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NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando se instalar e/ou se estiver a utilizar este equipamento elétrico, devem ser sempre tidas em consideração certas precauções básicas de segurança, incluídas as seguintes

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES
PERIGO
• Risco de afogamento acidental (especialmente crianças com menos de 5 anos) Deverá ter muito cuidado, para
evitar o acesso não autorizado ao spa por parte de crianças. Isto pode ser feito através da supervisão de um
adulto, que proteja os meios de acesso, ou instalando um dispositivo de proteção de segurança no spa. Para
evitar acidentes durante o uso do spa, certiﬁque-se de que as crianças são mantidas sob constante supervisão.
• Risco de afogamento. Inspecionar regularmente a cobertura do spa para veriﬁcar que não haja fugas, desgaste
prematuro nem rasgões, danos ou sinais de deterioração. Nunca utilizar uma cobertura gasta ou daniﬁcada, pois
não proporcionaria o nível de proteção necessário a ﬁm de prevenir o acesso não vigiado de crianças ao spa.
• Risco de sofrer lesões. Os encaixes de sucção neste spa têm o tamanho adequado correspondente ao ﬂuxo de
água especíﬁco criado pela bomba. Caso precise de substituir os encaixes de sucção ou a bomba, certiﬁque-se
de que as taxas do ﬂuxo são compatíveis. Nunca coloque o spa em funcionamento se os encaixes de sucção
estiverem partidos ou em falta. Nunca substitua um encaixe de sucção com uma taxa inferior à taxa do ﬂuxo
assinalada no encaixe de sucção original.
• Risco de sofrer lesões. Substituir imediatamente o ﬁo de ligação à tomada se estiver em mau estado. Não
enterrar nem ocultar o ﬁo de ligação à tomada. Não use extensões elétricas.
• Risco de sofrer choques elétricos. Não permitir a utilização de nenhum aparelho elétrico como, p. ex., luzes,
telefones, rádios ou televisões, num espaço inferior a 11,5 pés (3,5 m) de distância do spa ou de qualquer banho
de águas quentes.
• Risco de sofrer choques elétricos. Não utilizar o spa quando estiver a chover, a trovejar ou houver relâmpagos.

AVISOS
• O aparelho elétrico do spa deve ser alimentado através de um disjuntor diferencial de corrente resid ual não
superior a 30 mA.
• O spa elétrico inclui um dispositivo portátil de corrente residual com uma corrente nominal residual de
funcionamento que não excede os 10 mA. Se ocorrer uma fuga de corrente superior a 10 mA, o dispositivo de
corrente residual é ativado e corta a alimentação. Nesse caso, retire a ﬁcha da tomada e pare imediatamente
de usar o spa. Tem de contactar o centro de reparação local para assistência e/ou reparação do produto.
• Qualquer peça que contenha componentes sob tensão elétrica superior a 12 V deverá ﬁcar inaces sível a
quem estiver no interior do spa, exceto os componentes fornecidos com proteção contra tensões extra baixas.
• Todas as instalações elétricas devem cumprir os requisitos das normas nacionais.
• As peças que contenham componentes elétricos, exceto os dispositivos de controlo remoto, têm de ﬁcar
localizados ou ﬁxos de forma que não possam cair para dentro do spa.
• A ﬁm de reduzir os riscos de lesões, não permitir que as crianças utilizem este artigo a não ser que estejam
permanentemente sob vigilância.
• As crianças não devem utilizar spas ou banhos de águas quentes sem a supervisão de um adulto.
• A ﬁm de reduzir os riscos de afogamento das crianças, vigiá-las permanentemente. Após cada utilização
colocar e bloquear a cobertura do spa.
• A ﬁm de reduzir os riscos de lesões/doença:
a) A água num spa nunca deve exceder os 40°C (104°F). A temperatura da água entre 38°C (100°F) e 40°C (104°F)
é considerada segura para um adulto saudável. São recomendadas temperaturas da água mais baixas para
crianças pequenas e quando a utilização do spa exceder os 10 minutos. Recomendamos que se aconselhe com
um médico antes da utilização.
b) Tendo em conta que temperaturas da água excessivas têm um elevado potencial de risco de provocar lesões
fetais durante os primeiros meses de gravidez, qualquer mulher grávida ou possivelmente grávida deve limitar a
temperatura da água do spa e a utilização e consultar um médico.
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AVISOS
c) O utilizador deverá veriﬁcar a temperatura da água antes de entrar no spa.
d) A utilização de álcool, drogas ou medicamentos antes de ou durante a utilização do spa pode conduzir a
situações como desmaios ou insensibilidade, com a consequente possibilidade de afogamento.
e) Pessoas com condições médicas deverão aconselhar-se com um médico antes de usarem o spa.
f) As pessoas que estiverem a fazer qualquer tipo de medicação e/ou tiverem um historial médico adverso, devem
consultar um médico antes de utilizarem um spa, uma vez que alguns medicamentos podem induzir efeitos de
sonolência, enquanto que outros podem afetar o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e a circulação.
g) Evite colocar a cabeça debaixo de água ou engolir a água do spa.
• As pessoas com doenças infecciosas não devem utilizar nem um spa, nem banhos de águas quentes.
• Para evitar lesões ter cuidado ao entrar ou sair do spa ou de um banho de águas quentes.
• As mulheres que estiverem grávidas ou que suspeitem de alguma gravidez devem consultar um médico antes de
utilizar um spa ou um banho de águas quentes.
• A água com uma temperatura superior a 38°C pode ser prejudicial para a saúde.
• Nunca utilizar um spa ou um banho de águas quentes imediatamente após qualquer exercício extenuante.
• A imersão prolongada num spa ou num banho de águas quentes pode ser prejudicial para a saúde.
• Se se estiver grávida, a permanência em água quente por um período de tempo prolongado pode causar prejuízos
ao feto. Medir a temperatura da água antes de entrar. Não entrar no spa se a água estiver a uma temperatura
superior a 100°F (38°C). Não permanecer no spa durante mais de 10 minutos.
• O calor do spa em conjunção com álcool, drogas ou medicamentos pode causar desmaios.
• Sair imediatamente no caso de se sentir desconfortável, indisposto, com tonturas ou sonolento. O calor do spa pode
causar hipertermia e desmaio.
• As causas, sintomas e efeitos da hipertermia podem ser descritos da seguinte forma: A hipertermia ocorre quando
a temperatura interna do corpo atinge um nível de vários graus acima da temperatura normal do corpo de 98.6°F
(37°C). Os sintomas da hipertermia incluem um aumento na temperatura interna do corpo, tonturas, letargia,
sonolência e esmorecimento. Os efeitos da hipertermia incluem a falta de sensibilidade ao calor, a falta de
reconhecimento da necessidade de sair do spa ou do banho de águas quentes, o desconhecimento do perigo
iminente, de causar danos ao feto em mulheres grávidas; a incapacidade física para sair do spa ou do banho de
águas quentes e uma insensibilidade resultante num perigo de afogamento.
• A utilização de álcool, drogas ou medicamentos pode fazer aumentar muito o risco de hipertermia fatal em banhos de
águas quentes e spas.
• Adicionar sempre químicos à água, nunca adicionar água aos químicos. Adicionar água aos químicos pode causar
uma grande quantidade de vapores ou reações violentas e perigosos salpicos de químicos.
• Nunca saltar ou mergulhar num spa ou em qualquer corpo com água de pouca profundidade.
• Deve ser montado e desmontado somente por adultos.
• Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou
instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem
supervisão.
• Durante a utilização nenhum aparelho elétrico deve ser colocado acima do nível do banho.
• Manter a ﬁcha deste aparelho a mais de 4m de distância do spa e a uma altura de, no mínimo, 1,2m.
• Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou fazer qualquer ajuste no
produto, e em dias chuvosos.
• Não enterre o ﬁo elétrico. Coloque o ﬁo onde não possa ser daniﬁcado por cortador de grama, cerca elétrica, e outros
equipamentos.
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AVISOS
• Se o ﬁo estiver daniﬁcado, ele deve ser substituído pelo fabricante, um agente de serviços ou uma
pessoa igualmente qualiﬁcada para evitar riscos. Nas reparações e/ou operações de manutenção
utilizar exclusivamente peças sobresselentes originais.
• Mantenha sempre a ﬁcha seca. É absolutamente proibido efetuar a ligação com a ﬁcha
molhada!
• A ﬁcha do spa tem de ser ligada diretamente apenas a uma tomada ligada à terra proveniente de
uma instalação elétrica ﬁxa.
• Para reduzir o risco de choque elétrico e fogo, não use extensões elétricas, cronômetros,
adaptadores e conversores de plugues para conectar a unidade na fonte elétrica; providencie uma
tomada apropriada.
• Não tente plugar ou desplugar este produto enquanto estiver de pé dentro da água ou com suas
mãos molhadas.
• Não deixar o spa vazio por longos períodos de tempo. Não exponha o Spa diretamente à luz do sol
por um longo período de tempo.
• Quando o aparelho não estiver em uso por um longo período de tempo, tal como no inverno, o
conjunto do spa deve ser desmontado e guardado.
• Não deixar que a água se congele dentro do spa. Não ligar o spa quando a água estiver congelada.
• Não utilizar o spa se se tiver daniﬁcado durante o transporte de entrega e/ou funcionar mal. Contactar
o serviço de assistência técnica da Intex para obter instruções sobre a melhor forma de proceder.
• Nunca utilizar o spa quando se estiver sozinho nem permitir que outros o utilizem sozinhos.
• Nunca deitar água diretamente no spa com uma temperatura superior a 104°F (40°C).
• Manter todos os animais afastados do spa para evitar qualquer dano.
• Não adicionar nem óleo nem sais de banho à água do spa.
• O spa tem de ﬁcar instalado sobre uma superfície nivelada, plana e macia que seja capaz de suportar
o peso máximo correspondente ao spa cheio de água e quatro adultos; peso 2500 lbs (1136 kg).
6 adultos: 3500 Ibs (1592 kg).
• É necessário instalar um sistema adequado de escoamento em volta do spa para o caso de ocorrer
qualquer transbordo ou derramamento da água.
• Por razões de segurança, use acessórios fornecidos exclusivamente pelo fabricante do spa.
• Não é adequado para uso público/comercial e/ou aluguer doméstico.
• Toda a informação relativa à instalação, limpeza e manutenção encontra-se nos parágrafos
apresentados em baixo neste manual.
• Nunca coloque objetos de metal na superfície do canal embutido na base de controlo.
Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Estes avisos, instruções e
orientações de segurança abordam alguns riscos comuns da recreação na água, mas eles não
podem cobrir todos os riscos e perigos em todos os casos. Tenha sempre cuidado, bom senso e bom
julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas. Guardar para futuras referências.
Segurança para não nadadores
• Supervisão contínua, ativa e vigilante de nadadores e não nadadores por um adulto competente é
necessária em todos os momentos (lembrando que as crianças menores de cinco anos estão em
maior risco de afogamento).
• Designar um adulto competente para supervisionar a spa cada vez que ela estiver sendo usado.
• Quando a spa não estiver em uso, ou não vigiada, remova todos os brinquedos da spa e seus
arredores para evitar atrair as crianças para a spa.
Dispositivos de segurança
• Deverá ser usada uma cobertura de segurança ou outro dispositivo de proteção de segurança,
ou todas as portas e janelas (quando aplicável) devem ser fechadas, para evitar um acesso não
autorizado ao spa.
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AVISOS
• Barreiras, coberturas para spas, alarmes de spa, ou dispositivos de segurança semelhantes são
auxiliares úteis, mas não são substitutos para a supervisão contínua e competente de um adulto.
Equipamento de segurança
• Tenha um telefone e uma lista de números de telefone de emergência perto da spa.
O uso seguro da spa
• Incentivar a todos os usuários, especialmente as crianças a aprender a nadar.
• Aprenda sobre Suporte Básico de Primeiros Socorros (Ressuscitação Cardiopulmonar - CPR) e
atualizar este conhecimento regularmente. Isso pode fazer a diferença, no caso de uma emergência.
• Instrua todos os usuários da spa, incluindo as crianças, o que fazer em caso de emergência.
• Nunca mergulhe o corpo em água rasa. Isso pode levar a lesões graves ou a morte.
• Não usar a spa sob efeito de álcool ou medicamentos que podem diminuir a utilização segura da
spa.
• Quando a capa da spa estiver sendo utilizada, removê-los completamente da superfície da água
antes de entrar na spa.
• Proteger os ocupantes da spa contra doenças relacionadas com a água, mantendo a água da spa
tratada e praticando uma boa higiene. Consulte as diretrizes de tratamento de água do manual do
usuário.
• Armazene produtos químicos fora do alcance das crianças.
• Fixe a sinalização de segurança fornecida no spa, ou no espaço de 2 metros do spa numa posição
visível.

AVISOS
• Este artigo está munido de um disjuntor diferencial na extremidade do cabo elétrico. O disjuntor diferencial tem de
ser testado antes de cada utilização. Não utilizar o spa se o disjuntor diferencial não funcionar adequadamente.
Desligar o cabo elétrico até ter identiﬁcado a falha e ater corrigido. Contactar um eletricista credenciado para
corrigir a avaria. Não fazer nenhuma ponte (bypass) no disjuntor diferencial. O disjuntor diferencial não contém
peças suscetíveis de serem reparadas. A abertura do disjuntor diferencial anulará a sua garantia.
1. Ligue a unidade a uma tomada elétrica com ligação à terra.
2. Premir o botão de RESET no disjuntor diferencial.
3. Ligar o equipamento elétrico do spa.
4. Premir o botão “TEST” do disjuntor diferencial. O indicador do
disjuntor diferencial deve apagar-se e o equipamento elétrico
deve desligar-se. Se a luz piloto do disjuntor diferencial não se
apagar e o equipamento elétrico não se desligar, o disjuntor
diferencial está avariado. Não utilizar o spa. Contactar um
eletricista credenciado para corrigir a avaria.
5. Premir o botão de RESET no disjuntor diferencial. A luz piloto
do disjuntor diferencial deve acender-se. Se a luz piloto do
disjuntor diferencial não se acender o disjuntor diferencial está
avariado. Não utilizar o spa. Contactar imediatamente um
eletricista credenciado para corrigir a avaria.

RESET
RESET

REINICIE

TEST
TEST

RESET

TEST
TEST

TESTE

CUIDADO
• Para evitar qualquer perigo devido a um reajuste acidental do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser
acionado através de um dispositivo externo de ligação, como um temporizador, ou ligado a um circuito ligado e
desligado pelos serviços públicos com regularidade.
• Manter as características químicas da água de acordo com as instruções do fabricante.
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REFERÊNCIA DAS PARTES
Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para
familiarizarse con las piezas.
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NOTA: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reﬂete o produto atual. Não é escala.
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REFERÊNCIA DAS PARTES (continuação)
Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para
familiarizarse con las piezas.

CIRCULAR
NO
PEÇAS

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
4 ADULTOS 6 ADULTOS
13032

13032

OCTÓGONO
QUANTIDADE

4 ADULTOS 6 ADULTOS

1

BASE DE CONTROLO

1

2

BASE DA DOBRADIÇA DA COBERTURA LATERAL

2

12771D 12771D

2

12771D 12771D

3

FIXADOR DA DOBRADIÇA DA COBERTURA LATERAL

2

12772D 12772D

2

12772D 12772D

4

COBERTURA LATERAL DA BASE DE CONTROLO

2

12770D 12770D

2

12770D 12770D

5

PAINEL DE CONTROLO

1

13035

13035

1

13035

13035

6

CHAVE PARA O PARAFUSO DO PAINEL DE CONTROLO

1

11053

11053

1

11053

11053

7

MANGUEIRA DE INSUFLAÇÃO DA COBERTURA DO SPA

1

11830

11830

1

11830

11830

8

ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING) DO DISPOSITIVO DE CONTROLO DE ENTRADA/SAÍDA DO SPA

2

11699

11699

2

11699

11699

9

ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING) DO DISPOSITIVO DE CONTROLO DA ENTRADA DE AR DO SPA

1

11687

11687

1

11687

11687

10

BUJÃO DE DRENAGEM DO SPA

1

11995

11995

1

11995

11995

11

ADAPTADOR PARA A VÁLVULA DE DRENAGEM DO SPA

1

13036

13036

1

13036

13036

12

INVÓLUCRO DO CARTUCHO DO FILTRO

1

11798

11798

1

11798

11798

13

CARTUCHO DO FILTRO

2

11692

11692

2

11692

11692

14

TAMPA DO INVÓLUCRO DO CARTUCHO DO FILTRO

1

11797

11797

1

11797

11797

15

BUJÃO DA ENTRADA/SAÍDA

3

11739

11739

3

11739

11739

16

CUBA DO SPA

1

10068

12842

1

11880W 12302W

17

COBERTURA DO SPA

1

1

11878W 12303W

18

EMPOLA INSUFLÁVEL DA COBERTURA DO SPA
(PRÉ-INSTALADA NA COBERTURA DO SPA)

1

11689

12108

1

11884

12114

19

FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO

1

11717

12109

1

11933

12110

20

DISPENSADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS

1

12735

12735

1

12735

12735

21

CINTAS PARA EFETUAR TESTES

1

11855

11855

1

11855

11855

22

CHAVE

1

11742

11742

1

11742

11742

23

NÚCLEO DA VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE AR

1

24

ADAPTADOR DA MANGUEIRA (PRÉ-INSTALADO COM Nº 7)

1

12773

12773

1

12773

12773

25

CONEXÃO MACHO DA FIVELA

6

11994

11994

8

11994

11994

26

CONEXÃO FÊMEA DA FIVELA

6

11993

11993

8

11993

11993

27

TAMPA DE SAÍDA PARA DESIFLAR

1

28

ADAPTADOR DA MANGUEIRA PARA DESIFLAR

1

12774

12774

1

12774

12774

29

MOTOR DO FILTRO DO SPA

1

12778

12778

1

12778

12778

11841W 12107W

12589D 12589D

12775D 12775D

1

PEÇA DE REPOSIÇÃO N°

1

1

13032

13032

12589D 12589D

12775D 12775D

Quando solicitar peças de reposição, certiﬁque-se de citar o modelo e número da peça.
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Voltagem / Frequência / Fase
Capacidade máxima de lugares sentados:
Capacidade da água:

220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH
4 adultos
6 adultos
210 gal (795 L)
290 gal (1098 L)
Circular: 57/77 in (145/196 cm) Circular: 65/85 in (165/216 cm)
Octógono: 59/79 in (150/201 cm) Octógono: 66/86 in (168/218 cm)

Diâmetro interior/exterior:
Altura:
Soprador de bolhas de ar:
Taxa de ﬂuxo da bomba de ﬁltragem:
Potência do aquecedor:
Amplitude da temperatura:
Aumento da temperatura:
Quantidade de expulsão de bolhas” Bubble Jets:
Pressão de ar recomendada para a cuba do spa:

28 in (71 cm)
800 W
460 gal/hr (1,741 L/hr)
2,200 W
10ºC – 40ºC (50ºF – 104ºF)
1.5-2.5ºC/hr (3ºF – 4.5ºF/hr)
1-2ºC/hr (2ºF – 3.5ºF/hr)
140
170
0.083 bar (1.2 psi)

Banda de radiofrequência: 2408~2476MHz
Potência de transmissão: 10dBm
Banda de Wiﬁfrequência: 2412~2484MHz
Potência máxima de transmissão: 100mW
Informação sobre a exposição à radiação das frequências de rádio:
Este equipamento encontra-se em conformidade com os limites de exposição à radiação deﬁnidos para um
ambiente sem controlo. Este equipamento deverá ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm
entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não pode ser colocado nem utilizado juntamente com qualquer
outra antena ou transmissor.
Spa insuﬂável, portátil, acima do chão, ligado por cordas com bomba, aquecedor, soprador, tratamento de águas
duras incorporado e painel de controlo.
NOTA: O equipamento de spa tem um sistema completo de ligação à terra que também está em contacto com a
água do spa. Pode acontecer uma pessoa criar eletricidade estática que é descarregada quando tocar na água.
Não obstante, qualquer choque elétrico sofrido deverá ser analisado por um técnico qualiﬁcado antes de usar o
spa. Desligue o spa da alimentação até que a causa seja determinada e qualquer ação corretiva seja completada.
A Intex Development Company Limited declara por este modo que este SB-HWF20 se encontra em conformidade
com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

AVISOS
Risco de incêndio: Este aparelho necessita de um mínimo de 13 Amperes. A maioria dos circuitos
domésticos são de 13 a 16 Amperes. Se o disjuntor disparar, veriﬁcar que não estejam ligados outros
aparelhos de grande consumo no mesmo circuito ao que está ligado o spa. Não use extensões
elétricas. Desenrole o ﬁo antes da utilização. Nunca coloque a ﬁcha em materiais combustíveis.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Preparação do local e requisitos
• O spa pode ser instalado dentro de casa ou no exterior. Somente para uso residencial.
• Certiﬁque-se de que a área é resistente à água, nivelada, plana e sem objetos aﬁados, tanto debaixo, como na
sua proximidade do spa.
• Ligue o spa a uma tomada corretamente localizada com uma classe de proteção IPX4 ou superior e que permita
um acesso fácil para fazer testes periódicos no dispositivo de corrente residual.
• Garantir que haja um espaço suﬁciente à volta do spa para ter um pleno acesso ao equipamento do spa para
manutenção e/ou assistência técnica.
• A área deve facilitar a drenagem adequada para poder guardar o spa durante longos períodos de tempo.
Consulte as normas locais e nacionais quanto aos requisitos de eliminação da água do spa.
• Para reduzir o ruído, não instale o spa imediatamente ao lado de paredes.
• A área deverá estar ao alcance do abastecimento de água fresca, em conformidade com as normas locais da
água, e os parâmetros deverão ser ajustados de acordo com secção da química e equilíbrio da água do spa no
manual, antes de usar o spa.
• Consulte as leis e normas locais quanto à instalação do spa no interior e/ou exterior.
NOTA: Antes de montar e encher o spa de água, certiﬁque-se de que a área onde o spa é instalado se encontra
dentro do alcance do seu router Wi-Fi. A área não deverá ter paredes/redes de metal nem outros objetos que
interﬁram ou reduzam o sinal Wi-Fi.
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)
Requisitos adicionais para instalação dentro de casa
• Veriﬁcar que o chão possa suportar o peso completo do spa cheio e com o número máximo de ocupantes
para que está previsto. Veriﬁcar este requisito através de um empreiteiro qualiﬁcado ou de um engenheiro
de estruturas.
• Veriﬁcar que o chão seja resistente à água e que a superfície não seja escorregadia. Não instalar o spa
sobre tapetes ou outros materiais que possam ser daniﬁcados pala humidade ou pela condensação.
• Não instalar o spa dentro de casa num andar superior ao rés-do-chão devido à possibilidade de que
ocorram danos produzidos pela água ou pela humidade.
• A humidade é um efeito colateral natural da instalação do spa no interior de casa. O aposento deve ser
adequadamente ventilado para permitir a evaporação da humidade. Instalar um sistema de ventilação a
ﬁm de prevenir o excesso condensação e/ou de humidade na divisão.
Requisitos adicionais para instalação no exterior
• O proprietário do spa pode ter de cumprir leis locais ou estatais relativas à segurança de crianças,
barreiras de segurança, iluminação e outros requisitos de segurança. Consultar as autoridades locais de
licenciamento de construções civis para obter informações mais detalhadas.
• Veriﬁcar que a superfície esteja nivelada, seja plana, macia e suﬁcientemente forte para suportar o peso
completo do spa cheio e com o número máximo de ocupantes para que está previsto.
• Não instalar o spa sobre relva, terra ou lama, uma vez que isto aumenta a quantidade de detritos que
entram no spa e podem daniﬁcar o fundo do spa.
• Não expor o spa à radiação direta do sol por longos períodos de tempo. Forneça uma proteção do
sol, como uma sombrinha, tenda, toldo ou caramanchão.
• É possível instalar e deixar o spa no exterior a uma temperatura não inferior a 4°C (39°F) desde que a
temperatura da água no interior do spa seja superior a 4°C (39°F) e a água no interior do sistema de
circulação, da bomba e dos tubos não ﬁque congelada. Colocar um “tapete isolante de temperatura” entre
o fundo do spa e o solo a ﬁm de prevenir a perda de calor pelo fundo do spa e para proporcionar uma
melhor retenção do calor. Não use o spa se a temperatura ambiente ou da água for de 4 °C ou inferior.

Instalar o spa através de, pelo menos, 2 pessoas.
1.
2.

Mover a embalagem completa para o local selecionado. Não arrastar a tina do spa pelo chão, pois
poder-se-ia daniﬁcar e provocar fugas. Abrir o cartão com cuidado uma vez que o mesmo pode ser
novamente utilizado para guardar o spa a longo prazo ou quando não estiver em utilização.
Expor todas as peças no chão e veriﬁcar que não falta nenhuma. No caso de encontrar peças faltantes
ou daniﬁcadas contactar o serviço de assistência técnica Intex mais próximo, de acordo com a lista
fornecida numa falha em separado com a denominação “Centros de Assistência Técnica Autorizados”.

Carregamento e instalação do painel de controlo do spa
1. Certiﬁque-se de que a parte traseira do painel de controlo (5) e a superfície do canal embutido na base
de controlo estão limpas e secas.
2. Certiﬁque-se de que a base de controlo está ligada e que o DCR foi testado. Coloque o painel de controlo
(5) no canal embutido na base de controlo para carregar a bateria incorporada (veja ilustração 1). Para
mais detalhes, consulte a secção do funcionamento do “Painel de controlo do spa”.
3. Leva cerca de 3 horas a carregar a bateria do painel de controlo por completo. Quando a bateria do
painel de controlo estiver completamente carregada, pode colocar o painel de controlo no topo da parede
do spa (veja ilustração 2.1). Para retirar o painel de controlo do spa, levante o trinco enquanto puxa o
painel de controlo para fora do suporte (veja ilustração 2.2).

5

2.1

1

2.2

1

5
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)
Sistema Opcional de Compensação potencial
Dependendo das normais locais de regulação, solicite a um eletricista qualiﬁcado para conectar o terminal
equipotencial do Spa com um condutor (ﬁo), com uma área nominal de 2,5 mm² até 6mm² ao terminal de
potencial doméstico. (Cabos não incluídos)

Inﬂar
Insuﬂar a parede da tina do Spa
1.

2.

Retirar o tecido do fundo (19) e estendê-lo por cima da área desimpedida. Em seguida estender o forro
do spa e apontar a válvula de drenagem em direção a uma área de drenagem apropriada.
NOTA: Abrir a proteção de fundo com as bolhas voltada para baixo sobre a área limpa onde você
pretende montar o seu Spa.
Vire a cobertura lateral da base de controlo (4) para revelar a saída de enchimento do soprador de ar.
Puxe o trinco para fora para abrir a cobertura, insira o adaptador da mangueira (24) com a mangueira,
e volte a ﬁxar o trinco no adaptador da mangueira para o ﬁxar no respetivo lugar (veja ilustração 3).

3

2

3

4
5

1

3.

Desenrosque a tampa da válvula de ar no spa para
aceder à haste voltada para cima para proceder ao
enchimento. Inserir a outra extremidade da mangueira
de insuﬂação (7) na válvula e rodar para a direita para a
bloquear nessa posição (veja ilustração 4).

4
1

2

7
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)
4.

5.

Prima o botão
para ligar primeiro os botões do
para inﬂar a
painel de controlo. Pressione o botão
lona do Spa por 8 a 10 minutos até ﬁcar ﬁrme ao toque,
mas não dura (veja ilustração 5 & 6).
IMPORTANTE: Não insuﬂar demasiado nem utilizar
nenhum compressor de ar de alta potência para
proceder â insuﬂação.
Premir o botão
para parar.

5

IMPORTANTE: Para evitar danos no motor do soprador de ar,
nunca bloqueie a saída do soprador de ar durante o enchimento.

6

6.

Voltar a colocar a tampa da válvula de ar.
A tampa está concebida para ser aparafusada e
23
desaparafusada. Nunca exercer demasiada força pois
poder-se-ia causar o desprendimento completo da
válvula do sistema interno de insuﬂação. Veja-se o
22
capítulo “Aperto da válvula de ar da tina do spa” para
fazer a manutenção da válvula.
NOTA: Se houver a necessidade de substituir o novo
núcleo da válvula de liberação de ar (23) devido ao
desgaste, use a chave fornecida (22) para desparafusar o
núcleo da base da válvula. Insira o núcleo de substituição
e aperte com a chave. Certiﬁque-se de que o núcleo está ﬁrmemente apertado (veja ilustração 7).

7

Insuﬂar a empola da cobertura do spa

8

1.

Abrir a válvula de insuﬂação e inserir a mangueira de
insuﬂação (7) na válvula; premir
para insuﬂar a
7
parede da tina do spa até que ﬁque ﬁrme ao tato mas
sem ﬁcar dura (veja ilustração 8).
2. Desligar a mangueira de insuﬂação (7) da saída do ar
do soprador de insuﬂação e da válvula.
3. Coloque a rosca da mangueira de inﬂar de volta, feche
a válvula de inﬂar.
NOTA: Se existir a necessidade de adicionar algum ar à
parede da tina do spa ou à empola da cobertura do spa depois de terem sido instalados, consultar os
capítulos “Insuﬂar a parede da tina do spa” e “Insuﬂar a parede da tina do spa” acima. A cobertura inﬂável é
pré-instalada no interior da tampa do Spa. Caso haja necessidade de reinstalar a cobertura inﬂável, coloque
a cobertura inﬂável desinﬂada dentro da tampa do Spa antes de inﬂa-la.
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)
Desinﬂar
Para a parede da tina do spa:
1.
2.
3.

9

Desaparafusar a tampa para aceder à haste, empurrar a haste para
dentro e rodar 90 graus para a direita, para a ﬁxar na posição inferior
(veja ilustração 9).
Uma vez que o esvaziamento estiver completo, empurrar a haste para
dentro e rodar 90 graus para a esquerda para voltar a colocá-la na
posição de insuﬂação.
Voltar a colocar a tampa da válvula de ar.
NOTA: Para esvaziar o spa para o guardar, consulte a secção
“ARMAZENAMENTO”.

Para a empola de ar da cobertura:
1.
2.

Puxar a tampa da válvula para fora e apertar a válvula na base até esvaziar todo o ar.
Fechar e meter novamente a válvula para dentro

IMPORTANTE
A sua banheira com spa vem com a nova “válvula de libertação da pressão do ar” que liberta
automaticamente o ar em excesso quando a pressão interna da banheira com spa se encontrar entre
os 1.5 – 2.5 psi (0.103 – 0.172 bar) enquanto mantém as funções originais de enchimento e esvaziamento.

Válvula de liberação de ar.

Inﬂar o SPA pela manhã.

Temperaturas mais frias
à noite faz o SPA parecer
menos inﬂado.

O ar se expande no calor
do meio-dia e a pressão do
ar correcta é restabelecida.

O ar se expande no calor do
meio-dia. A válvula de
liberação de ar entra e libera o
excesso de ar.
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)
Instalação da Unidade de Controlo do Spa
1.

2.

Ligar a unidade de controlo à tina do spa (veja ilustração 10). Apertar à mão os conectores com ﬁrmeza.
Não utilizar ferramentas para apertar.
NOTA: Nunca ﬁxe acessórios externos que não sejam fornecidos com o kit no spa ou unidade base de
controlo, pois isso anula a garantia.
Volte a colocar as coberturas laterais (4) da base de controlo (veja ilustração 11).

CUIDADO: Não se sentar, encostar-se cobrir ou colocar qualquer objeto por cima da unidade de controlo do spa.
10

3.
4.
5.

Prender invólucro do cartucho do ﬁltro no interior da grelha da saída da
tina do spa (posição inferior) (veja ilustração 12). Inﬂar a lona do Spa
antes de instalar os acessórios da bomba ﬁltro.
Antes de encher com água veriﬁcar que as tampas das válvulas de
drenagem do fundo estejam bem fechadas tanto do lado de dentro,
como do lado de fora.
Encher a tina do spa com água doce a um nível entre o MIN e o MAX
marcados na parte interior da parede do spa. Não encher demasiado
o spa. Nunca mova a lona do Spa com água no interior e/ou com a
base de controle ligado ao Spa, isto pode daniﬁcar o Spa ou a base
de controle.

11

12

AVISOS: Nunca deitar água diretamente no spa com uma
temperatura superior a 40°C (104°F). É recomendável to
encher a tina do spa com água morna a ﬁm de que o
aquecimento seja mais rápido e se economize energia.
6.

7.

Colocar a cobertura e a empola de ar do spa (pré-instalada na cobertura
do spa) por cima da cuba do spa e veriﬁcar que as ﬁvelas da cobertura estão fechadas utilizando a chave de
aperto fornecida.
IMPORTANTE: Inspecionar regularmente a cobertura do spa para veriﬁcar que não haja fugas, desgaste
prematuro nem rasgões, danos ou sinais de deterioração. Nunca utilizar uma cobertura daniﬁcada.
Certiﬁque-se de que a base do spa está ligada numa tomada num local adequado, e prima o botão
bno painel de controlo para ativar o aquecedor. Consulte
para ligar o painel de controlo. Prima o botão
a secção de funcionamento do “Painel de controlo do spa”.

Cobertura do spa

Note-se que os fechos de ﬁxação da tampa são ﬁvelas. Duas chaves são fornecidas no saco plástico, com
os acessórios e outros manuais. Cada ﬁvela é marcada com símbolos "bloqueado" e "desbloqueado" para
uma fácil utilização: coloque a chave na abertura da ﬁvela e gire-a para a posição bloquear ou desbloquear
o fecho. Para garantir a segurança de acesso não autorizado, sempre colocar a tampa no Spa quando não
estiver em uso e tranque todas as ﬁvelas. Sempre mantenha as chaves fora do alcance das crianças. No
caso de você perder as chaves, você pode usar qualquer chave de fenda de tamanho semelhante para
bloquear ou desbloquear as ﬁvelas.
Quando o spa for usado, a cobertura deverá ser colocada numa área limpa e seca, caso contrário, pode
apanhar sujidade e bactérias. Não deverá colocar as coberturas nas mesas ou plataformas de madeira,
devido ao risco de manchar a madeira. Recomendamos a utilização de um elevador da cobertura, um
dispositivo de suporte ou parecido, para garantir que a cobertura, especialmente o lado virado para a água,
não entra em contacto com o chão ou com qualquer superfície suja.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
PAINEL DE CONTROLO DO SPA

C
D
E

B

A
F
G
H

A:
B:
C
D:
E:
F:
G:
H:

Botão de Ligar/Desligar
Botão de Bloquear / Desbloquear
Indicador da bateria do painel de controlo
Botão para a produção de bolhas
Botão do ﬁltro de água
Botão de aumento
Botão de diminuição
Mostrador LED

Botão de Ligar/Desligar: Uma vez que o aparelho esteja ligado, use este botão para ativar os
botões do painel de controle. Pressione este botão para desligar todas as funções atualmente ativas.
Botão de Bloquear / Desbloquear: Prima e mantenha premido este botão durante 3 segundos para
bloquear/desbloquear os botões de controlo. Se se esquecer de bloquear os controlos do teclado,
o sistema bloqueia-o automaticamente passado 1 minuto de inatividade. O ícone no visor ﬁca verde
quando estiver bloqueado.
Indicador da bateria do painel de controlo: O indicador da bateria ﬁca verde quando estiver
completamente carregado, e ﬁca vermelho quando tiver de ser carregado, piscando a vermelho
quando estiver no modo de carregamento.
Botão para a produção de bolhas: Utilizar este botão para ativar o sistema de massagem, que se
desliga automaticamente após 30 minutos. A luz por cima do botão das bolhinhas ﬁca verde quando
activado.

CUIDADO: Não utilizar o sistema de bolhas quando a cobertura estiver colocada, o ar
pode-se acumular no interior do spa e causar danos irreparáveis e ferimentos físicos.

Botão do ﬁltro de água: Este botão liga e desliga a bomba do ﬁltro. O ícone do ﬁltro da água no
visor ﬁca verde quando estiver ativado, e pisca 002H, que são as horas de funcionamento mínimas
predeﬁnidas. Prima de novo para aumentar o tempo predeﬁnido de 002H, 004H a 006H. Premir o
botão após o número máximo de horas (006H) desliga a bomba do ﬁltro, e o visor LED apresenta a
temperatura da água do spa. Se tiver selecionado demasiadas horas, continue a premir para repetir o
ciclo. Quando deﬁnir o tempo de funcionamento, o visor LED deixa de piscar passados 10 segundos e
a bomba do ﬁltro começa a funcionar. O ciclo repete-se à mesma hora todos os dias para o número de
horas selecionadas.
Se o sistema de aquecimento for ativado, sobrepõe-se à função do tempo predeﬁnido da bomba do
ﬁltro.
Para visualizar o tempo predeﬁnido enquanto a bomba do ﬁltro estiver a funcionar, prima o botão
. O visor pisca brevemente as horas predeﬁnidas durante 10 segundos e depois volta a apresentar
o tempo de funcionamento restante. Para ajustar o tempo predeﬁnido, prima duas vezes o botão
até que o visor pisque, e repita os passos anteriores.
NOTA: O tratamento de água embutido funciona automaticamente em conjunto com o sistema de
ﬁltragem.
Botões de ajuste: Prima os botões de aumento ou diminuição para ajustar as deﬁnições da função
desejada. Prima e mantenha premido o botão para aumentar ou diminuir rapidamente os números.
Mostrador LED: Uma vez ligado o mostrador LED indica automaticamente a temperatura atual da
água.
Se o painel de controlo (5) estiver ativado e afastado do acoplador de carregamento da base de
controlo, o visor LED ﬁca branco passados 5 minutos. Prima qualquer botão para continuar o
funcionamento do painel de controlo.
Veriﬁque sempre o indicador da bateria do painel de controlo. Recarregue o painel de controlo após
cada utilização.

AVISOS
NUNCA utilizar o spa se temperatura da água indicada for superior a 104°F (40°C).
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (continuação)
PAINEL DE CONTROLO DO SPA

I

J

K

I: Botão para aquecer
J: Botão do temporizador de ligação do
aquecedor (HST)
K: Botão do temporizador de duração do
aquecedor (HDT)

Botão para aquecer: Utilizar este botão para ativar o sistema de aquecimento. Prima
ou
para deﬁnir a
temperatura da água desejada. O aquecedor aquece continuamente até que a temperatura da água atinja a temperatura
deﬁnida, e depois mantém essa temperatura. Isto é obtido através do reinício automático do aquecedor sempre que
a temperatura da água descer 1 a 2 ºC abaixo da temperatura deﬁnida. Quando o ícone da chama no visor estiver
vermelho, o sistema de aquecimento está ativado. Quando o ícone da chama muda para verde, a água está à temperatura
programada. Depois, o sistema de aquecimento entra no estado inativo, mas o sistema de ﬁltragem continua a circular a
água constantemente, a não ser que seja desligado manualmente. Se o sistema de aquecimento for reativado, a bomba
do ﬁltro reinicia em simultâneo.
NOTA: Para fazer parar o sistema de ﬁltragem enquanto o sistema de aquecimento está parado, premir primeiro o botão
com o símbolo de uma chama e depois o botão do ﬁltro. Premir o botão de aquecimento apenas enquanto o aquecedor
estiver no modo de descanso desliga apenas o sistema de aquecimento, e o sistema de ﬁltragem funciona durante
mais um minuto antes de se desligar, ou continua com as horas de funcionamento predeﬁnidas da bomba do ﬁltro. Para
desligar o aquecedor durante o aquecimento, prima o botão da chama.
IMPORTANTE: As seguintes condições provocarão um aquecimento lento da água.
• A temperatura ambiente é inferior a 50ºF (10ºC).
• A velocidade do vento no exterior é superior a 8-12 mph (3.5-5.4 m/s).
• A função de produção de bolhas de ar está ativada quando se está a aquecer a água do spa.
• O spa não está corretamente coberto com a respetiva tampa quando a água está a aquecer.
Botão do temporizador de ligação do aquecedor (HST): Use este botão para selecionar uma futura hora de início
para o sistema de aquecimento. Prima este botão e depois prima
ou
para deﬁnir o número de horas que deseja
atrasar o início do sistema de aquecimento, de 000 a 120 horas. O ícone pisca a vermelho durante alguns segundos e
depois permanece vermelho. A informação apresentada no visor LED alterna entre as horas restantes antes da ligação
do aquecedor e a temperatura da água. Quando o temporizador da contagem decrescente chegar a 000, o sistema de
aquecimento começa a funcionar. Para desativar a função a qualquer altura, basta deﬁnir o tempo HST de volta para 000.
Para reajustar as horas predeﬁnidas, prima duas vezes o botão HST e ajuste as horas com os botões
e
.
Exemplo 1: São 21:00 de segunda-feira e deseja que o spa esteja quente na noite de sexta-feira. Dê 24 horas para que
o spa aqueça (modelo para 4 pessoas de cerca de 1,5-2,5 ºC por hora). Assim, o aquecedor deverá ser deﬁnido para ser
ligado na quinta-feira à noite. Com o spa ligado, prima primeiro o botão do Calor e deﬁna a temperatura desejada. Prima o
botão HST e depois
ou
até que 072 horas seja apresentado. O aquecedor começa a funcionar passadas 72 horas
(quinta-feira às 21:00) e continua a funcionar até que a temperatura desejada seja atingida. Depois, o aquecedor alterna
entre ligado e desligado para manter a temperatura deﬁnida, até ser desligado. Para desligar o aquecedor, prima o botão
da chama.
Botão do temporizador de duração do aquecedor (HDT): Use este botão para selecionar o tempo desejado de
funcionamento do sistema de aquecimento. Prima este botão e depois prima
ou
para deﬁnir o número
de horas que deseja que funcione antes de se desligar automaticamente, de 000 a 048 horas. O ícone pisca a vermelho
durante alguns segundos e depois permanece vermelho. O sistema de aquecimento funciona apenas durante as horas
que forem predeﬁnidas. O temporizador tem prioridade sobre a temperatura. Assim, o aquecedor desliga-se quando o
tempo HDT terminar, não obstante a temperatura predeﬁnida da água do spa ter sido atingida ou não. Durante a função
HDT, a informação apresentada no visor LED alterna entre as horas restantes de funcionamento do aquecedor e a
temperatura da água. Repita os passos anteriores para reprogramar esta função. Para desativar a função a qualquer
altura, basta deﬁnir o tempo HDT de volta para 000. Para reajustar as horas predeﬁnidas, prima duas vezes o botão HDT
e ajuste as horas com os botões e .
Exemplo 2: Tal como no exemplo 1 apresentado acima, mas em vez de desligar manualmente o aquecedor quando
terminar, deseja que este se desligue automaticamente na noite de sábado às 21:00. Após correr os passos apresentados
no exemplo 1, prima o botão HDT e depois o botão ou para selecionar 048 horas. O aquecedor funciona de
quinta-feira às 21:00 até sábado às 21:00.
NOTA: Se deﬁnir ambos os temporizadores HST e HDT, o visor LED alterna primeiro entre o tempo restante antes de
ligar o aquecedor e a temperatura da água, até que o temporizador HST termine e o aquecedor seja ativado. De seguida,
o visor LED alterna entre o tempo HDT restante e a temperatura da água, até que o temporizador HDT também termine.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (continuação)
PAINEL DE CONTROLO DO SPA

M

L: Botão de mudança de graus centígrados para graus
fahrenheit e Botão de emparelhamento/conexão Wi-Fi
M: Indicador LED de Wi-Fi

L
Botão de mudança de graus centígrados para graus fahrenheit: A temperatura pode ser
mostrada quer em graus fahrenheit, quer em graus centígrados. Por defeito o sistema está
deﬁnido para graus centígrados.
NOTA: A temperatura por defeito é de 20°C (68°F). A programação da temperatura vai de 10°C
(50°F) a 40°C (104°F).
Botão de emparelhamento/conexão Wi-Fi: Prima este botão durante 5 segundos para iniciar a
ligação Wi-Fi do spa com o seu telemóvel.
Estado do indicador LED de Wi-Fi:
• PIsca lentamente: Emparelhamento do painel de controlo do spa ao seu dispositivo móvel
efetuado com sucesso.
• Pisca rapidamente: Sinal Wi-Fi do router desligado.
• Sempre ligado: Na fase do modo de emparelhamento
• O indicador LED permanece ligado durante 2 minutos quando o painel de controlo nunca
tiver sido emparelhado a um dispositivo móvel e estiver ligado. No espaço destes 2 minutos.
O painel de controlo é emparelhado ao dispositivo móvel. Se não for emparelhado no espaço
de 2 minutos, o indicador LED desliga-se. Toque no botão de emparelhar/conectar para
repetir o processo de emparelhamento.
Guia de Conﬁguração da Spa Management App da Intex®
O controlo da aplicação Wi-Fi permite-lhe ligar/desligar qualquer função no seu spa e agendar remotamente
uma utilização futura, mesmo quando não estiver em casa, a partir do seu telemóvel ou tablet.

Código QR
da aplicação
Wi-Fi

Requisitos do sistema e do router Wi-Fi
O hardware da base de controlo do spa comunica através de uma rede de 2.4GHz
que suporta tecnologia sem ﬁos 802.11b/g/n. O hardware não suporta redes 5GHz.
Recomendamos que desligue a sua rede 5GHz durante o processo de conﬁguração da
aplicação de gestão do spa e de emparelhamento.

Emparelhamento/Conexão Wi-Fi
Para um emparelhamento Wi-Fi de sucesso na primeira vez entre o painel de controlo sem ﬁos do spa e o
seu dispositivo móvel, certiﬁque-se de que:
• Mantém o painel de controlo sem ﬁos no acoplador de carregamento da base de controlo do spa.
• A área onde o spa é instalado encontra-se dentro do alcance do router Wi-Fi. A área não deverá ter
paredes/redes de metal nem outros objetos que interﬁram ou reduzam o sinal Wi-Fi.
• Desligue primeiro os dados móveis (2G, 3G, 4G e LTE) no seu dispositivo móvel, e certiﬁque-se de
que o seu dispositivo móvel está ligado ao seu router Wi-Fi antes de emparelhar o dispositivo com o
painel de controlo do spa. Certiﬁque-se de que a força do sinal Wi-Fi está no máximo, indo à Internet
com o seu dispositivo móvel, usando a rede Wi-Fi conectada, e certiﬁque-se de que a velocidade de
carregamento da página web é rápida.
• Siga a sequência passo-a-passo apresentada abaixo.
1) Leia o código QR da aplicação Wi-Fi existente na etiqueta na base de controlo, ou neste manual, para
instalar a aplicação. Também pode descarregar a “Intex Spa Management App” a partir da sua App
store.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (continuação)
2) Toque no botão
no painel de controlo do spa para ligar o spa, e certiﬁque-se de que a base de
controlo do spa está ligada.
3) Abra a aplicação, crie uma nova conta (para quando utilizar pela primeira vez) e aceda ao controlo da
aplicação Wi-Fi.
4) Em “Meus dispositivos”, toque em “+” para adicionar o spa à sua lista de dispositivos. Veja ilustração A.
5) Toque no botão de emparelhamento
no painel de controlo do spa durante 5 segundos até que o
indicador LED Wi-Fi acenda sem piscar, para começar o emparelhamento Wi-Fi com o seu dispositivo
móvel. Veja ilustração B - C.
6) Selecione o seu router sem ﬁos e insira a palavra-passe do router Wi-Fi, De seguida, toque em
“Seguinte”. Veja ilustração D.
7) Toque no botão “Adicionar” para adicionar o spa à sua lista de dispositivos. Veja ilustração E.
8) Aparece um ícone do *spa no ecrã com o seguinte estado:
OFFLINE

“OFFLINE” com um ponto vermelho à frente

Vermelho

falha na ligação Wi-Fi.

ONLINE

“OFFLINE” com um ponto verde à frente
dispositivo móvel e painel de
controlo do spa emparelhados com sucesso no mesmo sinal de router Wi-Fi.

Verde

ONLINE

“ONLINE” com um ponto azul à frente
dispositivo móvel e painel de
controlo do spa emparelhados com sucesso, mas não no mesmo sinal de
router Wi-Fi.

Azul

9) Toque no ícone do spa para começar a usar a Spa Management App. Veja ilustração F.
*NOTA: Todas as imagens servem apenas de ilustração. O tamanho, forma e funcionalidade podem
variar.
Meus dispositivos

Conﬁguração do dispositivo

Ligação Wi-Fi

Adicionar dispositivo

Meus dispositivos
O meu dispositivo

O meu dispositivo

ONLINE

Nome Wi-Fi: ******
Estado do Wi-Fi: Wi-Fi ligado
Prima o botão de
emparelhamento
no
seu dispositivo durante 5
segundos para emparelhar
o dispositivo.

Toque no ícone [+] para
adicionar dispositivos INTEX

Ilustração A.

Ilustração B.

ID MCU: ******

SPA********

BSSID: ******
Palavra-passe
........

Nome do dispositivo: ******
Endereço de IP do dispositivo: ******
SSID do Wi-Fi: ******

Seguinte

Seguinte

Adicionar

Ilustração C.

Ilustração D.

Ilustração E.

Ilustração F.

Como partilhar o seu dispositivo:
Em “Meus Dispositivos”, toque no ícone das deﬁnições (
) dentro do ícone “Spa”, e toque em “+” ao
lado de “Partilhar dispositivo”, depois insira um novo endereço de e-mail registado.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (continuação)

Exemplos de conﬁguração da função do aquecedor
Temperatura
deﬁnida a
(ºC/ºF)

40/104

40/104

40/104

40/104

HST

000H

000H

012H

012H

HDT

Ação

000H

As funções HST e HDT estão desligadas. O sistema de
aquecimento tem de ser ativado manualmente premindo
o botão (
). Para mais detalhes, consulte a secção
“Painel de controlo do spa”. O aquecedor continua a
aquecer continuamente até que a temperatura seja
atingida, e depois mantém essa temperatura.

005H

Ligue o aquecedor e deﬁna o tempo de funcionamento
até que o aquecedor se desligue. O aquecedor continua
a aquecer continuamente até que a temperatura seja
atingida, e depois mantém essa temperatura até que
as 5 horas do tempo de funcionamento terminem, não
obstante a temperatura da água atingir ou não os 40 ºC.

005H

Ligue o aquecedor algum tempo numa temperatura
deﬁnida, e deﬁna o tempo de funcionamento até que o
aquecedor se desligue. O aquecedor é ligado passadas
12 horas e continua a aquecer continuamente até
que a temperatura seja atingida, e depois mantém
essa temperatura até que as 5 horas do tempo de
funcionamento terminem, não obstante a temperatura da
água atingir ou não os 40 ºC.

000H

Ligue o aquecedor algum tempo (em horas) numa
temperatura deﬁnida. O sistema de aquecimento é
ligado passadas 12 horas e continua a aquecer até
que a água atinja os 40 ºC, e depois mantém essa
temperatura. Quando a temperatura da água do spa
descer 1-2 °C abaixo da temperatura deﬁnida, o sistema
de aquecimento é reiniciado. Quando o ícone da chama
no visor ﬁcar vermelho, o sistema de aquecimento é
ativado. Quando o ícone da chama ﬁcar verde, a água
está na temperatura deﬁnida. O sistema de aquecimento
entra no modo de descanso e o sistema de ﬁltragem
continuará a funcionar sem parar.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (continuação)
Função

Ligar

Desligar

A informação apresentada no visor LED alterna entre



O tempo restante da bomba do ﬁltro e a temperatura da água






O tempo restante HST e a temperatura da água











Primeiro o tempo HST restante e temperatura da água.
Depois, o tempo HDT restante e temperatura da água.




O tempo restante HDT e a temperatura da água


NOTA: Mantenha o painel de controlo do spa a menos de 5 metros da base de controlo, para
garantir um bom sinal de transmissão sem ﬁos.
O painel de controlo do spa é resistente à água, mas não foi criado para ser completamente
submerso. Não coloque o painel de controlo dentro de água. A submersão pode fazer com que
entre água no painel, causando danos na parte eletrónica.

CONSELHOS PARA MINIMIZAR A PERDA DE CALOR E O CONSUMO DE ENERGIA
1) Mantenha sempre a cobertura do spa colocada para minimizar a perda de calor durante o
aquecimento do spa entre utilizações (mas não durante a utilização). Certiﬁque-se de que a
cobertura ﬁca bem colocada, de acordo com as instruções do fabricante, para maximizar o
isolamento. Recomendamos que a cobertura, quando não for usada, seja mantida afastada
do chão, para a manter limpa (especialmente a superfície em proximidade com a água do
spa). A cobertura deverá ser guardada num local adequado, onde não possa ser daniﬁcada
ou causar danos.
2) Veriﬁque a temperatura da água e considere baixá-la quando habitualmente o spa não é
utilizado.
3) Dependendo das condições externas, considere desligar o aquecimento por completo se
não usar o spa durante um longo período de tempo (quando o spa tiver esta opção, mas
mantém a desinfeção residual e valores do pH).
4) Tenha em conta que a temperatura confortável durante a utilização pode ser inferior à
temperatura máxima de segurança.
5) Use o pano para isolar do chão, fornecido, para colocar debaixo do spa e minimizar a perda
de calor através do fundo do spa.
6) Mantenha os ﬁltros limpos para preservar as condições de funcionamento adequadas para a
bomba e para evitar a substituição e reaquecimento desnecessários da água.
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CÓDIGO LED
Leitura LED

E81

E90

CAUSA

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Falha no sinal de transmissão

• Reinicie o DCR e recomece tudo de novo.
• Coloque o painel de controlo a menos de 5 metros da
unidade da base de controlo.
• Prima e mantenha premido o botão POWER durante 5
segundos para desligar e carregar de novo o painel.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.

Não há ﬂuxo de água

• Ligue e desligue a unidade de controle.
• Veriﬁcar que a tampa da grelha de saída esteja
limpa e isenta de obstruções.
• Limpar ou substituir o cartucho; consultar a
secção Manutenção e Arrumação.
• Veriﬁcar que as conexões de entrada e saída
da tina do spa e a bomba de ﬁltragem não
estejam obstruídas.
• Manter a água do spa adequadamente limpa
e desinfetada para garantir a limpeza e a
desobstrução do cartucho do ﬁltro.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.
• Se a temperatura do ar ambiente estiver abaixo
dos 4°C (39°F), recomendamos não utilizar o spa.
• Ligue e desligue a unidade de controle, adicionar
alguma água quente para aumentar a
temperatura da água do spa em 5°C (41°F); em
seguida premir o botão
para aquecer a água
até à temperatura desejada.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.
• Ligue e desligue a unidade de controle.
Quando a água esfriar, ligue o RCD e reiniciar
tudo novamente.
• Desligar o sistema de aquecimento e premir os
botões do ﬁltro e dos jatos para baixar a
temperatura da água.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.
• Ligue e desligue a unidade de controle. Ligar o
disjuntor diferencial e reiniciar todo o processo.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.

E94

A temperatura da água é
demasiado baixa

E95

A temperatura da água é
demasiado alto

E96

Erro de sistema

E97

Extintor com pó químico seco

• Fale com o Apoio ao Cliente de Intex.

E99

Sensor da temperatura da água partido

• Fale com o Apoio ao Cliente de Intex.

END

DESLIGADO

Depois de 72 horas de aquecimento
contínuo, a bomba vai hibernar
• Premir o botão do ﬁltro de água para reativar
automaticamente. A função de
a bomba de ﬁltragem.
aquecimento rápido está desativada.
• Prima qualquer botão para reativar o painel de controlo.
• Reinicie o DCR, recomece tudo de novo e carregue de
A bateria no painel de controlo
novo o painel de controlo.
está gasta ou no modo de
•
poupança de energia à espera de Certiﬁque-se de que a superfície entre a parte traseira
ser colocada no canal embutido na do painel de controlo e o canal embutido na base de
controlo está limpa, seca e sem obstruções.
base de controlo.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.
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PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO

AVISOS
Sempre desconecte este produto da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou
fazer qualquer ajuste no produto.
Manutenção da água

O proprietário do spa deve controlar regularmente o estado sanitário da água e cumprir o seu calendário de manutenção
(diariamente, caso seja necessário). Adicionar desinfetante e outros produtos químicos para controlo das bactérias e vírus
presentes na água do spa. A manutenção do equilíbrio adequado da água através da utilização apropriada de desinfetantes
é o fator mais importante para maximizar a vida e a aparência da tina do spa, assim como para assegurar o ter uma água
limpa, saudável e segura. É importante utilizar a técnica adequada para testar e tratar a água do spa. Consultar o seu
técnico de químicos e desinfetantes para piscinas e spas, fazendo-lhe as perguntas necessárias sobre kits de teste e
procedimentos de teste.

CUIDADO: SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS
CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não adicionar químicos se o spa estiver ocupado. Isto pode causar irritação da pele ou dos olhos. As soluções de
cloro concentradas podem daniﬁcar tina do spa. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd.,
suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos
da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina.

Manutenção da água do spa e do cartucho

Proteger todos os ocupantes do spa se qualquer eventual doença relacionada com a água mantendo a água do spa limpa e
desinfetada. Praticar sempre uma boa higiene. Para garantir uma qualidade apropriada da água do spa seguir os seguintes
procedimentos:
1. Inspecionar e limpar o cartucho do ﬁltro todos os dias e substituir o cartucho do
13
ﬁltro de 3 em 3 dias.
a. Desaparafusar a caixa do cartucho da parede da tina do spa e retirar o
cartucho (veja ilustração 13).
b. Utilizar uma mangueira de jardim para lavar o cartucho. Se o cartucho
12
continuar sujo e descolorado deve ser substituído. Ter sempre à mão
cartuchos sobresselentes.
13
c. Voltar a instalar o cartucho limpo na caixa do cartucho e voltar a colocar a
14
caixa do cartucho na parede da tina do spa parede.
2. Troque a água Spa a cada 2 semanas. Consultar as secções “Drenagem da tina
do spa” e “Limpeza da tina do spa” para maiores detalhes.
3. Utilizar produtos químicos para manter as características químicas da água
apropriadas. Os danos no spa resultantes da utilização incorreta de químicos e
da gestão errada da água do spa não estão cobertos pela garantia.
4. Todos os ocupantes devem tomar duche antes de entrar no spa.

Equilíbrio químico da água

Manter o pH da água do spa a um nível entre 6,8 e 7,6; a alcalinidade total a um nível entre 60 e 120 ppm e um nível de cloro
2 to 4 ppm. Utilizar as cintas incluídas para os três diferentes modos de teste para testar as características químicas da água
do spa antes de cada utilização do spa e continuar a testar a água pelo menos uma vez por semana.
As tiras de teste pode testar os níveis de “Cloro livre”, “pH”, “Alcalinidade Total” e “dureza de cálcio” ao mesmo tempo:
1. Mergulhar a tira na água retirar imediatamente.
2. Segure a tira durante 15 segundos (não agite em excesso).
3. Checar os niveles de cloro, pH, alcalinidade com a escada de cores da etiqueta. Si é preciso pode ajustar a água.
NOTA: Veriﬁcar a data de validade do kit de testes dado que o resultado dos testes pode ser incorreto se o kit for utilizado
após essa data. Um pH baixo daniﬁcará a tina do spa e a bomba. Os danos resultantes do desequilíbrio químico não estão
cobertos pela garantia.
Utilizar o dispensador ﬂutuante para os produtos químicos incluído para administrar o cloro a água do spa [tamanho das
pastilhas químicas: inferior a 1” (2,5 cm) de diâmetro]. Add 1 tablete no Dispensador ﬂutuante para produtos químicos. Cumprir
sempre as instruções do fabricante do produto químico. Quando o spa estiver a ser utilizado retirar o dispensador de químicos
ﬂutuantes.
Nunca deixar que o cloro entre em contacto com a tina do spa se não estiver completamente dissolvido.
Passe toda a tubagem com água tratada, ativando a função das bolhas durante uma hora por dia.
IMPORTANTE: Premir o botão
do painel de controlo do spa para ligar o soprador de bolhas de ar e ajudar a dissolver
os químicos na água.
Nunca misturar os químicos uns com os outros. Adicionar os químicos à água do spa separadamente. Dissolver
completamente cada um dos químicos antes de adicionar o seguinte à água.
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EQUILÍBRIO E QUÍMICA DA ÁGUA DO SPA
Parâmetro
Clareza da água
Total Alcalinidade (TA) em mg/l
Cálcio (CaCO3) em mg/l
Cor da água
Turvação no FNU/NTU

Valoresa
Visualização nítida do fundo
60 - 120
150 - 250
não deverá ser observada
qualquer corb, c
Máx. 1.5
(de preferência, menos de 0,5)

diferença máxima de 20, quando
Concentração de nitratos acima do nível da água de enchimento em mg/l comparado com a concentração
de água de enchimento
Carbono orgânico total (COT) em mg/ld
Máx. 4.0
Potencial redox contra Ag/AgCI 3,5 m KCl em mV
Min. 650
Valor do pHe, f
6.8 - 7.6
Cloro ativo livre (sem ácido cianúrico) em
0.3 - 1.5g
Bromo em mg/l
2.0 - 4.0h
Quando usar desinfetantes alternativos, poderão ser tidos em conta outros parâmetros adequados.
a
b
c
d
e
f
g

Consulte as normas e orientações nacionais quanto a quaisquer desvios.
As fontes de água natural podem dar origem à coloração da água.
A coloração intencional da água está excluída.
Quando usar componentes orgânicos, este valor poderá ser superior.
Sujeito aos ﬂoculantes usados (se for o caso).
Quando o pH for superior a 7.5, o cloro ativo livre é inferior a 50%.
A concentração habitualmente recomendada de cloro livre em ambientes aquáticos é de 0,3 a 1,5 mg/l.
No entanto, para garantir a higiene da água no spa, quando a água for aquecida e o volume de água de
acordo com o rácio de utilizadores for baixo, é aceitável exceder temporariamente esta concentração com
dosagem manual, desde que a saúde do utilizador não seja comprometida. Assim, é aceitável um raio de
2,0 a 4,0 mg/l e também recomendado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA e pelo Centro de
Controlo de Doenças. Não use ácido cianúrico.
h Exceder temporariamente devido a uma dosagem manual e baixo volume da água de acordo com o rádio
de utilizadores também é aceitável, desde que a saúde do utilizador não seja comprometida.

Deverá prestar especial atenção ao tratamento químico da água, especialmente os limites de desinfetante e
controlo dos valores do pH. O uso de ozono ou UV, quando aplicável, deverá ser sempre acompanhado por
uma desinfeção residual com biocidas oxidantes (cloro ou bromo, ou outros produtos biocidas compatíveis
com as recomendações do fabricante).
A utilização inadequada de químicos pode dar origem à degradação, danos e outras imperfeições da
superfície do spa e outros componentes do spa (habitualmente, a descoloração dos materiais e corrosão das
partes de metal).
Cloro livre: é o cloro residual presente na água do Spa.
Resultado se muito baixo – Nível inadequado de desinfecção.
Resultado se muito alto – Causa problema de odor, pele e irritação nos olhos, corrosão de metais e outros
materiais.
PH: um valor que indica o quanto ácido ou básico está a água do Spa.
Resultado se muito baixo – Corrosão do metal, irritações em olhos, pele, destruição da alcalinidade.
Resultado se muito alto – Formação de acumulo de cálcio, água turva, ﬁltro menor/super aquecendo, irritação
de olhos e da pele, baixa eﬁciência do cloro.
Total Alcalinidade (TA): nível da resistência da água a o cambio do pH. Determina a velocidade para o pH
trocar.
Resultado se muito baixo – Corrosão do metal, irritações em olhos e pele. PH instável.
Resultado se muito alto – Formação de acumulo de cálcio, água turva, ﬁltro menor/super aquecendo, irritação
de olhos e da pele, alta demanda de cloro.
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EQUILÍBRIO E QUÍMICA DA ÁGUA DO SPA (continuação)
Cálcio (CaCO3): quantidade do Cálcio e magnésio dissolvido na água.
Resultado se muito baixo – Diﬁculdade de balanceamento da água, corrosão de componentes metálicos,
irritação de olhos e da pele e espuma na água.
Resultado se muito alto – Formação de acumulo de cálcio, água turva, irritação de olhos e da pele, diﬁculdade
de balanceamento da água e ﬁltro/aquecedor ineﬁciência.
Índice de saturação (SI): temperatura, concentração de cálcio, alcalinidade total e pH representam os
principais fatores que inﬂuenciam a formação de acúmulos de cálcio. A tendência da água para qualquer
forma de acumulação de cálcio ou corrosão é indicado pelo índice de saturação (SI):
SI = pH+TF+CF+AF-12.1
*Onde: TF = fator de Temperatura; CF = Fator de Cálcio; AF = Fator Total de Alcalinidade.
Temperatura da água
(ºC)
(ºF)
8
46
12
54
16
61
19
66
24
75
29
84
34
93
40
104

TF

Cálcio

CF

Total
Alcalinidade

AF

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

75
100
150
200
250
300
400
500

1.5
1.6
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3

50
75
100
150
200
300
400
--

1.7
1.9
2.0
2.2
2.3
2.5
2.6
--

Teste o pH da água, temperatura, dureza do cálcio e níveis totais de alcalinidade. Utilize os fatores
equivalentes na equação SI.
SI = 0, equilibrado
Se SI > 0, acumulação de cálcio ou condição da água turva.
Se SI < 0, corrosivo para os metais ou condições irritantes para olhos e pele.
O SI é considerado satisfatório quando o valor estiver dentro de -0,3 a +0,3. Zero é perfeito.

Ajuste da água do SPA
Como ajustar a composição química da água do Spa, quando os níveis estão fora do variação.
ATENÇÃO: Siga sempre as instruções do fabricante do produto químico, e as advertências de saúde e
perigo.

Ajuste de Alcalinidade Total (TA)
Retire a tampa do Spa para arejar a água e utilize as tiras de teste para veriﬁcar o nível químico. Em
primeiro lugar, veriﬁque se o nível de cloro na água está entre 2-4 ppm, uma vez o cloro vai afetar o
resultado do teste TA.
Se o nível de TA (e não de pH) for superior a 120 ppm, adicione o produto químico adequado para baixar
o nível de TA.
Se o nível de TA for inferior a 60 ppm, adicione o produto químico adequado para aumentar o nível de TA.
NOTA: Após o ajuste, testar novamente a água após 24 horas e ajustar novamente, se necessário.

pH Adjustment
Após a alcalinidade total diminuir para 120 ppm ou subir para 80 ppm, e o pH continuar alto ou baixo,
adicione o produto químico adequado para ajustar o nível do pH entre 6.8 e 7.6.

Ajuste da dureza do cálcio
Use as tiras de teste incluídas para veriﬁcar o nível de dureza da água, e ajuste-a com o produto químico
adequado.

AVISOS
Você deve lidar com todos os produtos químicos com cuidado e usar equipamento de
proteção pessoal extra, incluindo óculos de proteção e luvas. É muito importante para
não espirrar ácido em sua pele ou na roupa, e em seus olhos.
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MANUTENÇÃO
Drenagem da tina do spa
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Desligue a unidade de controle do Spa.
Ligar o adaptador da válvula de drenagem adaptador a uma mangueira de jardim
e apontar a outra extremidade da mangueira de jardim para uma área de drenagem
apropriada.
Retirar a tampa da válvula de drenagem para o lado de fora da tina do spa e ligar
o adaptador da válvula de drenagem à válvula de drenagem (veja ilustração 14).
A partir do lado de dentro da tina do spa, abrir a tampa da válvula de drenagem, a
água começará a correr para fora da mangueira de jardim.
Depois da água se ter escoado completamente, desligar a unidade de controlo da
parede da tina do spa. Levantar a parede da tina do spa do lado oposto àquele
onde se encontra o dreno, conduzindo qualquer quantidade de água remanescente
para o dreno e esvaziar completamente o spa (veja ilustração 15).
Fixe a mangueira de inﬂar (7) na saída de ar da unidade de controle.
, insira a mangueira de inﬂar na entrada/
Ligue o Spa e pressione o botão
saída da lona do Spa e na unidade de controle do Spa para secar toda a água no
sistema de tubulação (veja ﬁgura 16 e 17).
Utilizar uma toalha para limpar qualquer quantidade de água restante e humidade
que se encontre na tina do spa e na unidade de controlo.
Assegurar que a tina do spa e a respetiva unidade de controlo ﬁquem perfeitamente
secas.
NOTA: Os tampões em anexo (15) podem ser utilizados para tapar os conectores
de entrada e saída da água a partir do lado de dentro da tina do spa a ﬁm de
prevenir que a água possa sair.

14
1

11

2

15

16

7

Limpeza da cuba do spa
Se for visível alguma sujidade na água ou a água se tornar turva e até os produtos
químicos não a conseguirem aclarar, mudar a água e limpar a tina do spa. Consultar o
capítulo “Drenagem da tina do spa” sobre como drenar o spa.
Durante o esvaziamento retirar a caixa do cartucho do interior da parede da tina do spa,
limpá-los e/ou substituir o cartucho do ﬁltro. Utilizar uma esponja e uma solução de
detergente suave para limpar qualquer sujidade ou nódoas no interior da parede de
dentro do spa. Passar meticulosamente por água limpa antes de voltar a encher com
água limpa.
IMPORTANTE: Não utilizar palha-de-aço escovas duras ou produtos de limpeza
abrasivos.

17
7

Remoção do bioﬁlme
Consulte o seu proﬁssional local de spas quanto a produtos e aconselhamento para a remoção do bioﬁlme.

Como apertar a válvula de ar da tina do spa
Examinar o estado da válvula de ar da tina do spa para veriﬁcar que não haja perdas e/
18
ou fugas e apertá-la antes de cada utilização. Se houver fuga de ar através da válvula,
22
utilizar a chave fornecida (22) para apertar a válvula de ar da seguinte forma:
1. Veriﬁcar que a tina do spa esteja desinsuﬂada; abrir a tampa da válvula de ar e
inserir a chave (22) no corpo da válvula de ar (veja ilustração 18).
2. Com uma mão, segurar a parte de trás da base da válvula de ar, pelo lado de
dentro da parede da tina e rodar a chave (22) no sentido do movimento dos
ponteiros do relógio.
IMPORTANTE: Nunca apertar a base da válvula de ar quando o spa estiver a ser
utilizado ou com água. Apenas utilize a chave da válvula de ar se a válvula estiver solta ou com vazamento ao redor.
Não aperte a válvula de ar: apertar demasiadamente a válvula poderá daniﬁca-la. Basta garantir que a válvula de ar
esteja bem instalada e sem vazamentos.

Cobertura do spa
Inspecionar regularmente a cobertura do spa para veriﬁcar que não haja fugas, desgaste prematuro nem rasgões, danos
ou sinais de deterioração. Nunca utilizar uma cobertura gasta ou daniﬁcada, pois não proporcionaria o nível de proteção
necessário a ﬁm de prevenir o acesso não vigiado de crianças ao spa.
Limpe periodicamente o interior e exterior da cobertura com uma esponja e uma solução adequada que inclua uma
desinfeção adequada (10 mg por litro de cloro livre). Não utilize palha de aço, escovas duras ou produtos de limpeza
abrasivos.
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MANUTENÇÃO (continuação)
Em redor do spa
Áreas de relaxamento em redor do spa, onde ande descalço, deverão ser limpas regularmente. Nenhuma da
água de limpeza deve entrar no spa ou no ciclo da água do spa. A sujidade e os agentes de limpeza têm de
ser passados cuidadosamente por água, para uma zona de drenagem em redor do spa.

Reparação da tina e da empola de ar da cobertura
Utilizar o remendo fornecido para reparar qualquer furo:
•
Limpar e secar minuciosamente a área a ser reparada.
•
Retirar o papel de proteção colocado no remendo e fazer bastante pressão sobre o remendo colocado
sobre o furo. Alisar a superfície para remover qualquer bolha de ar que se encontre debaixo do remendo.

GUARDANDO POR UM LONGO PERÍODO
Em regiões sujeitas a temperaturas negativas, drene, limpe, desmonte e armazene adequadamente o spa e
respetivos componentes no interior quando a temperatura descer abaixo dos 4 ºC.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Drenar e limpar o spa seguindo as instruções das secções “Drenagem da tina do spa” e “Limpeza da tina
do spa”.
Proceder de maneira inversa para desinsuﬂar e desmontar a tina do spa, a unidade de controlo do spa e a
empola da cobertura do spa.
Para desinﬂar a lona e a capa de proteção:
19
a) Abra a tampa de saída para desinﬂar (27) com a chave
parafuso inclusa (6) (veja ilustração 19).
1
b) Insira o adaptador da mangueira para desinﬂar (28) na saída.
27
c) Insira a mangueira para inﬂar (7) no adaptador da mangueira
para desinﬂar (28).
6
d) Insira a outra extremidade da mangueira para inﬂar dentro da
válvula de ar da lona ou na válvula da capa de proteção
inﬂável.
2
28
e) Pressione o botão bolha de ar
para desinﬂar.
f) Quando tiver terminado de desinﬂar reverter os passos acima
e certiﬁque-se de que a tampa de saída para desinﬂar (27)
esteja bem presa.
Atenção: Utilizar exclusivamente para os ﬁns descritos neste
manual. Manter a mangueira de insuﬂação afastada da água ou
3
de pequenos objetos quando a função de deﬂação está ativada
para evitar danos no motor de insuﬂação.
Veriﬁcar que todos os componentes e acessórios do spa estejam
7
minuciosamente limpos e secos antes de guardar o spa. Deixar a
tina do spa secar ao sol, durante uma hora antes de a dobrar.
Dobrar a tina do spa sem apertar e evitar qualquer canto ou esquina aﬁada, cortante ou pontiaguda a ﬁm
de evitar danos ou a existência de fugas no forro da tina do spa.
Preparação de cartuchos adicionais para utilização posterior.
Guarde o spa e acessórios no interior, num local seco, com a temperatura controlada entre 0 ºC e 40 ºC.
Use a embalagem original para guardar a piscina.
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GUIA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES
PROBLEMA

CAUSA

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

SEM DISPLAY/
• O Spa está desconectado ou
UNIDADE DE
desligado.
CONTROLE DO SPA • O plugue do cabo do painel de
NÃO FUNCIONA
controle está solto.
• Falha de energia.
• O disjuntor diferencial disparou e
desligou o circuito.
• O disjuntor diferencial está partido.

• Veriﬁque se o Spa está conectado e ligado.
• Veriﬁque se o plugue do cabo do painel de
controle está ﬁrmemente ligado a tomada em
cima da base de controle.
• Veriﬁcar a alimentação elétrica.
• Reiniciar o disjuntor diferencial.
• Contatar o centro de serviços Intex.

DISJUNTOR
DESARMOU

• Disjuntor abaixo da classiﬁcação.
• Disjuntor sobrecarregado.
• Uma falha elétrica na linha.

• Garanta a correta classiﬁcação do disjuntor.
• Providenciar um disjuntor apenas para
alimentação da tomada do Spa.
• Chame um eletricista qualiﬁcado para corrigir a
falha elétrica.

NÃO AQUECE
ADEQUADAMENTE

• A temperatura programada é
demasiado baixa.
• O cartucho do ﬁltro está sujo.
• A temperatura da água diminuirá
durante o modo STANDBY do
aquecedor.
• O elemento de aquecimento está
avariado.

• Aumente a temperatura e coloque a tampa do Spa.
• Limpar ou substituir o cartucho do ﬁltro na altura
apropriada.
• Se o sistema de aquecimento estiver em modo de
STANDBY (modo de espera), premir duas vezes o
botão com o símbolo de uma chama para aquecer a
água até à temperatura programada.
• Contatar o centro de serviços Intex.

O SOPRADOR DE
• A bomba está demasiado quente.
BOLHAS DE AR NÃO
FUNCIONA

• Desligue e desplugue o Spa. Deixar esfriar e
reiniciar tudo de novamente.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.

BOMBA FILTRO
NÃO ESTÁ
FUNCIONANDO

• Limpar ou substituir o cartucho do ﬁltro na altura apropriada.
• Veriﬁcar e limpar a entrada e saída de ﬁltragem regu larmente.
• Contatar o centro de serviços Intex.

• O cartucho do ﬁltro está sujo.
• Entrada e/ou saída está obstruída.
• O motor da bomba ﬁltro falhou.

A ÁGUA NÃO ESTÁ • O Cartucho não foi conectado
LIMPA
corretamente.
• O tempo de ﬁltragem não é suﬁciente.
• O cartucho do ﬁltro está sujo.
• A manutenção da água não é a adequada.
• Entrada e/ou saída está obstruída.

•
•
•
•

OS ADAPTADORES DA • Uma característica do PVC é que,
BOMBA NÃO ESTÃO
com o tempo, se modiﬁca a sua
NIVELADOS COM OS
aparência, o que é normal.
ADAPTADORES DO SPA

• Elevar a bomba com um pedaço de madeira ou
com outro tipo de material isolante ou isolado
para colocar os adaptadores da bomba ao
mesmo nível que os adaptadores do spa.

A TINA ADQUIRIU
UMA FORMA
ESTRANHA

• Não exponha o Spa diretamente à luz do sol por
um longo período de tempo.
• Controlar a pressão de ar e libertar ar caso seja
necessário. Quando o tempo está muito quente é
necessário veriﬁcar se não será necessário ou
recomendável libertar alguma quantidade de ar.
Isto destina-se a evitar qualquer eventual dano
na tina.

• Demasiada pressão de ar sob uma
forte radiação solar direta.

Veriﬁque se o cartucho está corretamente conectado.
Aumentar a duração da ﬁltragem.
Limpar ou substituir o cartucho do ﬁltro na altura apropriada.
Manter a água do spa adequadamente limpa e desinfetada.
Consultar as instruções do fabricante do produto químico.
• Veriﬁque e limpe a entrada e saída de ﬁltragem regularmente.
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GUIA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES (continuação)
PROBLEMA
A TINA PERDE
PRESSÃO DE AR

CAUSA
• Tampa da válvula de ar está solta.
• Válvula de ar da base está solta.
• Existe um furo ou fenda na cuba do
spa.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
• Assegure-se que a rosca da válvula de ar esteja
bem fechada.
• Encha a lona do Spa com o ar, em seguida,
certiﬁque-se de que a válvula de ar esteja
apertada, consulte a seção “Fixação da válvula
de ar na lona do Spa”.
• Colocar uma solução de água com sabão numa
seringa e pulverizar sobre as linhas de junção.
Se houver alguma fuga ver-se-á o ar a borbulhar.
Depois de localizar o furo limpar e secar a área
da fuga e aplicar o remendo fornecido com o spa.

VAZAMENTO ENTRE • As conexões de entrada/saída da
• Apertar as conexões das entradas e das saídas.
OS CONECTORES
unidade de controlo do spa não estão • Cobrir o anel de vedação (o-ring) com uma
película de petróleo geliﬁcado para ﬁcar à prova
DA LONA DO SPA E
devidamente apertadas.
CONECTORES DA • Falta o anel de vedação (o-ring) de
de água.
alguma entrada ou saída da unidade • Remova a grade de dentro do Spa com uma
UNIDADE DE
chave de fenda, assegure-se o anel de vedação
CONTROLE
de controlo.
“O” da entrada/saída esteja colo cado, limpo e em
perfeito estado.
• Componentes da base de controle
O SPA É MUITO
não estão conectados com ﬁrmeza.
BARULHENTO
SOMENTE NO MODE • O chão onde a base de controle
encontra-se, não está nivelado e
DE FILTRAGEM
ﬁrme.
• Avaria do motor do ﬁltro do Spa.

• Certiﬁque-se de painel de controle, a tampa
traseira e as entradas/saídas estão bem
conectadas.
• Certiﬁque-se de que o chão esteja nivelado, ﬁrme
e liso.
• Substituir o motor do ﬁltro por um novo.

A PRESSÃO DO AR • O-ring do adaptador da mangueira em
É FRACA DURANTE
falta.
O ENCHIMENTO
• O adaptador da mangueira de
enchimento não está bem apertado.
• A ligação entre o adaptador da
mangueira e a saída de enchimento
do soprador, e entre a mangueira de
enchimento e a válvula de enchimento
estão soltas.
• Falha no soprador de ar.

•
•
•
•

AS BOLHAS DE AR
NÃO ESTÃO TÃO
FORTES COMO
ANTERIORMENTE

• Certiﬁque-se de que o o-ring está bem colocado.
• Aperte todas as porcas à mão.
• Use o remendo de reparação fornecido para
reparar qualquer furo.
• Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.

• O-ring em falta entre a saída do ar
da base de controlo e as ligações de
entrada do ar do spa.
• A porca de ligação do ar não está
bem apertada.
• A passagem do canal das bolhas de
ar no spa está partida ou a verter.
• Falha no soprador de ar.

Certiﬁque-se de que o o-ring está bem colocado.
Aperte/volte a instalar o adaptador da mangueira.
Aperte à mão durante o enchimento.
Se o problema persistir, contactar o centro de
assistência técnica da Intex.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA APLICAÇÃO WI-FI
PROBLEMA
FALHA NO
EMPARELHAMENTO/
LIGAÇÃO WI-FI
DURANTE
A PRIMEIRA
CONFIGURAÇÃO

CAUSA

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

• A base de controlo do spa • Apenas compatível com os seguintes modelos: SB-HWF10, SB-HWF20,
não suporta a função da
SC-WF10 ou SC-WF20, impresso na etiqueta das especiﬁcações elétricas
aplicação Wi-Fi. Modelo
da base de controlo do spa.
errado.
• Certiﬁque-se de que o painel de controlo sem ﬁos do spa tem o ícone do
• O painel de controlo sem
sinal Wi-Fi
.
ﬁos do spa não suporta a
função da aplicação Wi-Fi. • Certiﬁque-se de que a base de controlo do spa e o painel de controlo sem
ﬁos são ambos compatíveis e suportam a função da aplicação Wi-Fi.
• Contacte o Centro de Reparação da Intex.
• Versão errada do
dispositivo móvel

• Certiﬁque-se de que tem a versão correta de dispositivos móveis:
a. iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus ou mais atual. A compatibilidade com o
tablet não está otimizada.
b. Android - Todos os telemóveis Android. A compatibilidade com o
tablet não está otimizada.

• Sistema operativo
do dispositivo móvel
incompatível

• Certiﬁque-se de que tem a versão correta de sistema operativo:
a. Dispositivos Apple - iOS 12.3 ou mais atual.
b. Dispositivos Android - Android 4.04 ou mais atual. Para a versão 6.0 ou mais atual, tem de
ligar o sinal de GPS no seu dispositivo móvel para o primeiro emparelhamento. Quando tiver
emparelhado com sucesso o spa e tiver guardado a ligação, pode desligar o sinal de GPS.

• Banda de rede do router
errada

• Certiﬁque-se de que se está a ligar a uma rede 2.4GHz e tente
emparelhar de novo o dispositivo móvel com o painel de controlo do spa.

• Nome de rede errado

• Certiﬁque-se de que se está a ligar a um sinal de router Wi-Fi correto e tente
emparelhar de novo o dispositivo móvel com o painel de controlo do spa.
• Certiﬁque-se de que o dispositivo móvel e o painel de controlo do spa estão
ligados ao mesmo sinal de router Wi-Fi.

• Palavra-passe do Wi-Fi
errada

• Certiﬁque-se de que usa a palavra-passe do router Wi-Fi correta.
Consulte a secção de emparelhar/ligar ao Wi-Fi.

• O local de montagem do
spa está muito afastado
do alcance do sinal do
router Wi-Fi.

• Certiﬁque-se de que o seu dispositivo móvel está ligado ao seu router Wi-Fi e que
consegue aceder à Internet.
• Retire o painel de controlo sem ﬁos da base de controlo e aproxime-o do seu
router Wi-Fi enquanto se certiﬁca de que está a um alcance de 5 metros da base
de controlo, para evitar ativar o código de erro E81 (falha no sinal de transmissão).
Depois, tente emparelhar o painel de controlo do spa ao seu dispositivo móvel. Se
puder ser emparelhado, o seu spa está muito afastado, e tem de se certiﬁcar de
que todo o spa está dentro do alcance do sinal do router Wi-Fi.
• Se não conseguir mover o seu spa, tem de mover o seu router Wi-Fi ou adicionar
um ampliﬁcador de sinal, para que possa receber sinal do seu router Wi-Fi no
local onde montou o seu spa.
• Tente emparelhar de novo o dispositivo móvel ao painel de controlo do spa.

• A aplicação não carrega

• Force a saída da aplicação, reinicie-a e tente emparelhar de novo o
painel de controlo do spa ao seu dispositivo móvel.
• Desinstale a “Spa Management App” e volte a instalá-la. Consulte a
secção de emparelhar/ligar ao Wi-Fi.

• Indicador LED de Wi-Fi
• Não está ligado. O emparelhamento do Wi-Fi não foi efetuado
desligado/vazio.
com sucesso no espaço de 2 minutos após tocar no botão de
• Indicador LED de Wi-Fi a
emparelhamento Wi-Fi no painel de controlo do spa.
piscar rapidamente.
• Tente emparelhar de novo o painel de controlo do spa ao seu dispositivo
• Indicador LED de Wi-Fi a
móvel. Consulte a secção de emparelhar/ligar ao Wi-Fi.
piscar lentamente.
• Desligue a base de controlo do spa e o painel de controlo sem ﬁos,
reinicie o spa e tente emparelhar de novo o painel de controlo do spa.
• Se o problema persistir, contacte o Centro de Reparação da Intex.
• Sequência de emparelhar/
ligar ao Wi-Fi errada.

• Consulte a secção de emparelhar/ligar ao Wi-Fi.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA APLICAÇÃO WI-FI (continuação)
PROBLEMA
FICA OFFLINE APÓS
CONFIGURAÇÃO
INICIAL E
EMPARELHAMENTO
COM SUCESSO

CAUSA

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

• Visor LED desligado.
• Prima qualquer botão para reativar o painel de controlo do spa.
• E81
• Reinicie o GFCI/RCD, reinicie tudo e certiﬁque-se de que o
• Falha no carregamento do
painel de controlo sem ﬁos está completamente carregado.
painel de controlo.
• Certiﬁque-se de que a superfície entre a parte traseira do
• Falha do painel de controlo.
painel de controlo sem ﬁos e o acoplador de carregamento da
base de controlo está limpa, seca e sem obstruções.
• Tente emparelhar de novo o dispositivo móvel ao painel de
controlo do spa.
• Se o problema persistir, contacte o Centro de Reparação da
Intex.
• Falha no sinal de Wi-Fi.
• Indicador LED de Wi-Fi
vazio.
• Indicador LED de Wi-Fi a
piscar rapidamente.

• Reinicie o router Wi-Fi desligando-o durante um minuto da
alimentação e depois voltando a ligar. Consulte o guia de resolução
de problemas do seu router Wi-Fi para obter mais assistência.
• Certiﬁque-se de que o seu dispositivo móvel e o painel de controlo
do spa estão ligados ao mesmo sinal de router Wi-Fi e que o seu
dispositivo móvel consegue aceder à Internet a partir do local onde
montou o seu spa.
• Se não conseguir mover o seu spa, tem de mover o seu router Wi-Fi
ou adicionar um ampliﬁcador de sinal, para que possa receber sinal
do seu router Wi-Fi no local onde montou o seu spa.
• Desligue a base de controlo do spa e o painel de controlo sem ﬁos,
reinicie o spa e tente emparelhar de novo o painel de controlo do spa.
• Se o problema persistir, contacte o Centro de Reparação da Intex.

• A aplicação não carrega.

• Force a saída da aplicação, reinicie-a e tente emparelhar de
novo o painel de controlo do spa ao seu dispositivo móvel.
• Certiﬁque-se de que a função de dados do seu dispositivo
móvel está ativada e que o dispositivo consegue aceder à
Internet.
• Se a função de dados móveis (2G, 3G, 4G e LTE) funcionar,
tente emparelhar o painel de controlo do spa à rede do seu
router Wi-Fi. Consulte a secção de emparelhar/ligar ao Wi-Fi.

• Outras interferências.

• Certiﬁque-se de que não há grandes paredes metálicas,
objetos entre o spa e o seu sinal do router Wi-Fi.
• Certiﬁque-se de que a superfície entre a parte traseira do
painel de controlo sem ﬁos e o acoplador de carregamento da
base de controlo está limpa, seca e sem obstruções.
• Coloque sempre o painel de controlo sem ﬁos no acoplador de
carregamento da base de controlo após usar o spa, ou quando
não usar o spa.

• A função de controlo à
distância está desligada.

• Em “Meus Dispositivos”, toque no ícone das deﬁnições (

)

dentro do ícone “Spa”, e faça deslizar o fundo ao lado da opção
“Telecomando” para a ligar.

IMPORTANTE
Se você continuar com diﬁculdades, contatar nosso Departamento de Serviço ao
Consumidor para assistência. Veja a folha “Centros Autorizaos de Serviços”.
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DESMONTAGEM DO MOTOR DA BOMBA FILTRO
Se for necessário substituir o ﬁltro do motor (apenas por um técnico qualiﬁcado), siga os passos
apresentados em baixo para o desmontar:
IMPORTANTE: Tem de drenar os restos de água no interior do sistema de tubagens da base de
controlo antes de substituir quaisquer peças.
Ferramentas necessárias: Uma chave ajustável & uma chave de fenda Phillips.

1

2

3

4

5

6

NOTA: A “ferramenta chave especial” está incluída com a nova substituição do motor da bomba
ﬁltro e não com o conjunto do spa.
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GARANTIA LIMITADA
Este PureSpa foi fabricado utilizando materiais da mais alta qualidade e mão-de-obra qualiﬁcada.
Todos os produtos têm sidos checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada é aplicável
exclusivamente aos PureSpa listados abaixo.
Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na
medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm
prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais
de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as
leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.
O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta garantia
limitada é válida pelo período de um ano (1) a partir da data da compra. Guarde o recibo de
compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia
ou a garantia limitada estará inválida.
Garantia PureSpa – 1 ano
Se um defeito de fabricação for encontrado dentro do período mencionado acima, por favor contate o
Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha “Centros de Serviço Autorizados”. O artigo tem
que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar si tem o não um defeito de
fabrica e a valides da reclamação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será
reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum
custo para você.
Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida
em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou
trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para
danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu PureSpa. Alguns países ou jurisdições não
permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com conseqüência, portanto a
limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.
Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:
• Se o PureSpa estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria,
voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou
armazenamento inadequado;
• Se o PureSpa estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas
não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas
temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
• Se o PureSpa for sado para ﬁns comerciais;
• Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e/ou
• Para modiﬁcações não autorizadas, reparos ou desmontagem do PureSpa por alguém que não
seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.
Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão
cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por
esta garantia.
Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e
manutenção adequada da sua PureSpa. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia
pode ser invalida se não são seguidas às instruções.
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NOTA: Este guia de início rápido fornece dicas importantes e úteis antes de iniciar a
instalação do seu Spa. No entanto, não aborda todos os aspectos da instalação e uso
do Spa, e você ainda é obrigado a ler, entender e seguir o manual do proprietário para a
instalação, manutenção e uso seguro de seu Spa.
•

•

•

•

Alimentação elétrica: Este aparelho necessita de um mínimo de 13 Amperes. A maioria dos circuitos
domésticos são de 13 a 16 Amperes. Se o disjuntor disparar, verificar que não estejam ligados outros
aparelhos de grande consumo no mesmo circuito ao que está ligado o spa. Não use extensões elétricas.
Desenrole o fio antes da utilização. Nunca coloque a ficha em materiais combustíveis.
Aquecimento da água: Este aquecedor, quando corretamente instalado e em funcionamento elevará a
temperatura da água em 2 ºC por hora desde que a cobertura do spa esteja devidamente colocada.
Dependendo da temperatura inicial da água do spa e da temperatura do ar exterior, pode demorar algum
tempo a aquecer. Se a temperatura inicial da água da torneira for de 22 ºC e se deseja elevá-la em
16 º C para atingir os 38 ºC, o tempo de aquecimento será de 16 a dividir por 2 ºC por hora = 8 horas. Para
as utilizações ulteriores o tempo de aquecimento pode ser encurtado mantendo a temperatura da água inerte
(consultar a secção AQUECIMENTO E TEMPERATURA DA ÁGUA). Não se esquecer de manter o spa
tapado com a cobertura quando não estiver a ser usado.
Disjuntor diferencial (RCD): Este aparelho está equipado com um disjuntor diferencial localizado na
extremidade do cabo elétrico. O disjuntor diferencial tem de ser testado antes de cada utilização. NÃO utilizar
o spa se o disjuntor diferencial não funcionar adequadamente. (Consulte o manual do utilizador quanto a
instruções do teste adequado do DCR).
Cartucho do filtro: Conservar a água do spa adequadamente higiénica e desinfetada para aumentar a vida
útil do cartucho. Consultar o manual de utilização para obter informações mais detalhadas sobre as
características químicas e estabilidade da água no spa.

Desdobrando e Inflando seu Spa:
•

•
•

Quando desdobrar a lona inflável do Spa você pode perceber o cheiro do material, que é normal
para um produto novo quando fora da caixa. Portanto, é recomendável inflar o produto e
deixá-lo ao ar livre por um dia para permitir que o cheiro do produto novo seja dissipado antes de
encher o Spa com água.
Abrir a proteção de fundo com as bolhas voltada para baixo sobre a área limpa onde você
pretende montar o seu Spa.
Para a inflação o Spa, familiarize-se com a mola na válvula de ar na lona do Spa e com o bico da
mangueira da unidade de controle para assegurar que o produto seja inflado de forma rápida e
adequada.

Dicas para o bico da mangueira de inflar:
• A extremidade maior da mangueira de inflar conecta à saída de ar na parte de trás na base da unidade
de controle (ver o manual do proprietário para os desenhos e detalhes adicionais).
• Para fixar a mangueira de enchimento na saída do ar, vire a cobertura lateral da base de controlo para
encontrar a saída de enchimento do soprador de ar. Puxe o trinco para fora para abrir a cobertura, insira
o adaptador da mangueira com a mangueira e volte a fixar o trinco no adaptador da mangueira para o
fixar no respetivo lugar.
• Quando o enchimento terminar, liberte o trinco, puxe a mangueira de enchimento para fora e fixe o trinco
de novo na saída.
		
NOTA: Para evitar uma eventual sobreinsuflação durante a insuflação, algum ar escapará através da
saída das bolhas de ar na parte inferior da base de controlo. Isto é perfeitamente normal.
Dicas para a mola da válvula:
• Depois de retirar a tampa da válvula, observe o pino com a mola no centro da válvula. Para inflar,
a mola do pino deve estar na posição para cima / levantado (posição de fechamento da válvula),
de modo que a pressão do ar da bomba empurrá o ar através da válvula durante o enchimento da
lona. Verifique o pino de válvula e assegure-se que esteja para cima / posição levantada antes de
iniciar o enchimento da lona.
• O pino pode ser pressionado e bloqueado na posição para baixo, pressionando e girando-o
em 90 ° no sentido horário com o dedo - esta é a posição aberta da válvula que permite que o ar
flua livremente para fora e que é utilizado para desinflar.
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•

•

Para fixar corretamente o bocal da mangueira de inflar (a extremidade menor da mangueira),
empurre-o para dentro da válvula e gire no sentido horário até encaixar com a válvula (você irá
ouvir um clique). Para remover o bico, gire-o em sentindo anti-horário e puxe-o para fora da
válvula.
Uma vez que a lona do Spa esteja está devidamente inflada, certifique-se de fechar a tampa da
válvula para uma vedação hermética adequada.

AQUECIMENTO E TEMPERATURA DA ÁGUA:
•

Enchendo com água aquecida: Você pode usar água aquecida para preencher o Spa, reduzindo
o tempo de aquecimento inicial. No entanto, certifique-se de não usar água superior as
temperaturas de funcionamento normais do Spa que não deve ultrapassar os 40 ° C. Água
acima de 40 ° C irá desligar a unidade de aquecimento e não é considerado seguro. Verifique
sempre a temperatura da água em seu Spa antes de usar e consulte o manual do proprietário
para obter informações detalhadas sobre a utilização segura.

•

Mantendo a temperatura da água ociosa: Seu Spa é como qualquer eletrodoméstico ou um
Spa fixo, e para uso contínuo você pode optar por definir uma determinada temperatura ociosa
para ser mantida no Spa quando não estiver em uso. Isso permitirá um mais curto tempo de
aquecimento para quando você decidir usá-lo. Por exemplo, mantendo a temperatura da água
termal a 30 ° C irá permitir atingir 38 ° C em cerca de 4 horas. Lembre-se, o aumento da
temperatura da água é de cerca de 2 ° C por hora de aquecimento (pode variar dependendo da
temperatura e condições externas), então para planeje o uso do seu Spa.
		NOTE: O Spa tem uma característica de desligamento segura que irá desligar a unidade de
aquecimento após 72 horas de aquecimento contínuo, se a temperatura do conjunto não for
alcançada dentro desse período. Isto pode ocorrer em condições externas de frio que pode
impedir que a temperatura do conjunto de ser alcançada. Nesse caso, a unidade de aquecimento
do Spa irá desligar e exibir o código "END", exigindo que o botão de ajuste de temperatura
seja apertado e que a temperatura seja redefinida para reiniciar a unidade de aquecimento. Tente
uma temperatura mais baixa para as condições dadas, na qual não irá exigir o reinicio da unidade
de aquecimento após 72 horas.
•

A temperatura da água durante o uso: Quando você estiver usando o Spa, a temperatura da água
irá diminuir de forma natural ao longo do tempo. A diminuição de temperatura esperada pode ser
em qualquer lugar entre 1 ° C e 2 ° C por hora, dependendo das condições externas. Enquanto
a unidade de aquecimento estiver ligada com uma temperatura definida, o aquecedor irá iniciar
o aquecimento da água automaticamente quando a temperatura da água cair 1-2 ° C da
temperatura desejada.
Exemplo: Se a temperatura definida é de 39 ° C, o aquecedor não virá até que a temperatura caia
para 37 ° C. Caso você deseje elevar a temperatura de volta mais cedo, você pode simplesmente
redefinir o aquecedor desligando-o e iniciando o aquecimento de volta para a sua temperatura
preferida.

CAPA DO SPA:
•

A capa é uma parte importante do seu Spa, uma vez que é crucial para aquecer a água e manter
a temperatura quando Spa não está em uso. Além disso, é um elemento de segurança importante
para prevenir o acesso não autorizado ao Spa, especialmente pelas crianças.

•

Note-se que os fechos de fixação da tampa são fivelas. Duas chaves são fornecidas no saco
plástico, com os acessórios e outros manuais. Cada fivela é marcada com símbolos "bloqueado"
e "desbloqueado" para uma fácil utilização: coloque a chave na abertura da fivela e gire-a para a
posição bloquear ou desbloquear o fecho.

•

Para garantir a segurança de acesso não autorizado, sempre colocar a tampa no Spa quando não
estiver em uso e tranque todas as fivelas. Sempre mantenha as chaves fora do alcance das
crianças.

•

No caso de você perder as chaves, você pode usar qualquer chave de fenda de tamanho
semelhante para bloquear ou desbloquear as fivelas.
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Aviso de mudança: Estado do indicador LED de Wi-Fi
• Ligar / Sólido: O produto foi emparelhado e ligado ao sinal Wi-Fi doméstico com sucesso.
• Piscando lentamente: Na fase do modo de emparelhamento. Se não for emparelhado nem ligado ao sinal Wi-Fi doméstico no
durante cerca de
espaço de 2 minutos, o indicador LED de Wi-Fi desliga-se. Mantenha premido o botão de emparelhamento
5 segundos para repetir o processo de emparelhamento.
• Piscando rapidamente: Problema de roteador / rede WiFi. Consulte a secção “Resolução de problemas da aplicação Wi-Fi” para
obter mais detalhes.
• DESLIGADO: Falha no emparelhamento do painel de controlo do spa ou nunca foi ligado ao sinal Wi-Fi doméstico. Mantenha
premido o botão de emparelhamento
durante cerca de 10 segundos para repetir o processo de emparelhamento. Se o problema
persistir, consulte a secção “Resolução de problemas da aplicação Wi-Fi” para obter mais detalhes.
Change Notice: WiFi LED Indicator Status
• ON/Solid: The product is paired up and connected to the home WiFi signal successfully.
• Flashing slowly: Pairing mode stage. If it’s not paired up and not connected to the home WiFi signal within 2 minutes, the WiFi
for about 5 seconds to repeat the pairing process.
LED indicator will turn oﬀ. Touch the pairing button
• Flashing rapidly: WiFi router/internet network problem. Please check "WiFi App Troubleshooting" section for more details.
• OFF: Spa control panel pairing failure or never connected to the home WiFi signal. Keep touching the pairing button
for about
10 seconds to repeat the pairing process. If the problem persists, check "WiFi App Troubleshooting" section for more details.
Avis de modiﬁ cation : Statut de l’indicateur LED Wi-Fi
• ON / Continu : Le produit est appairé et connecté au signal Wi-Fi domestique avec succès.
• Clignote doucement : En mode appairage. S’il n’est pas appairé et connecté au signal Wi-Fi domestique dans les 2 minutes,
pendant environ 5 secondes pour répéter le processus
l’indicateur LED Wi-Fi s’éteint. Touchez le bouton d’appairage
d’appairage.
• Clignote rapidement : Problème de routeur / réseau Wiﬁ. Veuillez consulter la section « Dépannage de l’application Wi-Fi » pour
plus de détails.
• OFF : Échec de l’appairage du panneau de commande du spa ou jamais connecté au signal Wi-Fi domestique. Continuez de
pendant environ 10 secondes pour répéter le processus d’appairage. Si le problème persiste,
toucher le bouton d’appairage
consultez la section « Dépannage de l’application Wi-Fi » pour plus de détails.
Aviso de cambio: Indicador LED de estado del wiﬁ
• Encendido/Sólido: El producto se ha emparejado y conectado al WiFi de casa con éxito.
• Parpadeando lentamente: En modo de emparejamiento. Si no se ha emparejado y conectado al WiFi de casa en un plazo de
por unos 5 segundos para repetir el
2 minutos, el indicador LED del WiFi se apagará. Toque el botón de emparejamiento
proceso de emparejamiento.
• Parpadeando rápidamente: Problema del enrutador WiFi / red de Internet. Para más información, consulte la sección de
"Resolución de problemas de la aplicación WiFi".
• Apagado: Fallo de emparejamiento del panel de control del spa o nunca se conectó al WiFi de casa. Siga tocando el botón
por unos 10 segundos para repetir el proceso de emparejamiento. Si el problema persiste, consulte la
de emparejamiento
sección "Resolución de problemas de la aplicación WiFi" para obtener más información.
Änderungsmitteilung: Status der WLAN-LED-Anzeige
• ON/Dauerhaft: Das Produkt ist erfolgreich gekoppelt und mit dem Heim-WLAN verbunden.
• Langsames Blinken: Im Verbindungsmodus. Falls es nicht innerhalb von 2 Minuten gekoppelt und mit dem Heim-WLAN
, um den
verbunden ist, schaltet sich die WLAN-LED-Anzeige aus. Tippen Sie etwa 5 Sekunden lang auf die Kopplungstaste
Kopplungsvorgang zu wiederholen.
• Schnelles Blinken: WLAN-Router / Netzwerkproblem. Weitere Einzelheiten siehe „WLAN-App Fehlerbehebung“.
• OFF: Kopplungsfehler des Spa-Bedienfelds oder keine Verbindung zum Heim-WLAN. Tippen Sie noch etwa 10 Sekunden lang
, um den Kopplungsvorgang zu wiederholen. Falls das Problem weiterhin besteht, siehe weitere
auf die Kopplungstaste
Einzelheiten im Abschnitt „WLAN-App Fehlerbehebung“.
Avviso di modiﬁca: Indicatore luminoso Wi-Fi
• ACCESO/Con luce ﬁssa: Il prodotto è abbinato alla rete Wi-Fi e collegato correttamente.
• Lampeggiante lentamente: Tentativo di abbinamento in corso. Se l'abbinamento e il collegamento alla rete Wi-Fi non vengono
per circa
eﬀettuati entro 2 minuti, l'indicatore luminoso Wi-Fi si spegnerà. Tenere premuto il pulsante di abbinamento
5 secondi per riavviare il processo di abbinamento.
• Lampeggiante rapidamente: Problema di rete/router WiFi. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi
dell'app Wi-Fi".
• SPENTO: Il pannello di controllo della spa non è abbinato o non è mai stato collegato alla rete Wi-Fi. Tenere premuto il pulsante
per circa 10 secondi per riavviare il processo di abbinamento. Se il problema persiste, consultare la sezione
di abbinamento
"Risoluzione dei problemi dell'app Wi-Fi" per maggiori dettagli.
Wijzigingsbericht: Wiﬁ-led-indicator status
• AAN / Continu: Het product is gekoppeld en met het home WiFi-signaal verbonden.
• Langzaam knipperend: Koppelingsmodus. Als het binnen 2 minuten niet gekoppeld en met het home WiFi-signaal is verbonden,
om de koppelingsprocedure opnieuw uit te
dooft het WiFi led-controlelampje. Tik minstens 5 seconden op de koppelingsknop
voeren.
• Snel knipperend: WiFi-router / netwerkprobleem. Controleer de sectie “WiFi-app probleemoplossing” voor meer informatie.
• UIT: Storing tijdens koppelen met bedieningspaneel van jacuzzi of nog nooit verbonden met het home WiFi-signaal. Tik ongeveer
om de koppelingsprocedure opnieuw uit te voeren. Als het probleem aanhoudt,
10 seconden op de koppelingsknop
controleer de sectie “WiFi-app probleemoplossing” voor meer informatie.

Bemærkning om ændringer: Status på Wi-Fi-LED-indikator
• Tænd/Lyser: Produktet er blevet parret og forbundet til Wi-Fi-signalet i hjemmet.
• Blinker langsomt: Under parring. Hvis produktet ikke parres og forbindes til Wi-Fi-signalet inden for 2 minutter, går lyset i
Wi-Fi-indikatoren ud. Hold parringsknappen
nede i 5 sekunder for, at gentage denne proces.
• Blinker hurtigt: Problem med Wi-Fi-routeren / netværket. Se venligst afsnittet "Fejlﬁnding i Wi-Fi-appen" for yderligere
oplysninger.
• Slukket: Parring med spabadets betjeningspanel mislykkedes eller oprettelsen til Wi-Fi-signalet i hjemmet mislykkedes. Bliv
ved med, at trykke på parringsknappen
i ca. 10 sekunder for, at gentage parringen. Hvis problemet fortsætter, bedes du se
afsnittet "Fejlﬁnding i Wi-Fi-appen" for yderligere oplysninger.
Powiadomienie o zmianie: Stan kontrolki LED WiFi
• ON / Stałe: To urządzenie zostało pomyślnie sparowane i połączone z domową siecią Wi-Fi.
• Miga powoli: W trybie parowania. Jeśli w ciągu 2 minut urządzenie nie zostanie sparowane i połączone z domową siecią Wi-Fi,
zgaśnie kontrolka LED Wi-Fi. Aby powtórzyć procedurę parowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania
przez
około 5 sekund.
• Miga szybko: Problem z routerem / siecią WiFi. Więcej szczegółowych informacji – patrz część „Aplikacja Wi-Fi – rozwiązywanie
problemów”.
• OFF: Niepowodzenie parowania panelu sterowania spa lub urządzenie nigdy nie było podłączone do domowej siecią Wi-Fi. Aby
powtórzyć procedurę parowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania
przez około 10 sekund. Jeśli problem nie
ustąpi, więcej szczegółowych informacji znaleźć można w części „Aplikacja Wi-Fi – rozwiązywanie problemów”.
Изменить примечание: Состояние светодиодного индикатора Wi-Fi
• ВКЛ/Светится постоянно: Изделие сопряжено и успешно подключено к домашней сети Wi-Fi.
• Медленно мигает: Активен режим сопряжения. Если в течение 2 минут оно не будет сопряжено и подключено
к домашней сети Wi-Fi, светодиодный индикатор Wi-Fi перестанет светиться. Нажмите кнопку сопряжения
и
удерживайте ее примерно 5 секунд, чтобы повторить процесс сопряжения.
• Быстро мигает: Проблема Wi-Fi-роутера/сети. Для получения подробной информации ознакомьтесь с разделом
«Устранение неполадок при подключении по сети Wi-Fi».
• ВЫКЛ: Сбой сопряжения панели управления гидромассажной ванны или изделие никогда не подключалась к домашней
сети Wi-Fi. Нажмите кнопку сопряжения
и удерживайте ее примерно 10 секунд, чтобы повторить процесс сопряжения.
Если проблему не удалось устранить, то для получения подробной информации ознакомьтесь с разделом «Устранение
неполадок при подключении по сети Wi-Fi».
更新提示 : WiFi LED 指示灯状态
• 常亮 : 产品连上家里 WiFi 并配对成功。
• 慢速闪烁 : 处于配对模式阶段。如果 2 分钟内未连上 WiFi 并成功配对，LED 指示灯将熄灭。长按配对按钮
约 5 秒钟可重复配
对过程。
• 快速闪烁 : WiFi 路由器信号接收故障。详情请参考“WIFI 应用程序故障排除指南”。
• 熄灭 : Spa 控制面板配对失败或者从未连接过家里 WiFi。长按配对按钮
约 10 秒钟重新配对。若你继续碰到问题，请查看“WIFI
应用程序故障排除指南”。
Ändra avisering: Status WiFi LED-indikator
• PÅ/Fast sken: Produkten är parkopplad och ansluten till hemmets WiFi-signal.
• Blinkar sakta: I stadiet parkopplingsläge. Om den inte parkopplas och inte ansluts till hemmets WiFi-signal inom två
minuter kommer WiFi LED-indikator att slockna. Peka på parkopplingsknappen
i ungefär fem sekunder för att upprepa
parkopplingsprocessen.
• Blinkar snabbt: WiFi router-/nätverksproblem. Se sektionen "WiFI App Felsökning" för ytterligare detaljer." för ytterligare detaljer.
• AV: Spa-kontrollpanel parkopplingsfel eller aldrig ansluten till hemma WiFi-signalen. Fortsätt att peka på parkopplingsknappen
i ungefär 10 sekunder för att upprepa parkopplingsprocessen. Om problemet kvarstår, se sektionen "WiFi App Felsökning"
för ytterligare detaljer.
Endringsvarsel: WiFi LED-indikatorstatus
• PÅ / Fast: Produktet er koblet sammen og koblet til WiFi-signalet hjemme.
• Blinker sakte: I paringsmodusfasen. Hvis den ikke er sammenkoblet og ikke koblet til WiFi-signalet hjemme innen 2 minutter,
slås WiFi LED-indikatoren av. Trykk på paringsknappen
i omtrent 5 sekunder for å gjenta paringsprosessen.
• Blinker raskt: WiFi-ruter / nettverksproblem. Vennligst sjekk "WiFi-app feilsøking" delen for mer informasjon.
• AV: Parringsfeil i spa-kontrollpanelet eller aldri koblet til WiFi-signalet hjemme. Fortsett å berøre paringsknappen
i omtrent
10 sekunder for å gjenta paringsprosessen. Hvis problemet vedvarer, sjekk "Feilsøking av WiFi-apper" delen for mer informasjon.
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Modelo SL503

ATENÇÃO
•
•
•
•
•

Somente para uso adulto. Este produto não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das rianças.
Não olhar diretamente para a luz emitida por este produto.
Não substitua as baterias enquanto estiver na piscina ou spa.
Não sente-se ou pise no produto.
Não descarte as baterias no lixo regular, lixo doméstico ou no fogo, pois como baterias podem vazar ou explodir.
Elimine sempre as baterias de acordo com as normas e regulamentos locais.
• Nunca recarregue baterias não recarregáveis.
• Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria ou da bateria recarregável.
SIGA ESTAS REGRAS E TODAS AS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DANOS AO PRODUTO OU FERIMENTOS.
Informações Gerais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este produto funciona com três (3) pilhas substituíveis tamanho AAA (não incluídas).
As pilhas alcalinas são recomendadas. As pilhas recarregáveis podem ser usadas.
Retire as pilhas do equipamento quando não for usado por um longo período de tempo.
Não misture pilhas velhas com pilhas novas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono - zinco) ou baterias å recarregáveis (níquel - cádmio).
Secar a água sobre o produto, antes de instalar a bateria. Remova as baterias usadas de imediato. Substitua todo o conjunto de 3 pilhas ao mesmo tempo.
Sempre compre o tamanho e a grade corretos da bateria mais adequada para o uso pretendido. Certifique-se de baterias estão instaladas corretamente
em relação à polaridade (+ e -). Limpe os contatos da bateria e também os dispositivos antes da instalação da bateria.
Para limpar o produto, use somente um pano úmido. Evite limpeza forte, água em excesso e escova abrasiva.
Se o líquido da bateria vazar (eletrólito) e entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão ou neutralize-o com vinagre ou suco de
limão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água imediatamente durante 10 minutos e consultar um médico.
A fonte de luz do aparelho não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o fim da vida útil, o aparelho deve ser descartado.
Guarde o produto no interior, quando não está a utilizar.
©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la
unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com
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Referência das partes:
NO PEÇAS
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1
TAMPA DO RECIPIENTE DA BATERIA COM ANÉIS
1
12409
SUPORTE DA BATERIA
1
12410
2
LUZ DE LED DO SPA
1
12411
3

309
IO

1

3

2

Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e
aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

Para instalar ou substituir as baterias:

Anéis

1. Secar o produto completamente. Desapertar a tampa do
recipiente da bateria (1) da luz de led do Spa (veja a
Figura 1). Cuidado para não perder os dois anéis de
vedação da tampa do recipiente da bateria.
2. Insira 3 pilhas tamanho AAA, seguindo a orientação
indicada no suporte da bateria (2) (veja a Figura 2).

Figura 1

Figura 2

3. Reinstalar o suporte da bateria (2) dentro do corpo do diodo emissor de luz de acordo com a orientação (veja a Figura 3).
4. Aperte bem a tampa do recipiente da bateria (1) somente com a mão (veja a Figura 4).

Figura 3

Figura 4
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5. Parafuse a luz de LED do Spa na grade
da saída superior da banheira do Spa,
apertar apenas manualmente (veja a
Figura 5).
Note: Não permita que entre água no
interior do compartimento das pilhas,
pois isso pode danificar o produto e
anular a garantia.

Grade da Saída superior
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Figura 5

Instruções de funcionamento:
• Botão esquerdo: ligue a luz ON e OFF, e defina o modo e a cor da luz.

Botão esquerdo

Botão direito

Pressione o botão esquerdo 1 vez 2 vezes 3 vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis vezes
Cor
Branco Verde Azul petróleo
Azul
Roxa Desligado
• Botão direito: ligue a luz ON e OFF, e define o modo e a cor da luz. Pressionar duas
vezes para desligar.
• Quando a luz estiver acesa, pressione e segure o botão por 3 segundos para desligar
a luz.
• Depois de 2 horas de uso contínuo, o aparelho desliga-se automaticamente para
economizar energia.

Localização de defeitos:
Q. O que devo fazer se o produto não acender?
A. 1. Verifique o suporte da bateria para garantir que as 3 pilhas AAA estão instaladas corretamente em relação à
polaridade (+ e -).
2. Verifique se o suporte da bateria e a tampa são bem instalados (aperte com a mão).
3. Substitua as pilhas.
Q. O que devo fazer se a luz emitida pelo produto estiver muito fraca?
A. 1. Limpe a superfície externa do compartimento da luz com um pano macio e úmido. Note: o compartimento da luz é
um componente óptico, para evitar riscos não use um pano duro ou abrasivo para limpá-lo.
2. Substitua todas as pilhas com 3 novas pilhas AAA.
Q. O que devo fazer se a luz piscar rapidamente?
A. Substitua as pilhas.
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Garantia limitada
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Sua LUZ DE LED MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX foi fabricada com materiais da mais alta qualidade e acabamento. Todos os
produtos têm sidos checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a LUZ DE LED MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com
qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de
garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o
site do Centro Europeu do Consumidor em http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.
O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta garantia limitada é válida pelo período de um ano (1) ano a partir
da data da compra. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia
limitada estará inválida.
Se for encontrado defeito de fabricação no período de (1) um ano, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha “Centros de
Serviço Autorizados”. O centro de serviço determinará a validade da solicitação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado
ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.
Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma
hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos
ou indiretos decorrentes do uso de seu LUZ DE LED MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX. Alguns países ou jurisdições não permitem a
exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com conseqüência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.
Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:
• Se o LUZ DE LED MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria,
voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou armazenamento inadequado;
• Se o LUZ DE LED MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas
não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
• Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou.
• Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do LUZ DE LED MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX por alguém que não
seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.
Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.
Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua LUZ DE LED
MULTI-COLORIDO PARA BUBBLE SPA INTEX. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às
instruções.
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ENCOSTO DE CABEÇA PARA O SPA

LEIA E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E SEGURANÇA

AVISOS
•
•
•
•
•

Para reduzir o risco de ferimentos, não permitir que as crianças utilizem este artigo a não ser que estejam permanentemente sob vigilância.
Este produto não é um brinquedo. não permita que crianças usem este produto.
Este não é um dispositivo de flutuação.
Nunca permita que alguém pise, ficar em pé, sentado ou salte sobre este produto.
Nunca permita ninguém sentar, levantar, ou equilibrar-se no porta-copos do Spa.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE CAUSAR LESÕES GRAVES OU MORTE.
Referência das partes

1

2

NO PEÇAS
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1
Encosto de cabeça para o spa
1
12700
2
Gancho do suporte
1
12701
NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o
produto atual. Não é escala.

Instruções de montagem
Bloquear

1

2

3

Desbloquear

Manutenção e guardando por um longo período
1. Para limpeza, use somente uma solução detergente. Não utilize qualquer produto químico.
2. Limpe e seque todas as partes e acessórios cuidadosamente.
3. Guardar em local seco e arejado, longe da luz direta do sol, quando não estiver em uso. A embalagem original pode ser
usada para guardar o produto.
®

INTEX VEJLEDNING
NAKKESTØTTE TIL SPA

LÆS, FORSTÅ OG FØLG ALLE INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT FØR OPSTILLING OG BRUG AF POOLEN

ADVARSEL
•
•
•
•
•

For at reducere risikoen for personskade må børn ikke få lov til at bruge produktet, medmindre de holdes under opsyn hele tiden.
Dette product er ikke et legetøj. Børn må ikke lege med apparatet.
Dette produkt må ikke bruges som hjælp til at flyde i vandet.
Der må aldrig trædes, stås, siddes eller hoppes på denne måtte.
Fjern produktet, før du dækker spaen til.

FØLGES DISSE ADVARSLER IKKE, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG LEGEMLIG SKADE ELLER DØD.
Indholdsliste

1

2

N° DE PIÈCE
BESKRIVELSE
1
Nakkestøtte til spa
2
Krog

ANTAL
1
1

RESERVEDEL NUMMER
12700
12701

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er
ikke i skala.
Opstillingsvejledning
Lås

1

2

Lås op

3

Vedligeholdelse og Vinteropbevaring
1. Til rengøring må kun anvendes en mild sæbeopløsning. Brug ikke kemikalier.
2. Rengør og lufttør alt tilbehør og alle dele grundigt.
3. Opbevares indendørs på et tørt og køligt sted, væk fra direkte sollys, når den ikke er i brug. Den originale emballage kan
bruges til opbevaring.
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