
 שאלות ותשובות

 כיצד בוחרים דגם ג'קוזי מתאים?ש: 

 :תשובה     

 :בבחירת דגם עליכם להתייחס למספר גורמים 

  שימוש בחצר או מרפסת שמש , מן הסתם למרפסת שמש תהינה מגבלות משקל ולכן

 תוגבלו לדגמים הקטנים יותר.

 .'מספר משתמשים: לכמה אנשים מיועד הג'קוזי : זוג, משפחה , ילדים, אירוח וכו 

 .פונקציות : האם אתם רוצים מעבר לסילון בועות גם ג'ט סילון מים למסג' ממוקד 

 .עיצוב: האם אתם אוהבים יותר צורה מרובעת או עגולה 

 .מכלול הצרכים יאפשר לכם לבחור את הג'קוזי ספא המתאים ביותר לכם 

  

 כיצד לאחסן את הג'קוזי?ש: 

 תשובה:

לתקופה ממושכת, וודא כי כל המים נוקזו והספא יבש לחלוטין, קפל את הספא בעדינות, שים לב  באחסון

למיקום המנוע, וודא כי הוא מוגן מכל מכה, כמו כן וודא כי אין עצמים חדים שיכולים לפגוע בגוף הספא. 

 מומלץ לאחסן בשקית מקורית וקרטון במקום מוצל בטמפרטורת חדר.

  

 הג'קוזי ספא? כיצד מנקים אתש: 

 תשובה:

רוקן הספא ממים, השתמשו בסבון ושפשו בעזרת ספוג את פנים וחוץ הספא, בגמר הסיבון, נקו בעזרת 

 מים צלולים עד להסרת כל הסבון, תנו לספא להתייבש ואז מלאו במים מחדש.

  

 ?כיצד דואגים למים נקיים בספאש: 

 תשובה:

 שבועיים להחליף למים חדשים. -ולכן מומלץ אחת לשבוע  ליטר 0,111-011היקף המים בספא אינו גדול 

במידה ואתם מעוניינים לשמר המים הקיימים, הטיפול הינו זהה לטיפול במים בשימוש בכלור כמו בבריכה 

 ערכת סטריפים לבדיקת המים. רכשומתנפחת, 

 הרמות המומלצות לספא:

 PH :)8.7-8.7)חומציות 

 071-71 : אלקליות  ppm 

 5-3:  כלור חופשי ppm 



רמות גבוהות מידי   נמוכה מידי עלולה לגרום לקמטים בגוף הספא וקורוזיה במנוע, PH   רמת

מה שיוביל לפעילות לקויה שלה עד   עלולות לגרום להיווצרות גבישים לבנים בתוך המשאבה  PH  של

 לשלב בו תיסתם לגמרי.

 השימוש.חשוב להיוועץ עם מומחה בחנות בה תרכשו החומרים לפני 

 

  

 או כיסוי שומר חום?  מה עושים כאשר יורד אוויר באופן מוגזם מהספאש:

 תשובה:

חיבורים של –וודא כי שסתום הכנסת האוויר סגור היטב, סיקרו על כל ההלחמות   נפחו שוב את המוצר,

העבירו את כף ידכם סביב המוצר באיטיות על   חלקי המוצר לאתר פתיחה, במידה וכל התפרים תקינים

, התיזו מנת לנסות לאתר משב אוויר, במידה ולא מורגש , מלאו בקבוק תרסיס בסבון נוזלי ומים 

'' והפאץבתרסיס בועות. תקנו את החור בעזרת דבק   בהדרגתיות באופן מבוקר על המוצר עד שתזהו

 שקיבלתם עם רכישת המוצר.

  

 ספא? לאיזה רמה למלא את המים בג'קוזיש:  

 :תשובה

 בהתאם להעדפה שלכם. MAX -לקו ה MIN –מומלץ למלא מים בין קו ה 

  

 ספא מגיע? הג'קוזי המיםלאיזו טמפרטורת ש:  

 תשובה:

מעלות.  27מעלות , אסור לספא לעבור טמפרטורה של  27-30הספא פועל בטווח טמפרטורה של בין 

ויחידת הספא תחדל   מעלות 55אזעקה תופעל עם טמפרטורת המים ביחידת החימום תעלה על 

ביצעו בדיקת מערכת כמו מפעילות, במידה וזה קורה הוציאו השקע מהחשמל והכניסו אותו בשנית, 

מעלות אפסו את צג הבקרה ע"י לחציה  27שמבצעים לפי כל שימוש , כאשר המים ירדו לטמפרטורה של 

 ראו חוברת הוראות לפרטים נוספים(.י)ק RESETעל כפתור

  

 מה גורם לירידת טמפרטורת המים?ש: 

 תשובה:

מומלץ שימוש במקום סגור על  טמפרטורת המים מושפעת מהטמפרטורה החיצונית של מיקום הספא,

מנת לקבל ביצועים אופטימאליים, הגורמים הבאים ישפיעו על חום המים : טמפרטורת סביבה נמוכה, רוח 

 חזקה במקום פתוח, הפעלת בועות אויר.

  



 מדוע המים בספא אינם מתחממים?ש: 

 תשובה:

מעלות  7-0חימום המים נע בין ראשית וודאו כי נתתם למים בספא מספיק זמן להתחמם בהתחשב שקצב 

 לשעה, לאחר מכן וודאו כי החימום מופעל עם אייקון "להבה" על לוח הבקרה.

 יטו את קצב חימום המים:אהגורמים הבאים י

 .הספא אינו מכוסה באופן הרמטי כאשר המנוע מחמם את המים 

 מעלות. 01 -טמפרטורת הסביבה נמוכה מ 

 קמ"ש 5.2-3.5  ירותהספא במקום פתוח בו הרוח גבוהה ממה 

 .סילוני הבועות מופעלים עם פעולת החימום 

 

 ספא במרפסת שמש? ג'קוזי האם ניתן לפתוחש:  

 תשובה:

שמש, משקל ג'קוזי מלא במים + מספר  מרפסת לרצפתבמדינת ישראל קיים תקן משקל נשיאה מותר 

ק"ג ויותר בקלות, אנו ממליצים לכם לא לרכוש ג'קוזי ללא היוועצות עם  0,111 -מתרחצים יכול הגיע ל

 ידע לבחון את כל מרכיבי הבניין ולקבל החלטה בהתאם.  מהנדס מומחה אשר

  

 ?מהי האחריות על הג'קוזי ספאש:   

 תשובה:

  חודשים )בכפוף להוראות היצרן(. 07לתקופה של האחריות על הספא הינה 

 .גוף הספא : אחריות על כל התפרים וההלחמות של החלקים השונים 

 בהתאם לדרישות היצרן.  מנוע: פעילות תקינה במסגרת הפעלה ותחזוקה 

  

 מהם אביזרים נלווים חשובים בהפעלת ג'קוזי ספא:ש: 

 :תשובה

  חודשים לאורך תקופה זו רצוי מידי פעם לנקות אותו ע"י  6פילטר : פילטר אמור להחזיק לפחות

 שטיפתו במים זורמים.

  וכורצפה: רצוי שיהיה בידוד מהרצפה הקרה, בידוד טרמי, שטיח.' 

  וחשמל כשאר הג'קוזי סגור ומופעל מנוע החימום,  בזמןמזרון מתנפח לשמירת חום : יעזור לחסוך

 בשילוב המזרון המתנפח מעל יעזרו בחימום יעיל ומהיר.  סגירתו ההרמטי

 .כיסוי מלא: הכיסוי נועד להגן על הג'קוזי ספא מהשמש, חול לכלוך בזמן אחסנתו 

 


