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INTRODUÇÃO.

       Leia atentamente, entenda e siga todas as informações neste manual do usuário 

antes de instalar e usar o SPA inflável.

         Os avisos, instruções e diretrizes de segurança abordam alguns riscos comuns da 

recreação na água, mas não podem cobrir todos os riscos e perigos em todos os casos. 

Sempre tenha cuidado e bom senso ao desfrutar de qualquer atividade aquática. Por 

favor, leia com atenção e guarde para referências futura.

SEGURANÇA PARA NÃO NADADORES.

       1º Supervisão contínua, cuidado com pessoas que não sabem nadar, e sempre 

mantenha a vigilância por um adulto, é exigido em todos os momentos (lembre-se de 

que crianças menores de cinco anos correm o maior risco de afogamento)

         2º Designar um adulto competente para supervisionar a SPA cada vez que ela 

estiver sendo usada;

         3º Pessoas que não sabem nadar devem usar equipamento de proteção pessoal 

ao usar o SPA;

      4º Quando o SPA não estiver em uso, ou sem supervisão, remova todos os 

brinquedos dos seus arredores para evitar atrair crianças para o SPA.

        1º Recomenda-se instalar uma barreira (e proteger todas as portas e janelas, 

quando necessário) para impedir o acesso não autorizado ao SPA;

         2º Barreiras, coberturas do SPA, alarmes de acessos, dispositivos de segurança 

semelhantes são ajudas úteis, mas não são substitutos pela supervisão de um adulto  

competente.

      1º Recomenda-se manter o equipamento de resgate (por exemplo, uma bóia 

circular) ao lado da SPA;

      2º Mantenha um telefone funcionando e uma lista de números de telefone de 

emergência perto da SPA;

Dispositivos de segurança

Equipamentos de segurança
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       1º  Incentive todos os usuários, especialmente crianças, a aprender a nadar;

      2º Aprenda Primeiros socorros (Reanimação Cardiopulmonar - RCP) e atualize esse 

conhecimento regularmente. Isso pode fazer a diferença para salvar vidas em caso de 

emergência;

     3º Instruir todos os usuários da piscina, incluindo crianças, o que fazer em caso de 

emergência;

    4º Nunca mergulhe em superfícies rasas. Isso pode causar ferimentos graves ou 

morte;

    5º Não use o SPA ao ingerir álcool ou medicamentos que possam prejudicar sua 

capacidade de usar o SPA com segurança;

     6º Quando for utilizar o SPA remova as tampas do SPA, remova-as completamente 

da superfície da água antes de entrar no SPA;

     7º Proteja os ocupantes do SPA de doenças relacionadas à água, mantendo a água 

do SPA tratada e praticando boa higiene. Consulte as diretrizes de tratamento de água 

no manual do usuário;

     8º Armazene os produtos químicos (por exemplo, produtos de tratamento de água, 

limpeza ou desinfecção) fora do alcance das crianças.

       9º Use a sinalização conforme descrito abaixo;

Uso seguro do SPA

ATENÇÃO

     • A instalação e montagem devem ser feitas por adultos.

   •Leia e siga as instruções de uso e manutenção para garantir uma 

utilização segura do SPA. Não seguir as instruções podem causar 

sérios riscos à saúde, em particular para as crianças.

      • Apenas para uso doméstico ao ar livre ou fechado.

     • Perigo de afogamento. As crianças podem se afogar em pequenas 

quantidades de água.

    • Esvazie o SPA quando não estiver em uso. Não deixe um pequeno 

SPA vazia ao ar livre.

AVISO: Mantenha as crianças sob supervisão no ambiente do SPA

AVISO: Não mergulhe.



4

       A segurança dos seus filhos está nas suas mãos! O risco é maior para crianças com 

menos de 5 anos. Esteja alerta o tempo todo.

       Cumpra sempre as seguintes instruções:

       • As crianças devem estar sob supervisão estreita e constante;

       • Designar um responsável pela segurança;

       • Sempre designe uma pessoa responsável para administrar o SPA e a área do SPA;

      • A supervisão de um adulto deve sempre ser relevante para o número de pessoas 

que usam o SPA;

       • Molhe a nuca, peito e pernas antes de entrar na água;

       • Aprenda os gestos de segurança e principalmente os específicos para crianças;

       • Proibir mergulho e salto;

       • Proibir jogos de corrida e brincadeiras ao redor do SPA;

     • Não deixe uma criança desacompanhada que não sabe nadar, usar o SPA sempre  

com a supervisão de um adulto responsável;

      • Mantenha sempre os produtos de tratamento de água fora do alcance de todas as 

crianças.

       Se ocorrer um incidente, remova a pessoa ferida ou criança do SPA e da área do 

SPA. Entre em contato com os serviços de emergência para aconselhamento e 

orientação sobre como tratar pessoas feridas ou criança.

       As conexões elétricas da banheira de hidromassagem (SPA) devem ser instaladas 

em área segura mantendo a segurança elétrica rotuladas no desenho ou fora de todas 

as zonas de segurança. As medidas são limitadas por paredes e divisórias fixas.

AVISOS IMPORTANTES

Área segura

1,5 m 1,5 m2 m 2 m

2,5 m

2,5 m

SPA h

Parede Parede
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       Para sua própria segurança e do seu produto, certifique-se de seguir as precauções 

de segurança abaixo. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos 

graves, danos materiais ou morte. Instalação e operação imprópria anulará a garantia.

        Leia, entenda e siga todas as instruções:

     • Extremo cuidado deve ser exercido para prevenir o acesso não autorizado de 

crianças.

    • Inspecione a tampa do SPA regularmente quanto a vazamentos, desgaste 

prematuro, danos ou sinais de deterioração. Nunca use uma capa desgastada ou 

danificada: ela não fornecerá o nível de proteção necessário para evitar que não seja 

supervisionado acesso ao SPA por uma criança.

        • Trave sempre a tampa do SPA após cada uso.

        • Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído a fim de evitar 

um risco elétrico.

       • Não permita nenhum aparelho elétrico, como luz, telefone, rádio ou televisão a 

menos de 1,5 m de uma banheira de hidromassagem.

          • Não use o SPA quando estiver chovendo, trovões ou relâmpagos.

   • Para reduzir o risco de choque elétrico, não use um cabo de extensão, 

temporizadores, adaptadores de plugue ou conversor de plugues para conectar a 

unidade à alimentação elétrica; fornecer uma tomada devidamente localizada e 

correspondente com a entrada da tomada.

      • O aparelho elétrico do SPA deve ser fornecido através de um dispositivo de corrente 

residual com uma classificação corrente operacional residual não superior a 10mA.

    • As peças contendo partes energizadas, exceto as peças fornecidas com tensão 

extra-baixa de segurança não superior a 12V, devem ser inacessíveis para os 

ocupantes do SPA.

      • As peças que incorporam componentes elétricos, exceto dispositivos de controle 

remoto, devem ser localizadas ou fixadas de forma que eles não possam cair no SPA.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Risco de afogamento acidental:

Risco de lesão:

Risco de choque elétrico:

Aviso
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       • A caixa de conexão elétrica residencial deve ser localizada com segurança a uma 

distância de pelo menos 2 m de distância do SPA.

        • A instalação elétrica deve cumprir os requisitos ou padrões locais.

        • Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas 

com deficiência física, capacidades sensoriais ou mentais ou falta de experiência e 

conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do 

aparelho de forma segura e compreensão dos perigos envolvidos.

           • As crianças não devem brincar com o aparelho.

       • A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem 

supervisão.

        • Para reduzir o risco ou lesão, não permita que crianças usem este produto, a 

menos que sejam supervisionadas de perto.

         • Para reduzir o risco de afogamento infantil, supervisione as crianças o tempo 

todo.

          • Anexe e trave a tampa doSPA após cada uso.

          • Certifique-se de que o piso é capaz de suportar a carga esperada (≥ 500kg / m²).

        • Deve ser fornecido um sistema de drenagem adequado ao redor do SPA para lidar 

com o transbordamento da água.

         • Para evitar danos, não deixe o aparelho vazio por um longo período de tempo.

       • Para evitar danos à bomba, o SPA nunca deve ser operado a menos que esteja 

cheio de água.

         • Saia imediatamente do SPA se sentir desconforto ou sonolência.

       • A fim de evitar a possibilidade de ocorrência de hipertermia (estresse por calor), 

recomenda-se que a média a temperatura da água da piscina do spa não deve exceder 

40 °C.

       •  Uma vez que as temperaturas excessivas da água têm um alto potencial de 

causar danos fetais durante o início e meses de gravidez, mulheres grávidas ou 

possivelmente grávidas devem limitar a temperatura da água do SPA a 38 °C.

         • Antes de entrar em um SPA ou banheira de hidromassagem, o usuário deve medir 

a temperatura da água com um termômetro preciso uma vez que a tolerância dos 

dispositivos de regulação da temperatura da água varia.

        • O uso de álcool, drogas ou medicamentos antes ou durante o uso do SPA pode 

levar à perda de consciência e a possibilidade de afogamento.

INSTRUÇÕES ELÉTRICAS
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     • O uso de álcool, drogas ou medicamentos pode aumentar muito o risco de 

hipertermia fatal em SPA. As causas e sintomas da hipertermia podem ser descritos da 

seguinte forma: A hipertermia ocorre quando a temperatura interna do corpo atinge um 

nível vários graus acima a temperatura corporal normal 37 °C. Os sintomas de 

hipertermia incluem um aumento na temperatura interna do corpo, tontura, letargia, 

sonolência e desmaios. O efeito da hiperemia inclui falha em perceber o calor; falha em 

reconhecer a necessidade de sair do SPA; desconhecimento do perigo iminente; danos 

fetais em mulheres grávidas; incapacidade física para sair do SPA; e inconsciência, 

resultando em perigo de afogamento.

       • Pessoas obesas ou com histórico de doença cardíaca, pressão alta ou baixa, 

problema no sistema circulatório ou diabetes deve consultar um médico antes de usar 

um SPA.

         • Pessoas que usam medicamentos devem consultar um médico antes de usar um 

spa, pois alguns medicamentos podem induzir sonolência enquanto outros 

medicamentos podem afetar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a circulação.

         • Consulte o médico antes de usar se estiver grávida, diabética, com problemas de 

saúde ou sob cuidados médicos.

     • Pessoas com doenças infecciosas não devem usar um spa ou banheira de 

hidromassagem.

     • Para evitar lesões, tenha cuidado ao entrar ou sair do spa ou banheira de 

hidromassagem. A temperatura da água acima de 40 ° C pode ser prejudicial à sua 

saúde.

      • Nunca use um SPA ou banheira de hidromassagem sozinho, nem permita que 

outras pessoas usem o SPA sozinhas.

        • Não use um SPA ou banheira de hidromassagem imediatamente após exercícios 

extenuantes.

       • Não coloque o SPA abaixo do ambiente de 0 ° C para evitar o congelamento se 

ainda houver água no piscina. Não ligue o spa quando a água estiver congelada.

        • Nunca coloque água com uma temperatura superior a 40 ° C  diretamente no SPA. 

Sempre desconecte este produto da tomada elétrica, antes de remover, limpar, fazer 

manutenção ou fazer qualquer ajuste ao produto.

        • Nunca pule ou mergulhe em um SPA ou em qualquer nível raso de água.

        • Não tente conectar ou desconectar este produto enquanto estiver na água ou com 

as mãos molhadas.

SAÚDE DOS USUÁRIOS NO USO DO SPA
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         • Não use o SPA se houver danos na entrega e / ou mau funcionamento de alguma 

forma.

        • Mantenha todos os animais de estimação longe do SPA para evitar qualquer dano.

         • Não adicione óleo de banho ou sal de banho à água do SPA.

         • Não deixe o SPA vazia do lado de fora.

     • Este aparelho não deve ser alimentado por meio de um interruptor externo 

dispositivo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente 

ligado e desligado pelo utilitário.

Capacidade 4 pessoas

Dimensão externa
Ø 175 × 70 cm

(Ø 68.9″ × 27.6″)

Dimensão interna
Ø 135 × 70 cm

(Ø 53.1″ × 27.6″)

Capacidade de Água 800 Litros

Energia 220-240 V,60 Hz,1540W

Temperatura máxima 42°C

Certificação CE/GS

Eficiência de aquecimento
Temperatura ambiente : 20°C

1.5 - 2.5°C/h

ESPECIFICAÇÃO

Este aparelho está classificado de acordo com a diretiva europeia 2012/19 / UE sobre Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Este símbolo indica

que este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de energia elétrica

e equipamentos eletrônicos. O descarte do aparelho deve ser realizado de acordo com os regulamentos ambientais locais para descarte de resíduos.

A marca CE indica que o produto está em conformidade com as diretivas europeias em relação a 2014/35 / CE (baixa tensão), 2014/30 / CE (conformidade com a

Compatibilidade Eletromagnética), 2011/65 / UE (restrição ao uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos), 2009/125 / CE

(Diretriz de Ecodesign).
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         Certifique-se de verificar se todas as peças estão presentes:

LISTA DE PEÇAS E COMPONENTES.

Bolsão do SPA

Tampas

Plugue RCD

Bomba elétrica

Kit de reparo

Válvula de ar

Tampa superior

Cartucho de filtro

Mangueira de

Proteção para o chão

Suporte de cartucho

Conectores da unidade
de bomba

do filtro

enchimento
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Limpe o local

Um local nivelado

INSTALAÇÃO

AVISO: SPA instalado em superfícies inadequadamente niveladas está sujeito a 

vazamentos, formando irregularidades ou colapsos. O que pode resultar em danos ou 

ferimentos graves para as pessoas dentro ou ao redor da área do SPA!

CUIDADOS: Por favor, escolha sua área de instalação com cuidado como gramado e 

outra vegetação desejável sob o pano de chão (se aplicável) . Além disso, tente evitar 

colocar o pano de chão em áreas propensas a espécies agressivas de plantas e ervas 

daninhas, pois podem crescer através do pano de chão.

Seleção de local.

         AVISO: Antes de proceder à instalação do seu SPA, certifique-se de que 

o futuro local atende às seguintes condições:

         • Um local nivelado para evitar qualquer defeito, ou vazamento.

         • Larga o suficiente para suportar a SPA e sua unidade de bombeamento.

         • Capaz de suportar mais de 500 kg / m².

         • Protegido do sol e do mau tempo.

         • Limpo e livre de objetos pontiagudos.

         • Desprovido de vegetação agressiva no solo. 

     O não cumprimento dessas regras pode resultar em danos à propriedade 

ou ferimentos pessoais.

Um local com proteção
de toldo ou telhado

AVISO: O plugue RCD deve ser testado antes de cada uso.
Não use se o teste RCD falhar

1. Insira o plugue
na tomada

2. Pressione o botão
RESET - a luz

indicadora fica vermelha

3. Pressione o botão
TEST - a luz

indicadora apaga

4. Pressione o botão
RESET - a luz indicadora

fica vermelha. O RCD funciona
corretamente

 Aterramento: Recomenda-se usar os serviços de um eletricista qualificado para garantir 

que o spa é aterrado eletricamente usando um condutor de cobre de pelo menos 2,5 

mm² seção transversal.
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O número de pessoas necessárias para a instalação: 1 adulto pelo menos.

10 minutos para preparação do local e enchimento de água.

MONTAGEM

1) Desdobre o SPA inflável sobre o 
protetor de base.(Opcional)

2) Coloque a unidade da bomba para 
inflar o SPA

3) Conecte a mangueira de inflar à 
bomba no soquete .

6) Infle o SPA inflável por cerca de 
10 minutos. Certifique-se de que o 
SPA está firmemente inflado.

10) Coloque o cartucho no filtro no
suporte, em seguida, aparafuse-o
na parte inferior da sucção dentro do

7) Remova a mangueira de inflar e 
aparafuse a tampa firmemente no lugar

11) Certifique-se de que as tampas  
de drenagem estão bem fechadas
antes de encher o SPA

8) Conecte a bomba elétrica ao
SPA usando os 3 conectores para 
aparafusar. Certifique-se de que os 
ícones na bomba e o SPA combinem

9) Localização do cartucho do filtro

12) Rugas suaves saindo da parte 
inferior do SPA e, em seguida, encha
o SPA até o nível indicado. Seu SPA

4) Insira a mangueira de inflar no
SPA inflável

5) Conecte a unidade da bomba e 
pressione o botão para inflar o SPA
A válvula de fluxo de ar impede o seu 
SPA de inflar excessivamente.

conforme mostrado.

SPA. está pronto.

Aviso: Não deixe o spa sem vigilância durante o enchimento com água. 

Certifique-se de que o encaixe do dreno esteja conectado firmemente e a tampa 

esteja no lugar. Comece a encher o spa com água. Depois de cerca de 3 a 5 

centímetros de altura de água no fundo, pare de encher e alise as rugas do 

fundo do spa. Puxe a parede externa para fora da bomba superior, ao redor da 

parte inferior do SPA, de modo que ela encha uniformemente. Continue 

enchendo o spa até o nível da água.
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USO

    Após ter ligado o equipamento, o LED exibe a temperatura atual da água 

automaticamente.

          

-

Painel de controle

Filtração

Botão de redução
de temperatura

Botão de aumento
de temperatura

Display de LED

Botão de massagem

Botão de Bloqueio
Indicador unidade
de temperatura

Seletor unidade
de temperatura
ºC ou ºF

Botão de aquecimento

Funções

O seletor de unidades de temperatura muda de Celsius para Fahrenheit.

Pressione os botões de ajuste de temperatura e a tela piscará. Quando estiver 

piscando, você pode definir a temperatura desejada. O valor aumentará ou 

diminuirá 1 grau de uma vez. A temperatura pode ser definida entre 30 ° C a 40 °C

Para bloquear ou desbloquear o painel de controle, pressione o botão Bloquear 

e segure por 3 segundos. Bloqueie o painel de controle quando estiver ausente 

para evitar que outras pessoas alterem suas configurações.

Pressione o botão de massagem para ativar o sistema de massagem com 

bolhas, a luz verde indicadora acende. Ele pode ser desligado pressionando-o 

novamente.

- O sistema de massagem irá parar automaticamente após 30 minutos de operação. Reative 

a função de massagem pressionando o botão de massagem novamente.

- Quando o botão do filtro estiver ativado, pressionar o botão de bolha mudará o modo de filtro 

para o modo de massagem: A luz indicadora do filtro apagará, e a luz indicadora da 

massagem acenderá. Se pressionar o botão de bolha novamente, o modo de massagem 

será alterado de volta para o modo de filtro.
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Dispositivos de segurança

Pressione o botão do filtro para ativar a filtragem de água. A luz indicadora verde 

acende quando o sistema de filtragem for ativado.

Pressione o botão de aquecimento para ativar o aquecimento da água e o 

sistema de filtragem ao mesmo tempo. A luz indicadora verde do filtro e a luz 

indicadora vermelha do aquecimento ligam ao mesmo tempo.

A bomba não para de aquecer até que a temperatura atual da água atinja a 

temperatura desejada; e o sistema de aquecimento irá reiniciar após a 

temperatura atual da água cair 2°C abaixo da temperatura definida 

automaticamente. Temperatura máxima de aquecimento: 42 °C

Importante :

Após 150 horas cumulativas de operações de filtração, um alarme sonoro e o display LCD 

mostrará os caracteres CHG, seguido por FIL, para lembrá-lo de trocar ou limpar o filtro. Você 

pode segurar o botão de filtragem 5 segundos para desligar o zumbido. O sistema de 

filtragem será desligado, e você poderá pressionar o botão para ativar o sistema de filtragem 

novamente.

Observação :

- Com o sistema de aquecimento inicializado, o sistema de filtragem começará a funcionar 

em conjunto.

- Depois de desligar o sistema de aquecimento, o sistema de filtragem ainda funcionará.

- Se a função de massagem estiver ativa, as funções de filtração e aquecimento não podem 

ser ativadas.

Cobertura e segurança do SPA

        Após cada utilização, o painel de controle deve ser travado e a piscina revestida com sua 

tampa superior e deve ser fixada ao protetor da base com as fivelas de segurança.

      Cada fivela de segurança possui um sistema de travamento; fivela fechada, a trava na 

posição para cima trava a fivela, a trava na posição para baixo destrava a fivela.

        A tampa superior mantém o calor da água e protege a piscina.
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Aviso: a má qualidade da água do SPA pode prejudicar a sua saúde, dependendo da 

frequência e condições de uso:

      • O cartucho do filtro deve ser limpo regularmente (máx. 150 horas).

      • O cartucho do filtro deve ser substituído a cada 1 a 2 meses.

      • A água do SPA deve ser trocada a cada 15 a 30 dias aproximadamente.

     • Use um kit de teste de água para controlar os parâmetros da água antes de usar o SPA, 

ou em pelo menos uma vez por semana.

      • O equilíbrio da água (pH) deve ser mantido entre 7 e 7,4.

     • Cartucho de filtro sujo pode contaminar a água do SPA e causar danos ao aquecimento.

MANUTENÇÃO

Manutenção da água

Limpeza e substituição do cartucho do filtro

• Desparafuse a caixa do filtro girando-a no sentido anti-horário. Retire o cartucho 

do filtro.

• Enxágue o cartucho do filtro com uma mangueira de jardim. Se o cartucho do filtro 

permanecer sujo e descolorido, o cartucho do filtro deve ser substituído.

• Coloque de volta o cartucho do filtro limpo em sua caixa e aparafuse-o no SPA

Drenagem

   1   Verifique a tampa no fundo da piscina e a tampa de drenagem.

   2   Desaparafuse a tampa de drenagem.

   3   Remova a tampa do fundo da piscina. Drene completamente toda a água do SPA.

Uma vez vazia, o SPA pode ser limpo com água e sabão.

2 31



Avenli products have been inspected and found free of defects prior to leaving the factory.
Avenli warrants this product against defects in material and workmanship for a period of time, 
1 year for the pump and 6 months for the liner,unless local law has special requirement.
Avenli warrants this product begins on the date of purchase and Avenli requires presen-
tation of the original proof to purchase to ascertain the date. During the warranty period,
Avenli will either repair or replace, at its discretion, any defective produces. Replace-
ment products or repaired parts will be warranted for only the unexpired portion of the
original warranty.
Shipping cost policy
The return of defect parts to the authorized service center is at the charge of the owner.
On warranty period, the return is at the charge of service center.
Warranty policy
This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident,
misuse, or other reason beyond Avenli’s reasonable control, included but not limited to:
normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper
or inadequate maintenance; connection to improper power supply; chemical water
damage, loss of pool water, unauthorized product modification or repair; use for
commercial purpose; fire, lightening, flood or other external causes.
This warranty is valid only in the country of purchase in such countries where Avenli
sells and services the same model with identical technical specifications.
Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions
of the corresponding warranty in the country of service. Where the cost of repairs or
replacement is not covered by this warranty, Avenli will advise the owners and the cost
shall be charged to the owner.
This warranty only applies to the original purchaser and terminates upon any transfer of
ownership.
All repairs of which warranty claims are made must be pre-authorized by a Avenli
service center.
All the authorized selling dealer is responsible for all in-field service work carried out on
your Avenli product. Avenli will not be liable for results of cost of workmanship from
unauthorized service person.
Warranty registration
To validate your warranty, please register your product on our website Avenli:www.avenli.com. 
It is essential that all informations including customer name, date of
purchase, serial number, spa model are indicated. Without these information the warranty 
will be invalid.

7.2. Warranty

Local after-sales service center
SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
Tel: +86-21-58942200 Web: www.JLeisure-Global.com
JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China
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Armazenamento

   4   Pressione o botão de borbulhamento para soprar a água de dentro dos orifícios do jato. 

Desligue o bomba, remova o cartucho do filtro da parede interna do SPA.

   5   Use uma toalha para limpar o SPA, seque durante o período de 24 horas.

   6   Desaparafuse os dispositivos para esvaziar o SPA.

   7  Dobre o SPA, Recomenda-se guardar o SPA em sua embalagem original em local quente 

e seco.

4 5 6 7
Kit de reparo

       Pequenos furos podem ser reparados com o kit de reparo (incluso) e cola reservada para 

o forro de vinil, conforme passo a passo:

          • Encontre o vazamento.

          • Limpe completamente a área ao redor do vazamento.

        • Corte um pedaço do material de reparo em formato redondo, que deve ser maior do 

que a área danificada.

           • Aplicar o adesivo na parte inferior do remendo e ao redor da área a ser reparada.

        • Coloque o adesivo na área danificada e pressione com firmeza. É necessário que 

tenha um intervalo de aproximadamente 12 horas para o reparo secar, aplique cola em torno 

das bordas para uma vedação completa.
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         Aqui estão algumas dicas úteis para ajudá-lo a diagnosticar e retificar fontes comuns de

problema.

Problema Causa Solução

A tela do painel de
controle não abre

Verifique a fonte de alimentação

Problema com a energia.

Reinicialize o plugue RCD / Verifique se o sistema de fiação
está adaptada à potência da unidade da bomba.

Ligue para o fabricante caso ele não reiniciar.

A bomba do SPA
não aquece

A temperatura da água está baixa Definir para uma temperatura mais alta

O cartucho do filtro está sujo Limpe ou substitua o cartucho

Nível de água muito baixa Encher o SPA até o nível mínimo

Elemento de aquecimento com defeito Ligue para a assistência técnica 

O sistema de 
massagem com
bolhas não funciona

Bomba está superaquecendo Desligue a energia e espere até que a bomba esfrie

O recurso de desligamento
automático (30 min) está ativado

Pressione o botão de bolha para reativar

Mau funcionamento da bomba Ligue para a assistência técnica se ele não reiniciar

A filtragem da água
não está funcionando

O cartucho do filtro está sujo Limpe ou substitua o cartucho 

Entrada e saída bloqueada Limpe a entrada e a saída

Ar dentro da bomba Encha o SPA até o nível mínimo
Mau funcionamento da bomba Ligue para a assistência técnica se ele não reiniciar

Vazamento na 

Vedação do adaptador inadequada Substitua a vedação na posição correta

Vazamento de água no corpo da bomba Verifique o corpo da bomba, ligue para a assistência técnica

Vazamento no SPA O SPA está rasgado ou furado. Use o kit de reparo fornecido

Água não está limpa

Tempo de filtragem insuficiente Aumente o tempo de filtragem

O cartucho do filtro está sujo

Qualidade da água do SPA Troque a água do SPA completamente

Tratamento de água impróprio Consulte as instruções do fabricante do produto químico

CHG     FIL

Ápós 150 horas cumulativas de operações de filtragem, um alarme sonoro soará e o display LCD
mostra os caracteres CHG, seguindo de FIL, para lembrá-lo de trocar ou limpar o filtro. Você pode 
segurar o botão de filtragem por 5 segundos para desligar o zumbido. O sistema de filtragem será

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

corretamente

bomba

Limpe ou substitua o cartucho 

desligado, você pode pressioná-lo o para ativar o sistema de filtragem novamente.
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        Se na tela exibir um erro, consulte na tabela abaixo possíveis soluções para o problema.

Código de erro

E3, E4, E5, E6 código de erro

 

 

Cod. Situação Problema Causas Solução

E1 Não aquecendo

 

Sensor de controle

 

de temperatura com

Curto-circuito do sensor de 
controle de temperatura ou circuito Contate a Assistência técnica

E3
Não aquecendo

 

adequadamente
Indicador de alta
temperatura de água

E4
Todas as funções
não funcionam,
alerta zumbido  ·

E5
eletricista qualificado para redefinir o 
corte térmico descrito no próximo parágrafo.

·

E6

Não aquecendo e

 

adequadamente.

·Entrada ou saída na parede
 

interna está bloqueada.

·O cartucho do filtro está muito sujo

·A água da piscina não atinge o
mínimo nível de água.

·Não libera ar da bomba. 
Bomba está com erro

·Limpe a entrada e a saída

·Adicione água para atingir o nível 
·Faça a liberação de ar
· Se isso não resolver o problema,

Todas as funções
não funcionam,
alerta zumbido

filtrando 

Zumbido.

erro.

Indicador de
temperatura da água
baixa

Indicador de
temperatura da água
alta

A pressão da água
não é grande o
suficiente para ativar
o aquecimento

aberto

O cartucho do filtro foi colocado

A água está acima de 45ºC

na conexão (conexão de sucção
superior)

A água do SPA está abaixo de
2ºC

A água do filtro está acima de
50ºC

Coloque o cartucho do filtro na

Desligue da energia, certifique-se de

sucção inferior apropriado.

que a água do SPA está entre
2ºC à 44ºC. Se isso não resolver o
problema consulte abaixo.

·Desligue da energia, certifique-se de
que a água do SPA está entre

Se isso não resolver o
problema consulte abaixo.

2ºC à 44ºC.

·Desligue da energia e recorra a um

consulte as informações abaixo.
Se isso não resolver o problema,

·Limpe ou substitua o cartucho do filtro

consulte as informações abaixo.

- Corte a eletricidade por 5 minutos e reconecte.
Se o código de erro ainda for exibido na caixa de controle, siga as seguintes instruções:
1 - Verifique se a linha de água está entre o limite superior e inferior.
2 - Limpe ou substitua o cartucho do filtro.
3 - Desaparafuse e limpe os 2 bocais (entrada e saída de água) dentro do SPA e remova os resíduos se necessário.
4 - Verifique se a hélice da bomba filtro não está com algo estranho.
Desligue o SPA novamente da eletricidade por 5 minutos e reconecte-o, se o código de erro ainda estiver exibido na
caixa de controle, entre em contato com a Assistência técnica.



18

GARANTIA

Os produtos Sodramar foram inspecionados e não apresentavam defeitos antes de 
saírem da fábrica. A Sodramar garante este produto contra defeitos de material e mão de 
obra por um período de tempo,1 ano para a bomba e 6 meses para o revestimento, a 
menos que a legislação local tenha requisitos especiais. A Sodramar garante que este 
produto começa na data de compra e a Sodramar requer apresentação da prova original 
de compra para verificar a data. Durante o período de garantia, A Sodramar irá reparar ou 
substituir, a seu critério, qualquer produto defeituoso. Substituição produtos ou peças 
reparadas serão garantidos apenas para a parte não expirada da garantia original.

 Política de custos de envio 

A devolução das peças defeituosas ao centro de serviço autorizado fica a cargo do 
proprietário. No período de garantia, a devolução fica por conta da central de 
atendimento. Política de garantia Esta garantia limitada não se aplica a qualquer defeito 
resultante de negligência, acidente, uso indevido ou outro motivo além do controle 
razoável da Sodramar, incluído, mas não limitado a: desgaste normal, negligência ou 
falha em seguir as instruções do produto, inadequada ou manutenção inadequada; 
conexão com fonte de alimentação inadequada; água química (danos), perda de água da 
SPA, modificação ou reparo não autorizado do produto; usar para finalidade comercial; 
incêndio, relâmpago, inundação ou outras causas externas. Esta garantia é válida apenas 
no país de compra nos países onde a Sodramar vende e atende o mesmo modelo com 
especificações técnicas idênticas. 

O serviço de garantia fora do país de compra está limitado aos termos e condições da 
garantia correspondente no país de serviço. Onde o custo dos reparos ou a substituição 
não está coberta por esta garantia, a Sodramar informará os proprietários e os custos 
serão cobrados ao proprietário. Esta garantia se aplica apenas ao comprador original e 
termina com qualquer transferência de propriedade. Todos os reparos para os quais são 
feitas reivindicações de garantia devem ser pré-autorizados pela Sodramar. Todo o 
revendedor autorizado é responsável por todo o trabalho de serviço em campo realizado 
em seu produto Sodramar. A Sodramar não se responsabiliza por resultados de custo de 
mão de obra de pessoal de serviço não autorizado. 

Registro de garantia 

Para validar sua garantia, cadastre seu produto em nosso site da Sodramar: 
www.sodramar.com.br 

É essencial que todas as informações, incluindo nome do cliente, data decompra, número 
de série, modelo do spa são indicados. Sem essas informações a garantia será inválida.

http://www.sodramar.com.br
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ANOTAÇÕES
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