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I. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Преди да преминете към инсталиране и употреба 

на Вашето Outdoor SPA, моля внимателно 

прочетете долуописаните инструкции: 
1. Винаги четете и следвайте инструкциите. 

2. ВНИМАНИЕ – за да намалите риска от нараняване, не 

позволявайте на деца да използват джакузито без 

родителски контрол. 

3. ОПАСНОСТ – Риск от удавяне. Вземете мерки да 

предотвратите ползването на Outdoоr SPA от деца без 

надзор.  

4. ОПАСНОСТ - Риск от нараняване. Никога не използвайте 

Outdoоr SPA без смукателни фитинги или със счупени 

такива. 

5. ОПАСНОСТ – Риск от токов удар. Инсталирайте Outdoоr 

SPA най-малко на 1,5 м от метални повърхности. Outdoоr 

SPA може да се инсталира на по-малко от 1,5м.,  ако 

металните повърхности в близост са заземени с плътен 

меден проводник. 

6. ОПАСНОСТ – Риск от токов удар. Не използвайте 

електрически апарати като лампа, телефон, радио или 

телевизор на по-малко от 1,5м. от Outdoоr SPA. 

7. ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от нараняване: 

- Водата в Outdoоr SPA не трябва да надвишава 40°С. 

Температурата на водата между 38-40°С се счита за 

безопасна за здравето на възрастен човек. Препоръчва се по 

ниска температура при по-продължителна употреба(над 10 

мин.) и при употреба от деца. 

- Тъй като високите температури могат да причинят 

спонтанен аборт в ранните месеци на бременност, бременни 

жени или вероятно бременни не бива да ползват Outdoоr 

SPA при температури по-високи от 38°С. 

- Употребата на алкохол, дрога или лекарства преди или по 

време на употреба на Outdoоr SPA могат да доведат до 

изпадане в безсъзнание, както и удавяне. 
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- Хора страдащи от наднормено тегло или сърдечни болести, 

ниско или високо кръвно налягане, проблеми с обмяната на 

веществата или диабет трябва да се консултират с лекар 

преди да използват Outdoоr SPA. 

- Хора използващи лекарства, трябва да се консултират с 

лекар преди да използват Outdoоr SPA, тъй като някои 

медикаменти предизвикват сънливост, а други влиаят на 

сърцето и кръвообръщрението. 

 

8. ПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ И СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С 

ТЯХ ПРИ НУЖДА! 

 
II. ИЗПРАЗВАНЕ/СМЯНА НА ВОДАТА:  

 

Водата трябва да се сменя поне веднъж на 120 дни. Ако изделието се 

използва за комерсиални цели е препоръчително това да става по-често, 

най-малко веднъж на всеки месец, може и ежедневно. Понякога е много 

по-лесно да се смени изцяло водата, отколкото да се мъчите да 

избистрите помътнялата стара вода  и да хабите скъпи химикали и 

средства за това. 

1.Изпразване и почистване: 

- Изключете захранването на Outdoоr SPA. 

- Отворете източващия кран. 

- Изчакайте докато Outdoоr SPA се изпразни. 

- Отворете частично входящият кран и с дезинфекциращ непенлив 

почистващ препарат измийте ваната на Outdoоr SPA. 

2. Пълнене с вода: 

- След като сте измили и дезинфекцирали добре ваната, затворете 

изходящият кран и отворете напълно входящия, докато се напълни с 

вода до маркера на скимера; 

- Включете захранването. (НИКОГА НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ 

ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ ДА СТЕ НАПЪЛНИЛИ С ВОДА ДО 

НЕОБХОДИМОТО НИВО! ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 

НЕПОПРАВИМИ ПОВРЕДИ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ НА 

ВАШЕТО Outdoor SPA) 

 

III. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА 

 

1. Изключете Outdoor SPA от захранването. 

2. Филтърът е разположен в скимера. Предният панел на скимера се 

сваля с леко приплъзване нагоре. Издърпайте тавичката(механичен 
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груб филтър). Филтърът се сваля, като се завърти на 90° обратно на 

часовниковата стрелка докато се извади. 

3.  Изплакнете филтърът със силна струя за да го почистите. На всеки 

няколко месеца може да е необходимо да накисвате филтъра в 

почистващ препарат. Изплаквайте добре от препарата преди да 

върнете филтъра в скимера. 

4. Монтирайте филтъра по обратния ред. 

5. Включете захранването. 

 

 

IV. ХИМИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВОДАТА 

1. Не е необходима! 

2. Вграденият озонатор окислява водата и унищожава бактериите! 

3. Ако имате проблеми с чистотата на водата, обърнете се към 

компанията обслужваща Вашето Outdoоr SPA! 

 

 

V. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА 

 

 
 
 

1. Дисплеят се активира , когато се   включи ел.захранването.  

2. Натиснете ключа за подводната лампа / подводното осветление / 

веднъж – за да я активирате . Извършете действието отново – за 

изключване. Ако бъде забравена, същата ще се изключи след 4 часа! 

3. Водната помпа и нагревателя , могат да бъдат активирани , само 

когато водното ниво – достигне зададените параметри / установената 
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позиция . Автоматично ще се деактивират , когато нивото на водата 

спадне .  

4. Контрол на температурата(26-40°C) 

Дисплеят показва температурата на водата в момента. При натиска не 

на един от бутоните „Топло”или „Студено” се показва температурата, 

която е зададена за достигане! Със същите бутони настройвате 

желаната от Вас температура и след като след 3 сек. дисплеят загасне 

температурата е запаметена! 

5. Режими на работа: 

- Стандартен режим. На контролният панел свети индикация 

„STANDART” При този режим се включват циркулационната помпа 

и озонаторът. На контролният панел трепти надпис „heater”, това 

продължава 1 минута, докато системата извърши тест на 

температурата, след което нагревателят започва да функционира. 

Надписът „heater”вече свети непрекъснато! Това продължава до 

достигане на зададената температура, след което се изключва. На 

всеки 30 минути системата мери температурата и при необходимост 

дозагрява водата! 

- Икономичен режим. На контролният панел свети индикация 

„ECONOMY” Ако не е зададена температура ще мига надпис “Еcn” 

Системата ще измери температурата към момента и ще я възприеме 

за желана, т.с. няма да се загрява водата. Препоръчваме преминаване 

към тоси режим след първоначално загряване в режим 

„STANDART” При режим„ECONOMY”  нагревателят работи само в 

моментите, когато се извършва филтрация. Филтрацията се 

извършва по стандартно зададената програма! 

- SLEEP MODE. На контролният панел свети индикация „SLP” . 

Режим в който се поддържа темп 10°С. Зада се избегне замръзване на 

системата. Филтрацията се извършва по стандартно зададената 

програма! 

 (СМЯНАТА НА РЕЖИМИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА С ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 

НАТИСКАНЕ НА БУТОН „ТОПЛО” ИЛИ„СТУДЕНО” И СЛЕД ТОВА 

БУТОН „РЕЖИМ”!) 

6.Филтрираща система (Системата работи независимо от избраният 

режим на работа)! 

Помпата за водна циркулация и озонаторът работят от 08.00-10.00 и от 

20.00-22.00  Има опции за промяна на тези цикли, но обикновено се 

прилагат при изделия предназначени за публично ползване. 

Филтрирането на водата спомага за предпазване от бактерии и 

нечистоии . При стартиране на всеки филтрационен цикъл за 1мин. се 

включват всички устройства(Помпи и Компресор) за да продухат 

застоялата в тръбите вода! 
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6. Хидромасаж. Изделието разполага с две хидромасажни помпи, които 

се управляват от два отделни бутона означени като „Jets1” и “Jets2”. 

Също така има и въздушен компресор управляван от бутон „Blower”. 

Ползващите могат да правят комбинации според личните си 

предпочитания. Устройствата обикновенно се самоизключват след 15 

мин. непрекъсната работа! За всяко място в  джакузито е предвиден и 

по един регулатор на въздуха в масажните дюзи(работят на принципа 

на дюза на Вентури)! Желателно е да се регулират когато помпите на 

функционират)! 

 

7. Настройка на време: 

При първоначално пускане на изделието на дисплея ще се изпише „SET 

TIME” Натискате бутона “ВРЕМЕ” и след това „РЕЖИМ” и с бутоните 

„ТОПЛО” „СТУДЕНО” настройвате времето. След приключване 

натискате бутона ВРЕМЕ” и часът е запаметен! 
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