeniem lub zewnętrzem budynku 
(kratka wentylacyjna, kanał) i odprowadzenie zwilżonego powietrza do systemu wentylacyjnego 
budynku, eliminuje to niebezpieczeństwo. 
 
2. Wymogi stawiane pomieszczeniu technicznemu, przeznaczonemu na 

zainstalowanie urządzeń: 
 
1. Odległość tego pomieszczenia od pokoju kąpielowego, 
2. Poziom pomieszczenia technicznego, 
3. Wymiary pomieszczenia maszynowni, 
4. Inne media pomieszczenia maszynowni.  
 
Punkt 1. 
Urządzenia towarzyszące powinny być zainstalowane w osobnym pomieszczeniu (uniknięcie hałasu w 
pomieszczeniu kąpielowym, łatwość obsługi urządzeń, łatwiejsze zapewnienie wystarczającej ilości 
świeżego powietrza niezbędnego do pracy urządzeń), w sposób zapewniający swobodny do nich dostęp w 
celu wykonania czynności konserwacyjno-obsługowych (filtr, zawory robocze itp.). Duża odległość od 
pokoju kąpielowego powoduje konieczność zastosowania: rurociągów o większych średnicach, pomp o 
większych mocach, co spowoduje większy koszt wanny oraz większe zużycie energii. Maszynownia nie 
powinna być oddalona od wanny więcej niż 10 m. 
 
Punkt 2 
Podłoga maszynowni musi znajdować się poniżej poziomu wody w wannie (lepsza praca systemu 
filtracji i hydromasażu). W położeniu tym pompa filtracji i terapii jest zalewana grawitacyjnie. 
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Przykład prawidłowego usytuowania maszynowni względem wanny. 

 
 
Punkt 3 
 Wanny przeznaczone do użytku prywatnego posiadają standardowy wymiar palety, który wynosi  

100 x 150 cm. Paleta ta zawiera wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
wanny, wraz z filtrem piaskowym. Minimalny wymiar pomieszczenia maszynowni to 1,5 x 2,0 m tj. 
3m2 (w wypadku montażu zbiornika wyrównawczego w maszynowni, pomieszczenie należy 
zwiększyć o 2 m2). 

 
 
 Zaleca się zainstalowanie zbiornika wyrównawczego jak najbliżej wanny. Taki sposób zainstalowania 

zbiornika umożliwi skrócenie rurociągu o średnicy 110 mm odprowadzającego grawitacyjnie wodę z 
rynny wannowej do zbiornika do niezbędnego minimum. W miejscu zainstalowania zbiornika 
wyrównawczego należy przygotować przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50 mm (przelew 
bezpieczeństwa zbiornika). Zainstalowanie zbiornika wyrównawczego w pobliżu wanny powiększa 
jeden z wymiarów pomieszczenia kąpielowego.  
Uwaga – należy zapewnić swobodny dostęp do systemu pomiaru poziomu wody zbiornika 
wyrównawczego (wodowskaz), oraz od góry zbiornika celem okresowego czyszczenia. Zbiornik 
wyrównawczy powinien być usytuowany w ten sposób, aby był zapewniony grawitacyjny spływ 
wody z rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego (odpływ z rynny przelewowej powinien 
znajdować się powyżej zbiornika wyrównawczego – przykład poniższy rysunek). Sposób instalacji 
zbiornika wyrównawczego – patrz rozdział 6. 

 
Przykład prawidłowego połączenia wanny ze zbiornikiem wyrównawczym 
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Punkt 4 
 W celu zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza urządzeniom (chłodzenie silników 

napędowych pomp, powietrze do pomp systemu masażu powietrznego, chłodzenie skrzynek 
sterowniczych i styczników) oraz zapewnienie ich długotrwałej pracy, pomieszczenie maszynowni 
musi być wentylowane. Najlepszym sposobem jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z 
kratką napływową i wentylatorem wyciągowym. 

 
 Pomieszczenie maszynowni należy wyposażyć w podłogową kratkę ściekową i przyłącze do 

kanalizacji o średnicy 75 mm. Kratka ściekowa służy do odprowadzenia wody z posadzki 
maszynowni (czynności obsługowo - serwisowe, awaria). W przypadku, gdy pion kanalizacyjny 
znajduje się powyżej płaszczyzny posadzki, należy w posadzce wykonać studzienkę rewizyjną o 
wymiarach 50x50x50 cm i zainstalować w niej pompę wyposażona w czujnik pływakowy, połączoną 
z systemem kanalizacyjnym. Budowa standardowego systemu filtracji pozwala na opróżnianie 
systemu i czyszczenie filtra piaskowego za pomocą pompy filtracji, w związku z tym przyłącze 
kanalizacyjne o średnicy 63 mm może być usytuowane powyżej płaszczyzny posadzki maszynowni. 

 
 W pomieszczeniu maszynowni należy wykonać przyłącze wodne ½”, połączone z systemem 

wodociągowym budynku. 
 
 W pomieszczeniu maszynowni należy zapewnić źródło energii elektrycznej 400 V 3~ podłączenia 

należy dokonać przewodem 5 x 4 mm2 poprzez wyłącznik różnicowo – prądowy 40 A znajdujący się 
na wsporniku maszynowni. 

 
 
 W przypadku zastosowania wymiennika ciepła, do pomieszczenia planowanego jako maszynownia 

należy doprowadzić rury o przekroju 1“ doprowadzające i odprowadzające czynnik roboczy z systemu 
grzewczego budynku. Rury powinny być zakończone zaworami przelotowymi odcinającymi, w 
układzie należy również zainstalować pompę obiegową CO (zalecana wydajność 12 m3 / h). 
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3. Podłączenie instalacji wanny typu SPA 
 
3.1 Podłączenie do instalacji wodnej. 
Napełnianie wanny oraz zbiornika wyrównawczego dokonuje się poprzez maszynownie, gdzie 
należy podłączyć zasilanie wodne. Przyłącze wodne ½”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce podłączenia zasilania wodnego 
 
 

3.2 Podłączenie do kanalizacji. 
Do kanalizacji podłączane są filtr piaskowy (poprzez zawór sześciofunkcyjny) – przyłącze  63 
mm, drenaż maszynowni – przyłącze  32 mm, drenaż wanny – przyłącze  32 mm, przelew 
bezpieczeństwa zbiornika – przyłącze  50 mm, drenaż zbiornika wyrównawczego – przyłącze 
 32 mm. Budowa standardowego systemu filtracji pozwala na opróżnianie systemu i czyszczenie filtra 
piaskowego za pomocą pompy filtracji, w związku z tym przyłącze kanalizacyjne o średnicy 63 mm może 
być usytuowane powyżej płaszczyzny posadzki maszynowni. Drenaż maszynowni, drenaż wanny i 
przelew bezpieczeństwa zbiornika powinien mieć zapewniony grawitacyjny spływ wody. W 
zależności od usytuowania wanny, maszynowni, zbiornika wyrównawczego można wszystkie te 
przyłącza połączyć i wykonać wspólne odprowadzenie do kanalizacji.  
 
3.3 Podłączenie do sieci elektrycznej. 
Podłączenie do sieci elektrycznej 400 V 3~ należy dokonać przewodem 5 x 4 mm2 poprzez 
wyłącznik różnicowo – prądowy 40 A znajdujący się na wsporniku maszynowni. Schemat 
połączeń elektrycznych dołączony do instrukcji.  
 

Miejsce podłączenia 
zasilania wodnego ½” 
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Sposób podłączenia do sieci elektrycznej 

 
3.4 Podłączenie do systemu grzewczego budynku (wymiennik ciepła). 
W przypadku zastosowania wymiennika ciepła, należy dokonać podłączenia do systemu grzewczego 
budynku. Podłączenia dokonujemy rurami o przekroju 1”. Rury powinny być zakończone zaworami 
przelotowymi odcinającymi, w układzie należy również zainstalować pompę obiegową CO (zalecana 
wydajność 12 m3 / h). 

 
 

UWAGA: w przypadku montażu dokonywanego przez naszą firmę nie dokonujemy podłączenia 
do systemu grzewczego. 

 
 
 

Podłączenie dopływu ciepłej wody z 
systemy grzewczego budynku 

Podłączenie odpływu wody do 
systemy grzewczego budynku 
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4.  Schemat połączeń maszynowni. 
a) z grzałką 9 kW 

 
OPIS 

1 – Ssanie pompy filtracji A, połączone poprzez zawór zwrotny ze zbiornikiem wyrównawczym. 
2 – Tłoczenie pompy filtracji A, połączone z ssakiem dolnym, 
3 – Ssanie pompy hydromasażu B, połączone z ssakiem dolnym, 
4 – Tłoczenie pompy hydromasażu B, połączone z orurowaniem masażu wodnego, 
5 – Tłoczenie dmuchawy C, połączone z kanałami powietrznymi, 
6 – Opróżnianie wanny, 
7 – Połączenie przez elektrozawór do systemu wodociągowego, 
8 – Połączenie bezpośrednie do systemu wodociągowego, 
9 – Zawór drenażu pomp filtracji i hydromasażu, 
10 –  Tłoczenie pompy hydromasażu do wspomagania czyszczenia filtra. 
 

A – Pompa filtracji z koszem 
B – Pompy hydromasażu 
C – Dmuchawy powietrza 
D – Grzałka 
E – Filtr z zaworem 6-cio funkcyjnym 
F – Elektrozawór 
G – Filtr bocznikowy 
H – Czujnik przepływowy 

Praca urządzenia: 
Zawory otwarte – 1; 2; 3; 4; 5; 7; filtracja 
Zawory zamknięte – 6; 8; 9; 10.  

Uwaga: W przypadku awarii zamknąć wszystkie zawory. 
  Nie regulować zaworem z napisem [ S ]  serwis zawór ten służy do regulacji przepływu 

wody przez grzałkę i jest ustawiany przez producenta . 
  Zawór 8 służy do manualnego napełniania wanny w przypadku awarii elektrozaworu F. 

b) z wymiennikiem ciepła 
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OPIS 

1 – Ssanie pompy filtracji A, połączone poprzez zawór zwrotny ze zbiornikiem wyrównawczym. 
2 – Tłoczenie pompy filtracji A, połączone z ssakiem dolnym, 
3 – Ssanie pompy hydromasażu B, połączone z ssakiem dolnym, 
4 – Tłoczenie pompy hydromasażu B, połączone z orurowaniem masażu wodnego, 
5 – Tłoczenie dmuchawy C, połączone z kanałami powietrznymi, 
6 – Opróżnianie wanny, 
7 – Połączenie przez elektrozawór do systemu wodociągowego, 
8 – Połączenie bezpośrednie do systemu wodociągowego, 
9 – Zawór drenażu pomp filtracji i hydromasażu, 
10 – Tłoczenie pompy hydromasażu do wspomagania czyszczenia filtra. 
 

A – Pompa filtracji 
B – Pompy hydromasażu 
C – Dmuchawy powietrza 
D – Wymiennik ciepła 
E – Filtr z zaworem 6-cio funkcyjnym 
F – Elektrozawór 
G – Filtr bocznikowy 
H – Czujnik przepływowy 

Praca urządzenia: 
Zawory otwarte – 1; 2; 3; 4; 5; 7; filtracja 
Zawory zamknięte – 6; 8; 9; 10.  

Uwaga: W przypadku awarii zamknąć wszystkie zawory. 
  Nie regulować zaworem z napisem [ S ]  serwis zawór ten służy do regulacji przepływu 

wody przez wymiennik ciepła i jest ustawiany przez producenta . 
  Zawór 8 służy do manualnego napełniania wanny w przypadku awarii elektrozaworu F. 
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5. Schemat połączeń wanny.  

 
Przyłącza: 
- do zbiornika wyrównawczego - rura  110 mm, 
- do pomp hydromasażu i filtracji (3; 4) - rura  63 mm, 
- do dmuchaw powietrza (5) – rura  50 mm 
- do drenażu (kanalizacji) – rura  32 mm 
Uwaga: zadaniem zaworu oznaczonego (S) na schemacie, znajdującego się przy wannie, jest 
nastawienie równomiernego rozdziału powietrza pomiędzy dwoma poziomami, na których 
znajdują się otworki napowietrzające. Położenie pokrętła tego zaworu zostało ustalone w czasie 
prób wanny. 
Zawory numer (9) są to zawory drenażu kanałów powietrznych i ssaków. 
Wyprowadzenia orurowania wanny SPA mogą być wykonane zależnie od życzenia klienta, 
(układ pomieszczenia, w jakim wanna będzie eksploatowana). Standardowo wyprowadzenia 
orurowania wykonywane są pod stopniem (wejście do wanny). Podłączenie układu powietrznego 
(dmuchaw powietrza znajdujących się na maszynowni z orurowaniem wanny) odbywa się 
poprzez poręcz wanny. Połączenia do pomp są ponumerowane, numery odpowiadają numeracji 
zaworów maszynowni. Na ściance wanny należy zamocować czujnik poziomu wody (czujnik 
bezpieczeństwa). Czujnik powinien być zamontowany powyżej dysz masażu wodnego. 
Mocowania czujnika dokonujemy silikonem. 
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Podłączenie wanny SPA do układu powietrznego  
 

6. Zbiornik wyrównawczy.  
 

Zbiornik wyrównawczy jest dostarczany do klienta razem z wanną i maszynownią. Zbiorniki 
wykonywane są w standardowych rozmiarach 1,2 x 1,2 x 0,8 m. 
Uwaga. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania zbiornika indywidualnie dostosowanego do 
warunków w miejscu instalacji. 
Wraz ze zbiornikiem dostarczany jest osprzęt, który jest nie zamontowany do zbiornika. Osprzęt 
należy zamontować w sposób pokazany na poniższych rysunkach. 
 
W zbiorniku na ściankach bocznych należy wykonać następujące otwory: 
1. Dwa otwory  110 do połączenia zbiornika z rynną przelewową (otwory należy zaplanować w 
ten sposób aby był zapewniony grawitacyjny spływ wody z rynny przelewowej). 
2. Otwór odpływowy  63 do połączenia z maszynownią. 
3. Otwór pod przelew bezpieczeństwa  50 do połączenia z kanalizacją. 
4. Otwór  50 pod wodowskaz. 
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Przykład rozmieszczenia otworów w zbiorniku wyrównawczym 
 

Wszystkie otwory wykonujemy za pomocą otwornic koronowych o określonych średnicach. 

 
Otwór wykonany w zbiorniku wyrównawczym 

 
 
 

a) ścianka przednia b) ścianka tylna 

c) ścianka boczna d) ścianka boczna 

 4 
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Przykład rozmieszczenia elementów zbiornika wyrównawczego 

 
 
a – wodowskaz, 
b – czujniki poziomu wody, 
c – ssaki, 
d – zawór kulowy  63 
e – drenaż zbiornika. 
f-  zawór oczyszczania 
 

 
 

Sposób montażu ssaków w zbiorniku wyrównawczym 
 

UWAGA: Pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a maszynownią (za zaworem d) należy 
zainstalować zawór zwrotny. Kierunek przepływu wody ze zbiornika do maszynowni. 
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Zaleca się aby raz w miesiącu (lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania) 
dokonać czyszczenia zbiornika wyrównawczego z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń osiadłych 
na dnie. Czynność tą wykonuje się w trakcie filtracji. Aby tego dokonać należy otworzyć zawór 
(f), zakręcić do połowy zawór kulowy (d), a następnie oczyścić dno przy pomocy węża 
widocznego na rysunku poniżej.  
Rura łącząca system czyszczenia zbiornika wyrównawczego z systemem filtracji powinna zostać 
zamontowana pomiędzy zaworem kulowym  63 (d) a zaworem zwrotnym. 
 

                                                     
 

System czyszczenia zbiornika przelewowego 
 

Po zakończeniu czyszczenia zbiornika przelewowego należy zamknąć zawór (f) i otworzyć 
całkowicie zawór (d).  
 
7. Napełnianie filtra piaskowego złożem.  
W skład wyposażenia standardowego każdej wanny wchodzi filtr piaskowy F640 znajdujący się 
na palecie maszynowni. Filtr wyposażony jest w sterujący jego pracą zawór 6-cio funkcyjny. 
Dane techniczne filtra 
 

Wymiary: 
 wysokość     855 mm 
 średnica     640 mm 
 

Masy: 
 

 filtr      17,3 kg 
 piasek kwarcowy    175 kg 
 łącznie     192,3 kg 
 

Pojemność:     0,275 m3 
 

Materiał filtra:      poliester 
 

Max. ciśnienie wody:    1,5 bar 
 

Max. ciśnienie w filtrze   3,0 bar 
 

Max. przepływ:    16,1 m3/godz. przy szybkości przepływu wody 50  
      m/godz. 
 

Wysokość złoża piaskowego:  ok. 660 mm 
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Filtr dostarczany jest nie napełniony, przed podłączeniem należy napełnić filtr piaskiem 
kwarcowym, który jest czynnikiem filtrującym. W celu napełnienia filtra należy: 
 
 
 
 
1. Odkręcić złącza skrętne jak na poniższym zdjęciu.  
 

 
 
 
 
 
2. Wykręcić zawór 6-cio funkcyjny  
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3. Zaślepić rurę znajdującą się wewnątrz filtra, aby nie dostał się do niej piasek, tak jak pokazano 
na poniższym zdjęciu. 

 
5. Zasypać złoże piaskowe, w pierwszej kolejności zasypujemy piaskiem 0,2-0,6 w ilości 75 kg, 

następnie zasypujemy 100 kg piasku 0,4-0,8. 
 
6. Ściągnąć zabezpieczenie z rury znajdującej się wewnątrz filtra. 
 
7. Zakręcić zawór 6-cio funkcyjny, oraz złącza skrętne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaślepka 
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8. Schemat połączeń wszystkich elementów.  
 

 
Wanna: 
A – kratka przykrywająca 
B – rynna przelewowa 
C – spust z rynny 
D – ssak dolny filtracja   
E – ssak dolny hydromasaż 
F – kanały powietrzne 
G – regulator powietrza 
H – sterownik 
I – lampa 12V 50W 
L – zbiornik wyrównawczy            wymiar 1,2 x 1,2 m  h – 0,8 m 
M – podstawa maszynowni     wymiar 1,5 x 1,0 m 
K – zawór zwrotny 
Elementy maszynowni – patrz str. 9 
1 – Ssanie pompy filtracji A, połączone poprzez zawór zwrotny ze zbiornikiem wyrównawczym 
(przyłącze  63 mm), 
2 – Tłoczenie pompy filtracji A, połączone z ssakiem dolnym (przyłącze  63 mm), 
3 – Ssanie pompy hydromasażu B, połączone z ssakiem dolnym (przyłącze  63 mm), 
4 – Tłoczenie pompy hydromasażu B, połączone z orurowaniem masażu wodnego (przyłącze  
63 mm), 
5 – Tłoczenie dmuchawy C, połączone z kanałami powietrznymi (przyłącze  50 mm), 
6 – Opróżnianie wanny, 
7 – Połączenie przez elektrozawór do systemu wodociągowego, 
8 – Połączenie bezpośrednie do systemu wodociągowego, 
9 – Zawory drenażu, 
10 – Tłoczenie pompy hydromasażu do wspomagania czyszczenia filtra. 
11 – Zawór systemu oczyszczania zbiornika przelewowego 
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9. Pulpit spy prywatnej - klawisze i ich funkcje. 
 

 
 

 Włączenie / wyłączenie masażu wodnego. 
 

 Włączenie/wyłączenie dmuchaw powietrza, dmuchawy włączają się jednocześnie - jednak 
intensywność masażu powietrznego narasta stopniowo - począwszy od najniższych wartości 
spoza zakresu regulacji. Intensywność masażu można regulować posługując się klawiszem  
tj. Naciśniecie kolejno przycisków i  (w takiej kolejności) powoduje wyświetlenie 
aktualnych nastaw, które można zmienić przyciskami “+” i “-„, zakres regulacji od 1 do 20 
pokrywa cały użyteczny zakres mocy dmuchaw powietrza.  
 
B-MODE Włączenie/ wyłączenie pulsacyjnego trybu pracy dmuchaw powietrza - intensywność 
masażu zmienia się samoczynnie od 1 do 20. 
 

 Włączenie/wyłączenie halogenowego oświetlenia podwodnego. 
 

 Naciśniecie klawisza powoduje wyświetlenie aktualnej ustawionej, bądź pozostałej wartości 
czasu masaży, aktywowany jest poprzez włączenie którejkolwiek z funkcji (tj. , , 

(B-MODE), ), wyłączenie wszystkich urządzeń powoduje wyłączenie odliczania zegara i 
ustawienie domyślnej wartości zegara na 20 minut. Zegar ustawiany za pomocą – pojedynczego 

przyciśnięcia i regulacji “+” i “-” bądź kolejnego przyciśnięcia  i . 
Zakres regulacji od 1 do 90 min. 
 

 Włączenie/wyłączenie podgrzewacza przepływowego - grzałka (i pompa filtracji) włączą się 
również wtedy, gdy włączone było którekolwiek z urządzeń masażu a temperatura wody była 
niższa od ustawionej na zegarze - programatorze. Można jednak zmienić ustawioną temperaturę z 

pulpitu za pomocą kolejnych przyciśnięć  i  wybierając zadaną temperaturę “+” i “-”, 
temperatura ustawiona z pulpitu ma priorytet przed ustawieniami programatora - zakres 
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regulacji 5 - 40 oC. Funkcja ta jest aktywna tzn. pozostaje uruchomiona grzałka (i pompa 
filtracji) dopóki nie zostanie osiągnięta żądana temperatura. Stan pracy tej funkcji określa 
dioda LED znajdująca się nad przyciskiem (świeci tzn., że funkcja jest aktywna). 
 

 Przycisk zmiany ustawień czasu hydromasażu, temperatury wyłączenia podgrzewacza i 
intensywności masażu powietrznego. Zmiany ustawień dokonuje się przyciskami  

 
 

 Dwucyfrowy wyświetlacz LED, wskazuje temperaturę wody oraz wszystkie dostępne 
ustawienia we właściwym dla nich trybie indykacji i zakresie. 
 
Jak już wspomniano użycie którejkolwiek z funkcji masażu powoduje włączenie pompy filtracji i 
ewentualnie grzałki, powoduje tez aktywowanie timera na ustawianą wcześniej wartość. Funkcje 
masaży dostępne są, gdy poziom wody w wannie “SPA” jest odpowiedni - czyli gdy czujnik 
poziomu wody umieszczony na obudowie jest aktywny. 

Nieco inaczej zachowuje się przycisk  można go włączyć również, gdy nie są dostępne masaże 
(poziom wody w SPIE!). Ponieważ jest on związany z układem filtracji i właściwymi dla niego 
czujnikami umieszczonymi na zbiorniku wyrównawczym - zbyt niski poziom wody w zbiorniku 
(poniżej dolnego czujnika), powoduje wyłączenie pompy filtracji - zaś uzupełnienie wody w 
zbiorniku (powyżej dolnego czujnika) spowoduje ponowne włączenie pompy. 
 
 
 
 
10. Zegar programator funkcje klawiszy, menu i programowanie. 
 

DAY        TEMP      FROM     TO

DATE      MODE

PROGRAM    UP         DOWN    MANUAL 

LCD

 
 

 
Podstawowym zadaniem urządzenia jest z góry zaplanowane ustalenie sposobu pracy pompy 
filtracji oraz utrzymanie zaprogramowanej temperatury wody. 
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Aby możliwe było włączanie filtracji w dokładnie ustalonym terminie należy ustawić 
aktualny dokładny czas i date. 
 
10.1. Ustawianie czasu, daty i wersji językowej interfejsu użytkownika (MENU). 
Wyświetlacz LCD w zwykłym trybie pracy pokazuje na zmianę: aktualny czas, aktualną datę, 
temperaturę wody jeśli jest odpowiedni jej poziom w wannie. Jeśli nie pojawia się informacja 
“NISKI POZIOM WODY” 
 
Pojedyncze naciśniecie przycisku “PROGRAM” powoduje zmianę ekranu i wejście w 
pierwszy poziom MENU 
Na tym poziomie dostępne są „SERWIS”, “PROGRAMY DZIENNE”, “PROGRAMY 
TYGODNIOWE” ,“USTAWIENIA” wyboru właściwego trybu dokonujemy naciskając 
przycisk “UP” lub “DOWN“. Wybieramy “USTAWIENIA” i zatwierdzamy naciskając 
“PROGRAM”. Na tym poziomie dostępne są “DATA/CZAS”, “JĘZYK”. Wybierając 
“DATA/CZAS” (za pomocą “UP” “DOWN” i zatwierdzając “PROGRAM”) ustawiamy 
aktualna datę i aktualny czas (kolejno), które zatwierdzamy naciskając “PROGRAM”, 
analogicznie z wersja językową (dostępne wersja polska i angielska). 
 
10.2. SERWIS 
Na tym poziomie MENU dostępne są „PŁUKANIE” i „OPRÓŻNIANIE. Funkcja 
„PŁUKANIE” powoduje uruchomienie procesu płukania filtra, „OPRÓŻNIANE” powoduje 
opróżnienie wanny i zbiornika, dokładne czynności, jakie należy wykonać w trakcie 
uruchamiania tych funkcji zostaną opisane w rozdz. 12.  
 
 
 
10.3. Programy dzienne.  
- istota programów dziennych polega na wprowadzeniu jednego profilu ustawień pracy 
filtracji dla każdego dnia - niezależnie od daty. Można wprowadzić pięć programów filtracji. 
 
Sposób programowania: 
Wyświetlacz jest w trybie zwykłym - pojedyncze naciśniecie przycisku “PROGRAM” 
wyświetla pierwszą warstwę menu. 
Za pomocą “UP”, “DOWN” wybieramy “PROGRAMY DZIENNE” i zatwierdzamy 
przyciskiem “PROGRAM”, 
W tym menu mamy dostęp do siedmiu pól umożliwiających zaprogramowanie filtracji. 
1   2   3   4             5   6      7 
N + HH : MM HH : MM TT  
 
1) N - numer programu - ustawiany od 1 do 5 ( “UP”, “DOWN” zatwierdzamy “PROGRAM”) 
- można ustawić wszystkie lub jeden (albo) żaden 
2) + / - ustalamy czy program ma się wykonywać (“+” TAK, “-” NIE) 
3) i 4) HH : MM godzina i minuty załączenia filtracji ( “UP”, “DOWN” zmieniamy, 
zatwierdzamy “PROGRAM”) 
5) i 6) HH : MM godzina i minuty wyłączenia filtracji ( “ UP”, “ DOWN” zmieniamy, 
zatwierdzamy “PROGRAM”) 
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7) TT Temperatura wody ( “ UP”, “ DOWN” zmieniamy, zatwierdzamy “PROGRAM”) 
W tym momencie możemy ustawiać inny numer programu wybierając go za pomocą “UP”, 
“DOWN” lub wyjść do menu wyżej za pomocą “MANUAL”. 
UWAGA 
Ustawienie tej samej godziny włączenia i wyłączenia filtracji powoduje, że program będzie 
się wykonywał przez cały czas. Program dzienny ma wyższy priorytet niż program 
tygodniowy.  
 
10.4. Programy tygodniowe. 
- ten tryb programowania pozwala na ustawienie sposobu pracy filtracji osobno dla każdego 
dnia tygodnia. 
Sposób programowania: 
Wyświetlacz jest w trybie zwykłym - pojedyncze naciśniecie przycisku “PROGRAM” 
wyświetla pierwsza warstwie menu. 
Za pomocą “UP”, “DOWN” wybieramy “PROGRAMY TYGODNIOWE” i zatwierdzamy 
przyciskiem “PROGRAM”. 
W tym menu mamy dostęp do siedmiu wierszy oznaczających programy na kolejne dni 
tygodnia (PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA) za pomocą “UP”, “DOWN” wybieramy dzień 
tygodnia i zatwierdzamy “PROGRAM”. 
Sposób postępowania jest identyczny dla każdego dnia tygodnia. 
W tym menu mamy dostęp do siedmiu pól umożliwiających zaprogramowanie filtracji. 
1  2      3   4          5   6      7 
N + HH : MM HH : MM TT  
 
1) N - numer programu - ustawiany od 1 do 5 filtracji ( “UP”, “DOWN” zmieniamy, 
zatwierdzamy “PROGRAM”) - można ustawić wszystkie lub jeden (albo) żaden 
2) +/- ustalamy czy program ma się wykonywać (“+” TAK  , “-” NIE) 
3) i 4) HH : MM godzina i minuty załączenia filtracji ( “UP”, “DOWN” zmieniamy, 
zatwierdzamy “PROGRAM”) 
5) i 6) HH : MM godzina i minuty wyłączenia filtracji filtracji ( “UP”, “DOWN” zmieniamy, 
zatwierdzamy “PROGRAM”) 
7) TT Temperatura wody  filtracji ( “UP”, “DOWN” zmieniamy, zatwierdzamy 
“PROGRAM”) 
W tym momencie możemy ustawiać inny program innego dnia tygodnia wybierając go za 
pomocą “UP”, “DOWN” lub wyjść do menu wyżej za pomocą “MANUAL”.  
Zakończenie programowania któregokolwiek z trybów powoduje przejście do wyższego 
menu. 
 
8.4. Przycisk “MANUAL”. 
Jeżeli aktualnie wykonuje się program filtracji to naciśnięcie „MANUAL” powoduje jego 
przerwanie. Jeżeli program filtracji nie wykonuje się to naciśnięcie „MANUAL” spowoduje 
załączenie programu, który powinien się wykonywać, a jeśli takiego nie ma to załączy się 
filtracja manualna, która będzie pracowała do momentu jej wyłączenia naciśnięciem 
„MANUAL” (temp. Przy filtracji manualnej 27oC. 
 
10.5  Informacje ogólne 
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- programy filtracji są wznawiane po wyłączeniu masaży od timera jeśli ustawienia programu 
wskazują na to ze filtracja powinna pracować, 

- programy filtracji są wznawiane po awarii sieci energetycznej - zanikach napięcia, jeśli 
ustawienia programu wskazują na to ze filtracja powinna pracować. 

 
 
11. Informacje ogólne. 
 

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wanny SPA, można podzielić na następujące systemy:  
 

1) filtrowania wody, 
2) podgrzewania wody, 
3) masażu powietrznego, 
4) masażu wodnego, 
5) opróżniania wanny, 
6) napełniania wanny, 
7) sterowania urządzeniami wanny. 
 
 
12. Budowa i obsługa obwodu filtracji. 
 
12. 1. Budowa obwodu filtracji. 
 

Systemy: filtrowania i podgrzewania wody tworzą obwód filtracji. W skład obwodu filtracji 
wchodzą następujące elementy:  
 

a) rynna przelewowa, 
b) zbiornik przelewowy (wyrównawczy), 
c) zawór zwrotny, 
d) pompa filtracji, 
e) piaskowy filtr wody, 
f) podgrzewacz wody (grzałka elektryczna lub wymiennik ciepła), 
g) ssaki dolne, 
h) rury i armatura. 
 
 Rynna przelewowa stanowi integralną część wanny typu SPA i służy do odprowadzenia 
wody z wanny do zbiornika przelewowego, z którym połączona jest rurami o średnicy 110 mm. 
Kratka przykrywająca rynnę przelewową, zabezpiecza system filtracji przed dostaniem się do 
niego większych ciał obcych i stanowi element dekoracyjny. 
 
 Zbiornik wyrównawczy stanowi rezerwuar wody, wypartej przez osoby korzystające z 
wanny. Wyposażony jest w wodowskaz, czujniki poziomu wody, system czyszczenia zbiornika  i 
następujące przyłącza wodne: 
 

 wlew (wlewy) do zbiornika o średnicy 110 mm,  
 odpływ o średnicy 63 mm w ścianie dolnej lub bocznej, 
 przelew bezpieczeństwa o średnicy 50 mm umieszczony w górnej części jednej ze ścian 

pionowych. 
 drenaż o średnicy 32 mm 
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W razie potrzeby (zaleca się 4 razy do roku) należy opróżnić, wyczyścić, wydezynfekować i 
dokładnie wypłukać zbiornik wyrównawczy wody. Dno i ściany boczne powinny być wtedy 
dokładnie wyczyszczone (np. przez szorowanie z wykorzystaniem myjek, szczotek), a następnie 
zdezynfekowane. Pozostałości preparatów czyszczących powinny być dokładnie spłukane, 
ponieważ ich komponenty wchodzą w reakcję z czynnikami uzdatniania wody. 
  
   
Zawór zwrotny uniemożliwia przepływ wody w kierunku odwrotnym (tzn. od ssaka dolnego do 
pompy filtracji), co pozwala na utrzymanie poziomu wody w wannie do krawędzi przelewu także 
po wyłączeniu pompy filtracji. 
 
 Pompa filtracji z koszem - wyposażona jest w filtr zgrubnego oczyszczania zatrzymujący grube 
zanieczyszczenia i przedmioty obce (np. włosy), w postaci kosza umieszczonego w komorze 
ssawnej pompy. 
 
 
 Filtr wody stanowi zbiornik ciśnieniowy wykonany z laminatu poliestrowgo, wyposażony 
w odpowiednie akcesoria i napełniony piaskiem kwarcowym. Zawór sześciofunkcyjny połączony 
z filtrem steruje pracą filtra. 
 
 Podgrzewacz wody stanowi element obwodu filtracji, zainstalowany za wylotem z filtra. 
 
 Zadaniem ssaków dolnych jest doprowadzenie wody do wanny oraz pobór wody z wanny 
w czasie opróżniania. 
  
 Rury i armatura wykonane są z wysokoudarnego, twardego polichlorku winylu (PCV). 
Poszczególne elementy łączone są klejem , co gwarantuje połączeniom szczelność i odporność na 
obciążenia. 
 
12. 2.  Oczyszczanie kosza ssawnego pompy filtracji 
 

 Nagromadzenie dużej ilości zanieczyszczeń w koszu ssawnym pogarsza cyrkulację, a 
więc efektywność filtracji maleje. Utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do wyłączenia 
wymiennika ciepła skutek niedostatecznego przaepływu wody.  W celu oczyszczenia kosza 
ssawnego należy: wyłączyć pompę filtracji, zamknąć zawór (1), dźwignię zaworu  
6-ciofunkcyjnego przestawić w położenie (6), zdemontować pokrywę pompy filtracji i usunąć 
zanieczyszczenia zgromadzone w koszu. Zamontować oczyszczony kosz i pokrywę, otworzyć 
zawór (1), dźwignię zaworu szesciofunkcyjnego przestawić w położenie (1) i włączyć pompę 
filtracji. Po uruchomieniu pompy filtracji, należy starannie odpowietrzyć komorę filtra. 
 
12.3. Obsługa piaskowego filtra wody. 
 

 Każdorazowe wskazanie ciśnienia manometru, zainstalowanego w obudowie zaworu 
sześciofunkcyjnego przekroczy wartość 0,1 lub stwierdzony wzrokowo mniejszy przepływ wody 
wskazują na konieczność oczyszczenia filtra. 
 
Oczyszczanie filtra piaskowego i inne czynności serwisowe należy prowadzić w czasie, gdy w 
wannie nie znajdują się kąpiące się osoby! 
  

 W celu oczyszczenia filtra piaskowego należy: 
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 wyłączyć pompę filtracji (przycisk „MANUAL”), 
 zamknąć zawór 1 (załączony schemat), 
 otworzyć zawór 6 (załączony schemat), 
 otworzyć zawór 10 (załączony schemat), 
 dźwignię sterującą zaworu sześciofunkcyjnego przestawić w położenie (2) 
 na zegarze programatorze wybieramy „PROGRAM” z menu „SERWIS” wybieramy opcję 

„PŁUKANIE”, następuje załączenie pompy filtracji, oraz jednej z pomp hydromasażu. Po ok. 
30 sek należy ręcznie wyłączyć obydwie pompy poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na 
zegarze, programatorze.  

UWAGA: należy cały czas kontrolować proces oczyszczenia filtra, gdyż w trakcie całego 
procesu nie działają czujniki poziomu wody i w przypadku zbyt niskiego poziomu wody nie 
zadziała dopuszczanie wody. 

 
 

 
1 - filtracja (praca normalna) 
2 - czyszczenie filtra 
3 - płukanie i formowanie złoża piaskowego 
4 - opróżnianie do kanalizacji 
5 - praca systemu filtracji z pominięciem filtra 
6 - zamknięte (nie uruchamiać pompy filtracji) 
 
a - pobór wody do filtra 
b - powrót wody z filtra 
c - przyłącze kanalizacyjne 
d – zawór odpowietrzenia filtra 
e - manometr 
f - szkiełko wskaźnikowe 

 
Schemat zaworu sześciofunkcyjnego 

Woda pobierana jest z wanny ssakami (załączony schemat) i doprowadzona do filtra od spodu 
porywa zanieczyszczenia. Zanieczyszczona woda wylewana jest do kanalizacji. 
 Dźwignię sterującą zaworu sześciofunkcyjnego przestawić w położenie (3), na zegarze 

programatorze wybieramy „PROGRAM” z menu „SERWIS” wybieramy opcję 
„PŁUKANIE”. Na ok. 15 sek. w celu przepłukania i ułożenia złoża piaskowego, 

 obserwować szkiełko wskaźnikowe (f) zaworu sześciofunkcyjnego, po stwierdzeniu, że woda 
przepływająca przez szkiełko wskaźnikowe jest czysta, należy przerwać proces płukania i 
układania złoża piaskowego w sposób opisany powyżej 

 otworzyć zawór 1 (schemat), zamknąć zawór 6 i 10 (schemat), dźwignię sterującą przestawić 
w położenie (1) i włączyć pompę filtracji na krótki okres czasu a następnie wyłączyć. 

 
Krótkotrwałe włączenie pompy filtracji powoduje obniżenie poziomu wody w zbiorniku 
przelewowym poniżej minimalnego i otwarcie elektrozaworu napełnienia F (załączony schemat) 
- zawór (7) musi być otwarty. Woda świeża dopływa do wanny, wypełnia ją i po osiągnięciu 
krawędzi przelewu wlewa się do zbiornika wyrównawczego. Poziom wody w zbiorniku 
przelewowym rośnie. Po osiągnięciu minimum ustalonego położeniem czujników poziomu wody 
zainstalowanych na ścianie zbiornika wyrównawczego, proces dopełniania kończy się. 
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Po uzupełnieniu wody w wannie i zbiorniku wyrównawczym włączyć pompę filtracji i starannie 
odpowietrzyć komorę filtra. W tym celu należy otworzyć zawór odpowietrzania (d), 
zainstalowany w pokrywie filtra. Powietrze znajdujące się w komorze zostanie wypchnięte przez 
wodę.  
 
12. 4. Wymiana i uzupełnianie wody. 
 
 

Opróżnianie wanny i zbiornika: 
 

 W celu wypompowania wody do kanalizacji, należy wyłączyć pompę filtracji (przycisk 
„MANUAL”), dźwignię zaworu sześciofunkcyjnego przestawić w położenie (4), otworzyć zawór 
(6), zamknąć zawór (7) na zegarze programatorze wybieramy „PROGRAM” z menu „SERWIS” 
wybieramy opcję „OPRÓŻNIANIE”, następuje załączenie pompy filtracji, oraz jednej z pomp 
hydromasażu. Woda pobierana jest z wanny i zbiornika wyrównawczego i pompowana do 
kanalizacji. Pozostawienie zaworu (1) w stanie zamkniętym spowoduje opróżnienie tylko wanny. 
Po opróżnieniu zbiornika wyrównawczego zamknąć zawór (1) i kontynuować opróżnianie. Po 
opróżnieniu systemu należy wyłączyć pompę. 
Należy otworzyć zawory drenażu maszynownia zawory 9 (załączony schemat), oraz zawory 
drenażu w wannie (9). 
 
Napełnianie wanny i zbiornika: 
 
Dźwignię zaworu sześciofunkcyjnego przestawić w położenie (1), otworzyć zawory (7) i (2)  
i zamknąć zawór (1), oraz zamknąć zawory drenażu maszynownia zawory (9) (załączony 
schemat), zawory drenażu w wannie (9). Włączyć zasilanie, i na zegarze programatorze 
wybieramy „MANUAL”. Otwarcie zaworu (7) powoduje dopływ świeżej wody. Świeża woda 
dopływa ssakiem dolnym i wypełnia wannę. Po osiągnięciu poziomu krawędzi górnej, woda 
przelewa się do zbiornika wyrównawczego. Gdy poziom wody w zbiorniku przekroczy położenie 
górnego czujnika poziomu wody, zawór elektromagnetyczny (F) zamknie dopływ świeżej wody. 
Załączy się pompa filtracji w celu podgrzania, przefiltrowania wody. Po uruchomieniu pompy 
filtracji, należy starannie odpowietrzyć komorę filtra. 
 
 
13. Budowa i obsługa systemu masażu powietrznego. 
 
 System masażu powietrznego tworzą następujące elementy: 
 

 usytuowane dwupoziomowo kanały powietrzne, stanowiące integralną część wanny, 
zakończone kilkudziesięcioma otworkami, uchodzącymi do przestrzeni wodnej wanny, 

 dwie dmuchawy powietrza o mocy 700 W, 
 rury i armatura. 

 
 Uwaga: zadaniem zaworu oznaczonego (S) na schemacie, znajdującego się przy wannie, 
jest nastawienie równomiernego rozdziału powietrza pomiędzy dwoma poziomami, na których 
znajdują się otworki napowietrzające. Położenie pokrętła tego zaworu zostało ustalone w czasie 
prób wanny. 
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14. Budowa i obsługa systemu hydromasażu. 
 

 System hydromasażu tworzą następujące elementy: 
 

 dwie pompy hydromasażu 0,75 kW,  
 zespół 17 - 18 szt. dysz, wodno - powietrznych, doprowadzających wodę (lub wodę 

napowietrzoną) o dużej energii kinetycznej, do przestrzeni wodnej wanny, 
 regulatory powietrzne w ilości 2 szt., zamontowane na górnej krawędzi wanny i wyposażone 

w pokrętła służące do nastawiania stopnia napowietrzenia wody, 
 ssak (ssaki) w dnie wanny, 
 rury i armatura PCV, 
W systemie hydromasażu istnieje możliwość wymiany dużych dysz stałych, które są montowane 
do wanny na duże dysze wirujące. Sposób wymiany dysz przedstawiony jest poniżej. 
  
Sposób wymiany dużej dyszy stałej na dużą dyszę wirującą. 

1. Zdjąć nakładkę dyszy (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Należy wykręcić element 2 dyszy stałej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. W korpus dyszy 3 wkręcić element 2 dyszy dużej wirującej. 
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4. Założyć nakładkę dyszy. 
 

 
 
Regulacja przepływu dyszy dużej.  

 
 
 
 
 
 

a) Dysza duża wirująca - typ C 
Celem uzyskania właściwego przepływu element oznaczony nr 1 na 
rysunku obrócić zgodnie z kierunkiem strzałek do wyczuwalnego 
oporu 
 
 
 
 
 
 

b) Dysza duża stała - typ A 
Celem uzyskania właściwego przepływu element oznaczony nr 2 na 
rysunku obrócić zgodnie z kierunkiem strzałek. W przypadku tej 
dyszy nie występują elementy oporowe. 
 
 
 
 
 

 
 

15. Budowa i obsługa systemu sterowania urządzeniami wanny. 
 
System sterowania wanny typu SPA tworzą: 
 

1) osprzęt elektryczny, 
2) przełączniki sensorowe. 
 
 
15. 1. Osprzęt elektryczny 
 

Osprzęt elektryczny stanowią: 
 

a) czujnik temperatury wody, 
b) czujniki poziomu wody, 
c) czujnik przepływu, 
d) skrzynki kontrolne, styczniki i transformatory. 
 
Czujnik temperatury wody zainstalowany jest w obiegu filtracji. Wartość temperatury wody 
wyświetlana jest za pomocą dwucyfrowego wyświetlacza LED na pulpicie sterowania. 
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Dwa czujniki poziomu wody zainstalowane są na ściance zbiornika wyrównawczego. Za 
pośrednictwem skrzynki kontrolnej, sterują one pracą elektrozaworu (F) tzn. napełniania i 
uzupełniania poziomu wody. Trzeci z czujników, zainstalowany na ściance wanny to tzw. czujnik 
bezpieczeństwa, którego zadaniem jest odłączenie napięcia zasilającego pompy hydromasażu, 
dmuchawę i lampę podwodną w przypadku, gdy poziom wody w wannie jest niewystarczający. 
W razie potrzeby należy ustawić czujnik poziomu wody. 
Ustawianie czujnika poziomu wody. 
Napuszczamy wodę do momentu, gdy jej poziom zrówna się z poziomem zamontowania 
czujnika. 
Następnie przy pomocy śrubokrętu należy bardzo wolno obrać wkręt (poniższy rysunek) aż do 
momentu zapalenia się diody. Zaświecenie diody oznacza poprawne ustawienie sensora. 
Następnie należy spuścić wodę. Gdy poziom wody będzie niższy od poziomu zamontowania 
czujnika - dioda zgaśnie. 

dioda

Wkręt do regulacji

 
Ustawianie czujnika poziomu wody 

 
Czujnik przepływu zainstalowany jest w obwodzie filtracji. Zapewnia on podgrzewanie wody 
tylko wtedy, gdy pompa filtracji jest załączona. 
 
Uwaga: nie zezwala się na jakiekolwiek manipulacje w obwodzie sterowania wanny przez osoby 
nieuprawnione! 
 
 
16. Wymiana bezpiecznika transformatora lampy. 

 
 
 
Bezpiecznik  
T250mA 
 
W przypadku przepalenia bezpiecznika transformatora lampy, celem 
jego wymiany należy: 
1. Odłączyć zasilanie  
2. Zdemontować pokrywę skrzynki transformatora 
3. Wymienić bezpiecznik T250mA 
4. Zamontować pokrywę skrzynki transformatora 
5. Włączyć zasilanie  
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17. Resetowanie wyłącznika bezpieczeństwa podgrzewacza wody 
 
 
zaślepka 
zabezpieczająca 
 
 
 
 
 
 
przycisk Reset 
 
 
 
 
 
 

18. Zabudowa wanny 
 
Firma VICTORY SPA, proponuje cztery warianty posadowienia wanny SPA wraz z 
maszynownią. 
WARIANT I (ZALECANY) 
                         Wanna wbudowana jest na poziomie stropu.  
 Należy wykonać otwór w stopie o wymiarach zależnych od rodzaju wanny. Pod wanną musi 
znajdować się odpowiedniej wielkości pomieszczenie. Wanna postawiona jest na betonowym 
postumencie, co umożliwia przeniesienie obciążenia. Można użyć betonu B 15. Rozwiązanie to 
jest jednak dostosowane do indywidualnego przypadku. W pomieszczeniu tym musi znajdować 
się kratka ściekowa na wypadek awarii oraz zapewniona wentylacja. Gdy pomieszczenie to jest 
dość duże, można umieścić tu urządzenia. 

 
 
 
 

W przypadku rozłączenia obwodu zasilania grzałki przez 
wyłącznik bezpieczeństwa, należy: 
1. Odłączyć zasilanie  
2. Odkręcić zaślepke zabezpieczającą przycisku Reset 
3. Wcisnąć przycisk Reset 
4. Nakręcić zaślepkę zabezpieczającą 
5. Włączyć zasilanie  
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WARIANT  II 
                            Wanna wyniesiona jest na wysokość 40 – 60 cm ponad poziom posadzki 
Należy wykonać otwór w stropie o wymiarach zależnych od rodzaju wanny. Posadowienie 
wanny na posadzce betonowej, która spełnia wymagania wytrzymałościowe. Wanna jest 
obudowana (materiał i wykończenie w zależności od rozwiązania indywidualnego i upodobania 
użytkownika). Ze względów bezpieczeństwa można wykonać barierkę o wysokości 90 cm z 
profili metalowych. Urządzenia znajdują się w pomieszczeniu sąsiednim. 
Istnieje możliwość umieszczenia maszynowni w pomieszczeniu gdzie znajduje się wanna, lecz 
jest to związane z odpowiednią wielkością pomieszczenia wannowego – maszynownia 
oddzielona jest w tym przypadku ścianką działową. Pomieszczenie pod wanną musi być 
wentylowane oraz musi być zapewniony swobodny dostęp do urządzeń znajdujących się pod 
wanną. W tym celu należy wykonać właz o wymiarach 60 x 60 cm – właz prostokątny lub o 
średnicy 60 cm – właz okrągły. 

 

 
 
WARIANT III 
                           Wanna umieszczona na stropie. 

Warunki wytrzymałościowe stropu muszą być rozpatrywane oraz w zależności od potrzeby 
projektowane indywidualnie. Wanna jest obudowana (materiał i wykończenie w zależności od 
rozwiązania indywidualnego i upodobania użytkownika). W pomieszczeniu wannowym należy 
umieścić kratkę ściekową na wypadek awarii. Ze względów bezpieczeństwa można wykonać 
barierkę o wysokości 90 cm z profili metalowych. Maszynownia znajduje się w pomieszczeniu 
sąsiednim. Pomieszczenie pod wanną musi być wentylowane oraz musi być zapewniony 
swobodny dostęp do urządzeń znajdujących się pod wanną. Dostęp do urządzeń właz górny lub 
boczny. 
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WARIANT IV 
                           Wanna wbudowana w posadzkę na gruncie. 

W tym przypadku należy wykonać nieckę betonową, której wymiary zależą od rodzaju wanny. 
Wymogi wytrzymałościowe gruntu oraz projekt niecki ustala się indywidualnie. Należy także 
przewidzieć miejsce na zbiornik wyrównawczy. Pomieszczenie pod wanna musi posiadać 
wentylację oraz właz, który umożliwia dostęp do urządzeń znajdujących się pod wanna. Wymaga 
się założenia kratki ściekowej na wypadek awarii. Maszynownia znajduje się w sąsiednim 
pomieszczeniu lub w pomieszczeniu z wanną – przedzielona ścianką działową. Umieszczenie 
filtra piaskowego i urządzeń wysoko jak na rysunku jest niezalecane z powodu 
niebezpieczeństwa zapowietrzania się obiegu filtracji i pompy hydromasażu. 

 

 
 

 
 

19. CO ZROBIC GDY... 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wanny, należy przed zgłoszeniem awarii 
sprawdzić: 
 
OPIS USTERKI SPOSÓB NAPRAWY 
Nie działają funkcje hydromasażu wybierane z 
pulpitu sterowania pomimo prawidłowego 
poziomu wody w wannie. 

Odpowietrzyć pompy hydromasażu (poluzować 
zawory na tłoczeniu) 
Należy wyregulować czujnik poziomu wody na 
wannie. 
 

Nie działa lampa oświetlenia podwodnego 1. Należy wymienić żarówkę lampy 
oświetlenia podwodnego. 
2. Należy wymienić bezpiecznik transformatora 
lampy oświetlenia podwodnego. 
 

Stwierdzony mniejszy przepływ wody w 
układzie filtracji, lub wskazanie ciśnienia 
manometru, zainstalowanego w obudowie 
zaworu sześciofunkcyjnego przekroczy 
wartość 0,1 

Dokonać oczyszczenia i płukania filtra piaskowego 

Na pulpicie wyświetla się komunikat E1 Odłączyć wannę od zasilania na 1 min. 
Sprawdzić podłączenie pulpitu ze skrzynką elektroniki 
Jeżeli komunikat błędu pojawia się w dalszym ciągu, 
skontaktować się z serwisem. 



34 
 

Na pulpicie wyświetla się komunikat E2 lub 
przez dłuższy czas wartość ‘85’  

Odłączyć wannę od zasilania na 1 min. 
Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury ze 
skrzynką elektroniki 
Jeżeli komunikat błędu pojawia się w dalszym ciągu, 
skontaktować się z serwisem. 

Nie działa podgrzewacz elektryczny wody Sprawdzić czy pokrętło termostatu ustawione jest na 
40oC 
Zresetować wyłącznik bezpieczeństwa podgrzewacza 
wody 
Sprawdzić ustawienie zaworu „S” na maszynowni pod 
grzałką, prawidłowo powinien być na pół przymknięty 

Ubywa wody w wannie Wyczyścić zawór zwrotny 
Woda stała się mętna i brudna Ustawić prawidłowo wartość pH. Przeprowadzić 

chlorowanie uderzeniowe środkiem Chlorifix. Na 
koniec zwiększyć dopływ świeżej wody po przez 
dłuższe płukanie zwrotne filtra piaskowego.    

Czuć nieprzyjemnie chlorem, woda podrażnia 
oczy 

Zapach ten, względnie pieczenie oczu spowodowane 
jest  przez nie rozpuszczone substancje organiczne 
(chloraminy)ze względu na zbyt niskie dozowanie 
chloru. Sprawdzić zawartość chloru w wodzie. Przy 
zawartości poniżej 0,3 mg/l wolnego chloru 
przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe środkiem 
Chlorifix. Zwróć uwagę na prawidłową  wartość pH. 
Na koniec zwiększyć dopływ świeżej wody poprzez 
dłuższe płukanie zwrotne filtra piaskowego. 
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