
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCTOPUS  ספא

 מדריך התקנה ושימוש 

 ר את המדריך לשימוש עתידי.אנא קרא את ההנחיות בקפידה ושמו



 

 

 אי מילוי אחר הוראות השימוש והתחזוקה עולים לגרום סיכונים בריאותיים חמורים במיוחד עבור ילדים.

 ביטחון ילדיך נתון בידיך! ילדים מתחת לגיל נמצאים בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר. יש להישאר עירניים בכל עת.

 הבאות:לשמור ולתרגל את ההנחיות יש 

 .ילדים יהיו תחת השגחה מתמדת וקרובה 

 .יש לייעד מבוגר אחראי 

 ספאהידוק ההשגחה במקרה של שימוש ע"י מספר רוחצים ב. 

 .הרטב את העורף, הרגליים והחזה טרם הכניסה למים 

 .יש ללמוד את הנחיות הבטיחות בייחוד אלו עבור ילדים 

 .צלילה וקפיצה למים אסורה 

 ספאאסורים מסביב ל הריצה ומשחקי התזת מים. 

 ללא חגורת הצלה. ספאאין לאפשר לילד שאינו יודע לשחות להשתמש ב 

 .יש להרחיק את מוצרי הטיפול במים מהישג ידם של ילדים 

  על מנת שלא תיאלץ להשאיר ילדים ללא השגחה לצורך שיחת טלפון. ספאטלפון ליד ה להשאיר יש 

 במקרה של תאונה:

  מיידי.הוצא את הילד מהמים באופן 

 .הזעק עזרה ומלא אחר ההנחיות שניתנו לך מוקדם יותר 

 .כסה את האדם הטובע עם שמיכות חמות 

 

או מחוץ  2,1החיבורים החשמליים של האמבט החיצוני יותקנו באזורי הבטיחות החשמליים המסומנים באזורים 

 לאזורי הבטיחות. אזורי המדידה מוגבלים בקירות ומחיצות קבועות.

  

 

 

 אזהרה



. אזהרות, ספא, להבין ולפעול על פי המידע הנמצא במדריך זה טרם ההתקנה והשימוש במוצר הרואיש לק

הוראות והנחיות הבטיחות מתייחסות לסכנות מים נפוצות, אך אינם מכסים את כל הסכנות בכל המצבים. יש 

ר עליהן . אנא קרא את ההוראות ושמוספאלהפעיל שיקול דעת בעת הפעילות בלנקוט במשנה זהירות, 

 לקריאה עתידית.

 יודעים לשחות למשתמשים שאינם בטיחות 

בכל עת )זכור  השגחה מתמשכת ופעילה של מבוגר על שחיינים חלשים וכאלה שאינם יודעים לשחות  .2

 נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לטביעה(. 5שילדים מתחת לגיל 

 נמצאת בשימוש. ספאל עת בה הכיש לייעד מבוגר אחראי לפיקוח ב .1

 .ספאבעת השימוש ב וציפה חיינים חלשים וכאלה שאינם יודעים לשחות צריכים להצטייד באביזרי מיגוןש .3

וסביבתה כדי למנוע  ספאאינה בשימוש או ללא השגחה, יש להוציא את כל הצעצועים מה ספאכאשר ה .4

 .ספאמילדים סיבה להתקרב ל

 התקני בטיחות 

לונות, היכן שניתן( בכדי למנוע גישה לא מורשית מומלץ להתקין מחסום )לאבטח את כל הדלתות והח .2

 .ספאל

, התראות או התקני בטיחות דומים מסייעים בבטיחות, אך אינם מחליפים השגחה ספאמחסומים, כיסוי  .1

 רציפה של מבוגר.

 ציוד בטיחות 

 )גלגל הצלה וכו'(. ספאמומלץ לשמור ציוד הצלה בקרבת ה .2

 .ספאי חירום בקרבת היש לשמור על קו טלפון תקין ורשימת מספר .1

  ספאשימוש בטוח ב

 ובפרט ילדים ללמוד לשחות. ספאיש לעודד את כל המשתמשים ב .2

באופן קבוע. במקרה חירום זה מה שיכול יש ללמוד פעולות מצילות חיים )החייאה( ולרענן את הידע  .1

 לעשות את השינוי.

 ירום.כולל ילדים מה יש לעשות במקרה ח ספאיש להנחות את כל המשתמשים ב .3

 אין לצלול למים רדודים, סכנת פציעה חמורה או מוות. .4

 להפעיל הספאתחת השפעת אלכוהול או סמים שעלולים להשפיע על יכולת  ספאאין לעשות שימוש ב .5

 .באופן בטיחותי.

 .ספא, יש להסירו באופן מלא לפני הכניסה לספאבעת השימוש בכיסוי  .6

ושמירה על היגיינה. יש לבדוק את  ספאיפול במי הבאמצעות ט ספאיש לשמור על בריאות הרוחצים ב .7

 ההנחיות לשמירה על איכות המים במדריך.

 אחסן מוצרים כימיים הרחק מהישג ידם של ילדים. .8

 השתמש בשילוט כפי שמצוין מטה. .9

 סולמות נשלפים יונחו על משטחים במאוזן. .21

 עלול לגרום לסכנות לא ידועות.לא בשימוש  יבש ספאאזהרה: 

  כבה והתקנה יעשו ע"י מבוגר.אזהרה: הר

. אי שמירה על ההנחיות ספאוהתחזוקה בכדי להבטיח שימוש בטוח ב השימושאזהרה: קרא ופעל על פי הנחיות 

 עלולה לגרום לפגיעות חמורות בפרט עבור ילדים.

 מסחרי לשימוש פרטי בלבד ולאלשימוש מיועד אזהרה: 

 אסור לצלול.אזהרה: סכנת טביעה. 

 אינה בשימוש, יש לרוקן אותה.  ספאה אזהרה: כאשר

 דגשי בטיחות חשובים



 

אי מילוי אחר הוראות שלך, יש לפעול על פי הנחיות הבטיחות המפורטות מטה.  הספאלביטחונך ולביטחון 

השימוש והתחזוקה עלולים לגרום לפציעה חמורה, נזק לרכוש או מוות. התקנה או הפעלה לא נכונים ייגרמו 

 לביטול האחריות.

 פי ההנחיות:קרא, הבן ופעל על 

 :סכנה

 :סכנת תאונת טביעה 

 .יש לנקוט משנה זהירות למניעת גישה לא מותרת של ילדים 

 מפני נזילות, בלאי או קרע, נזק או סימנים להידרדרות. אין לעשות שימוש בכיסוי  ספאבחן את כיסוי ה

 .ספאליספק הגנה הנדרשת למניעת גישה של ילדים לא מורשים לא פגום או בלוי, כיסוי פגום 

 .יש לנעול את כיסוי הספא לאחר כל שימוש 

 :סכנת פציעה 

 .במידה וכבל החשמל ניזוק , יש להחליפו ע"י היצרן, סוכן השירות או אדם מוסמך בכדי למנוע סכנה 

 סכנת התחשמלות:

  מטר ממתקן הספא. 2.5יש להרחיק מכשירי חשמל, כגון תאורה, טלפון, רדיו או טלוויזיה במרחק של 

 ת שימוש במכשיר הספא כאשר יורד גשם, רעמים או ברקים.אין לעשו 

  :אזהרה

  להפחתת הסיכון להתחשמלות, אין לעשות שימוש בכבל מאריך, טיימר, מתאמים או שקעי המרה בחיבור

 המכשיר לחשמל. יש לדאוג לשקע חשמל ראוי.

 ( מכשיר הספר יפעל באמצעות זרם חשמליRCD המדורג בזרם חשמל שאינה עולה על )10mA. 

  זרם חשמל נמוך במיוחד שאינו עולה על חלקים הכוללים רכיבים חיים, פרט לחלקים המספקיםV21 ,

 חייבים להיות בלתי נגישים לנוכחים בספא.

  חלקים המשלבים רכיבים חשמליים, פרט להתקני שלט רחוק, חייבים להיות ממוקמים או מקובעים שלא

 יוכלו ליפול לספא.

 מטר לפחות מהספא. 1בת להיות מותקנת במרחק של תיבת חיבורי חשמל חיי 

 .התקנת החשמל חייבת למלא אחר הדרישות המקומיות או התקנים 

 את  להפעיל יכוליםפיזיות או נפשיות  מגבלותאנשים עם ומעלה  8להפעלה ע"י ילדים מגיל  הספא ניתן

ת. אין לאפשר לילדים סכנות אפשריו על מנת למנוע בלבד של מבוגר אחראי תחת השגחה והנחיה הספא

לגעת או לשחק עם בקרי ההפעלה של המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע עבודות תחזוקה וניקיון ללא 

 השגחה.

 .להפחתת הסיכון לפציעה אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר אלא תחת השגחה קפדנית בכל עת 

 וש יש לכסות ולנעול את כיסוי להפחתת הסיכון לטביעה , יש להשגיח על ילדים בכל עת. לאחר כל שימ

 הספא.

  1ק"ג/מ' 511≤יש לוודא שהרצפה יכולה לשאת משקל כבד העולה על. 

 .יש לדאוג למערכת ניקוז מספקת מסביב לספא לניקוז כל המים הגולשים 

 .להימנע מנזק למוצר, לא מומלץ להשאיר את המכשיר ללא מים לתקופה ארוכה 

 ספא אלא אם הוא מלא במים.למניעת נזק למשאבה, אין לתפעל את ה 

 .בעת תחושה לא נוחה או עייפות, יש לצאת מהספא 

 :למניעת הסיכון לפציעה 

o דקות. 21-הפחת את טמפרטורת המים בשימוש בילדים והגבל את השימוש ל 

o  41)לחץ חום(, מומלץ לדאוג שטמפרטורת הממוצע בספא לא תעלה על  חום-מיתרבכדי להימנע 

 מעלות צלסיוס.

 הנחיות בטיחות חשובות 



 

o מעלות צלסיוס בכדי  38-רות או עם חשש להריון, מומלץ להגביל את טמפרטורת המים לנשים ה

 להימנע מנזק לעובר.

o . טרם הכניסה לספא, על המשתמש למדוד את טמפרטורת המים עם מד חום מתאים 

o .השימוש באלכוהול, סמים או תרופות עלול לגרום לטביעה 

o  ,חום בספא.-את הסיכון ליתר מים או תרופות עלול להגדילסהשימוש באלכוהול 

 חום מתוארות מטה:-הסיבות ליתר

חום כוללים -מעלות צלסיוס. הסימנים ליתר 37חום מתרחש כאשר חום הגוף הפנימי עולה על -יתר

חום כוללת חוסר יכולת להבחין -עליית חום הגוף, סחרחורת, עייפות, נמנום והתעלפות. השפעת יתר

הרות , חוסר  בנשיםלסכנה, נזק לעובר ספא, חוסר מודעות בחום, כשל בזיהוי הצורך לצאת מה

 יכולת פיזית לצאת מהספא וסחרור העלול לגרום לטביעה.

או אנשים עם היסטוריה של מחלת לב, לחץ דם נמוך או גבוה, בעיה  עם עודף משקלאנשים 

 במערכת הדם או סוכרת צריכים להתייעץ עם רופא לפני השימוש ספא.

ופות צריכים להיוועץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בספא מאחר וחלק אנשים הצורכים תר

 מהתרופות עלולות לגרום לדפיקות לב מואצות, לחץ ומחזור הדם.

 יש להיוועץ עם רופא טרם השימוש במקרים של הריון, סוכרת, בריאות לקויה, או תחת טיפול רפואי:

 קוזי.מחלה זיהומית צריכים להימנע משימוש בספא או גב חולים' 

 .יש לתרגל טיפול בעת כניסה או יציאה מהספא או אמבט חוץ 

  מעלות צלסיוס. 41טמפרטורת המים לא תעלה על 

  .לעולם אל תשתמש בספא או בג'קוזי לבד או ואל תאפשר לאחרים להשתמש בספא בלבד 

 .אל תעשה שימוש בספא או בג'קוזי מיד לאחר פעילות גופנית מאומצת 

  למניעת קיפאון של המים מעלות צלסיוס  1-בסביבה בטמפרטורה נמוכה מאין להתקין את הספא

 )אם נותרו(.

  .אל תפעיל את הספא כאשר המים קפואים 

  41לעולם אל תשפוך מים בטמפרטורה הגבוהה מ ( 214מעלות צלזיוס  °F.לתוך הספא ישירות ) 

  ,ת או התאמה.ניקיון ביצוע עבודת שירונתק תמיד את המוצר משקע החשמל לפני הסרתו 

   של מים רדודים.גוף ללקפוץ או לצלול לתוך ספא או  איןלעולם 

   .קצוות הוא לא ייפגע על ידי מכסחות דשא,  במקום בוכבל האת מקם אל תקבור את כבל החשמל

  וציוד אחר. גידור

  רטובות. ידייךמים או כאשר כאשר אתה עומד בתוך אל תנסה לחבר או לנתק את המוצר 

 הי.כלשתקלה קיימת בו בספא אם ניזוק במשלוח ו / או  אין להשתמש 

 .הרחק את כל חיות הבית מהספא כדי למנוע נזק 

 .אין להוסיף שמן אמבט או מלח אמבט למי הספא 

  ריקה בחוץ. ספאאל תשאיר 

  באמצעות  , אין להשתמש במכשיר זהשל הכיבוי התרמיעל מנת למנוע סכנה עקב איפוס לא מכוון

 מופעל על ידי כלי השירות.הלמעגל  חיבורני, כגון טיימר, או התקן מיתוג חיצו

 

 

 

 

 הנחיות בטיחות חשובות 



 

  

 מפרט טכני  1.1

OCTOPUS   לשישה אנשים 

 SP-OCT165 דגם

 אנשים 6 קיבולת 

 ס"מ  293X71 גדלים )חיצוני(

 ס"מ  265X71  גדלים )פנימי(

 ס"מ  46 רמת מים מקסימלית 

 gal GB 262 -ליטר 2111 קיבולת מים 

 V/50Hz 220-240 ק חשמל הספ

 W1111 מחמם 

 650W מפוח אוויר 

 40W (2006 L/h) מסנן 

 מעלות צלסיוס  42 טמפרטורת חימום מקסימלית 

 PVC חומר 

 ק"ג 36 משקל נטו 

 ק"ג 38 משקל ברוטו 

 ס"מ  216.5X67X82.5 גדלי אריזה 

42.8X16.4X32.9" 

 CE תעודת בדיקה 

 יעילות חימום 

 מעלות צלסיוס 02אופפת  טמפרטורה

 מעלות צלסיוס לשעה  2.5-3

 

(. הסימן מציין כי WEEEבכל הנוגע לסילוק מוצרים וציוד חשמליים ) EU/2012/19המוצר מסומן לפי תקן אירופאי 

אין לסלק את המוצר יחד עם האשפה הביתית, יש לפנותו לנקודת איסוף למחזור ציוד חשמלי או אלקטרוני. 

 להתבצע בהתאם לתקנות המקומיות לשמירה על איכות הסביבה.הסילוק חייב 

)בתאימות  CE/2004/108)מתח נמוך(.  CE/2006/95מציין שהמוצר פועל בתאימות לתקן אירופאי  CE -סימן ה

 .CE/2009/125)איסור שימוש בסכנות מסוימות עם ציוד חשמלי( ותקן  UE/2011/65עם אלקטרו מגנטיות(. 

 

 

 

 . מפרט טכני 1



 

 

  חלקיםימת רש 0.1

 יש לבדוק ולוודא שכל החלקים נמצאים:

 

 חלקים . רשימת0

יחידות קירות ספוג  8 יחידות זווית ספוג  8   

מסנן אנטי  כיסוי עליון יחידת משאבה

 בקטריאלי

1 X  תקע  ערכת תיקון  כוסיותRCD 10mA  מתאמים  למנוע 

 ליינר חיצוני ליינר פנימי

קופסת מחסנית 

 המסנן

 תקליטור הדרכה



 

 

 אחריות 1.1

 טרם עזיבתם את המפעל ולא נמצא בהם כל פגם.באופן קפדני נבדקו  NetSpaמוצרי 

NetSpa  ם הקשורים ( עבור פגמי1קה אחריות לשנתיים )מענידרך היבואן הרשמי אמגזית ד.ג בע"מ

. ממשווק מורשה הצגת חשבונית רכישהריות תחל ביום הרכישה כנגד המוצר. תקופת האחלייצור 

, חלקי חילוף או ו הבלעדיעל פי שיקול דעתכל חלק תקן, יאו היבואן יחליף במהלך תקופת האחריות, 

 מוצרים חלופיים יהיו תחת אחריות עד לפקיעת האחריות המקורית.

 מדיניות עלות משלוח

ירות מורשה תחול על בעלי המוצר. במהלך תקופת האחריות, עלות החזרת חלקים פגומים למרכז ש

 החזרת המוצרים תחול על מרכז השירות.

 מדיניות אחריות 

  אחריות מוגבלת זו אינה חלה על כל פגם הנובע מרשלנות, תאונה, שימוש לא נאות, או סיבה

אי מילוי  , לרבות אך לא רק: בלאי רגיל, רשלנות אוNetSpaאחרת מעבר לשליטתה הסופית של 

מים  י; נזקראויה; חיבור לאספקת חשמל לא או לא תקינה , תחזוקה לקויההיצרןהוראות 

; שימוש ע"י אנשים לא מורשים, שינוי או תיקון מוצרים ספאמחסור של מים ב, קלייםכימיו

 ברק, מבול או גורמים חיצוניים אחרים. למטרות מסחריות; אש,

 דינות בהן במ ,אחריות זו תקפה רק בארץ הרכישהNetSpa  מאותו ושירותים מוכרת מוצרים

 עם מפרטים טכניים זהים. דגם

  ה בה במדינ יםהאחריות המקביל אחריות מחוץ לארץ הרכישה מוגבל לתנאיבמסגרת השירות

תייעץ  NetSpaאחריות זו, באינה מכוסה  החלפההיקונים או התעלות  כאשרהשירות.  ניתן

 שירות.בעלים יחוייב בעלות הלבעלים וה

  בעלות.העברת אחריות זו חלה רק על הרוכש המקורי ומסתיימת עם כל 

  של שירות מרכז האחריות חייבים להיות מאושרים מראש על ידי במסגרתכל התיקונים 

NetSpa. 

  על מוצר ת השירות בשטח המבוצעת ומכירה מורשה אחראי לכל עבוד סוכןכלNetSpa. 

NetSpa מורשים.אנשי שירות שאינם עלות העבודה מ לא תישא באחריות לתוצאות של 

 

 רישום אחריות 

על מנת שהאחריות תהיה  www.amgazit.co.ilבכתובת  היבואן הרשמי:יש לרשום את המוצר באתר 

בתוקף. יש לציין את כל המידע אודות המוצר כולל שם הלקוח, תאריך הרכישה, מספר סידורי ודגם ספא. 

 תקפה.ללא מידע זה האחריות לא תהיה 

 

 

 

 . אחריות 1



 

 

עלול לגרום ה מצב עלול לגרום לנזילות, חריגות ואף להתמוטט,  לא מפולס אזהרה: ספא שיותקן על משטחים 

 לנזק או פציעה חמורה לאלו שנמצאים באזור הספא. 

עלולים למות. יתרה  לספא  זהירות: אנא בחר את אזור ההתקנה בקפידה, דשא וצמחיה אחרת הנמצאים מתחת

 ימנע מאזורים עם צמחיה ועשבים אגרסיביים אשר עלולים לצמוח לתוך מבנה הספא.מכך, נסה לה

 בחירת אתר ההתקנה  1.1

 אזהרה: טרם התקנת הספא יש לוודא שהמיקום עומד בדרישות הבאות:

 .משטח ישר 

  וליחידת המשאבה. ספארחב דיו להשטח 

  פסת שמש מכל סוג חובה להיוועץ עם )ככל שרוצים לפתוח הספא במר .1ק"ג/מ 511יכול לשאת יותר מהשטח

 קונסטרוקטור מתאים לבחינת עומסים(.

 מוגן מפני השמש ומזג האוויר. במקום מוצל פא חייב להיותסה 

  נקי וחופשי מחפצים חדים.משטח הספא 

 

 RCDבדיקת תקע  1.0

 לפני כל שימוש  RCD-אזהרה: חובה לבדוק את תקע ה

 .6.2נכשלת, יש לעיין בפרק  RCD-אין לעשות שימוש במידה ובדיקת תקע ה

 

 

 

מומלץ להשתמש בשירותי חשמלאי מוסמך על מנת שתוכל לוודא שהספא מוארק ע"י מוליך נחושת הארקה: 

 לפחות. 1מ"מ 1.5באורך של 

 

 

 . התקנה1

. הכנס את התקע לשקע 2

 החשמל

נורת  RESET. לחץ על 1

 המחוון תהיה אדומה
נורת  TEST. לחץ על 3

 המחוון תהפוך ירוקה

נורת המחוון  RESET. לחץ על 4

 תקין. RCD-תהפוך אדומה. ה

 מקום עם סוכך מקום נקי משטח ישר



 

 

 

 . התקנה1

. הוסף את קירות הספוג וחבר 3 . הנח את ליינר הבסיס1 . בחר מיקום שטוח וישר2

 החורים לליינר הבסיס 3באמצעות 

 

חורי עמודי  3-חורי הליינר ו 3. וודא כי 4

 ים.הספוג מיושר

 

 . הוסף את קירות הספוג האחרים5

 

קירות הספוג כך שצורתם  8. כוונן את 6

 תהיה מושלמת לליינר הבסיס.

 

 . הכנס את הליינר הפנימי 7

 

מחברים דרך חורי  3. משוך החוצה 8

 הליינר המיועדים לכך

 

 קצוות הספוג המוקצף 8. הוסף את 9

 וודא שהם מכווננים כראוי

 

. החלק את הליינר מסביב לספא, 21

וודא התאמה נכונה. כדי לאפשר את 

מיקום השוליים האחרון, לחץ על 

 המבנה עם הברך שלך.

 

. יש לוודא שהרוכסנים של הליינר 22

 הפנימי והחיצוני מיושרים לפני רכיסתם.

 

ר הפנימי מסביב . החלק את הליינ21

 לספא לוודא התאמה נכונה.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . התקנה1

ת שני . אתר את מיקום הצטלבו23

הרוכסנים, חבר אותם והתחל לרכוס את 

 שני החלקים יחד.

 

. יש לרכוס את שני החלקים באופן 24

 מלא 

 

. חבר את יחידת המשאבה באמצעות 25

המחברים המוברגים. יש לוודא  3

 התאמה.

 

. הכנס את המחסנית לתוך המסנן 26

 והברג אותה לאביזר היניקה בבסיס הספא.

 

 . בדוק שמתג הניקוז סגור כראוי.27

 

. מלא את בריכת הספא עד להגיעך 28

לסימון המפלס. בריכת הספא מוכנה 

 לשימוש.

 
 כת הספאכיסוי ואבטחת ברי 1.1

לאחר כל שימוש, יש לנעול את לוח הבקרה ויש לכסות את הספא עם הכיסוי 

 ושחייב להיות מוכנס לאבזם הביטחון.

לכל אבזם ביטחון יש מערכת נעילה. סגור את האבזם, סוגר האבזם צריך להיות 

 כלפי מעלה כדי שיהיה נעול, הורדת הסוגר כלפי מטה תפתח את הנעילה.

 ומאבטח את הספא.  המים חום ר עלהכיסוי העליון שומ

 אזהרה: אין לעזוב את בריכת הספא ללא השגחה בעת מילוי המים. יש לוודא שאביזר הניקוז מחובר כראוי והכוסית נמצאת במקומה. התחל במילוי 

יר החיצוני מהקצה העליון " בתחתית הספא, הפסק את המילוי והחלק קמטים מתחתית הספא, משוך את הק2בריכת הספא עם מים, לאחר מילוי 

 כך שהמים יתמלאו באופן שווה. המשך במילוי המים עד להגעתך לסימן המפלס.



 

 

 

 

  פונקציות 5.1

 לוח, תוצג על המסך באופן אוטומטי טמפרטורת המים הנוכחית. לאחר הדלקת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימוש. 5

 תעלאת טמפרטורה
 מים

בורר יחידת מידה של 

 הטמפרטורה

 ת מיםטמפרטור הורדת

 LED מסך

 סינוןהפעלת 

 הפעלת חימום

הפעלת 

 בועות אויר

נעילת לוח 

 הבקרה

מחוון יחידת המידה של 

 הטמפרטורה

 בורר יחידות מידת הטמפרטורה משנה את היחידות ממעלות צלסיוס לפרנהייט.

 

לחץ על כפתורי כוונון הטמפרטורה, המסך יהבהב. כאשר המסך מהבהב ניתן לקבוע 

את הטמפרטורה. הערך יעלה או ירד במעלה אחת בכל לחיצה. ניתן להגדיר את 

 מעלות פרנהייט(. 87-217ס )מעלות צלסיו 31-41הטמפרטורה בין 

 

שניות. יש לנעול את לוח  3לנעילת לוח הבקרה, לחץ על כפתור הנעילה למשך 

 הבקרה כאשר אינך בסביבתו על מנת למנוע מאחרים לשנות את ההגדרות.

 

לחץ על כפתור העיסוי להפעלת מערכת בועות העיסוי, נורת המחוון הירוקה תידלק. 

 לחיצה נוספת תכבה אותה.

דקות, להפעלה מחודשת  31ם לב: מערכת העיסוי תפסיק פעילותה באופן אוטומטי לאחר שי

 לחץ על הכפתור שוב.

כאשר כפתור המסנן פועל, לחיצה על כפתור הבועות תשתנה ממצב סינון למצב בועות. נורת 

מחוון המסנן תיכבה ונורת הבועות תידלק. לחיצה נוספת על מקש הבועות תשיב את פעולת 

 מסנן.מצב ה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . שימוש5

לחיצה על כפתור הסינון תפעיל את המסנן. נורת המחוון הירוקה תידלק כאשר 

 מערכת הסינון מופעלת.

 שים לב: כאשר מערכת הבועות פועלת, מערכת המסנן אינה מופעלת.

 

לחץ על כפתור המחמם כדי להפעיל את חימום המים ומערכת הסינון בו זמנית. 

 המסנן תידלק וכן נורת המחוון האדומה לחימום המים.נורית המחוון הירוקה של 

המשאבה לא תפסיק את פעולת חימום המים עד הגעתה לטמפרטורת המים 

המוגדרת ומערכת החימום תופעל מחדש  לאחר שטמפרטורת המים הנוכחית תרד 

מעלות צלסיוס מהטמפרטורה המוגדרת. טמפרטורת חימום מקסימלית:  1-מתחת ל

 .מעלות צלסיוס 41

 חשוב:

". CHG FILשעות מצטברות של פעולת הסינון, תופיע על הצג הודעה " 251לאחר 

הודעה זו היא תזכורת אוטומטית שיש להחליף את מחסנית המסנן. למחיקת 

 שניות. 5ההודעה לחץ על כפתור המסנן למשך 

 שים לב: 

  מערכת החימום תלויה במערכת הסינון 

 ינון תמשיך לעבוד.לאחר כיבוי מערכת החימום מערכת הס 

 ת החימום ככאשר פונקצית העיסוי פועלת לא ניתן להפעיל יחד איתה את מער

 והסינון.

  לחץ על כפתור העיסוי להפעלת מערכת בועות העיסוי, נורת המחוון הירוקה

 תידלק. לחיצה נוספת תכבה אותה.

 כיסוי הספא ואבטחה 5.0

שחייב עם הכיסוי  ת את הספאלאחר כל שימוש, יש לנעול את לוח הבקרה ויש לכסו

 להיות מוכנס לאבזם הביטחון.

לכל אבזם ביטחון יש מערכת נעילה. סגור את האבזם, סוגר האבזם צריך להיות 

 כלפי מעלה כדי שיהיה נעול, הורדת הסוגר כלפי מטה תפתח את הנעילה.

 ומאבטח את הספא.המים חום הכיסוי העליון שומר על 

 



 

 

 תחזוקת המים 1.1

 אזהרה: איכות מים ירודה עלולה לפגוע בבריאותך.

 בהתאם לתדירות ותנאי השימוש:

 שעות עבודה( 251אופן שוטף.)מקסימום יש לנקות את מחסנית המסנן ב

 חודשים. 2-1יש להחליף את מחסנית המסנן כל 

 יום. 25-31בכל  ספאיש להחליף את מי ה

 היעזר בערכת הבדיקה לבקרת פרמטרי המים לפני השימוש בבריכת הספא או לפחות אחת לשבוע.

רבה ולהתייחס להנחיות והוראות  השתמש במוצרי חיטוי לבריכת הספא. יש להשתמש במוצרי הטיפול בזהירות

 השימוש.

 נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא ראוי יסיר את האחריות על המוצר.

 . איזון המים2

 .7-7.4( חייב להיות בין pHאיזון המים )

 . סניטציית המים 1

החומרים . )בעזרת מצוף ייעודיאו ברום , אנו ממליצים להשתמש בטיפול חמצן פעיל ספאלביצוע סניטציה למי ה

  באופן נפרד(. יםכרנמ מצוף ו

 

 ניקוי והחלפת מחסנית המסנן 1.0

 ולגרום נזק לפעולת החימום. ספאמחסנית מסנן מזוהמת עלולה לזהם את מי ה

 . שחרר את הברגת המחסנית נגד כיוון השעון. הוצא את מחסנית המסנן מהקופסא.2

     מלוכלכת ולא לבנה, יש צורך  . שטוף את מחסנית המסנן באמצעות צינור גינה. במידה ומחסנית המסנן נשארת1

 להחליפה.    

 .ספא. הכנס את מחסנית המסנן הנקייה לקופסא והברג אותה חזרה ל3

 

 

 

 . תחזוקה 1



 

 

 ניקוז ואחסון  1.1

 ניקוז 

 ואת כוסית הניקוז. ספאבדוק את המעצור בתחתית ה .2

 שחרר את הברגת כוסית הניקוז .1

 חבר את צינור הניקוז  .3

כעת עם  ספאת כל המים מבריכת הספא. ברגע שהתרוקנה, ניתן לנקות את הלחץ את שסתום הניקוז. נקז א .4

 מים וסבון.

 

 אחסון

לחץ על כפתור הבועות להוצאת מים שנשארו בחורי ההוצאה. נתק את המשאבה, הסר את מחסנית המסנן 

 מהקיר הפנימי.

 שעות. 14צריכה להיות יבשה  ספא, הספאהשתמש במגבת לנגב את ה .2

 .ספאם להוצאת אוויר מהשחרר את השסתומי .1

 .ספאקפל את ה .3

 מומלץ לאחסן את בריכת הספא באריזתה המקורית במקום חם ויבש. .4

 

 ערכת תיקון  1.1

 ניתן לתקן חורים קטנים באמצעות ערכת התיקון הכוללת דבק.

 אתר את הנזילה .2

 נקה ביסודיות את האזור הסובב לנזילה. .1

 ה גדול יותר מהשטח הניזוק.חתוך חתיכה של חומר תיקון בצורת עיגול, שיהי .3

 מרח דבר מתחת לטלאי ומסביב לאזור שנדרש בו תיקון. .4

מסביב לקצוות הטלאי  קשעות לייבוש, לאיטום מלא מרח דב 21הנח את הטלאי על האזור הניזוק, המתן  .5

 שעות לייבוש(. 4)המתן 

 . תחזוקה 1



 

 

 פתרון תקלות  7.2

 אבחון תקלות נפוצות.להלן מספר עצות מועילות ל

 פתרון סיבהה הבעיה
 תקלת חשמל  בדוק את אספקת המתח מסך לוח הבקרה אינו עובד

/ בדוק האם RCD-אפס את מתג ה
מערכת החיווט היא חלק מההספק 

 (.W2541של יחידת המשאבה )

קרא לאיש שירות במידה ולא 
 נפתר.

אינה מחממת  SPAמשאבת 
 כראוי

 הגדר טמפרטורה גבוהה יותר הטמפרטורה נמוכה מידי

 נקה או החלף את מחסנית המסנן מחסנית המסנן מלוכלכת 

 מלא עוד מים עד לנקודת המינימום רמת מפלס המים נמוכה

 צור קשר עם השירות פגם ברכיב החימום

מערכת בועות העיסוי אינה 
 עובדת 

נתק את החשמל והמתן  המשאבה במצב של חימום יתר
 שהמשאבה תתקרר

טומטי מופעל מצב של כיבוי או
 דקות  31לאחר 

לחץ שוב על כפתור מערכת בועות 
 העיסוי 

 צור קשר עם השירות פגם ברכיב המשאבה 

 נקה או החלף את מחסנית המסנן מחסנית המסנן מלוכלכת  סינון המים אינו עובד

 נקה את נקודות הכניסה והיציאה חסימה בכניסה וביציאה

 לנקודת המינימום מלא מים עד  קיים אוויר בתוך המשאבה 

 צור קשר עם השירות  פגם ביחידת המשאבה 

 החלף את האיטום בצד הימני  איטום לא מספיק למתאם  נזילת משאבה 

בדוק את גוף המשאבה, צור קשר  נזילת מים מגוף המשאבה 
 עם השירות 

עיף היעזר בערכת התיקון )ראה ס בריכת הספא מנוקבת או קורעה  נזילה בבריכת הספא 
5.4) 

 הגדל את זמן הסינון  זמן סינון לא מספיק  המים אינם נקיים 

 נקה או החלף את מחסנית המסנן  מחסנית המסנן מלוכלכת 

 לחלוטין  ספאהחלף את מי ה מלאה במים באיכות ירודה ספאה

 התייחס להוראות היצרן לניקוי כימי טיפול לא נכון במים
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!!!!! חשוב  
 אל תחזיר את המוצר לחנות

 צור קשר עם מעבדת שרות של משווק מורשה

www.amgazit.co.il  



 

 

 קודי שגיאה 7.0

 פתרון סיבה בעיה מצב קוד
1E  לא מחמם, לא

 מחמם כראוי
חיישן בקרת 

הטמפרטורה לא 
 תקין

קצר חשמלי של חיישן בקרת 
 הטמפרטורה או מעגל פתוח

 צור קשר עם מרכז השירות

0E חיישן בקרת  לא מחמם כראוי
הטמפרטורה לא 

 תקין

קצר חשמלי של חיישן בקרת 
 הטמפרטורה או מעגל פתוח

 מרכז השירותצור קשר עם 

1E  מחוון טמפרטורת  לא מחמם כראוי
 מים גבוה

מעלות  45מעל  ספאהמים ב
 צלסיוס 

נתק את החשמל, וודא -
-1היא בין  ספאשטמפרטורת מי ה

מעלות צלסיוס במידה והבעיה  44
 לא נפתרה התייחס לשורה למטה 

1E  כל הפונקציות לא
 עובדות 

מחוון טמפרטורת 
 מים נמוכה

מעלות  1-חת למת ספאהמים ב
 צלסיוס 

נתק את החשמל, וודא -
-1היא בין  ספאשטמפרטורת מי ה

מעלות צלסיוס במידה והבעיה  44
 לא נפתרה התייחס לשורה למטה 

5E  כל הפונקציות לא
 עובדות 

מחוון טמפרטורת 
 מים גבוה

מעלות  51מעל  ספאהמים ב
 צלסיוס 

נתק את החשמל, וודא -
-1היא בין  ספאשטמפרטורת מי ה

מעלות צלסיוס במידה והבעיה  44
 לא נפתרה התייחס לשורה למטה 

1E  לא מחמם ולא
 מסנן כראוי

לחץ המים לא גבוה 
דיו להפעלת 

 החימום

חסימה בפתח היציאה או הכניסה -
 בקיר הפנימי.

 מחסנית המסנן מלוכלכת -
 מפלס המים לא מגיע למינימום -
 לא משחרר אוויר מהמשאבה-
 המשאבה לא תקינה  -

 נקה את פתח היציאה והכניסה-
 נקה או החלף את מחסנית המסנן-
 הוסף מים עד לרמה המינימלית-
 שחרר אוויר שוב-
במידה והבעיה לא נפתרה  -

 התייחס לשורה מטה

7E  כל הפונקציות לא
 עובדות 

המחמם עובד על 
 יבש 

מצב של חימום כאשר אין בים. 
 המערכת תיכבה באופן אוטומטי

לא נפתרה התייחס במידה והבעיה 
 לפתרון מטה.

 

 3E-7Eקודי שגיאה  

 דקות  וחבר חזרה. 5נתק את החשמל למשך 

 במידה וקוד השגיאה עדיין מופיע בלוח הבקרה, פעל על פי ההנחיות הבאות:

 בדוק שקו המים נמצא בין הגבול העליון והתחתון  .2

 נקה או החלף את מחסנית המסנן .1

ויציאה של המים( מתוך בריכת הספא והוצא שאריות לכלוך במידה צינוריות )כניסה  1שחרר ונקה את  .3

 ונדרש.

 בדוק שהמדחף של מסנן המשאבה לא מכיל חפץ זר. .4

דקות וחבר שוב, אם קוד השגיאה עדיין מוצג, צור קשר עם  5נתק את בריכת הספא מהחשמל שוב למשך 

 מרכז שירות. 
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 הליך החזרת המוצר 7.1

 התקלה ואישור האחריות תאובחן . לאחר אימות המידע שלך קשר עם מרכז השירותבמקרה של פגם יש ליצור 

בנק' מכירה קרובה  יקון מלאלהחזיר את יחידת המשאבה לאבחון ות מכם ובמידת הצורך יבקש, של המוצר

 .לביתכם

 

 

 יבואן ומשווק מורשה: אמגזית ד.ג בע"מ / א.ת הרטוב א'

  info@amgazit.co.ilאו דרך מייל : www.amgazit.co.ilאתר החברה : ך ניתן לפנות אלינו דר
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 . נתק את בריכת הספא2

 

 לפני. אל תרוקן את הספא 1

 הברגת הכוסית בתוך הספא

 

 3. שחרר את הברגת 3

 יחידת המשאבההמחברים ל

. רוקן את שאריות המים 4

 מיחידת המשאבה

 

. ארוז את יחידת המשאבה 5

באריזתה המקורית כולל אישור 

 ההחזרה שלך

 

 . שלח את יחידת המשאבה6

 לנקודת איסוף מורשת

 

. לאחר אבחון מקיף במרכז 7

השירות תקבל את יחידת 

 המשאבה חזרה

 

. חבר את יחידת המשאבה 8

 3באמצעות הברגת 

 המחברים.

 ודא התאמה מול הספאו

 

. שחרר את הברגת הכוסית 9

בתוך הספא. בריכת הספא 

 מוכנה לשימוש.

 


