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 םכללי בטיחות חשובי
בעת התקנת מכשיר חשמלי זה והשימוש בו, יש להקפיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים בכל עת, 

 כול הכללים הבאים. 

 קראו את כל ההנחיות ופעלו בהתאם להן. 

 סכנה!

 זהר במיוחד למניעת גישה לא מאושרת של ילדים לבריכה. למניעת יסכנת טביעה. יש לה
 רציף. תאונות, יש לוודא שילדים לא יכולים להשתמש בספא זה ללא פיקוח 

  סכנת טביעה. יש לבדוק את כיסוי הספא באופן סדיר ולחפש דליפות, בלאי מוקדם, נזק
שכזה לא יספק את רמת דרדרות. אין להשתמש בכיסוי בלוי או פגום: כיסוי יאו סימני ה

 ההגנה הדרושה למניעת גישה לא מורשת של ילדים לספא. 

  סכנת פציעה. יש להחליף כבלי חשמל פגומים מיד. אין לקבור באדמה כבלי חשמל. אין
 להשתמש בכבל מאריך בשום מקרה. 

  סכנת התחשמלות. אין לאפשר למכשיר חשמלי כלשהו, כגון תאורה, טלפון, מכשיר רדיו
 . הוט טאבמטרים מספא או  3.5-מ  ויזיה להיות במרחק של פחותאו טלו

  בזמן גשם, סופות רעמים או ברקים. סכנת התחשמלות. אין להשתמש ולנתק את הספא 

 !אזהרה

  יש לחבר את הספא החשמלי למעגל הכולל ממסר פחת, עם זרם פעולה שיורי שאינו עולה
 מיליאמפר.  30על 

  מיליאמפר.  10דירוג זרם פעולה שיורי שאינו עולה על הספא כולל ממסר פחת נייד עם
מיליאמפר, ממסר הפחת יפסיק את זרימת  10-אם מאותרת זליגת זרם של יותר מ

החשמל. במקרה זה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולעצור את השימוש בו באופן 
 מיידי. יש ליצור קשר עם מרכז שירות מקומי לקבלת סיוע או תיקון המוצר. 

  לדאוג שחלקים הכוללים חשמל חי, מלבד חלקים המופעלים במתח נמוך במיוחד יש
 וולט, לא יהיו נגישים לאנשים הנמצאים בתוך הספא.  12לצורך בטיחות שאינו עולה על 

 שות התקנים המקומיים. יהחיבורים החשמליים צריכים לעמוד בדר 

 ,צריכים להיות  חלקים הכוללים רכיבים חשמליים, מלבד מכשירי שליטה מרחוק
 ממוקמים או מקובעים כך שלא ייפלו לתוך הספא. 

 מש במוצר זה ללא פיקוח קפדני בכל שתלהפחתת סכנת פציעה, אין לאפשר לילדים לה
 עת. 

 ללא פיקוח של מבוגר.  הוט טאבאין לאפשר לילדים להשתמש בספא או ב 

 לנעול א כיסוי להפחתת סכנת טביעה של ילדים, יש לפקח עליהם בכל עת. יש לחבר ו
 הספא לאחר כל שימוש. 

 :להפחתת סכנת פציעה 

מעלות צלזיוס. טמפרטורת מים בין  40טמפרטורת המים בספא צריכה להיות לכל היותר  (א
מעלות נחשבת לבטוחה ובריאה למבוגרים. טמפרטורת מים נמוכה יותר מומלצת  40-ל 38

 דקות.  10לילדים צעירים, וכשהשהייה בספא עולה על 

 ןההיריומאחר שטמפרטורת מים גבוהה מדי עלולה לגרום לנזקים לעובר במהלך חודשי  (ב
המוקדמים, על נשים בהריון, או שעשויות להיות בהריון, להגביל את טמפרטורת המים 

 מעלות.  38-בספא ל

, על המשתמש לבדוק את טמפרטורת המים בעזרת מד הוט טאבלפני הכניסה לספא או ל (ג
 הסיבולת של מכשירים המווסתים את טמפרטורת המים משתנה. שחום מדויק, מאחר 

השימוש באלכוהול, סמים או תרופות לפני או במהלך השימוש בספא עשוי להוביל לאבדן  (ד
 הכרה, ולסכנת טביעה. 

אנשים הסובלים מעודף משקל, או אנשים עם היסטוריה של מחלות לב, לחץ דם נמוך,  (ה
 בעיות במחזור הדם או סכרת צריכים להיוועץ ברופא לפני השימוש בספא. 

אנשים הנוטלים תרופות צריכים להיוועץ ברופא לפני השימוש בספא, מאחר שחלק  (ו
ת להשפיע על קצב הלב, לחץ מהתרופות עלולות לגרום לסחרחורת בעוד שאחרות עלולו

 הדם ומחזור הדם. 
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אנשים הנוטלים תרופות או כאלו בעלי עבר של בעיות רפואיות צריכים להיוועץ ברופא  (ז
 לפני השימוש בספא או בהוט טאב. 

יש להיוועץ ברופא לפני השימוש אם את בהריון, או שאתם סובלים מסכרת, בריאות  (ח
 לקויה, או תחת טיפול רפואי. 

 סובלים ממחלות מדבקות אינם אמורים להשתמש בספא או בהוט טאב. אנשים ה 

  .למניעת פציעה יש להיזהר בזמן כניסה או יציאה מספא או מהוט טאב 

  למניעת אובדן הכרה וסכנת טביעה, אין להשתמש בסמים או באלכוהול לפני או במהלך
 השימוש בספא או בהוט טאב. 

 יון להיוועץ ברופא לפני השימוש בספא או בהוט על נשים בהריון או שעשויות להיות בהר
 טאב. 

 מעלות צלזיוס עלולה להיות מסוכנת לבריאותכם.  38-טמפרטורת מים גבוהה מ 

  .אין להשתמש בספא או בהוט טאב מיד לאחר אימון מאמץ 

  .טבילה אורכה ספא או בהוט טאב עלולה לפגוע בבריאותכם 

 מן ארוך עלולה לפגוע בעובר. יש למדוד את טבילה במים חמים בזמן הריון למשך פרק ז
 היכנס לספא אם טמפרטורת המים גבוהטמפרטורת המים לפני הכניסה אליהם. אין לה

 דקות.  10-מעלות צלזיוס. אין להישאר בספא למשך יותר מ 38-מ

  .חום הספא בשילוב עם אלכוהול, סמים או תרופות עלול לגרום לאבדן הכרה 

  תחושת חוסר נוחות, סחרחורת או ישנוניות. חום הספא עלול יש לצאת מיד במקרה של
 ולאבדן הכרה.  היפרתרמיהללגרום 

  מתרחשת כאשר  היפרתרמיההן:  היפרתרמיההסיבות, סימפטומים והשפעות של
מעלות  37טמפרטורת הגוף עולה בכמה מעלות מעבר לטמפרטורת הגוף הרגילה של 

עליה בטמפרטורת הגוף, סחרחורת,  כוללים היפרתרמיהצלזיוס. הסימפטומים של 
אדישות, סחרחורת והתעלפות. ההשפעות של היפרתרמיה כוללים חוסר יכולת להבחין 

בחום הסביבתי, חוסר יכולת לזהות את הצורך לצאת מהספא או מההוט טאב, חוסר 
מודעות לסכנות מוחשיות, נזקים לעובר, חוסר יכולת לצאת מהספא או מההוט טאב, 

 הגורם לסכנת טביעה. ואבדן הכרה 

  השימוש באלכוהול, סמים או תרופות עלול להגביר משמעותית להיפרתרמיה קטלנית
 בהוט טאב ובספא. 

  יש להוסיף כימיקלים למים, אין להוסיף מים לכימיקלים. הוספת מים לכימיקלים עלולה
 לגרום לאדים חזקים או לתגובות קשות ולנתזי כימיקלים מסוכנים. 

  .אין לקפוץ או לצלול לתוך ספא או למים רדודים כלשהם 

  .רק מבוגר רשאי להרכיב ולפרק את המוצר 

  ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, סנסורית או נפשית, או כאלו ללא  8מגיל ילדים
ניסיון וידע מתאים יכולים להשתמש במכשיר זה אם יש עליהם פיקוח מתאים או שהם 

וש בטוח במכשיר, ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש בו. אין מודרכים בנוגע לשימ
רשאי לנקות ולתחזק את המכשיר,  18לאפשר לילדים לשחק במכשיר. רק מבוגר מעל גיל 

 ובתנאי שהוא מכיר את הסכנות שבהתחשמלות. 

  .אף חלק ממכשיר חשמלי זה אינו אמור להיות ממוקם מעל לאמבטיה בזמן השימוש 

  מטרים לכל  1.2מטרים לפחות מהספא, ובגובה של  4התקע של מוצר זה יש להרחיק את
 הפחות. 

  יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני שמזיזים אותו, מנקים, מטפלים או מבצעים
 התאמות כלשהן לו, או בימי גשם. 

  אין לקבור את כבל החשמל. יש למקם את כבל החשמל במקום בו לא יינזק ממכסחת
 ציוד אחר. דשא, קוצצי גדרות ו

  אם כבל החשמל ניזוק, יש לשלוח את המכשיר למרכז שירות או לאדם בעל כישורים
דומים לצורך החלפתו ולמניעת סכנה. יש להשתמש רק בחלקי חילוף זהים בזמן הטיפול 

 במכשיר. 

 !יש להקפיד שהתקע נשאר יבש. חיבור תקע רטוב אסור בהחלט 

  .יש לחבר את תקע הספא ישירות אל שקע מוארק וקבוע בקיר 

  להפחתת סכנת התחשמלות ודליקה, אין להשתמש בכבל מאריך, קוצב זמן, מתאמים או
 ממירים כדי לחבר את המכשיר לחשמל. יש להשתמש בשקע הממוקם כראוי. 
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  בידיים אין לנסות לחבר או לנתק מכשיר זה מהחשמל בזמן שאתם עומדים בתוך מים או
 רטובות. 

  אין להשאיר את הספא ריק פרק זמן ארוך. אין לחשוף את הספא לאור שמש ישיר למשך
 פרק זמן ארוך. 

  .כשהמכשיר אינו בשימוש זמן ארוך, למשל בחורף, יש לפרק אותו ולאחסנו בתוך מבנה 

  .אין לאפשר למים בספא לקפוא. אין להפעיל את הספא כשהמים קפואים 

 פא אם הוא ניזוק בזמן המשלוח או אם הוא התקלקל באופן כלשהו. יש אין להשתמש בס
 ליצור עם מרכז שירות של אינטקס לעזרה נוספת. 

  .אין להשתמש בספא לבד או לאפשר לאחרים להשתמש בספא כשהם לבדם 

 מעלות ישירות אל תוך הספא.  40-אין לשפוך מים בטמפרטורה גבוהה מ 

 יעת נזק. יש להרחיק חיות מחמד מהספא למנ 

  .אין להוסיף שמני אמבטיה או מלחי רחצה למי הספא 

  יש למקם את הספא על משטח מאוזן, שטוח וחלק היכול לתמוך בעומס המקסימלי של
 ק"ג.  1592ק"ג; שישה מבוגרים:  1136ספא מלא עם ארבעה מבוגרים בתוכו: משק כולל 

 שזולגים וניתזים ממנו.  יש לדאוג למערכת ניקוז הולמת סביב הספא שתתמודד עם מים 

 אזהרה!

  מוצר זה כולל ממסר פחת בקצה כבל החשמל. יש לבדוק אותו לפני כל שימוש. אין
להשתמש בספא אם ממסר הפחת אינו פועל כשורה. יש לנתק את כבל החשמל עד לזיהוי 
התקלה ותיקונה. יש ליצור קשר עם חשמלאי מוסמך כדי לתקן את התקלה. אין לעקוף 

הפחת. ממסר הפחת אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון. פתיחת ממסר הפחת את ממסך 
 תבטל את האחריות.

 

 שעל ממס הפחת.  RESETלחצו על לחצן  .1
 הפעילו את הציוד החשמלי של הספא.  .2

שעל ממסר הפחת. ציין ממסר הפחת אמור להיכבות והציוד  TESTלחצו על לחצן  .3
כבה, והציוד החשמלי לא ר הפחת לא ת גם הוא. אם ציין ממסהחשמלי אמור להיכבו

כבה, ממסר הפחת תקול. אין להשתמש בספא. צרו קשר עם חשמלאי מוסמך לתיקון 
 התקלה. 

שעל ממסר הפחת. הציין על ממסר הפחת אמור להידלק. אם  RESETלחצו על לחצן  .4
ציין ממסר הפחת לא נדלק, הממסר תקול. אין להשתמש בספא. צרו קשר עם חשמלאי 

 מוסמך מיד לתיקון התקלה. 

 

 זהירות!

  .יש להקפיד שהרכב הכימיקלים במים יתאים להוראות היצרן 
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 חלקי המכשיר
דקות לבדיקת תוכן האריזה וכדי להכיר את כל  לפני הרכבת המכשיר, יש להקדיש מספר

 החלקים. 

 

 

האיורים הם למטרת המחשה בלבד. הוצר עצמו עשוי להיראות שונה. האיורים אינם הערה: 
 בקנה מידה. 

 

 שמרו הוראות אלו
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 חלקים )המשך(

לפני הרכבת המכשיר, יש להקדיש מספר דקות לבדיקת תוכן האריזה וכדי להכיר את כל 
 החלקים. 

 

 בעת הזמנת חלקים, יש לציין את מספר הדגם ומספרי החלקים. 

מספר 
 סידורי

 כמות תיאור
 מספר חלק

4 
 מבוגרים

6 
 מבוגרים

 12196 12336 1 בסיס בקרה 1

 11888 11888 1 מנוע מסנן ספא 2

 11949 11949 1 (4פאנל בקרה )כולל חלק מספר  3

 11996 11996 3 בורג פאנל בקרה 4

 12589D 12589D 1 שסתום שחרור לחץ אוויר 5

 11053 11053 1 מפתח בורג פאנל בקרה 6

 11830 11830 1 צינור ניפוח ספא 7

 11788 11788 2 מספאלבקרת כניסה/יציאה  O טבעת 8

 11991 11991 1 כיסוי נקודת ניפוח בבסיס בקרה 9

 11995 11995 1 ריקון ספא פקק 10

 11718 11718 1 מתאם שסתום ריקון ספא 11

 11798 11798 1 בית מחסנית מסנן 12

 11692 11692 3 מחסנית מסנן 13

 11797 11797 1 מכסה בית מחסנית מסנן 14

 11739 11739 1 פקק כניסת מים 15

 12116 12090 1 גוף הספא 16

 12117 11951 1 כיסוי הספא 17

 12114 11884 1 ית מתנפחת של כיסוי הספא )מותקנת מראש בכיסוי הספא(חשלפו 18

 12110 11933 1 בד הארקה 19

 11854 11854 1 מפתח אום תא אלקטרוליטי 20

 11855 11855 1 רצועות בדיקה 21

 11742 11742 1 מפתח 22

 11782 11782 2 תקע יציאת מים 23

 11829 11829 1 מתאם צינור ניפוח 24

 11994 11994 8 חלק זכר של אבזם 25

 11993 11993 8 חלק נקבה של אבזם 26

 11687 11687 1 של כניסת אוויר לבקרת הספא Oטבעת  27

 11712 11712 4 בורג כיסוי תא אלקטרוליטי 28

 11890 11890 1 אלקטרוליטיכיסוי תא  29

 11897 11897 1 של כיסוי תא אלקטרוליטי Oטבעת  30

 11852 11852 1 אום תא אלקטרוליטי 31

 11851 11851 1 תא אלקטרוליטי 32

 11853 11853 1 של תא אלקטרוליטי Oטבעת  33

 11992 11992 1 כיסוי פתח הוצאת אוויר 34

 11935 11935 1 מתאם צינור הוצאת אוויר 35
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 מפרט טכני
 מבוגרים 6 מבוגרים 4  :קיבולת מקסימלית בישיבה

 ליטרים 1098 ליטרים 795 קיבולת מים

 ס"מ 168/218 ס"מ 150/201 פנימי/חיצוניקוטר 

 ס"מ 71 גובה

 HP / 220-240 V / 50 Hz 0.95 HP / 220-240 V / 50 Hz 0.9 משאבת סילון

 HP / 220-240 V / 50 Hz 1.1 מפוח בועות אוויר

 ליטר/שעה 1,741 קצב זרימת משאבת סינון

 Watts / 220-240 V / 50 Hz 2,200 עוצמת גוף חימום

 20ºC – 40ºC טמפרטורהטווח 

 מעלות לשעה 1-2 מעלות לשעה 1.5-2.5 עליית טמפרטורה

 6 4 מספר פיות סילון מים:

 140 120 מספר סילוני בועות

 bar (1.2 psi) 0.083 לחץ אוויר מומלץ לאמבט ספא

 
ספא מופעל בעזרת חוט חשמל עם משאבה, גוף חימום, סילון מים, מפוח, פאנל בקרה, טיפול 

 מובנה במים קשים ומערכת חיטוי מים.
 אאמפר לכל הפחות. אם המפסק החשמלי קופץ, וודאו של 13-להפעלת מוצר זה יש צורך ב

 מחוברים מכשירים זוללי חשמל אחרים לאותו מעגל חשמלי אליו מחובר הספא. 

 הקמה
 הכנת מקום ההקמה ודרישות

 לשימוש ביתי בלבד.  ניתן להתקין את הספא בתוך או מחוץ לבית. הספא מיועד 

  .יש לוודא שהשטח נקי מעצמים חדים שעלולים להיות מתחת או סביב הספא 

  יש לדאוג לשקע חשמלי במיקום מתאים לחיבור הספא, ולאפשר גישה קלה לצורך בדיקה
 מדי פעם של ממסר הפחת. 

 חזוקה יש לוודא שישנו די מקום פנוי סביב הפא לצורך גישה מלאה אל ציוד הספא למטרות ת
 או טיפול. 

 ז לפני אחסון ארוך טווח של הספא. האזור בו מותקן הספא צריך לאפשר ניקו 

 דרישות נוספות להתקנה בתוך מבנה

  יש לוודא שהרצפה יכולה לתמוך במלא משקל הספא המלא במים עם מספר האנשים המרבי
 בתוכו. יש לפנות לקבלן מורשה או למהנדס בניין כדי לוודא עמידה בדרישה זו. 

  יש לוודא שהרצפה עמידה למים ואינה מחליקה. אין להתקין את הספא על שטיח או חומר
 אחר שיינזק עקב לחות או התעבות. 

 ן להתקין את הספא בתוך מובנה בקומה שנייה מעל לחלל מגורים בשל האפשרות לנזקים אי
 ממים ומלחות. 

  לחות היא תופעת לוואי טבעית של התקנת הספא בתוך מבנה. יש לדאוג לאוורור מתאים של
החדר כדי לאפשר ללחות לברוח. יש להתקין מערכת אוורור למניעת הצטברות התעבות 

 ולחות בחדר. 

 שות נוספות להתקנה מחוץ למבנהדרי

  על בעלי הספא לציית לכל החוקים המקומיים הנוגעים לגידור הגנה מפני ילדים, מחסומי
בטיחות, תאורה ודרישות בטיחות אחרות. יש ליצור קשר עם מחלקת הבנייה המקומית 

 לפרטים נוספים. 

 ל הספא המלא במים יש לוודא שהמשטח מאוזן, שטוח, חלק וחזק דיו כדי לתמוך במלא משק
 ובאנשים. 

  אין להתקין את הספא על דשא או עפר, מאחר שהדבר יגדיל את כמות הלכלוך הנכנס אל
 הספא, וייפגע ברצפת הספא. 
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 אין לחשוף את הספא לאור שמש ישיר למשך פרק זמן ארוך. 

 מעלות  4-ניתן להתקין ולהשאיר את הספא מחוץ למבנה בטמפרטורה שאינה נמוכה מ
מעלות צלזיוס, ושהמים בתוך  4-ס, בתנאי שטמפרטורת המים בתוך הספא גבוהה מצלזיו

מערכת הסירקולציה, המשאבה, והצנרת אינם קופאים. יש להניח "מזרן לבידוד טמפרטורה" 
בין רצפת הספא והקרקע, למניעת אבן חום מתחתית הספא וכדי לשמור טוב יותר על חום 

 המים.

 הפחות. הקמת הספא עם שני אנשים לכל

יש להזיז את כל האריזה למיקום הנבחר. אין לגרור את הספא על הקרקע, מאחר שהדבר  .1
 עלול לגרום לנזק ולדליפות. 

יש לפתוח בזהירות את הקרטון, מאחר שניתן להשתמש בקרטון זה לאחסון הספא לטווח 
 ארוך, או כשהספא אינו בשימוש. 

החלקים נמצאים. אם ישנם חלקים חסרים או פרשו את כל החלקים על הקרקע וודאו שכל  .2
חלקים שניזוקו, צרו קשר עם מרכז שירות של אינטקס מאלו המצוינים בגיליון "מרכזי 

 שירות מורשים" המצורף למוצר.

 
 הרכבת יחידת הבקרה של הספא

( אל השקע המתאים לו בחלק העליון של בסיס בקרת 3חברו את תקע כבל פאנל הבקרה ) .1
פרשו את היריעה הקרקעית (. הערה: 1איור את כיסוי התקע היטב ביד ) הספא, והבריגו

 כשהבועות פונות כלפי מטה על אזור נקי בו אתם מתכננים להקים את הספא. 

( כדי לחבר את פאנל 6( עם המפתח שהגיע עם הערכה )4הבריגו את ברגי פאנל הבקרה ) .2
 .(2איור הבקרה למקומו )

 אל החשמל. חברו את יחידת הבקרה של הספא  .3

 
 התקנה בתוך הבית:

 קירות הספאניפוח 

( ופרשו אותה באזור פנוי. לאחר מכן פרשו את מעטפת 19הוציאו את היריעה הקרקעית ) .1
 הספא על היריעה הקרקעית וכוונו את שסתום הניקוז לעבר שטח ניקוז מתאים. 

נקו באו אתם  פרשו את היריעה הקרקעית כשהבועות פונות כלפי מטה על פני אזורהערה: 
 מתכננים להקים את הספא. 

( כדי לחשוף א יציאת הניפוח של מפוח האוויר, 9ניפוח בסיס הבקרה ) מכסהפתחו את  .2
 (. 3איור ( אל תוך היציאה וסובבו ימינה כדי לנעול אותו )7הכניסו קצה אחד של צינור הניפוח )

י לצורך ניפוח. הכניסו שסתום האוויר כדי לחשוף את הצינורית במצב אנכ מכסהפתחו את  .3
)איור ( אל תוך השסתום וסובבו ימינה כדי לנעול במקומו 7את הקצה השני של צינור הניפוח )

4) . 
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כדי להפיל את פאנל  לחצו על לחצן   .4

כדי לנפח את  הבקרה. לחצו על לחצן 
דקות, עד  10עד  8קירות הספא למשך 

שאלו יהיו מוצקים למגע, אך לא קשים 
 (. 5איור )

אין לפתח יותר מדי את הספא או  חשוב:
להשתמש במדחס אוויר בלחץ גבוה לצורך 

 ניפוח.

 בשנית כדי לכבות את המשאבה.  לחצו על לחצן  .5

 החזירו את מכסה שסתום האוויר למקומו.  .6
כך שניתן להרכיב ולפרק אותו בעזרת הברגה. אין להפעיל כוח רב המכסה מתוכנן הערה: 

רום לכל מערכת הניפוח הפנימית של השסתום להשתחרר. פנו מאחר שהדבר עלול לג
 לסעיף "חיזוק שסתום האוויר של הספא" לפרטים לגבי תחזוקת השסתום. 

 
 שלפוחית האוויר של כיסוי הספאניפוח 

פתחו את שסתום הניפוח והניסו את  .1
( אל תוך השסתום. 7צינור הניפוח )

כדי לנפח עד  לחצו על 
 אך לא קשהשהמשטח מוצק למגע, 

 (.6)איור 

( מיציאת 7נתקו את צינור הניפוח ) .2
האוויר של מפוח האוויר 

 ומהשסתום. 

החזירו את מכסה ניפוח בסיס  .3
 ( למקומו. סגרו ולחצו פנימה את שסתום הניפוח. 9הבקרה )

 

אם יש צורך להוסיף אוויר לקירות הספא או לשלפוחית האוויר של כיסוי הספא אחרי הערה: 

פנו לסעיפי "ניפוח קירות הספא" ו"ניפוח שלפוחית האוויר של כיסוי הספא" שהם הוקמו, 

למעלה. שלפוחית האוויר של הכיסוי מתוקנת מראש בתוך כיסוי הספא. אם יש צורך להתקינה 

מחדש, הכניסו את שלפוחית האוויר כשהיא לא מנופחת בתוך כיסוי הספא לפני שתנפחו את 

 השלפוחית. 
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 חשוב!

וח/הוצאת אוויר של הספא משולבת פונקצית "שחרור לחץ אוויר" המשחררת בשסתום הניפ

 ברpsi (0.103-0.172  .) 1.5-2.5אוטומטית אוויר עודף כשהלחץ הפנימי של הספא הוא בין 

 

האוויר מתרחב בחום היום.  ניפוח הספא בבוקר. שסתום שחרור לחץ אוויר.

שסתום שחרור לחץ האוויר 

ויר נכנס לפעולה ומשחרר או

 עודף. 

 
טמפרטורות נמוכות יותר 

בלילה גורמות לכך שהספא 

 נראה פחות מנופח. 

האוויר מתרחב בחום היום 

 ולחץ האוויר הנכון נשמר. 

 

 

הערה: אם יש צורך להחליף את ליבת 

שסתום שחרור לחץ האוויר של הספא 

בשל בלאי, השתמשו במפתח שהגיע  (5)

( כדי לפתוח את הברגת 22עם הערכה )

הליבה מבסיס השסתום. החליפו בליבת 

שסתום שחרור לחץ אוויר חדשה. וודאו 

 (. 7שהליבה מחוברת היטב )איור 
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 הוצאת אוויר
 הוצאת אוויר מקירות הספא:

פתחו את המכסה כדי לחשוף את  .1
ימה הצינורית, דחפו את הצינורית פנ

מעלות ימינה כדי לקבע  90-וסובבו ב
 (.8)איור אותה במצב לחוץ 

לאחר סיום הניפוח, לחצו את הצינורית  .2
מעלות שמאלה כדי  90-פנימה וסובבו ב

 להחזיר אותה למצב ניפוח. 

 החזירו את המכסה למקומו.  .3

 עבור שלפוחית האוויר של כיסוי הספא:

 ם בבסיסו עד שהאוויר יצא. משכו החוצה את מכסה השסתום ולחצו על השסתו .1

 סגרו את השסתום ולחצו אותו בחזרה למקומו.  .2

 התקנת יחידת הבקרה של הספא

. חזקו ביד את המחברים. אל (9איור חברו את יחידת הבקרה של הספא אל הספא ) .1
 תשתמשו בכלים כלשהם לצורך החיזוק. 

דת הבקרה של אין לשבת, להישען, לכסות או להניח חפצים כלשהם על יחיזהירות: 
 הספא. 

 
רשת יציאת המים מהספא חברו את התקן צינור מחסנית המסנן אל החלק הפנימי של  .2

 . נפחו את הספא לפני התקנת חיבורי משאבת המסנן. (10)איור "( B)מסומנת באות "

לפני מילוי במים, וודאו שמכסי שסתום הניקוז התחתון סגורים היטב מתוך ומחוץ  .3
 לספא. 

בחלק הפנימי של  MAX-ו MINמלאו את הספא במים נקיים עד לגובה שבין הסימונים  .4
הספא. אין למלא יתר על המידה את הספא. אין להזיז את הספא כשהוא מלא במים  דופן

 או כשבסיס הבקרה מחובר לספא, מאחר שהספא או בסיס הבקרה עלולים להינזק.
תוך הספא. ישירות מעלות אל  40-אין להכניס מים בטמפרטורה גבוהה מאזהרה: 

 מומלץ למלא את הספא במים פושרים לצורך חימום מהיר וחסכון באנרגיה. 
הניחו את כיסוי הספא ושלפוחית האוויר של הכיסוי )המותקנת מראש בתוך כיסוי  .5

הספא( מעל לספא, וודאו שאבזמי כיסוי הספא ננעלים בעזרת המפתח שהגיע לאחר 
 ים. מתיחת הרצועות עם האבזמ

בדקו באופן סדיר את כיסוי הספא כדי לראות שהוא אינו דולף, שאין בלאי חשוב: 
 מוקדם או קרעים ופגיעות. אין להשתמש בכיסוי ספא פגום. 

כדי להפעיל את לחצני פאנל יחידת  וודאו שהספא מחובר לחשמל ולחצו על לחצן  .6
שבפאנל הבקרה כדי להפעיל את גוף החימום. פנו לחלק  הבקרה. לחצו על לחצן 

 התפעול בסעיף "פאנל יחידת הבקרה של הספא". 
 התנאים הבאים יגרמו להתחממות איטית של המים:חשוב: 
 מעלות צלזיוס.  10-הטמפרטורה הסביבתית נמוכה מ 

 מטרים לשנייה.  5.4עד  3.5-מהירות הרוח בחוץ גבוהה מ 

 ת בזמן חימום מי הספא. פונקצית הסילון מופעל 

  .הספא אינו מכוסה כראוי בעזרת כיסוי הספא בזמן חימום המים 
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 מידע לגבי רמת המליחות
הספא מגיע עם מערכת חיטוי בעזרת מי מלח. מלח שולחן רגיל )נתרן כלורי( מורכב משני רכיבים, 

כדי להפוך  נתרן וכלור. במהלך התקנת המכשיר, כמות מדודה של מלח מתמוססת במי הספא
אותם למלוחים מעט. מי הספא עוברים דרך התא האלקטרוליטי של מערכת החיטוי כדי להקטין 

את רמות הכלור. הכלור מתמוסס במים ומתחיל באופן מידי להשמיד חיידקים ואצות. הוא 
 מחמצן גם את כל שאר החומרים האורגניים. 

 :באיזה סוגי מלח להשתמש 

 יש להשתמש רק במלחי נתרן כלורי. 

לפחות. ניתן להשתמש  99.9%( ברמת טוהר של NaClיש להשתמש רק במלחים מסוג נתרן כלורי )
גם בטבליות מלח לניקוי מים )הצורה הדחוסה של מלח מאויד(. אולם, נדרש להם זמן רב יותר 

מלח נוסף למי סודה(. אין להשתמש במלח עם יוד או צהוב )פרוסיאט צהוב של כדי להתמוסס. 
הספא והתא האלקטרוליטי משתמש במלח כדי ליצור כלור. ככל שהמלח טהור יותר, כך ביצועי 

 התא האלקטרוליטי משתפרים. 

 רמת מליחות אופטימאלית 

חלקיקים למליון. הרמה  2000-3000רמת המליחות האידיאלית במי הספא היא בין 
 . חלקיקים למליון 2500האופטימאלית היא של 

רמת מלח נמוכה מדי תקטין את יעילות פעולת מערכת החיטוי, ותוביל לייצור מועט של כלור. 
רמת מליחות גבוהה מדי עלולה לפגוע באספקת המתח ולגרום לקורוזיה של חלקי ואביזרי 

המתכת. המלח בספא ממוחזר בהתמדה. אבדן מלח נגרם רק משום שמי הספא מוצאים פיזית 
 וצא מהספא בשל התאיידות. מהספא. המלח אינו י

 הוספת מלח 

 הפעילו את משאבת הסילון כדי להתחיל את סירקולצית המים.  .1

 השאירו את מערכת החיטוי כבויה.  .2

 2.5מבוגרים( ברחבי הספא. לשישה מבוגרים פזרו  4ק"ג מלח )עבור  2פזרו באופן אחיד  .3
 ק"ג מלח. 

הברישו את תחתית הספא כדי להאיץ את תהליך ההתמוססות. אין לאפשר למלח  .4
להיערם על קרקעית הספא. הפעילו את משאבת הסילון למשך שעה אחת כדי להמיס 

 היטב את המלח. 

כדי להפעיל את מערכת החיטוי  אחרי שהמלח התמוסס, לחצו על לחצן החיטוי  .5

" יהבהב ויגדיר את מערכת 003H(. קוד ")פנו לסעיף "הנחיות הפעלת מערכת החיטוי"
ללחוץ על לחצנים אחרים כלשהם בפאנל  הערה: איןהחיטוי לשעות הפעולה הרצויות. 

 . את כיסוי הספא במהלך תהליך הניקוי ויש לחברהבקרה, 

 הוצאת מלח אם רמת המליחות גבוהה מדי 

"(. במקרה זה, LEDקודי " )פנו לטבלת "E92אם הוספתם יותר מדי מלח, המכשיר יצפצף ויציג "

, ולנתק את הספא יש לכבות את מערכת החיטוי על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי 
מהחשמל. תצטרכו להקטין את ריכוז המלח. הדרך היחידה לעשות זאת היא לרוקן חלקית את 

ממי הספא, עד שקוד  25%-הספא ממים ולמלא אותו במים טריים. רוקנו ומלאו מחדש כ

 " ייעלם. E92" ההתראה

 הוספת מלח אם רמת המלח נמוכה מדי 

"(. LED" )פנו לטבלת "קודי E91מים, המכשיר יצפצף ויציג את ההודעה "באם אין די מלח 

, ולנתק את במקרה זה, יש לכבות את מערכת החיטוי על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי 
והפעילו אותו, הוסיפו מלח במדרגות שניות. חברו את הספא לחשמל  10הספא מהחשמל למשך 

 " תעלם )פנו לסעיף "הוספת מלח"(.E91ק"ג עד שהתראת " 0.5של 

  



16 

 

 תפעול
 פאנל הבקרה של הספא

 

A. לחצן חימום 

B. לחצן מעבר בין מעלות צלזיוס לפרנהייט 

C. לחצן העלאת טמפרטורה 

D. לחצן הורדת טמפרטורה 

E. לחצן סינון מים 

F. לחצן סילון מים 

G. לחצן חיטוי 

H.  תצוגתLED 

I. לחצן הפעלה/כיבוי 

J. לחצן בועות 

 

: לאחר חיבור המכשיר לחשמל, השתמשו בלחצן זה כדי להפעיל את לחצן הפעלה/כיבוי
לחצני פאנל הבקרה. האור ליד הלחצן מאיר בירוק כשהוא מופעל. לחצו על הלחצן כדי 

 לכבות את כל הפונקציות המופעלות בזמן זה. 
 לחצן ההפעלה כיבוי עשוי להיראות כלחצן שחור במרכז פאנל הבקרה. הערה: 

 

המשאבה תחמם את השתמשו בלחצן זה כדי להפעיל את המערכת החימום.  לחצן חימום:
מי הספא עד שטמפרטורת המים יגיעו לטמפרטורה שהוגדרה. כשטמפרטורת מי הספא 

ימום תופעל מחדש. כשסמל מעלות מתחת לטמפרטורה שהוגדרה, מערכת הח 1-2-יורדת ב
הלהבה בתצוגה מאיר באדום, מערכת החימום מופעלת. כשסמל הלהבה הופך לירוק, המים 

הגיעו לטמפרטורה שנקבעה. מערכת החימום נמצאת כעת במצב מנוחה ומערכת הסינון 
 תמשיך לעבוד ללא הפסקה. 

חצו על לחצן כדי לעצור את המערכת הסינון בזמן שמחמם המים במצב מנוחה, להערה: 
הלהבה חילה ואז על לחצן הסינון. לחיצה על לחצן הלהבה בלבד בזמן שגוף החימום במצב 

שעות נוספות לפני  24מנוחה תכבה את מערכת החימום אך מערכת הסינון תמשיך לפעול 
 שתכבה אוטומטית.

 

צלזיוס.  ניתן להציג את הטמפרטורה במעלות פרנהייט אולחצן מעבר בין צלזיוס לפרנהייט: 
 ברירת המחדל היא צלזיוס. 

מעלות  40-אין להשתמש בספא אם טמפרטורת המים המצוינת גבוהה מזהירות: 
 מעלות פרנהייט(.  104צלזיוס )

 

-לחיצה על לחצני העלאת או הורדת הטמפרטורה תגרום לנורת הלחצן כיוון טמפרטורה: 
LED  להבהב. כשהנורה מהבהבת ניתן לכוון את הטמפרטורה. אם תחזיקו לחצנים אלו

 LED-לחוצים הערכים יעלו או ירדו במהירות. הגדרת הטמפרטורה החדשה תוצג על מסך ה
 שניות כדי לאשר את הערך החדש.  5למשך 

 מעלות צלזיוס.  20טמפרטורת ברירת המחדל היא הערה: 
 מעלות צלזיוס.  40עד  20רטורה בטווח של ניתן לכוון את הטמפ הערה: 

 

לחצן זה מכבה ומפעיל את משאבת הסינון. אם מערכת החימום מופעלת, לחצן סינון מים: 
 מערכת הסינון תופעל אוטומטית. 

 סמל מסנן המים יאיר בתצוגה בירוק כשהמערכת מופעלת. 

 

העיסוי בעזרת סילון מים. השתמשו בלחצן זה כדי להפעיל את מערכת לחצן סילון מים: 
דקות פעולה רציפה, מערכת העיסוי בעזרת סילון מים תכבה אוטומטית. סמל  30לאחר 

סילון המים בתצוגה יאיר בירוק כשהמערכת מופעלת. ניתן לכוון ידנית את זווית פיות סילון 
 המים בתוך הספא.

לחץ אוויר עלול אין להפעיל את מערכת הסילון כשכיסוי הספא מחובר אליו. אזהרה: 
 להצטבר בתוך הספא וליצור לנזק בלתי הפיך ולפגיעה פיזית.

 

השתמשו בלחצן זה כדי להפעיל את מערכת העיסוי, הנכבית אוטומטית לאחר לחצן בועות: 
 דקות שימוש. סמל הבועות בתצוגה יאיר בירוק כשהמערכת מופעלת.  30

אין להפעיל את מערכת הבועות כשהכיסוי מחובר. אוויר עלול להצטבר בתוך הספא אזהרה: 
 ולגרום לנזק בלתי הפיך ולפגיעה פיזית. 

 

 השתמשו בלחצן זה כדי להפעיל ולהגדיר את זמן פעולת מערכת החיטוי. לחצן חיטוי: 

 

 . תראה אוטומטית את טמפרטורת המים  LED-: לאחר חיבורה תצוגת הLEDתצוגת 
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 פונקצית הטיפול במים קשים המובנת בספא פועלת אוטומטית יחד עם מערכת הסינון.הערה: 
 כיוון פיית סילון המים

 

לכיוון על ידי סיבוב טבעת פיית הסילון עם  תכמות המים והלחץ שיוצאים מפיות הסילון ניתנ
כיוון השעון )להוצאת מים מרבית(, נגד כיוון השעון )הקטנת הוצאת המים( או לכל נקודת ביניים. 

 סגירת פייה אחת או שתיים תסיט יותר לחץ מים ליתר הפיות. 

 הוראות הפעלת מערכת החיטוי
 הפעלת מערכת החיטוי: .1

אנל הבקרה. מערכת החיטוי תופעל יחד עם משאבת שבפלחצו על לחצן החיטוי 

של  LED-" יהבהב במסך ה003Hהסינון. סמל החיטוי וסמל המסנן יאירו בירוק. קוד "
 פאנל הבקרה, כדי להראות שהיחידה מוכנה לתכנות. 

 הגדרת שעות ההפעלה של מערכת החיטוי: .2

 "(, לחצו על לחצן החיטוי 003Hכשמספר שעות הפעולה המינימאלי מהבהב )קוד "

שעות )פנו לחלק "טבלת קודי  008Hעד  003H ,005H-כדי להעלות את משך הזמן מ

LED .)" קוד " לחיצה על( 008אחרי שמספר השעות המרביH תפעיל את פונקצית )"

יציג את טמפרטורת מי הספא. אם בחרתם ביותר מדי שעות,  LED-החיטוי ופאנל ה

תפסיק  LED-זור על המעגל. לאחר שזמן ההפעלה הוגדר, תצוגת ההמשיכו ללחוץ כדי לח
שניות ומערכת החיטוי תתחיל לפעול. בשימוש הראשון בספא יש  10להבהב לאחר 

 LED-". במהלך החיטוי, המידע שמוצג בפאנל ה008H"-להגדיר את זמן ההפעלה ל
 יתחלף בין טמפרטורת מי הספא וזמן החיטוי שנותר. 

יציג את טמפרטורת המים. בדקו את המים  LED-שלם, פאנל האחרי שהמחזור הו
 2-4בעזרת רצועות הבדיקה שהגיעו עם המכשיר, וודאו שרמות הכלור החופשי הן בין 

 חלקיקים למליון. 
אין ללחוץ על לחצנים אחרים כלשהם בפאנל הבקרה, ויש לחבר את כיסוי הספא הערה: 

 בזמן תהליך החיטוי. 
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 לה במידת הצורך:כיוון מחדש זמן ההפע .3
במהלך הליך החיטוי, ניתן לכוון מחדש את זמן ההפעלה במידת הצורך. לחצו על לחצן 

 . 2" יהבהב. חזרו על צעד LED "003Hהחיטוי, קוד 

 כיבוי מערכת החיטוי ידנית במקרה הצורך: .4
במהלך תהליך החיטוי, ניתן לכבות את מערכת החיטוי ידנית. לחצו על לחצן 

 בפאנל הבקרה. מערכת החיטוי תעצור ותאורת סמל החיטוי תעלם.  ההפעלה/כיבוי 

 הפעלה מחדש של מערכת החיטוי: .5

יציג את טמפרטורת המים, המכשיר יעצור את  LED-עם סיום המחזור שתוכנת, פאנל ה
חיטוי המים ותאורת סמל החיטוי תיעלם. להפעלה מחודשת של מערכת החיטוי, יש 

 לפעול בהתאם לצעדים לעיל. 

 בדקו את מי הספא על בסיס קבוע: .6
רמות הכלור החופשי במי הספא עשויים להשתנות בהתאם למספר האנשים בספא, מצב 

המים המקומי ועוצמת החשיפה לאור שמש )בשימוש מחוץ לבית(. במהלך השימוש 
הראשוני בספא, בדקו את מי הספא לפחות פעמיים ביום בעזרת רצועות הבדיקה שהגיעו 

חלקיקים למליון. לאחר שרמות  2-4לשמור על רמות כלור חופשי שבין  עם הספא, כדי
 הכלור החופשי התייצבו, בדקו את מי הספא בכל שבוע כדי לשמור על רמת חיטוי הולמת. 
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 LEDטבלת קודי 
 

ההודעה 
 LED-במסך ה

 הגדרות

001H )זמן פעולה )נותרה שעה אחת 

002H ( נותרו שעתייםזמן פעולה) 

003H   (שעות 3נותרו פעולה ) זמן 

004H  שעות( 4זמן פעולה )נותרו 

005H  שעות( 5זמן פעולה )נותרו 

006H  שעות( 6זמן פעולה )נותרו 

007H  שעות( 7זמן פעולה )נותרו 

008H  שעות( 8זמן פעולה )נותרו 

E90 אין זרימת מים 

E91 )קוד אזעקה )רמות מלח נמוכות 

E92  גבוהות(קוד אזעקה )רמות מלח  

E94 טמפרטורת המים נמוכה מדי 

E95  מעלות צלזיוס 50טמפרטורת המים היא סביב  

E96 שגיאת מערכת 

E97 הגנה מפני דליקה 

E99 חיישן טמפרטורת המים תקול 

 

END 
שעות של פעולת חימום מתמשכת, המשאבה תעבור  72לאחר 

המים אוטומטית למצב שינה. פונקציות החימום המהיר וסינון 

 ינוטרלו.
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 תחזוקה וכימיקלים
 

 אזהרה!
 יש לנתק מכשיר זה מהחשמל לפני הוצאה, ניקוי, טיפול או ביצוע שינויים כלשהם במוצר. 

 חיטוי המים
עם תחזוקה מתוכננת מראש  נקייםעל בעלי הספא לבדוק באופן סדיר ולשמור את מי הספא 

חיטוי וכימיקלים אחרים יעזרו לשלוט בחיידקים חומרי )יומית, במידת הצורך(. הוספת 
ובוירוסים הנמצאים במי הספא. תחזוקת מים מאוזנים היטב באמצעות שימוש נכון בחומרי 

חיי ומראה הספא, כמו גם כדי להבטיח מים  לניצול מרבי שלחיטוי הוא הגורם החשוב ביותר 
בעזרת טכניקות מתאימות. פנו  נקיים, בריאים ובטוחים. חשוב לבדוק את מי הספא ולטפל בהם

לאיש מקצוע בתחום הבריכות/ספא לשאלות בנוגע לכימיקלים, חומרי חיטוי, ערכות בדיקה 
 והליכי בדיקה. 

יש לפעול בהתאם להנחיות יצרן הכימיקלים, ובהתאם לאזהרות הבריאות זהירות: 
 והסכנה. 

תמיסת אין להוסיף כימיקלים אם יש אנשים בספא. הדבר עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים. 

   Intex Recreation,Intex Developmentכלור מרוכזת עלולה לפגוע בספא. בכל מקרה, תאגיד 
והחברות הקשורות אליהם, סוכנים מורשים ומרכזי שירות, קמעונאים ועובדים לא יהיו אחראים 

 נה או צד כלשהו בנוגע לעלויות הקשורות לאבדן מים מהספא, ונזקי כימיקלים או מים.כלפי הקו
 

 הרכב כימי של מי הספא ואיזונם
 הרכב כימי מועדף של המים

 מרבי אידיאלי מינימום 

 ppm* 2 - 4 ppm 5 ppm 2 כלור חופשי

pH 7.2 7.2 - 7.6 7.8 

 TA)) 60 ppm 80 ppm 120 ppm אלקליותסה"כ 
 100 ppm 150–250 ppm 350 ppm (3CaCOקושי סידן )

 0.3+ 0 0.3– אינדקס סטורציה

 20ºC / 68ºF 20–40ºC / 68–104ºF 40ºC / 104ºF טמפרטורת המים

 *Ppm חלקיקים למליון = 

 הוא הכלור השיורי שנמצא במי הספא. כלור חופשי: 
 רמת חיטוי לא מספיקה.  –תוצאה אם הערך נמוך מדי 

גורם לבעיות ריח, גירוי לעור ולעיניים, קורוזיה למתכת ולחומרים  –תוצאה אם הערך גבוהה מדי 
 אחרים.

 

pH:  .ערך המציין עד כמה מי הספא בסיסיים או חומציים 
 קורוזיה למתכת, גירוי לעיניים ולעור, והרס סך כל האלקליות –תוצאה אם הערך נמוך מדי 
היווצרות אבנית, מים מעורפלים, חיי של מסנן/גוף חימום קצרים  –תוצאה אם הערך גבוה מדי 

 יותר, גירוי לעור ולעיניים, יעילות נמוכה של הכלור. 
 

. קובעת את המהירות pH-מציינת את מידת עמידות המים לשינויים ב(: TAסך כל אלקליות )

 .pH-כיוון רמות ה, לכן יש לכוון תמיד את סכך כל האלקליות לפני pH-והקלות של שינויים ב
קורוזיה למתכת, גירוי לעיניים ולעור. אלקליות נמוכה תגרום  –תוצאה אם הערך נמוך מדי 

 . pH-לחוסר יציבות של רמות ה
היווצרות אבנית, מים מעורפלים, חיי מסנן/גוף חימום קצרים יותר,  –תוצאה אם הערך גבוה מדי 

 ת יותר.גירוי לעיניים ולעור, צורך בכמויות כלור גבוהו
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 מתייחס לכמות הסידן והמגנזיום שהתמוססו במים.  (:3CaCOקושי סידון )
קושי לאזן את המים, קורוזיה לחלקי מתכת, גירוי בעיניים ובעור  –תוצאה אם הערך נמוך מדי 

 וקצף במים.
 היווצרות אבנית, מים מעורפלים, גירוי לעיניים ולעור, קושי לאזן –תוצאה אם הערך גבוהה מדי 

 את המים ופגיעה ביעילות המסנן וגוף החימום.
 

הם הגורמים  pH-טמפרטורה, ריכוז קושי סידן, סך הכל אלקליות ו(: SIאינדקס סטורציה )
העיקריים המשפיעים על היווצרות אבנית. הנטייה של מים ליצור אבנית או לשחוק חומרים 

 (:SIמצוינת על ידי מדד הסטורציה )

SI = pH + TF + CF + AF – 12.1 

 = פקטור סך כל אלקליות AF= פקטור קושי סידן;  CF= פקטור טמפרטורה;  TFכאשר: 

קושי סידן  TF טמפרטורת המים

)חלקיקים 

 למליון(

CF  סך כל

אלקליות 

)חלקיקים 

 למליון(

AF 
(ºC) (ºF) 

8 46 0.2 75 1.5 50 1.7 

12 54 0.3 100 1.6 75 1.9 

16 61 0.4 150 1.8 100 2.0 

19 66 0.5 200 1.9 150 2.2 

24 75 0.6 250 2.0 200 2.3 

29 84 0.7 300 2.1 300 2.5 

34 93 0.8 400 2.2 400 2.6 

40 104 0.9 500 2.3 -- -- 

-- -- -- 1000 2.6 -- -- 

. השתמשו בפקטורים במים, טמפרטורה, קושי סידן וסך כל רמות אלקליות pH-בדקו את רמת ה

 . SIהמתאימים במשוואת 

SI  =0מאוזן , 

 , מצב של היווצרות אבנית או מים מעורפלים. SI  >0אם 

 , מצב היוצר קורוזיה למתכת או גירוי לעיניים ולעור. SI  <0אם 

SI  אפס הוא ערך מושלם. 0.3עד  -0.3נחשב למשביע רצון אם הערך בטווח של .+ 

 כיוון מי הספא
יש לפעול בהתאם להנחיות זהירות: כוון את כימיית מי הספא כשהרמות מחוץ לטווח. כיצד ל

 יצרן הכימיקלים ולאזהרות הבריאות והבטיחות. 

 (TAכיוון סך כל אלקליות )

יש להסיר את כיסוי הספא כדי לאוורר את המים ולהשתמש בפסי הבדיקה המצורפים כדי לבדוק 
חלקיקים למליות תחילה, מאחר  2-4הכלור במים היא בין את הרמות הכימיות. יש לוודא שרמת 

 120-( גבוהות מpH)ולא אלו של  TA-. אם רמות הTA-שהכלור ישפיע על תוצאות בדיקת ה

 , יש להוסיף חומצת מימן כלורי או נתרן ביסולפיט. TA-חלקיקים למליון, כדי להורית את רמת ה

 להוסיף נתרן ביקרבונט.  חלקיקים למליון, יש 60-נמוכות מ TA-אם רמות ה

 60-חלקיקים למליון, יש להפחיתה ב 180היא  TA-מבוגרים(, אם רמת ה 4לדוגמה )עבור 
 מ"ל של חומצת מימן כלורי.  96גרם של נתרן ביסולפיט או  121, יש להוסיף למליון חלקיקים

מימן כלורי  חלקיקים למליון, ניתן להוסיף נתרן ביסולפיט או חומצת 240-אם הקריאה גבוהה מ
גרם של  238חלקיקים למליון, ואז להוסיף  240למים טיפה אחר טיפה עד שפסי הבדיקה מראים 

 מ"ל של חומצת מימן כלורי.  192נתרן ביסולפיט או 
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  שעות ולאזנם שוב במידת הצורך.  24לאחר האיזון, יש לבדוק את המים שוב לאחר הערה: 

 הורדת רמות האלקליליות

 ולפיט הדרושות להורת סך כל האלקיליותכמות הנתרן ביס

 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm 60 רמה רצויה

 795נפח: 
 ליטרים

0.269 Lb 0.358 Lb 0.448 Lb 0.528 Lb 0.627 Lb 

121 g 161 g 202 g 238 g 283 g 

 1098נפח: 
 ליטרים

0.368 Lb 0.492 Lb 0.614 Lb 0.737 Lb 0.860 Lb 

168 g 224 g 279 g 335 g 391 g 

 

 כמות חומצת המימן הכלורי הדרושה להורדת סך כל האלקיליות

 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm 60 רמה רצויה

 795נפח: 
 ליטרים

0.101 qt 0.135 qt 0.169 qt 0.202 qt 0.234 qt 

96 mL 128 mL 160 mL 192 mL 223 mL 

 1098נפח: 
 ליטרים

0.139 qt 0.185 qt 0.232 qt 0.278 qt 0.324 qt 

132 mL 176 mL 220 mL 264 mL 308 mL 

 

 העלאת סך כל האלקיליות

 כמות הנתרן ביקרבונט הדרושה להעלאת סך כל האלקיליות

 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 20 רמה רצויה

 795נפח: 
 ליטרים

0.059 Lb 0.118 Lb 0.178 Lb 0.237 Lb 

27 g 53 g 80 g 107 g 

 1098נפח: 
 ליטרים

0.081 Lb 0.162 Lb 0.244 Lb 0.326 Lb 

37 g 74 g 111 g 148 g 

 *ppm  ,חלקיקים למליון =g  ,גרמים =lb אונקיה = 

 pH-כיוון רמת ה

חלקיקים למליון, אם  80-למליון, או העלאה ל חלקיקים 120-אחרי הורדת סך כל האלקיליות ל

 עדיין גבוהה או נמוכה מדי, ניתן לכוון אותה בעזרת הטבלה הבאה.   pH-רמת ה

 pH-הורדת ה

 בעזרת חומצת מימון כלורי pH-הורדת ה

ליטרים 975 נפח ליטרים 1098   

 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm 120 סה"כ אלקיליות

 

 עד→מ

8.4→7.2 
0.028 qt 0.018 qt 0.038 qt 0.025 qt 

26 mL 18 mL 36 mL 24 mL 

7.8→7.2 
0.019 qt 0.013 qt 0.026 qt 0.017 qt 

18 mL 12 mL 22 mL 16 mL 

 בעזרת נתרן ביסולפיט pH-הורדת ה

ליטרים 975 נפח ליטרים 1098   

 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm 120 סה"כ אלקיליות

 8.4→7.2 
0.071 Lb 0.047 Lb 0.095 Lb 0.063 Lb 

32 g 21 g 43 g 29 g 
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 7.2→7.8 עד→מ
0.047 Lb 0.032 Lb 0.064 Lb 0.043 Lb 

21 g 14 g 29 g 20 g 

  *ml מיליליטר = 

 pH-העלאת ה

 בעזרת נתרן ביקרבונט  pH-העלאת רמת ה

ליטרים 975 נפח ליטרים 1098   

 ppm 80 ppm 120 ppm 80 ppm 120 סה"כ אלקיליות

 7.2→6.8 עד→מ
0.541 Lb 0.361 Lb 0.737 Lb 0.491 Lb 

243 g 163 g 335 g 224 g 

 

 כיוון קושי הסידן

יש להשתמש ברצועות הבדיקה שהגיעו עם הערכה כדי לבדוק את קשיות המים ולכוון אותה 
 בהתאם לטבלה להלן.

 הורדת קושי המים

א במים רכים פאם המים בביתכם מטופלים בעזרת מרכך מים, ערבבו את המים הקשים של הס
 המים כדי להוריד את קושי הסידן: בהתאם לטבלת נפח יחסי נפח

 הורדת קושי הסידן בעזרת מים רכים

 ppm 500 ppm 350 ppm 250 ppm 1000 רמה ראשונית

 :רמה רצויה
100 ppm 

 (קשיםנפח מים רכים:יחס נפח מים )נפח מים 

1:9 1:4 2:5 2:3 

 

 העלאת קושי המים
למליון, יש להוסיף מלח )קלציום  חלקיקים 100-אם רמת קושי הסידן במי הספא נמוכה מ

 כלוריד( למי הספא. 

ליטרים 795 נפח ליטרים 1098   

m (CaCl2) 0.197 Lb 89 g 0.269 Lb 122 g 

 

 אזהרה!

חומצת מימן כלורי )חומצה מוריאטית( היא חומר מאכל, ותמיסה נוזלית של נתרן 

השימוש בכל ( היא חומצית מאוד. יש להיזהר מאוד בזמן 4NaHSOביסולפיט )
הכימיקלים, וללבוש ציוד מגן אישי נוסף כולל משקפי מגן וכפפות. חשוב מאוד שלא 

 להתיז חומצה על העור או הבגדים, או לתוך העיניים.
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 תחזוקה
 תחזוקת מי הספא ומחסנית הסינון

יש להגן על כל המשתמשים בספא מפני מחלות הקשורות למים על ידי 
ומחוטאים. יש להקפיד על כללי היגיינה. לשמירה שמירת מי ספא נקיים 

 על איכות מי הספא, יש לפעול בהתאם לצעדים הבאים:

יש לבדוק ולנקות את מחסנית הסינון בכל יום, ולהחליף את מחסנית  .1
 ימים.  3הסינון בכל 

א. פתחו את הברגת בית מחסנית הסינון והוציאו אותו מדופן הספא, 
 (. 11איור והוציאו את המחסנית )

ב. בעזרת צינור גינה שטפו את המחסנית. אם המחסנית נשארת 
 מלוכלכת ובצבע אפור, יש להחליפה. שמרו מחסנית רזרבית בהישג יד. 

ג. החזירו את המחסנית הנקייה לבית המחסנית והחזירו את מכלול 
 בית המחסנית בחזרה אל דופן הספא. 

 יקוז הספא" ו"ניקוי הספא" לפרטים. החליפו את מי הספא בכל שבועיים. פנו לסעיף "נ .2

השתמשו בכימיקלים לספא כדי לשמור על איזון מתאים של מי הספא. נזק לספא שייגרם  .3
 עקב שימוש לא נכון בכימיקלים וניהול לא נכון של מי הספא אינו מכוסה על ידי האחריות. 

 כל המשתמשים בספא חייבים להתקלח לפני כניסתם אליו.  .4

 חשוב
כבל החשמל לפני ניקוי המערכת. כסו את כניסת ויציאת המים בעזרת נתקו את 

הפקקים למניעת השפכות מים. לאחר השלמת פעולות התחזוקה, יש לחבר את 
 כבל החשמל לחשמל ולהסיר את הפקקים.

 ניקוי התא האלקטרוליטי
רים, ניקוי עצמי המשולבת בתכנות הבקרה האלקטרונית. ברוב המק פונקציתלתא האלקטרוליטי 

פעולת ניקוי עצמי זו תשמור על פעולת התא ביעילות אופטימאלית. בחלק מהמקומות, מי הספא 
קשים )תכולת מינרלים גבוהה(, דבר המשתנה בהתאם לתנאי המים המקומיים. דבר זה עלול 

להיווצרות משקעים על לוח הטיטניום ולהשפיע על יעילות החיטוי, כך שייתכן שניקוי ידני יידרש 
פעם לתא. כדי לשמור על ביצועים מרביים, אנו ממליצים על פתיחה ובדיקה ויזואלית של מדי 

חלקיקים למליון( או כל שבוע  100התא האלקטרוליטי בכל שבועיים עבור מי ספא )קושי סידן > 
 חלקיקים למליון(.  350עבור מי ספא בהם )קושי סידן < 

 הצעדים הבאים מסבירים כיצד לנקות את התא. 

 יקה וניקוי:בד

 כבו את הספא ונתקו את כבל החשמל מהשקע.  .1

( 23-ו 15פתחו את מכלול מחסנית הסינון מדופן הספא, והשתמשו בפקקים שהגיעו עימו ) .2
 כדי לכסות את פתחי יציאת וכניסת המים מתוך הספא, למניעת בריחת מים החוצה. 

לא מגיע בערכה( הוציאו את ארבעת הברגים מהכיסוי השקוף בעזרת מברג פיליפס ) .3
  והוציאו את הכיסוי מיחידת הבקרה של הספא.
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נתקו את כבל התא האלקטרוליטי. פתחו את הברגת אום התא האלקטרוליטי נגד כיוון  .4
 השעון בעזרת מפתח אום התא האלקטרוליטי שהגיע בערכה. 

 

משכו החוצה את התא האלקטרוליטי והניחו אותו במיכל. מזגו חומץ אל המיכל עד שלוח  .5
 הטיטניום טבול בתוכו, והשרו אותו לשעה עד שלא יישארו עליו שאריות אבנית. 

 

הקפידו זהרו: יהוציאו את התא האלקטרוליטי ושטפו את לוח הטיטניום במים נקיים. ה .6
ישאר יבש לגמרי, ואל תאפשרו לו לגעת בחומץ שכלי הקיבול של התא האלקטרוליטי י

 ובמים.

 בצעו את הפעולות לעיל בסדר הפוך כדי להחזיר את התא האלקטרוליטי למקומו.  .7
 וודאו שהחריץ בתא האלקטרוליטי מותאם לבליטה בבית התא האלקטרוליטי. הערה: 

 פסי הבדיקה של אינטקס )מגיעים עם המוצר(
", "סה"כ אלקליניות", ורמות "קשיות סידן" pHלור חופשי", "פסי הבדיקה מיועדים לבדיקת "כ

 2-4בו זמנית. אנו ממליצים על בדיקה כימית של המים מדי שבוע, ועל שמירת ריכוז כלור של 
 חלקיקים למליון. 

 הוראות שימוש

 טבלו את כל הפס במים והוציאו מיד.  .1

 ודפים מהפס.שניות. אל תוציאו מים ע 15החזיקו את הרצועה מאוזנת למשך  .2

כעת השוו את הפס לטבלת הצבעים שעל האריזה. במידת הצורך, אזנו את ההרכב הכימי  .3
של מי הספא. חשוב מאוד להשתמש בטכניקות המתאימות בזמן בדיקת רמות 

 הכימיקלים במים. קראו את הנחיות השימוש בפסים ופעלו לפיהן. 
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 ריקון המים מהספא

 קרה מהחשמל. כבו את הספא ונתקו את יחידת הב .1

חברו את מתאם שסתום הניקוז לצינור גינה,  .2
וכוונו את הקצה השני של צינור הגינה לאזור 

 (. 12איור ניקוז גלוי לעין )

הוציאו את פקק שסתום הניקוז מהחלק החיצוני  .3
של הספא, וחברו את מתאם שסתום הניקוז אל 

 (. 12איור שסתום הניקוז )

מהחלק הפנימי של הספא, פתחו את פקק שסתום  .4
 הניקוז. המים יתחילו לצאת מצינור הגינה. 

כשהמים מפסיקים לצאת מהספא, נתקו את  .5
יחידת הבקרה של הספא מדופן הספא. הרימו את 
דופן הספא מהצד המנוגד לאזור הניקוז, כך שכל 

איור המים שנותרו יתנקזו והספא יתרוקן לגמרי. )
13 .) 

איור ת הספא כדי לרוקן מים שנותרו בו )הפכו א .6
14 .) 

פתחו את שסתום הניקוז שבצד יחידת בקרת  .7
איור הספא בעזרת מטבע כדי לרוקן מים שנותרו )

15 .) 

השתמשו במגבת נקייה כדי לנגב מים שנותרו  .8
 ולחות מהספא ומיחידת הבקרה של הספא. 

וודאו שהספא ויחידת הבקרה של הספא יבשים  .9
 לגמרי. 
( יכולים 23-ו 15הפקקים המצורפים ) הערה:

לשמש כדי לכסות את מחברי כניסת ויציאת 
המים מהחלק הפנימי של הספא, למניעת יציאת 

 מים מהספא. 

 ניקוי הספא
אם ניתן לראות במים לכלוך, או שהמים הופכים 

למעורפלים וההרכב הכימי הנכון של המים אינו מנקה 
. פנו להוראות אותם, החליפו את המים ונקו את הספא

"ריקון המים מהספא" כדי ללמוד כיצד לרוקן את הספא. 
בזמן שהספא ריק, הוציאו את בית מחסנית המסנן 
מהחלק הפנימי של דופן הספא. נקו או החליפו את 

מחסנית המסנן. השתמשו בספוג ובתמיסת מי סבון עדין 
לפני מילוי מחדש במים  כדי להסיר שמנים או כתמים מדופן הספא הפנימית. שטפו ביסודיות

 נקיים. 
 אין להשתמש בצמר פלדה, מברשות קשות או חומרי ניקוי חזקים. חשוב: 
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 חיזוק שסתום האוויר של הספא

בדקו ששסתום האוויר של הספא אינו דולף, וחזקו אותו לפני השימוש. אם דולף אוויר משסתום 

 סתום האוויר באופן הבא: ( כדי לחזק את ש22האוויר, השתמשו במפתח שהגיע בערכה )

( אל 22וודאו שהספא מרוקן מאוויר, פתחו את פקק שסתום האוויר והכניסו את המפתח ) .1

 (. 16איור תוך גוף שסתום האוויר )

ביד אחת, החזיקו את החלק האחורי של בסיס שסתום האוויר מהחלק הפנימי של דופן  .2

 ( עם כיוון השעון. 22הספא, וסובבו את המפתח )

אין לכוון את בסיס שסתום האוויר בזמן שהספא נמצא בשימוש או מלא במים. השתמשו חשוב: 

במפתח שסתום האוויר רק אם שסתום האוויר משוחרר או אם יש דליפה סביב בסיס שסתום 

האוויר. אין לחזק יתר על המידה את שסתום האוויר: חיזוק יתר עלול לפגוע בשסתום. וודאו 

 ולא דולף.  ששסתום האוויר מחובר היטב

 כיסוי הספא

אבזמי החיבור של הכיסוי הם אבזמים ננעלים. שני מפתחות הגיעו בשקית פלסטיק עם המדריך 

ואביזרים נלווים אחרים. כל אבזם מסומן בסימונים "נעול" ו"לא נעול" לתפעול קל: הכניסו את 

ת האבזם המפתח אל החריץ באבזם וסובבו אותו למיקום המתאים כדי לנעול או לפתוח א

 בהתאמה. 

כדי למנוע גישה לא מורשית, יש להניח את הכיסוי כשהספא לא בשימוש ולנעול את כל האבזמים. 

יש לשמור את המפתחות הרחק מהישג ידם של ילדים. במקרה בהם איבדתם את המפתחות, 

 תוכלו להשתמש במברג שטוח בגודל דומה כדי נעול או לפתוח את האבזמים. 

הספא על בסיס קבוע, חפשו דליפות, בלאי מוקדם, נזקים או סימני הידרדרות. בדקו את כיסוי 

אל תשתמשו בכיסוי בלוי או שניזוק: הוא לא יספק את רמת ההגנה הדרושה כדי למנוע גישה של 

 ילדים ללא פיקוח לספא.


