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INTRODUÇÃO 

Em nome de todos da Jacuzzi do Brasil, gostaríamos de agradecer por ter adquirido o SWIMSPA da 
Hydropool, empresa do grupo Jacuzzi Internacional. 

São equipamentos que agregam o que há de melhor em tecnologias, design, eficiência, segurança e 
qualidade para uso em treinamento esportivo individual, como por exemplo o nado contra a corrente; ou 
para uma revigorante hidromassagem, uma ginástica subaquática ou simplesmente para desfrutar de 
agradáveis horas de lazer com a família ou com amigos.  
 
 

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 

 IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA:n  

 
Leia com atenção este Manual antes de proceder à instalação, operação e uso do SWIMSPA e 
guarde-o em local conhecido e acessível aos usuários do produto.  
 

O SWIMSPA deve ser usado sempre com acompanhamento e orientação de pessoa adulta que 
tenha pleno domínio do modo seguro de uso do produto, de acordo com as instruções de 
operação, funcionamento, desligamento, manutenção de componentes, manutenção da 
qualidade da água, higienização e limpeza contidas neste Manual. 
 

 IMPORTANTE:n    
 

A maioria das figuras e fotos dos produtos e respectivos componentes bem como, esquemas de 
montagem ou instalação contidos neste manual são ilustrativos e muitas vezes simplificados 
para facilitar o correto entendimento pelo leitor.  
Após leitura, permanecendo qualquer dúvida em relação às instruções e requisitos mencionados 
neste Manual, favor entrar em contato com o Suporte Técnico Jacuzzi através dos meios 
disponibilizados ao final deste Manual. 
 

Em caso de necessidade de reposição de qualquer componente do SWIMSPA, utilize somente 
peças originais adquiridas em revendedores ou rede de Assistências Técnicas Autorizadas 
Jacuzzi. 
 

Defeitos no SWIMSPA, acidentes, danos materiais e despesas de qualquer natureza gerados pelo 
não atendimento aos requisitos, instruções e recomendações contidas neste Manual, não serão 
cobertos pela garantia do produto. 
   
ATENÇÃO / PERIGO: RISCO DE AFOGAMENTO! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O SWIMSPA não é destinado ao uso de pessoas com saúde debilitada, com limitações físicas ou 
mentais temporárias ou permanentes, pessoas em tratamento de saúde ou fazendo uso de 
medicamentos que podem afetar a sensibilidade tátil, a coordenação motora ou provoquem 
sono.  
 

Gestantes e idosos devem passar por consulta para autorização médica antes de usar o SWIM 
SPA e, quando autorizadas, devem ter acompanhamento de um adulto responsável.  
 

Pessoas que não estejam acostumadas com o produto  devem entrar no SWIMSPA sempre  
acompanhadas e sob a supervisão de um adulto que conhece o SWIMSPA.  
 

 
 

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho. 

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho 
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 
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Extremo cuidado deve ser tomado para prevenir acesso não autorizado de pessoas com estatura 
inferior a 1,50 m no SWIMSPA ou que não estejam acostumadas com o produto, uma vez que a 
altura total máxima, considerando tolerâncias de fabricação, e a altura da lâmina d’água, 
considerando o nível d’água 3 cm acima do jato mais alto, são respectivamente : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se não enquadrado em nenhuma das condições anteriormente mencionadas e mesmo assim 
houver dificuldade respiratória, palpitações, enjôos ou qualquer outro mal-estar ao usar o 
SWIMSPA, descontinue o uso e consulte um médico. 
 
Use a tampa térmica de cobertura que acompanha o produto ou adquirida diretamente da 
Jacuzzi mencionada no capítulo 4.2, sempre que o SWIMSPA não estiver em uso e no caso de 
ocorrência de chuvas ou ventos fortes quando instalado em áreas externas.  
Não há garantia que a tampa de cobertura impeça o acesso ao SWIMSPA, pois esta pode ser 
removida por qualquer pessoa.  
Esta medida ajudará a prevenir que crianças e pessoas não habilitadas entrem no SWIMSPA sem 
a supervisão de adultos. Também impedirá a entrada de insetos e animais domésticos e 
contaminação da água do SWIMSPA com detritos de pássaros e outros resíduos carregados por 
vento ou água de chuva.  
 
Para maior segurança, visando evitar o uso do SWIMSPA sem a supervisão de um adulto que 
conhece o produto ou evitar a entrada de crianças desacompanhadas e animais domésticos, 
recomendamos : 
 

- Quando instalado em áreas internas : que o local da instalação tenha acesso impedido por 
meio de uma porta com chave. 
 

- Quando instalado em áreas externas : que o local da instalação tenha acesso impedido por uma 
grade ao redor do SWIMSPA com altura adequada e portão com chave. 
 
Mergulhos ou saltos dentro do SWIMSPA não são permitidos por pessoas sem experiência na 
utilização do produto para práticas esportivas. O SWIMSPA é um equipamento projetado 
exclusivamente para práticas esportivas por pessoas acostumadas ao produto. Os assentos de 
hidroterapia ou o tanque do spa independente do tanque da raia de natação, dependendo do 
modelo, devem ser usados somente para hidroterapia, relaxamento e descanso .  
Seu espaço interno com geometria irregular poderá se tornar um grande risco de lesões graves, 
em caso de impactos com órgãos vitais do corpo humano sofridos durante um mergulho ou 
movimentos bruscos.  
Também não é permitido ficar em pé, sentado ou andar sobre a borda do SWIMSPA, pois 
escorregamentos podem provocar acidentes e se tornar fatais.  
 

 
ATENÇÃO QUANTO AOS DISPOSITIVOS DE SUCÇÃO E OUTROS DISPOSITIVOS:  
 

Crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais ou qualquer dificuldade de movimento 
seja qual for o motivo não devem mergulhar a cabeça dentro da água . 
As pessoas acostumadas a usar o SWIMSPA deverão seguir as seguintes recomendações  :  
  

 

- Evitar mergulhar a cabeça dentro da água ; 
 

- Manter cabelos, partes do corpo, acessórios ou joias longe 
dos dispositivos de sucção, da coadeira ou skimmer, jatos e 
outros componentes para evitar que sejam sugados, 
enroscados ou presos e causem algum tipo de lesão com risco 
de afogamento; 
 

- Prender cabelos longos junto à cabeça e não usar joias, 
óculos ou qualquer outro acessório que possa se soltar do 
corpo ao usar o SWIMSPA. 

 

 

Modelo Altura total (externa)  Altura da lâmina d’água (profundidade) 

14 FX 1,24 m 1,15 m 

17 FX 1,24 m 1,15 m 

19 DTFX 1,34 m 1,20 m 
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Especial atenção deve ser dada às crianças, devido ao menor tamanho de membros do corpo e a 
pessoas com alguma dificuldade física ou mental, pois são mais suscetíveis aos acidentes 
provocados pelo contato indevido com dispositivos de sucção e dispositivos que podem 
prender os dedos. 
 

Nunca use o SWIMSPA sem as proteções originais dos dispositivos de sucção, coadeira ou 
skimmer, tampa do filtro ou com componentes defeituosos, soltos, quebrados, faltando ou não 
originais. 
 

Os dispositivos de sucção e demais acessórios de acordo com o modelo do produto, são 
dimensionados conforme especificações técnicas e de segurança vigentes, de modo a garantir a 
segurança do usuário em condições normais de operação e uso do SWIMSPA. 
 
 
ATENÇÃO / PERIGO: RISCO DE HIPERTERMIA! 
 

Hipertermia ocorre quando a temperatura interna do corpo fica acima de 37ºC.  
Imersão prolongada em água quente pode induzir à hipertermia. 
 

Os principais sintomas são sonolência, cansaço, aumento da sensação térmica ou 
insensibilidade ao calor, palpitações e outras anomalias podendo levar à perda de consciência e 
risco de afogamento. 
 
A duração normal de uma hidromassagem é de 10 a 20 minutos, pois são necessários de 5 a 10 
minutos para que a revitalização e tonificação muscular comecem a ser notadas.  
 

Para hidromassagem, a temperatura inicial da água recomendada para adultos saudáveis em 
dias mais frios é de 36°C aproximadamente, podendo ser reduzida ao esfriar naturalmente e, 
neste caso, a hidroterapia poderá ser estendida por mais tempo à medida que a água fica cada 
vez mais fria sem que o banhista se sinta incomodado com a temperatura da água mais baixa. 
 

Como recomendação geral para hidroterapia, relaxamento e descanso para adultos saudáveis, 
tem-se: 
 

Temperatura da água 38 a 40°C 36 a 38°C 34 a 36°C     Abaixo de 34°C  
Tempo de exposição     5 min 10 min              20 min          30 a 60 min  
 

Crianças normalmente são mais sensíveis às temperaturas mais altas. 
Hidroterapia à temperaturas mais baixas que 34 °C são recomendadas para crianças 
acompanhadas por adultos e para adultos por períodos de imersão mais prolongados.  
 
Os principais órgãos que definem as condições ideais para a prática de atividades físicas na 
água são representados pela FINA (Federação Internacional de Natação); CBDA (Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos); AEA (Aquatic Exercise Association) e ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária).  
 

De acordo com definições destes órgãos, recomendamos : 
 

- Para prática de natação contracorrente, temperatura máxima da água 28 °C 
 

- Para prática de hidroginástica no AquaSport / AquaTrainer, temperatura máxima da água 30°C 
 

A temperatura máxima que a água do SWIMSPA pode atingir através do aquecedor elétrico é de 
40 °C.  
 

A temperatura visualizada no painel poderá ter uma variação de até + 2 °C, dependendo do local 
em que a temperatura da água for medida com um termômetro clínico. Isto poderá ocorrer em 
função do grande volume de água e grande área de superfície do tanque do SWIMSPA.  
 

Também poderá haver ocorrência de temperaturas mais altas da água em épocas de calor 
intenso e em casos onde o SWIMSPA  esteja instalado ao ar livre, aquecendo a água 
naturalmente durante longos períodos de exposição solar. 
 

Se em dias muito quentes a  temperatura visualizada no painel estiver acima de 40 °C devido ao 
aquecimento por insolação, recomendamos medir a temperatura real da água com um 
termômetro clínico de precisão e caso o valor mostrado na escala ou visor do termômetro esteja 
acima de 40 °C, recomendamos não usar o SWIMSPA até a temperatura baixar para um valor 
confortável para imersão. 
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Em dias muito quentes de verão e em períodos de sol intenso, o uso do SWIMSPA com água à 
temperaturas até 25 °C é recomendável para adultos saudáveis 
 

Recomendamos aos usuários, como prática de higiene pessoal e para evitar choque térmico, 
tomarem uma ducha com temperatura da água próxima à da água do SWIMSPA, antes e depois 
de utilizar o SWIMSPA. 
 
ATENÇÃO / PERIGO:  RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS 
  
Para reduzir o risco de contrair doenças transmitidas pela água, mantenha a qualidade do 
tratamento da água dentro dos parâmetros indicados neste Manual. 

 

Da mesma forma, devido à alta umidade relativa do ar quando o SWIMSPA for instalado em 
ambientes internos, uma ventilação adequada reduz o risco de contrair doenças transmitidas 
pelo ar. 
 

Consulte um profissional qualificado para adequação da ventilação quando o SWIMSPA for 
instalado em ambientes fechados ou mal ventilados. 

 

Pessoas com doenças contagiosas não devem usar o SWIMSPA para evitar contaminação da 
água e propagação da doença. 

 

Pessoas com problemas dermatológicos também não devem usar o SWIMSPA até a completa 
cura da doença. 
 
ATENÇÃO / PERIGO : RISCO DE QUEDAS OU ESCORREGÕES 
 
Um ralo para captação da água derramada sobre o piso durante o uso do SWIMSPA deverá ser 
instalado próximo à área de acesso ao produto, para evitar escorregamentos. 
Recomendamos que o ralo seja instalado no interior de uma canaleta coberta com grelha em 
alumínio ou material termoplástico sobre o piso ao redor de todo o SWIMSPA distante do mesmo 
0,61 m para captação da água acumulada ao redor do SWIMSPA. Este sistema também será 
bastante eficiente para captação e rápido escoamento de águas pluviais.    

 

Adicionalmente para reduzir risco de acidentes por escorregamento, recomendamos também a 
colocação de um piso antiderrapante na área ao redor do SWIMSPA. 
 
ATENÇÃO / PERIGO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! 
 
Solicite a um profissional qualificado que execute o serviço para instalação elétrica do SWIMSPA 
e certifique-se que todas as instruções de instalação contidas neste Manual sejam seguidas. 
Dispositivos de interrupção de energia elétrica, dispositivos de segurança e proteção contra 
sobrecargas e choques elétricos, fios, eletrodutos, caixas de distribuição e comando, conexões 
para ligação e outros acessórios necessários à instalação elétrica do SWIMSPA, deverão ser 
adquiridos pelo proprietário em casas de material elétrico; deverão ser de marcas tradicionais no 
mercado e estar em conformidade com normas técnicas, certificações e legislação vigentes.     

 

O fio-terra proveniente do sistema de aterramento junto ao padrão de entrada de energia elétrica 
ou de outro sistema de aterramento domiciliar deve ser obrigatoriamente ligado á conexão de 
aterramento do SWIMSPA, conforme Legislação Brasileira.  
O sistema de aterramento deverá estar em conformidade com norma ABNT NBR 5410 e aprovada 
pela concessionária de energia elétrica de sua localidade.  

 

O cliente deverá contratar um profissional habilitado para providenciar a instalação de um 
sistema de aterramento, caso não possua, ou se houver dúvida quanto ao sistema de 
aterramento existente em sua instalação. 

 

Quando instalado acima do nível do solo e sobre o piso, o fechamento ao redor do SWIMSPA 
(gabinete) deve ser mantido no produto para garantir o grau de proteção contra penetração de 
água e para impedir o acesso indevido às motobombas, ao aquecedor e ao quadro de comando, 
evitando riscos de acidentes por choques elétricos. 
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Não utilize o SWIMSPA se o disjuntor ou o dispositivo DR estiverem desarmando. Teste 
mensalmente o funcionamento do dispositivo DR. 
Não ligue os disjuntores do quadro geral de distribuição, o dispositivo DR e a chave 
seccionadora bipolar do circuito de alimentação do SWIMSPA (se houver) sem que a água dentro 
do SWIMSPA esteja no nível recomendado. Há risco de que ocorram danos nas bombas e no 
aquecedor. 
 
Não é permitido nenhum equipamento ou aparelho elétrico à uma distância menor que 1,5 m do 
SWIMSPA.  
 
Ao sair do SWIMSPA, não manuseie nenhum equipamento elétrico estando com as mãos 
molhadas ou pés descalços. 
 

 
 

ATENÇÃO: CICLO DE AUTO LIMPEZA AUTOMÁTICO DO SWIMSPA 
 
O SWIMSPA QUANDO LIGADO À ENERGIA ELÉTRICA, ESTÁ PROGRAMADO PARA ATIVAR AUTOMATICAMENTE UM “CICLO DE 
AUTO LIMPEZA” QUE MOVIMENTA A ÁGUA CONTIDA NA TUBULAÇÃO, PARA GARANTIR SUA DESINFECÇÃO A CADA 24 HORAS.  
 
TODOS OS DIAS SEMPRE NO HORÁRIO EM QUE O SWIMSPA FOI LIGADO Á ENERGIA ELÉTRICA PELA ÚLTIMA VEZ, A BOMBA DE 
CIRCULAÇÃO SERÁ REATIVADA AUTOMATICAMENTE.  
 
ESTE CICLO SE REPETIRÁ A CADA 24 HORAS ESTANDO O SWIMSPA LIGADO À ENERGIA ELÉTRICA. É PRÉ-PROGRAMADO DE 
FÁBRICA E PODE SER ALTERADO SEGUINDO-SE AS INSTRUÇÕES DO MENU DO PAINEL DE CONTROLE NA BORDA DO SWIMSPA. 
 

 
 

2 RECEBIMENTO DO SWIMSPA NO DOMICÍLIO A SER INSTALADO 
 

Este produto foi montado, testado, inspecionado e embalado de acordo com rigorosos procedimentos 
de qualidade durante o processo de fabricação Jacuzzi®.  
 
O transporte da fábrica ao domicílio do cliente e o descarregamento é de responsabilidade da 
Transportadora.  
 
Qualquer dano porventura existente quando de seu recebimento, tais como avarias na embalagem, 
riscos na superfície, trincas e outros danos, é de inteira responsabilidade da Transportadora, à qual 
deverá ser feita a reclamação imediatamente e o dano descrito no canhoto da nota fiscal. 

 
2.1  DESCARREGAMENTO / MANUSEIO DO SWIMSPA 
 
Os swimspas são protegidos contra avarias de transporte com espumas e filme plástico e é enviado de 
fábrica preso a um palete de madeira.  
O transporte poderá ocorrer em um caminhão plataforma ou reboque com perfil baixo ou  em 
caminhões de carga fechados comuns. 
Pode ser necessário tomar providências com uma empresa de reboque local em relação a um 
caminhão plataforma com munck para retirar a unidade do caminhão de carga fechado para a 
plataforma. A partir daí, o swimspa pode ser cuidadosamente deslizado para fora do caminhão 
plataforma por um guindaste, até o local. 
 
Embora seja recomendável movimentar seu swimspa ainda embalado e fixado no palete de madeira de 
fábrica com um guindaste, é possível empurrá-lo cuidadosamente sobre roletes ou carrinhos com 
rodinhas (“tartarugas”), com a ajuda de 10 ou 12 adultos, rebocá-lo ou içá-lo até o local da instalação 
final. 

 
Caso sejam utilizados roletes, recomenda-se que, pelo menos seis tubos rígidos de aço sem costura de 
4” e 8” sejam posicionados embaixo do pallet de madeira para movê-lo. Uma empilhadeira também 
poderá ser utilizada desde que possuam alongadores ou extensores no garfo de carregamento : 
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Ao utilizar um guindaste para o içamento, coloque as cintas por baixo do swimspa, assegurando que o 
gabinete, tubulações, conexões e outras partes internas ou externas do produto não sofram tensão e/ou 
danos.  
As cintas devem ser fixadas para que não escorreguem para qualquer direção, e cintas expansoras 
devem ser utilizadas para impedir carga estrutural lateral excessiva nas paredes do gabinete e bordas 
do swimspa. 
 

 
 

Os swimspas ainda embalados de fábrica exigem um espaço livre de 2,60 m de largura x 1,70 m altura 
quando “deitados” ou 1,70 m de largura x 2,60 m de altura quando “em pé”, considerando uma folga 
total de 10 cm na largura e na altura, para permitir a movimentação da unidade em corredores, 
aberturas de portas, etc.  
Recomendamos o uso de um guindaste (com cintas expansoras) contratado  como opção mais viável 

para içar o swimspa do caminhão ou reboque por cima da casa até o pátio ou quintal. 
 
3   DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES 

 
Os modelos de SWIMSPAs cobertos por este Manual são fornecidos com painéis de fechamento 
laterais (gabinete) em madeira sintética e possuem as seguintes características / especificações :  
 

Características Físicas  

MODELO 
DO 

SWIMSPA 

PESO 
DO 
SPA 

VAZIO 

DIMENSÕES 
C x L x A 

CAPACI
DADE 

DE 
ÁGUA 

PESO DO 
SWIMSPA 

COM 
ÁGUA 

CARGA 
MÉDIA 

SOBRE PISO 
(SWIMSPA C/ 

ÁGUA) 

Nº DE 
BANHISTAS 

ADULTOS (*) 

PESO TOTAL 

DE 

USUÁRIOS 

(**)  

CARGA MÉDIA 
SOBRE PISO 

MÁXIMA 
(C/ ÁGUA +  

BANHISTAS) 

14FX 
AQUA 

SPORT 

1044 
Kg 

4,42 x 2,36 
x 1,24 (m) 

6563 L 7607 Kg 
730 Kgf / 

m² 

6 (4 no Aqua 

Sport + 2  
assentos de 
hidroterapia) 

450 Kg 773 Kgf / m² 

17FX 
AQUA 

TRAINER 

1192 
Kg 

5,34 x 2,36 
x 1,24 (m) 

8259 L 9451 Kg 
750 Kgf / 

m² 

8 (6 no Aqua 

Trainer + 2 
assentos de 
hidroterapia)  

600 Kg 798 Kgf / m² 

19DTFX 
AQUA 

TRAINER 

1815 
Kg 

5,74 x 2,36 
x 1,34 (m) 

7857 L 9672 Kg 
714 Kgf / 

m² 

10 (4 no 

Aqua Trainer 
+ 6 no spa) 

750 Kg 770 Kgf / m² 

 

OBS.: Considerações :  (*)   Nº de banhistas ~ 1 banhista / 2 m² de superfície de água no tanque de natação e 

                                             1 banhista por assento do spa.          

                                      (**)   Peso médio biotipo brasileiro adulto = 75 Kg   
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 3.1  FIGURAS ILUSTRATIVAS - ACESSÓRIOS HIDROTERAPIA, NADO CONTRACORRENTE,   
       CROMOTERAPIA, CONTROLE, CONFORTO E PAINEL REMOVÍVEL DO GABINETE PARA             
       ACESSO A COMPONENTES INTERNOS :  
 
 3.1.1   Modelo : SWIMSPA 14 FX - AQUASPORT     

   

 

 

 

1. 7 jatos de hidromassagem para 
costas no assento 1 

2. 4 jatos de hidromassagem para 
costas + 2 jatos para pernas no 
assento 2 

3. 2 dispositivos de retorno entre os 
assentos principais (pode ser usado 
como hidromassagem suave nas 
costas e braços) 

4. 2 jatos com saída oval de alta vazão 
para natação contracorrente  

5. 1 jato de alta vazão central  para 
flutuação 

6. 1 chafariz com 8 jatos planos com 
efeito alternado 

7. 5 jatos de circulação e retorno de 
água 

8. 1 coadeira ou skimmer 
9. 6 dispositivos de sucção de água 

 

 

10. 4 spots de iluminação / cromoterapia 
11. 1 barra de apoio  
12. 2 ganchos embutidos para ancoragem / fixação  

da corda elástica  
13. 2 controladores de mistura de ar nos jatos 
14. 1 controlador de vazão de água nos jatos de 

hidromassagem dos assentos e jato central de 
flutuação da raia de natação contracorrente 

15. 1 controlador de vazão de água nos jatos do 
chafariz 

16. 1 porta objetos com tampa 
17. 1 alojamento do sistema de filtração com tampa 
18. 1 painel de controle do SWIMSPA 
19. 2 Apoios de cabeça (travesseiros) 
20. 1 aspirador de resíduos do sistema de auto-

limpeza 
21. 2 dispositivos de retorno (*).  
22. painel frontal removível para acesso ao quadro 

de comando, bombas, aquecedor e principais 
componentes do AquaSport modelo 14FX 

(*) Utilizado nas versões 50 Hz para ozonizador, que não está disponível para este modelo. Eventualmente, 
dependendo da intensidade do movimento da água no tanque, estes dispositivos poderão captar ar do ambiente 
na parte inferior do SWIMSPA e descarregar para o tanque na forma de bolhas de ar...Isto não é um defeito.  

 

 
 

Outras Características Gerais – SwimSpa modelo 14 FX - AquaSport 

Configuração Padrão de Fábrica 220 Vac / 50 A 220 Vac / 40 A 

Número de fios da rede de suprimento de eletricidade 
2 Fases 127 V 

+ 1 Neutro  
+ 1 Terra 

2 Fases 127 V 
+ 1 Terra 

1 Fase 220 V  
+ 1 Neutro 
+ 1 Terra 

Tensão / Frequência do SWIMSPA 220 V / 60 Hz 

Potência Nominal do SWIMSPA  8250 W 

Classe de Isolação / Grau de Proteção Classe I / IPX5 

Corrente Máxima do SWIMSPA  37,5 A 34,8 A 

Potência Máxima do SWIMSPA  8250 W 7650 W 
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Cont.: Outras Características Gerais – SwimSpa modelo 14 FX - AquaSport 

Configuração Padrão de Fábrica 220 Vac / 50 A 220 Vac / 40 A 

Número de fios da rede de suprimento de eletricidade 
2 Fases 127 V 

+ 1 Neutro  
+ 1 Terra 

2 Fases 127 V 
+ 1 Terra 

1 Fase 220 V 
+ 1 Neutro 
+ 1 Terra 

Bomba 1 (jatos de hidroterapia, flutuação e retorno) 3,0 Hp (1 velocidade) 

Bomba 2 (2 jatos de natação contracorrente) 5,0 Hp (1 velocidade) 

Bomba de circulação (jatos de circulação) 1/12 Hp (1 velocidade) 

Aquecedor de Passagem 4,0 kW 3 kW 

Sistema de Filtração e Circulação Automático / Sistema de 
auto-limpeza automático / 1 Tampa térmica de cobertura   

Sim 

Material Tanque / Gabinete (Fechamento) Acrílico / Madeira Sintética (base poliestireno) 

Cor Tanque / Gabinete (Fechamento) Branco marmorizado brilhante / Tipo imbuia fosco 

 

 

3.1.2   Modelo : SWIMSPA 17 FX - AQUATRAINER       
 

 
 

 

1. 6 jatos de hidromassagem para costas + 2 
para pescoço no assento 1 

2. 4 jatos de hidromassagem para costas + 1 
para pescoço + 2 jatos para pernas no 
assento 2 

3. 2 jatos anti turbilhão com saída leque 
intenso de alta vazão para natação 
contracorrente 

4. 1 jato de alta vazão central  para flutuação 
5. 1 chafariz com 8 jatos planos com efeito 

alternado 
6. 9 jatos de circulação e retorno de água 
7. 1 coadeira ou skimmer 
8. 6 dispositivos de sucção de água 
9. 4 spots de iluminação / cromoterapia 
10. 1 barra de apoio  
11. 2 ganchos embutidos para ancoragem / 

fixação  da corda elástica  
12. 2 controladores de mistura de ar nos jatos 

 

 

13. 1 controlador de vazão de água nos jatos de 
hidromassagem dos assentos e jato central de 
flutuação da raia de natação contracorrente 

14. 1 controlador de vazão de água nos jatos do 
chafariz 

15. 1 porta objetos com tampa 
16. 1 alojamento do sistema de filtração com 

tampa 
17. 1 painel de controle do SWIMSPA 
18. 1 painel de controle da raia de natação 

“AquaPro” 
19. 2 Apoios de cabeça (travesseiros) 
20. 1 aspirador de resíduos do sistema de auto-

limpeza 
21. 2 dispositivos de retorno (*).  
22. painel frontal removível para acesso ao quadro 

de comando, bombas, aquecedor e principais 
componentes do AquaTrainer modelo 17FX 

(*) Utilizado nas versões 50 Hz para ozonizador, que não está disponível para este modelo. Eventualmente, dependendo 
da intensidade do movimento da água no tanque, estes dispositivos poderão captar ar do ambiente na parte inferior do 
SWIMSPA e descarregar para o tanque na forma de bolhas de ar...Isto não é um defeito.  
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Outras Características Gerais – SwimSpa modelo 17 FX - AquaTrainer 

ITEM AQUATRAINER 

Configuração Padrão de Fábrica 220 Vac / 50 A 

Número de fios da rede de suprimento de eletricidade 2 Fases 127 V + 1 Neutro + 1 Terra 

Tensão / Frequência 220 V / 60 Hz 

Classe de Isolação / Grau de Proteção IPX5 

Corrente Nominal Máxima  40,5 A 

Potência Nominal Máxima  8900 W 

Bomba 1  3,0 Hp (1 veloc./ jatos de  flutuação e retorno) 

Cont.: Outras Características Gerais – SwimSpa modelo 17 FX - AquaTrainer 

Bomba 2  5,0 Hp (1 veloc./ 1 jato de natação contracorrente) 

Bomba 3 5,0 Hp (1 veloc./ 1 jato de natação contracorrente) 

Bomba de circulação 1/12 Hp (1 veloc. / jatos de circulação) 

Aquecedor de Passagem 2 x 4,0 kW 

Válvula de controle eletrônico de vazão dos jatos de 
natação contracorrente 

2 x 

Sistema de filtração e circulação automático / Sistema de 
auto-limpeza automático /  1 Tampa térmica de cobertura 

Sim 

Material Tanque / Gabinete (Fechamento) Acrílico / Madeira Sintética (base poliestireno) 

Cor Tanque / Gabinete (Fechamento) Branco marmorizado brilhante / Tipo imbuia fosco 

 
 
3.1.3   Modelo : SWIMSPA 19 DTFX - AQUATRAINER     
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1. 8 jatos de hidromassagem para costas 
no assento da poltrona 1  

2. 2 jatos de hidromassagem para 
panturrilha  

3. 2 jatos de hidromassagem para pés  
4. 4 jatos de hidromassagem para costas 

(escápulas) + 2 jatos de hidromassagem 
para região lombar   

5. 12 jatos de hidromassagem para costas 
e coluna controlados por direcionador 
de água   

6. 2 jatos de hidromassagem de média 
vazão para região lombar / coluna 

7. 1 jato de hidromassagem para planta 
dos pés 

8. 1 jato de hidromassagem para região 
superior da coluna 

9. 10 jatos de circulação e retorno de água 
10. 10 dispositivos de sucção de água 
11. 6 spots de iluminação / cromoterapia  
12. 2 coadeiras ou skimmers  
13. 2 alojamentos do sistema de filtração 

com tampa  
14. 3 controladores de mistura de ar nos 

jatos 
15. 2 controladores de vazão de água nos 

jatos dos assentos do SPA e 1 
controlador de água do jato central de 
flutuação  da raia de natação 

 

16. 1 painel de controle do SPA + 1 painel de 
controle principal do AquaTrainer  

17. 4 apoios de cabeça (travesseiros) 
18. 1 jato de alta vazão do sistema auto 

limpante 
19. 4 jatos de estabilização de alta vazão  
20. 2 jatos anti turbilhão com saída leque 

plano de alta vazão para natação 
contracorrente 

21. 1 jato de alta vazão central para flutuação 
22. 1 chafariz com 8 jatos planos com efeito 

alternado 
23. 1 barra de apoio 
24. 2 ganchos embutidos para ancoragem / 

fixação  da corda elástica  
25. 1 painel de controle da raia de natação 

“AquaPro” 
26. 1 porta objetos com tampa 
27. 2 aspiradores de resíduos do sistema de 

auto-limpeza 
28. 2 dispositivos de retorno (*)  
29. painel frontal removível para acesso ao 

quadro de comando, bombas, aquecedor 
e principais componentes do SPA modelo 
19 DTFX 

30. painel frontal removível para acesso aos 
quadros de comando, bombas, 
aquecedores e principais componentes do 
AquaTrainer  modelo 19 DTFX 
 

(*) Utilizado nas versões 50 Hz para ozonizador, que não está disponível para este modelo. Eventualmente, 
dependendo da intensidade do movimento da água no tanque, estes dispositivos poderão captar ar do 
ambiente na parte inferior do SWIMSPA e descarregar para o tanque na forma de bolhas de ar...Isto não é um 
defeito. 
 

 
 
 

 

Outras Características Gerais – SwimSpa modelo 19 DTFX - AquaTrainer 

ITEM SPA AQUATRAINER 

Configuração Padrão de Fábrica 220 Vac / 40 A 220 Vac / 50 A 

Número de fios da rede de suprimento de eletricidade 
2 Fases 127 V + 1 
Neutro + 1 Terra 

2 Fases 127 V + 1 Neutro 
+ 1 Terra 

Tensão / Frequência 220 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz 

Classe de Isolação / Grau de Proteção IPX5 IPX5 

Corrente Nominal Máxima  28,6 A 37,7 A 

Potência Nominal Máxima  6300 W 8300 W 

Bomba 1  
4,0 Hp (2 veloc. / jatos 

de hidroterapia) 
3,0 Hp (1 veloc./ jatos de  

flutuação e retorno) 

Bomba 2  ------ 
5,0 Hp (1 veloc./ 1 jato de 
natação contracorrente) 

Bomba 3 ------ 
5,0 Hp (1 veloc./ 1 jato de 
natação contracorrente) 

Bomba de circulação 
1/12 Hp (1 veloc. / 
jatos de circulação)  

1/12 Hp (1 veloc. / jatos 
de circulação) 

Aquecedor de Passagem 1 x 4,0 kW 2 x 4,0 kW 

Válvula de controle eletrônico de vazão dos jatos de 
natação contracorrente 

------ 2 x 

Sistema de filtração e circulação automático / Sistema de 
auto-limpeza automático /  1 Tampa térmica de cobertura 

Sim 

Material Tanque / Gabinete (Fechamento) Acrílico / Madeira Sintética (base poliestireno) 

Cor Tanque / Gabinete (Fechamento) Branco marmorizado brilhante / Tipo imbuia fosco 
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4 INSTALAÇÃO E REQUISITOS ADICIONAIS 
 
4.1 LOCALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISPOSIÇÕES ADICIONAIS 
 
4.1.1 LOCAL A SER INSTALADO O SPA: 

 
 

IMPORTANTE: 
 
O SWIMSPA deve ser instalado por profissional qualificado contratado pelo cliente ao ar livre ou em 
ambientes internos. 
 

O SWIMSPA deverá ser instalado apoiado sempre em sua própria base (nunca pelas bordas), sobre 
superfície rígida, nivelada, plana, lisa, isenta de buracos e outras imperfeições, limpa e seca. 
 

Se o local estiver em um declive do terreno ou apresentar desnível entre superfícies de piso, a área 
onde a base do SWIMSPA será apoiada deverá ser totalmente aplainada e nivelada antes de instalar o 
produto.  

 

O SWIMSPA não deverá ser instalado em áreas ou nichos onde possa ocorrer alagamentos, 
empoçamento ou acúmulo de água. 
 

Um ralo para captação de água derramada durante o uso, águas pluviais e eventual drenagem parcial 
ou total do tanque do SWIMSPA deverá ser instalado próximo ao SWIMSPA, de modo a garantir 
escoamento e drenagem da água ao redor do SWIMSPA.  
 

Recomendamos que o ralo de captação de água derramada ao redor do SWIMSPA seja instalado em 
uma canaleta construída ao redor do swimspa distante 0,61m da lateral do produto, coberta com grelha 
de alumínio ou material termoplástico.   

 

As figuras ilustrativas e tabelas a seguir mostram as áreas de piso que deverão ser disponibilizadas 
para a instalação do SWIMSPA, tanto em áreas externas quanto em áreas internas.  
    

 
 

4.1.2    INSTALAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS SOBRE CHÃO DE TERRA BATIDA 
 
Atenção especial deve ser dada aos requisitos a seguir, para a escolha e preparo do local de instalação 
do SWIMSPA em áreas externas sobre solo, ou abaixo total ou parcialmente do nível do solo (sob 
deck), sujeitas às condições climáticas e exposição ao ar livre. 
 
Para instalação sobre chão de terra batida, retirar a cobertura de grama e restos de plantas e utilizar um 
martelete compactador para compactar bem o solo da área reservada para instalação do SWIMSPA. 
Nivelar bem o solo compactado, e preparar uma base nivelada de concreto conforme a seguir :  
 
- Fazer uma forma com guarnições ou molduras de madeira conforme dimensões do modelo do 
swimspa mostradas na tabela a seguir, com espessura de no mínimo 15 cm (Fig. 1)   
 

Modelo SWIMSPA Comprimento ( C ) Largura ( L ) 

14 FX 4,5 m 2,4 m 

17 FX 5,4 m 2,4 m 

19 DTFX 5,8 m 2,4 m 

 
- Colocar barras de ferro corrugado de 1/2" de diâmetro espaçadas de 15 cm, formando uma tela no 
fundo da forma (Fig. 1) 

 

-  Amarrar as barras entre si usando arame de aço e conectar a uma delas um condutor de cobre de 6 
mm² de secção e cerca de 2 m (Fig.1) ou com comprimento suficiente para conectá-lo a uma das 
conexões livres do bloco de terminais fixado abaixo do quadro de comando do swimspa, para ligação do 
condutor equipotencial externo (v. cap. 4.5).  

 

- Após posicionamento da armação de ferro, posicionar também um eletroduto para os cabos da rede  
elétrica e de aterramento para modelos de swimspa que possuem a raia de natação e os assentos de 
hidroterapia no mesmo tanque ou dois eletrodutos para cabos da rede elétrica e de aterramento para 
modelos com raia de natação e spa com assentos de hidroterapia em tanques independentes (Fig.2)  
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- Para concretagem, recomendamos utilizar concreto usinado adquirido em revendedores tradicionais  
próximos à sua localidade ou utilize argamassa feita com cimento, areia, pedra e pedrisco em 
proporções adequadas recomendadas pelo profissional qualificado contratado pelo cliente, para que a 
base suporte a carga média sobre piso mencionada na tabela de características do modelo do 
SWIMSPA no cap. 3. 
  

- Após espalhar a argamassa sobre a forma fazer uma boa compactação do concreto e posteriormente 
proceda ao desempenamento e alisamento uniforme da superfície de apoio (Fig.2)  
 
- Após secagem do concreto da plataforma de apoio do SWIMSPA fazer a instalação do dreno dedicado 
conforme cap. 4.1.4 em um dos cantos do quadro formado pela plataforma (Fig.2) 
 
 
 
                                                                        E=15 cm        
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                     
                                                                   
 
     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
    Fig.1                                                                                       Fig.2 
 
 
- Após secagem do concreto fazer uma calçada de alvenaria ao redor de todo o SWIMSPA utilizando 
argamassa feita com cimento, areia, pedra e pedrisco em proporções adequadas recomendadas pelo 
profissional contratado pelo cliente com altura máxima 11 cm e largura mínima constante 0,61 m a partir 
da borda da plataforma de concreto ao redor do swimspa, sem cobrir o dreno dedicado feito no passo 
anterior (Fig. 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Após secagem da argamassa aplique o revestimento antiderrapante de sua preferência somente sobre 
a calçada da área de acesso do SWIMSPA, sem cobrir o dreno dedicado instalado em um dos cantos 
da calçada (Fig.3). 
 
 

            

C 

L 

  
 

           
Fig.3 

   

Eletrodutos para rede  
Elétrica e aterramento 

   

Fio de cobre nu para ligação 
a conexão equipotencial Dreno dedicado 
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- Instale um ralo ou dreno com conexão para tubo de escoamento de 4 polegadas na calçada de acesso 
do SWIMSPA para captação de água derramada durante o uso do produto, captação de águas pluviais 
e também para eventual esvaziamento de excesso de água do tanque do SWIMSPA . Recomendamos 
que este dreno seja instalado dentro de uma canaleta de 15 cm de largura e mínimo 10 cm de 
profundidade, coberta com uma grelha de alumínio ou material termoplástico instalada ao redor de toda 
a extremidade da calçada de acesso do SWIMSPA. (Fig.4) 
 

 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
Canaleta com ralo embutido 
coberta com grelha de  
alumínio ou material 
termoplástico instala- 
da ao redor do  
SWIMSPA 
 
 
 
 
FIG. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Não instale o SWIMSPA sob beiral de telhado ou outro tipo de cobertura desprovida de calha ou sob 
árvores e folhagens, pois poeiras, detritos de pássaros e outros resíduos poderão ser carregados pelo 
vento ou diluídos em água de chuva para o interior do SWIMSPA, contaminando a água do tanque.  

 
 

4.1.3  INSTALAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS SOB DECK  
 
Em instalações em áreas externas sob deck, um fosso de alvenaria de dimensões conforme tabela 
abaixo deverá ser construído no solo por profissional qualificado contratado pelo cliente, de modo a 
embutir o SWIMSPA abaixo do nível do solo parcial ou totalmente, considerando a somatória das 
seguintes áreas :  
- área da base de concreto de acordo com o modelo de swimspa a ser instalado considerando altura   
  15 cm 
- área da   calçada de acesso, considerando largura da calçada 0,61 m  
- área da canaleta com ralo embutido para captação de água derramada e águas pluviais,     
  considerando largura da canaleta 15 cm 
- área de paredes de contenção considerando espessura de paredes 20 cm 
 
Portanto, o fosso deverá possuir as seguintes dimensões de acordo com o modelo de swimspa a ser 
instalado :  
 

Modelo SWIMSPA Comprimento ( C ) Largura ( L ) Altura ( A ) (*) 

14 FX 6,5 m 4,4 m 1,25 m 

17 FX 7,5 m 4,4 m 1,25 m 

19 DTFX 8,0 m 4,4 m 1,35 m 
 

(*) : Obs.. Nesta profundidade, após construção da base de concreto no fundo do fosso com altura 15 
cm, o SWIMSPA deverá ficar com borda cerca de 15 cm acima do nível do solo do terreno externo  

   

            

SWIMSPA 



 

 

17 

As mesmas instruções do capitulo anterior (4.1.2) deverão ser seguidas para construção da base de 
apoio com condutor nu para ligação em conexão  equipotencial, eletrodutos para passagem de cabos 
elétricos e dreno dedicado,  calçada de acesso e ralo para captação de água derramada e águas 
pluviais  com grelha ao redor do SWIMSPA. 
 
 
                                                                                                                  Paredes de contenção      
     deck  

 
 
 
 
 

 
 
              Área livre abaixo do deck ao redor do swimspa 
              para assegurar ventilação de componentes  
              elétricos e acesso para manutenção do swimspa   
 
 
 

4.1.4 DRENO DEDICADO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS  : 
 
Antes de concretar a base onde o SWIMSPA será instalado, deverá ser feita a instalação de um dreno 
com a extremidade de sua abertura distante 15 cm de um dos cantos da base do fundo do SWIMSPA, 
conforme ilustrado nas figuras anteriores. 
 
Abra um buraco com 1 m de profundidade mínima e 0,3 m de diâmetro mínimo, com fundo nivelado, 
sem compactar a terra do fundo. Introduza neste buraco um tubo de esgoto em material plástico Ø mín 

0,3 m, altura mín. 1 m.  
 
Após terminada a base de concreto do SWIMSPA conforme instruções do capítulo anterior, preencha o 
tubo plástico com brita 2 em sua altura total ou brita 2 do fundo até 0,9 m + brita 00 ou pedrisco colorido 
a partir de 0,9 m até a borda superior.  
 
 
 

ATENÇÃO : 
 

Não posicione o SWIMSPA sobre a abertura do dreno dedicado e não obstrua a abertura do dreno com 
objetos ou móveis. Não é recomendável colocação de grelha sobre a abertura do dreno.  

 

 
 
4.1.5   EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR 
 
A exposição da superfície descoberta do SWIMSPA à luz solar e à alta temperatura, durante longos 
períodos de tempo, pode causar danos permanentes ao acrílico e ao material do painel de controle, 
teclas e de outros controladores e acessórios externos .  
Este tipo de dano não é coberto pela garantia.   
Quando instalado em área externa e não estiver em uso, recomendamos manter o SWIMSPA 
permanentemente cheio de água e coberto pela tampa térmica de cobertura fornecida com o produto ou 
adquirida diretamente da Jacuzzi.  

 
 

4.1.6   ÁREAS INTERNAS 
 
Em instalações internas, materiais e revestimentos resistentes à umidade devem ser utilizados, pois a 
umidade relativa do ar será elevada.  
Um sistema de ventilação natural ou forçado deverá ser previsto no local, para manter condições 
adequadas de saúde e conforto, pela redução da umidade excessiva do ar e também para evitar danos 
aos materiais e objetos presentes no ambiente. Quando utilizada a ventilação natural, uma janela com 
vão livre aberto de pelo menos 1 m² será suficiente para que o ar possa circular no ambiente. 
 
 
 

SWIMSPA 
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IMPORTANTE : 
 

Para instalação sobre pisos prontos, o cliente deverá consultar o profissional habilitado 
responsável pela obra para verificar se o piso suporta a carga média sobre piso do modelo de 
SWIMSPA adquirido, mencionada na tabela do cap. 3. 
 

Recomendamos retirar revestimentos cerâmicos da área a ser coberta pela base do SWIMSPA, 
para evitar trincas devido ao peso do produto. 
 

A base onde o SWIMSPA ficará apoiado também deverá estar previamente nivelada.  
Em caso de dúvida, consulte um profissional qualificado para instalação de um sistema de 
ventilação no local e para correção do nivelamento da superfície de apoio do SWIMSPA. 

 

 

 

IMPORTANTE:  
 

Se o SPA for instalado sobre laje, em pavimentos acima do térreo ou coberturas, consulte o 
Engenheiro responsável da obra, manual do condomínio ou construtora, para certificar-se que a 
estrutura da laje está dimensionada para suportar a carga média sobre piso mencionada na 
tabela de características do cap. 3. 
  

 
Quando instalado em áreas internas, recomendamos que uma faixa de largura mínima 80 cm ao redor 
de todo o SWIMSPA seja revestida com piso antiderrapante para evitar escorregamentos ao entrar ou 
sair do SWIMSPA. 
Da mesma forma, um ralo ou dreno com conexão para tubo de escoamento de 3 polegadas deverá ser 
previsto na área de acesso ao SWIMSPA para captação de água derramada durante o uso do produto e 
eventual esvaziamento de excesso de água do tanque do SWIMSPA .  
Recomendamos que este dreno seja instalado dentro de uma canaleta coberta com uma grelha de 
alumínio ou material termoplástico instalada à distância mínima de 61 cm ao redor de todo o SWIMSPA. 
 
 
4.2 TAMPA TÉRMICA DE COBERTURA  
 
As tampas térmicas de cobertura Jacuzzi Hydropool são fabricadas exclusivamente para SWIMSPAs 
Jacuzzi Hydropool. 
 
A tampa térmica ajuda a conservar a aparência de novo do seu Swimspa.  
 

Protege equipamentos e acessórios e evita contaminação da água do tanque contra poeira e outros 
resíduos carregados pelo vento e água de chuva, além de detritos de pássaros e proliferação de insetos 
 

 

IMPORTANTE: 
 

Para modelos de SWIMSPAS aos quais este Manual se aplica instalados em áreas externas, a 
tampa térmica de cobertura Jacuzzi Hydropool deverá ser usada para proteção contra a ação de 
raios solares sobre o SWIMSPA.  
 

Quando instalados em áreas internas, a tampa térmica de cobertura deverá ser usada sempre 
que o SWIMSPA não estiver em uso, visando reduzir a umidade relativa do ar no ambiente 
gerada pela vaporização da água quente do SWIMSPA. 
 

Danos ao SWIMSPA e componentes, gerados por não utilização da tampa não serão cobertos 
pela garantia do produto. 
 

1 tampa térmica de cobertura acompanha os modelos aos quais este Manual se aplica e também 
poderão ser adquiridas avulsas em revendedores Jacuzzi próximos à sua localidade ou 
diretamente da Jacuzzi através dos meios disponibilizados ao final deste Manual. 
 

 

A tampa térmica de cobertura também é recomendada quando o SWIMSPA for instalado em regiões de 
clima frio e invernos rigorosos ou com ocorrência frequente de frentes frias.  
 

Nestas regiões, quando o SWIMSPA não estiver em uso, uma vez mantendo-o com a tampa de 
cobertura, haverá menor perda de calor da água do tanque para o ambiente e, consequentemente, com 
a água mantida previamente aquecida desde a última utilização do SWIMSPA, o tempo para 
aquecimento da água ao utiliza-lo novamente poderá ser bem menor do que se a água estivesse 
completamente fria ou gelada. 
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4.2.1   INSTALAÇÃO DAS TRAVAS COM FECHOS PARA TAMPA AO REDOR DO GABINETE DO    
           SWIMSPA :  
 
 

- Monte as partes da tampa térmica de cobertura sobre o tanque do SWIMSPA unindo-as pelos velcros 
existentes nas extremidades das laterais maiores das mesmas.  
 

- Ajuste a posição da tampa montada sobre o SWIMSPA de modo que fique bem centralizada sobre a 
borda do tanque e cobrindo totalmente o swimspa. 
 

- Prenda as presilhas das cintas da tampa aos respectivos fechos das travas avulsas que acompanham 
a tampa.  
 
- Estique as cintas e posicione as travas sobre as laterais do gabinete do SWIMSPA. 
 

- Marque a posição dos furos a serem feitos para fixar as travas dos fechos das cintas ao redor da 
lateral do gabinete do swimspa, utilizando as próprias travas fixadas nas presilhas das cintas como 
gabarito. 
 

- Faça os furos nos pontos anteriormente marcados ao redor do gabinete utilizando uma broca para 
furar madeira, com comprimento e diâmetro adequados aos parafusos que acompanham as travas com 
fechos para fixação das presilhas da tampa de cobertura que acompanham o produto. 
 

- Com uma chave Philips adequada, fixe as travas no gabinete utilizando os parafusos acima 
mencionados 
 

- Prenda as presilhas das cintas da tampa aos fechos das travas fixadas no gabinete do swimspa  
 

- Para retirar a tampa solte as presilhas dos fechos fixados na lateral do SPA. 
 

- Para recolocar a tampa, coloque-a sobre o SWIMSPA e prenda novamente as presilhas da tampa aos 
fechos fixados nas laterais do SWIMSPA.  
 
 
4.3   ÁREA PARA VENTILAÇÃO E ACESSO PARA MANUTENÇÃO DE COMPONENTES   
        INTERNOS DO SWIMSPA: 
 
 

IMPORTANTE: 
 

Nos modelos de SWIMSPAS cobertos por este Manual, a ventilação de componentes elétricos é 
feita através do ar que entra através do vão existente entre o piso da superfície onde o produto 
será instalado e a extremidade inferior das laterais de fechamento, passando pelas aberturas 
existentes na base do produto, não necessitando portanto, de execução de aberturas adicionais 
quando instalados sobre piso com gabinete original de fábrica . 
 

Para garantir a segurança e integridade de usuários, e a proteção adequada e durabilidade dos 
componentes elétricos do SWIMSPA :  
 

- Em instalações em áreas externas ou internas sobre piso os SWIMSPAS deverão ser instalados 
sempre com o gabinete original de fábrica cobrindo todas as laterais do produto. 
 

- Em dias muito quentes ou abafados, recomenda-se abrir as entradas de ar dos respiros 
adicionais localizadas na parte inferior das laterais maiores do gabinete do swimspa para 
promover uma melhor circulação de ar dentro do gabinete.  

 

As entradas de ar podem ser abertas puxando-se o botão central dos dispositivos de respiro no 
sentido de dentro para fora sem necessidade de desencaixá-lo do dispositivo fixado no gabinete, 
evitando-se assim a entrada de insetos e eventualmente pequenos roedores no interior do 
gabinete do swimspa.  
 

O respiro estará completamente aberto conforme mostrado nas 2 últimas figuras abaixo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

- Em instalações em áreas internas ou externas sob deck, onde as laterais do swimspa ficarão 
abaixo do deck posicionado à altura da borda de acrílico ao redor de todo o swimspa, o painel 
lateral removível para acesso aos quadros de comando, bombas, aquecedores e principais 
componentes do swimspa ou os 2 painéis laterais removíveis, no caso dos modelos 19DTFX 
onde os tanques da raia de natação e do spa são separados, deverão ser removidos para prover 
ventilação adequada aos componentes elétricos internos do produto; 
  

- Em instalações em áreas externas ou internas parcialmente sob deck (uma parte do swimspa 
está sobre o piso e uma parte está sob o deck, abaixo do piso), a parte do swimspa sobre o piso 
deverá ser sempre instalada com parte do gabinete original de fábrica cobrindo a lateral aparente 
do swimspa que não ficará dentro do deck.      
 

Uma distância mínima de 0,61 m ao redor de toda a lateral externa do SWIMSPA deverá estar 
completamente desobstruída para que os componentes elétricos instalados no espaço interno 
delimitado pelo tanque, face interna da borda, base e laterais de fechamento do produto recebam 
ventilação adequada.  

 

Da mesma forma, esta distância mínima de 0,61m ao redor de todo o SWIMSPA deverá ser 
mantida completamente desobstruída para que além de componentes elétricos, as tubulações, 
jatos, válvulas e outros componentes e dispositivos localizados neste espaço, também possam 
ser acessados por uma pessoa adulta em eventuais inspeções, manutenções e ajustes, 
conforme figura abaixo : 
 
 

 
 

                                                      
 
 
 
Em SWIMSPAS montados sob deck parcial ou totalmente, além da área de ventilação e acesso 
anteriormente mencionada, deverão ser previstas aberturas ou frestas sobre o piso do deck  
com área total aberta maior que 50 cm² ou outro tipo de sistema que garanta a ventilação 
adequada dos componentes elétricos do SWIMSPA. 
 

Adicionalmente para SWIMSPAS instalados parcial ou totalmente sob deck, uma tampa de 
acesso ou um alçapão com dimensões adequadas para a passagem de uma pessoa adulta 
também deverá ser previsto sobre o deck, para permitir o acesso ao fosso onde o produto está 
instalado para que eventuais inspeções, manutenções e ajustes necessários possam ser 
realizados em seus componentes internos.  
 

Defeitos ou danos de qualquer natureza gerados por instalações que impedem suprimento de ar 
para a ventilação adequada ou acesso para a manutenção de componentes internos do 
SWIMSPA, não terão despesas cobertas pela garantia do produto. 
 

Consulte o Suporte Técnico Jacuzzi em caso de dúvida quanto ao espaço necessário ao redor 
do SWIMSPA para acesso aos componentes internos do produto ou dúvidas quanto à eficiência 
de ventilação existente no  local onde o SWIMSPA será instalado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,61m 

0,61m 

0,61m 

0,61m 



 

 

21 

4.4  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
 
 

4.4.1    LIGAÇÃO Á REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

IMPORTANTE : 
 

Os modelos de SWIMSPAS cobertos por este Manual não são permanentemente ligados à rede 
de abastecimento de agua.  
 

São produtos que não possuem nenhum tipo de conexão para ligação eventual ou permanente à 
rede de abastecimento de água. 
  

São abastecidos manualmente com água à temperatura ambiente ou aquecida, suprida por uma  
mangueira de jardim não fornecida com o SWIMSPA, conectada a um registro, torneira ou 
misturador do sistema de abastecimento existente no local da instalação . 
ATENÇÂO : Siga as instruções do cap. 5 para abastecimento do SWIMSPA.   
 

Caso a água a ser utilizada para abastecimento do SWIMSPA seja proveniente de uma fonte de 
abastecimento local particular, esta deverá possuir características e especificações iguais ou 
superiores às da rede pública de abastecimento de água tratada mais próxima do local da 
instalação.  
 

 
 

4.4.2 LIGAÇÃO À REDE DE COLETA DE ESGOTO / REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
 

IMPORTANTE : 
 

Os modelos de SWIMSPAS cobertos por este Manual não possuem sifão, ralo ou dreno de fundo 
para que sejam conectados de forma permanente em tubulações externas da rede de coleta de 
esgoto ou da rede de coleta de águas pluviais existente no local da instalação.  
 

Uma mangueira flexível com conexão específica para encaixe em um sistema de esvaziamento 
do Swimspa  localizado na parte interna do produto conforme descrito no cap.16, é fornecida 
juntamente com o produto, para eventual drenagem ou retirada de excesso de agua do 
SWIMSPA, quando necessário. 

 

A água do SWIMSPA é tratada de acordo com os mesmos procedimentos adotados para 
tratamento de água de piscina.  
 

O descarte deste tipo de água eventualmente deverá seguir procedimentos prescritos por 
regulamentação ou legislação específica aplicável no local da instalação.  
 

Para o descarte da água do SWIMSPA através de um ralo, é necessário que o cliente entre em 
contato com a Prefeitura do seu Município ou órgão que administra o sistema de coleta de 
esgoto em sua localidade para se informar em qual rede de coleta (esgoto ou pluvial) deverá ser 
conectado o ralo para a drenagem da água do SWIMSPA. 
 

A rede de coleta (esgoto ou pluvial) para a drenagem ou outra forma utilizada no  descarte da 
água do SWIMSPA é de total responsabilidade do cliente.       
 

A Jacuzzi não se responsabiliza por qualquer intervenção legal, multa ou perda proveniente do 
não cumprimento pelo cliente de qualquer requisito legal aplicado em qualquer nível de 
abrangência e a qualquer tempo após o recebimento do produto.  
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4.5   INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
 

 

IMPORTANTE:  
 

SWIMSPAS Jacuzzi Hydropool são aparelhos eletrodomésticos estacionários com isolação 
classe I, certificados conforme Portaria 371-INMETRO segundo as Normas ABNT NBR IEC 60335-
1 e 60335-2-60.  
 

Após instalados de forma fixa e estável deverão ser ligados a um circuito contendo dispositivos 
de interrupção de energia elétrica e proteção contra sobrecargas e choques elétricos, 
corretamente dimensionados segundo a Norma ABNT NBR 5410.  
 

Posteriormente deverão ser conectados de forma permanente à rede elétrica e obrigatoriamente 
a um sistema de aterramento conforme ABNT NBR 5410 ou ao cabo de aterramento instalado 
junto ao padrão de entrada de energia elétrica do domicílio, aprovado pela concessionária de 
distribuição de energia elétrica de sua localidade. 
 

Mantenha desligados disjuntores e outros dispositivos de interrupção de energia elétrica das 
instalações do local ou cômodo onde está localizado o SWIMSPA durante todo o processo de 
instalação elétrica.  
 

Religue-os somente após a conclusão da instalação. 
 

Adquira em casas especializadas em material elétrico e de marcas tradicionais no mercado : fios, 
dispositivos de interrupção de energia elétrica e proteção contra sobrecargas e choques 
elétricos, caixas de passagem, eletrodutos, painéis de disjuntores e outros acessórios 
mencionados neste manual ou necessários à sua instalação. 
 

É obrigatório que estes materiais e equipamentos estejam em conformidade com normas 
técnicas, certificações e legislação vigentes.  
 

Em caso de dúvida, certifique-se junto ao seu revendedor de material elétrico se os produtos que 
você estiver adquirindo atendem às exigências acima mencionadas. 

 

A instalação elétrica e aterramento do produto devem ser realizadas por profissional qualificado 
contratado pelo cliente e deverão estar em conformidade com a Norma ABNT NBR 5410 e 
legislação vigente.  
 

 
 
4.5.1 PREPARAÇÃO PARA LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA, ATERRAMENTO E LIGAÇÃO  
         EQUIPOTENCIAL 
 
 

 

IMPORTANTE :  
 

O SWIMSPA é disponível exclusivamente para a tensão de 220 V e frequência 60 Hz.  
Observe atentamente abaixo qual a ligação a ser feita de acordo com o modelo do SWIMSPA 

 

 
 
SWIMSPA MODELOS 14 FX e 17 FX 220 V / 60 Hz com 2 Fases 127 V + 1 Neutro + 1 Fio Terra :  
 
Um único circuito elétrico para ligação à rede 220 V~60 Hz contendo 2 fios fase 127 V + 1 condutor 
Neutro + 1 Fio Terra, desde o quadro geral de distribuição do local da instalação até o quadro de 
comando localizado na parte interna do gabinete junto à lateral de acesso do SWIMSPA modelos 14 FX 
ou 17 FX, deverá ser previsto exclusivamente para a ligação do SWIMSPA, ou seja, nenhum outro 
circuito ou equipamento deverá estar conectado à esta fiação além do SWIMSPA.  
 
SWIMSPA MODELO 19 DTFX 220 V / 60 Hz com 2 Fases 127 V + 1 Neutro + 1 Fio Terra :  
 

Dois circuitos elétricos independentes para ligação do modelo 19 DTFX à rede 220 V~60 Hz com 2 fios 
fase 127 V + 1 condutor Neutro + 1 Fio Terra, deverão ser previstos conforme abaixo : 
 

CIRCUITO 1  : 
Desde o quadro geral de distribuição do local da instalação até o quadro de comando localizado na 
parte interna do gabinete junto à lateral de acesso  do tanque do AquaTrainer;  
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CIRCUITO 2 :  
Desde o quadro geral de distribuição do local da instalação até o quadro de comando localizado na 
parte interna do gabinete junto à lateral de acesso do tanque do SPA  
 

 

Ambos os circuitos elétricos acima mencionados deverão ser previstos exclusivamente para a ligação 
do SWIMSPA modelo 19 DTFX, ou seja, nenhum outro circuito ou equipamento deverá estar conectado 
à esta fiação além do SWIMSPA. 
 
SWIMSPA MODELO 14 FX com 2 Fases 127 V + 1 Fio Terra : 
 
Um único circuito elétrico para ligação à rede 220 V~60 Hz contendo 2 fases 127 V + 1 Fio Terra, desde 
o quadro geral de distribuição do local da instalação até o quadro de comando localizado na parte 
interna do gabinete junto à lateral de acesso do SWIMSPA modelo 14 FX, deverá ser previsto 
exclusivamente para a ligação do SWIMSPA, ou seja, nenhum outro circuito ou equipamento deverá 
estar conectado à esta fiação além do SWIMSPA.  
 
SWIMSPA MODELO 14 FX com 1 Fase 220 V + 1 Neutro + 1 Fio Terra : 
 
Um único circuito elétrico para ligação à rede 220 V~60 Hz contendo 1 fase 220 V + 1 Condutor Neutro 
+ 1 Fio Terra, desde o quadro geral de distribuição do local da instalação até o quadro de comando 
localizado na parte interna do gabinete junto à lateral de acesso do SWIMSPA modelo 14 FX, deverá 
ser previsto exclusivamente para a ligação do SWIMSPA, ou seja, nenhum outro circuito ou 
equipamento deverá estar conectado à esta fiação além do SWIMSPA. 
 
 

LIGAÇÃO DO SWIMSPA AO CIRCUITO PRINCIPAL DA REDE ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO : 
 

O(s) circuito(s) para a ligação do SWIMSPA, deverá(ão) estar conectado(s) aos seguintes dispositivos 
de proteção, ligados após uma chave geral do circuito elétrico principal do domicílio ou do setor a ser 
abastecido e instalados dentro do quadro geral de distribuição ou dentro de um quadro adicional com 
tampa. 
 

ATENÇÃO : Os Disjuntores + Interruptores Diferenciais Residuais (ou IDR’s, ou também chamados de 
interruptores DR ou dispositivos DR) da tabela e figuras abaixo podem ser substituídos (ambos) por  
DDR (disjuntores Diferenciais Residuais) desde que disponíveis pelo fabricante dos respectivos  
dispositivos de interrupção ou proteção do circuito elétrico em casas de material elétrico especializado e 
que possuam as mesmas especificações mencionadas abaixo.  

 

Modelo 

Circuito elétrico de 
abastecimento Ligação no 

quadro de 
comando 

Seção 
transversal 

dos 
condutores 

Compr. 
máx. 
da 

fiação 
elétrica 

Disjuntor  

IDR  
para corrente 
diferencial-

residual 
max. 30 mA 

Configuração 
220 V / 60 Hz 

Qtd. de 
circuitos  

14 FX 
 e 

17 FX 

2 Fases 127 V 
+ 1 Neutro 

+ 1 Fio Terra 
Único 

Tanque 
SWIMSPA 

10 mm² 30 m 50 A 

Corrente de 
passagem min. 

50 A – Tetrapolar 
(3 Fases Livres 
onde se utilizam 
somente 2 Fases 

+ 1 Neutro ou 
Tripolar (2 Fases 
livres + 1 Fase 
Lacrada  + 1 

Neutro) 

19 
DTFX 

2 Fases 127 V 
+ 1 Neutro 

+ 1 Fio Terra 

Circuito 
1 

Tanque 
AquaTrainer 

10 mm² 30 m 50 A 

2 Fases 127 V 
+ 1 Neutro 

+ 1 Fio Terra 

Circuito 
2 

Tanque 
SPA 

10 mm² 30 m 40 A 

14 FX  

 
2 Fases 127 V 
+ 1 FioTerra 

Único 
Tanque 

SWIMSPA 
10 mm² 30 m 40 A 

Corrente de 
passagem min.  
40 A – Bipolar  

(2 Fases) 

1 Fase 220 V 
+ 1 Neutro 

+ 1 Fio Terra 
Único 

Tanque 
SWIMSPA 

10 mm² 30 m 40 A 

Corrente de 
passagem min. 

40 A – Monopolar 
(1 Fase) 
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IMPORTANTE – LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL :  
 
Adicionalmente, carcaças e coberturas metálicas de componentes elétricos do SWIMSPA, deverão 
estar conectados a um condutor equipotencial externo de 6 mm² proveniente de um 2º sistema de 
aterramento do local da instalação para ligação equipotencial, independente do sistema de 
aterramento do quadro de distribuição elétrica do domicílio onde será instalado o SWIMSPA, em 
conformidade com a norma ABNT NBR 5410. 
 
O cliente deverá contratar um profissional habilitado para providenciar a instalação de um sistema de 
aterramento adicional para ligação equipotencial de carcaças e coberturas metálicas de componentes 
elétricos do SWIMSPA, caso não possua, ou se houver dúvida quanto ao sistema existente em sua 
instalação.   
 
Nos modelos de SWIMSPAS cobertos por este Manual, o terminal de ligação para condutor 

equipotencial externo é um dos conectores de aperto livre identificado com o símbolo 
disponível no barramento de conectores, localizado na parte inferior do quadro de comando 
instalado no compartimento interno do SWIMSPA.  

 
 
 

 

IMPORTANTE – ATERRAMENTO :  
 

O condutor Fio-Terra disponível no quadro de entrada da rede elétrica externa passando pelo quadro de 
ligação interno deverá ser conectado na respectiva conexão identificada no bloco de ligação do(s) 
quadro(s) de comando do SWIMSPA conforme cap. 4.5.2, obrigatoriamente em conformidade com a 
norma ABNT NBR 5410. Não utilize interruptores, disjuntores ou qualquer outro dispositivo de proteção 
ou interrupção conectado ao Fio-Terra. 
 

O cliente deverá contratar um profissional habilitado para providenciar a instalação de um sistema de 
aterramento, caso não possua, ou se houver dúvida quanto ao sistema de aterramento existente em 
sua instalação.  
    

 
  

 
UM INTERRUPTOR BIPOLAR OU CHAVE SECCIONADORA DEVERÁ SER INSTALADA ANTES DA LIGAÇÃO 
DOS CONDUTORES FASE DA REDE ELÉTRICA 220 V AOS CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO DO 

SWIMSPA, no mesmo ambiente onde o produto está instalado, dentro do volume 3 conforme figura a 
seguir e distante 1,5 m min. da lateral do SWIMSPA, para interrupção de fornecimento de energia 
elétrica, conforme prescreve a Norma ABNT NBR NM  60335-1.  

 
 
 

 
ATENÇÃO : INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DO INTERRUPTOR BIPOLAR : 
 

=> O interruptor bipolar ou chave seccionadora bipolar poderão ser SUBSTITUÍDOS por um 
contator, instalado por profissional qualificado contratado pelo cliente, com capacidade de 
acordo com a configuração do SWIMSPA (conforme tabela anterior), acionado por um interruptor 
simples, instalado no mesmo ambiente onde o SWIMSPA está instalado, dentro do volume 3 
conforme figura a seguir e distante 1,5 m min. da lateral do produto, dimensionado e conectado 
ao contator de acordo com instruções do fabricante.  
 

=> O interruptor bipolar ou chave seccionadora também poderão ser EXCLUÍDOS da instalação 
conforme ABNT NBR 5410 desde que a instalação seja provida com quadro de comando auxiliar 
instalado no mesmo ambiente onde o SWIMSPA está instalado, dentro do volume 3 conforme 
figura a seguir e distante 0,6 m min. da lateral do produto, contendo o disjuntor e Interruptor DR 
mencionados na tabela anterior (distância recomendável: 1,5 m a partir da lateral do SWIMSPA).  
 
 

 
Este quadro de comando auxiliar deverá oferecer proteção contra acesso acidental a partes 
energizadas e contra umidade. Deverá ser provido com tampa de proteção para acesso direto somente 
aos comandos de liga e desliga, devidamente isolados de partes energizadas.  
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Figura Ilustrativa  
(Vista de Planta)  
Classificação e Dimensões 
dos Volumes do Local de 
Instalação  

 
Figura Ilustrativa 
(Vista Lateral) 
Classificação e 
Dimensões dos 
Volumes do Local 
de Instalação  

Figura Ilustrativa  

SWIMSPA 

SWIMSPA 

SWIMSPA 

SWIMSPA 

SWIMSPA 
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A sequência de ligação de dispositivos para conexão do SWIMSPA à rede de suprimento de energia 
elétrica 220 V deverá obedecer a seguinte ordem:  
 

• Fiação proveniente da rede elétrica externa  

• Quadro de entrada externo aprovado pela concessionária de energia elétrica local 

• Fio Terra proveniente do sistema de aterramento junto ao quadro de entrada externo, obrigatório 
para todos os circuitos elétricos + fios Fase 1 / Fase 2 / Neutro ou Fase 1 / Fase 2 ou Fase 1 / 
Neutro, dependendo da configuração elétrica do modelo do SWIMSPA conforme cap. 4.5.1; 
provenientes do quadro de entrada externo dimensionada de acordo com a carga total do domicílio 

• Quadro de comando interno com chave geral dimensionada de acordo com a carga total do 
domicílio  

• Rede elétrica interna seção transversal (ou bitola) 10 mm² + fio-terra com mesma seção transversal 
(ou bitola) do fio-terra proveniente do sistema de aterramento, exclusiva para a conexão do 
SWIMSPA com comprimento suficiente do quadro geral interno do domicílio até as conexões de 
ligação do(s) quadro(s) de comando localizado(s) na parte interna do fechamento lateral, abaixo do 
tanque do SWIMSPA 
Obs.: As mesmas seções transversais mencionadas anteriormente deverão ser mantidas no 
restante da fiação até a ligação no SWIMSPA 
 

• Quadro de comando auxiliar exclusivo para o SWIMSPA, instalado no volume 3 conforme figuras 
anteriores, contendo os seguintes dispositivos interligados: 

• Disjuntor conforme configuração aplicada ao modelo do SWIMSPA (v. cap. 4.5.1) 

• Interruptor Diferencial-Residual (“IDR”) com Ifuga máx. 30 mA, conforme configuração aplicada 
ao modelo do SWIMSPA  

• Interruptor ou chave seccionadora compatível às especificações elétricas do modelo do SWIM 

SPA. ATENÇÃO: ESTE INTERRUPTOR É OPCIONAL SE O QUADRO DE COMANDO AUXILIAR É INSTALADO NO 

VOLUME 3, NO MESMO CÔMODO ONDE ESTÁ O SWIMSPA E DISTANTE 1,5 M MIN. DA LATERAL DO PRODUTO. 
 

• Fiação para ligação do SWIMSPA conectada ao Disjuntor + Interruptor DR + Interruptor Bipolar (se 
aplicado) + condutor Fio-Terra, com comprimento suficiente até as conexões de ligação do(s) 
quadro(s) de comando do SWIMSPA 

• Conexões de Entrada no(s) quadro(s) de comando do SWIMSPA. 
 
 

4.5.2 ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DO SWIMSPA  
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IMPORTANTE: 
 

Junções soldadas ou emendas com fios torcidos em qualquer local da rede elétrica do SWIMSPA não 
são permitidas.  
 

Os eletrodutos por onde serão passados os condutores deverão estar em boas condições, livres de 
deformações, quebras, umidade e bem vedados em junções e caixas de passagem ao longo do 
percurso entre quadros de entrada e quadros de ligação internos até a ligação com o SWIMSPA 

 

Em todos os elementos metálicos acessíveis, tais como corrimãos, janelas, portas e outros situados nas 
proximidades do SWIMSPA, deverão ser fixadas conexões com um fio ligado ao condutor equipotencial.  
 

 
CUIDADO: Os aparelhos de iluminação não podem estar localizados sobre o SWIMSPA a menos de 
2,25 m de altura e nem dentro de uma área circundante a menos de 60 cm do SWIMSPA.  
Interruptores, tomadas, outras luminárias, quadros de comando e caixas de passagem devem ser 
instalados somente a partir do volume 3 no local de instalação do SWIMSPA, protegidos por dispositivo 
DR de alta sensibilidade. 
 
Outros aparelhos elétricos como televisores, rádios, telefones, etc, não devem ser utilizados a menos de 
1,5 m do SWIMSPA. 
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4.5.3  CONEXÃO DO SWIMSPA À REDE ELÉTRICA, SISTEMA DE ATERRAMENTO E  
          CONDUTOR EQUIPOTENCIAL EXTERNO 
 

 

IMPORTANTE: 

 

Os modelos de SWIMSPA onde este manual é aplicado não possuem cordão de alimentação.  

 

Os condutores de energia elétrica 220 V, são ligados diretamente às conexões de entrada no 
quadro de comando do SWIMSPA. O condutor equipotencial é ligado na conexão identificada 

com símbolo  na parte externa inferior do quadro de comando fixado sobre o invólucro do 
aquecedor. 
 
A substituição de cordões de alimentação de qualquer componente elétrico interno do 
SWIMSPA, que aparentemente apresente qualquer tipo de dano, deverá ser obrigatoriamente 
realizada pela Jacuzzi do Brasil Ind. e Com. Ltda ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a 
fim de evitar riscos. 

 
O SWIMSPA modelo 14 FX é ligado à rede de abastecimento de energia elétrica por meio de um 
único circuito elétrico com condutores a serem ligados às conexões de entrada de apenas um 
quadro de comando 
 

O SWIMSPA modelo 17 FX é ligado à rede de abastecimento de energia elétrica por meio de um 
único circuito elétrico com condutores a serem ligados às conexões de entrada de dois quadros 
de comando 
 

O SWIMSPA modelo 19 DTFX é ligado à rede de abastecimento de energia elétrica por meio de 
dois circuitos elétricos independentes:  
- Um circuito com condutores a serem ligados às conexões de entrada do quadro de comando 
do SPA.   
- Outro circuito com condutores à serem ligados às conexões de entrada de dois quadros de 
comando do AQUATRAINER. 

 

 

 
4.5.4 INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO DOS FIOS DA REDE ELÉTRICA, ATERRAMENTO E 
CONDUTOR EQUIPOTENCIAL NO SWIMSPA  MODELO 14 FX E NO TANQUE DO SPA DO 
SWIMSPA MODELO 19 DTFX  
 
 

1.1) SWIMSPA MODELO 14 FX : Para acessar o 
quadro de comando que contém os blocos de 
terminais de ligação do SWIMSPA à rede elétrica, 
solte os parafusos que prendem o painel frontal do 
gabinete (ref. pos. 22 Figura modelo 14 FX 
AquaSport, cap. 3.1.1) e localize na parte interna 
inferior o quadro de comando de cor azul (Fig. A,  
B e C)  
  
OU  
 
1.2) SPA DO SWIMSPA MODELO 19 DTFX  Para 
acessar o quadro de comando que contém os 
blocos de terminais de ligação do SPA 19DTFX à 
rede elétrica, solte os parafusos que prendem o 
painel frontal do gabinete (ref. pos. 29 Figura 
modelo 19 DTFX AquaTrainer, cap. 3.1.1) e 
localize na parte interna inferior o quadro de 
comando de cor azul (Fig. A, B e C) 
 

 

 
Fig. A  

 

      
 

                         Fig. B                                Fig. C 
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2) Localize a etiqueta colada na tampa frontal do 
quadro de comando (Fig. D) e anote o código de     
identificação:   
 
IN . YE – 5 – H 4.0 
          ou   
IN . YE – 5 – H 3.0 

 

 
 
 
 
 

IN.YE-5-H4.0                                        IN.YE-5-H3.0 

Fig. D 

 

3) Remova os parafusos da tampa do quadro de 
comando e em seguida remova a tampa. (Fig. E) 
 

 

            
 

                  Fig. E                                    Fig. F   
 

 

4) Após executar o circuito de abastecimento de 
energia elétrica de acordo com o modelo do 
SWIMSPA compatível à configuração 220 V / 60 
Hz de sua localidade conforme capítulo 4.5.1, 
passe os fios do circuito do SWIMSPA através do 
furo existente na lateral do quadro de comando, 
na direção do bloco de terminais (Fig. F) 

 

5) Solte os parafusos do bloco de conexões de 
entrada (bloco azul) existente no quadro de 
comando (Fig. G).  

 
6) Encaixe os fios da rede e fio terra com pontas 
decapadas em cerca de 1,5  cm nas respectivas 
conexões identificadas conforme Figuras:  

  

 
Fig. G 

 

 
Fig. H 

 
- Figuras G e H : Para SWIMSPA modelo 14 FX e 
SPA do modelo 19 DTFX na configuração 220 V / 
60 Hz com 2 fases 127 V + 1 Neutro + 1 Terra no 
quadro de comando código IN. YE – 5 – H 4.0  
 
OBS.: Quadro IN. YE – 5 – H 4.0: Esquema de 
ligação dos condutores e fio terra no bloco azul de 
cima para baixo:  
Fase (1): condutor 127 V 
Neutro (N): condutor Neutro   
Fase (2): condutor 127 V 

Terra: conector identificado com simbolo  
 
Após introduzir as pontas decapadas dos fios nos 
conectores, aperte bem todos os parafusos do 
bloco azul para evitar mal contato. 
 

OU 
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- Figuras I e J: Para SWIMSPA modelo 14 FX na 
configuração 220 V / 60 Hz com 2 fases 127 V + 1 
Terra no quadro de comando código IN. YE – 5 – 
H 3.0.   
 
OBS.: Quadro IN. YE – 5 – H 3.0: Esquema de 
ligação dos condutores no bloco azul de cima para 
baixo e do fio terra : 
L1: condutor 127 V 
L2: não há nenhuma ligação a ser feita 
N: condutor 127 V 
L3: não há nenhuma ligação a ser feita 
Terra: conector de aperto na placa de circuito à 
esquerda do transformador, identificado com 

símbolo    
 
Após introduzir as pontas decapadas dos fios nos 
conectores, aperte bem todos os parafusos do 
bloco azul e do terminal de conexão do Fio Terra 
na placa de circuito para evitar mal contato. 
 

 
 
  

              
                Fig. I                                  Fig. J   

- Figuras K e L: Para SWIMSPA modelo 14 FX na 
configuração 220 V / 60 Hz com 1 fase 220 V + 1 
Neutro + 1 Terra no quadro de comando código 
IN. YE – 5 – H 3.0.   
 
OBS.: Quadro IN. YE – 5 – H 3.0: Esquema de 
ligação dos condutores no bloco azul de cima para 
baixo e do fio terra : 
L1: condutor 220 V 
L2: não há nenhuma ligação a ser feita 
N: condutor Neutro  
L3: não há nenhuma ligação a ser feita 
Terra: conector de aperto na placa de circuito à 
esquerda do transformador, identificado com 

símbolo  
 
Após introduzir as pontas decapadas dos fios nos 
conectores, aperte bem todos os parafusos do 
bloco azul e do terminal de conexão do Fio Terra 
na placa de circuito para evitar mal contato. 

 
    

             
               Fig. K                                Fig. L  

 
7) Conecte a ponta decapada do condutor 
equipotencial externo em uma das conexões livres 
existentes  no bloco de conexões na parte inferior 
do quadro de comando, conforme indicado na Fig. 
M. 
 

  

 

                    Fig. M 

 

8) Recoloque a tampa do quadro de comando, 
apertando bem os parafusos (Fig. N) e encaixe o 
painel frontal do gabinete do SWIMSPA modelo 14 
FX AquaSport ou do SPA modelo 19 DTFX 
AquaTrainer. 
 

 

                           Fig. N 
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4.5.5 INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO DOS FIOS DA REDE ELÉTRICA, ATERRAMENTO E 
CONDUTOR EQUIPOTENCIAL NO SWIMSPA MODELO 17 FX OU NO TANQUE DO AQUATRAINER 
DO SWIMSPA MODELO 19 DTFX  
 
Para acessar os blocos de terminais do SWIMSPA MODELO 17 FX E NO TANQUE DO 
AQUATRAINER do SWIMSPA MODELO 19 DTFX, solte os parafusos que prendem o painel frontal do 
gabinete pos. 22 Figura modelo 17 FX AquaTrainer pos. 22, cap. 3.1.2 ou pos. 30, Figura modelo 19 
DTFX AquaTrainer, cap. 3.1.3, conforme o modelo do SWIMSPA. 
 
 

ATENÇÃO : 
 

Diante da lateral do SWIMSPA após a remoção do painel frontal acima mencionado, observa-se 
que na parte interna dos SWIMSPAS modelos 17 FX e 19 DTFX sob o tanque do AQUATRAINER  
existem 2 quadros de comando (cor azul) (Fig. O) :  
 

- o da esquerda é denominado quadro mestre (“master”)  
 

- o da direita é denominado escravo (“slave”)   

 

 
Remova os parafusos das tampas dos 2 quadros de comando e em seguida remova as tampas (Fig. P) 
 

O quadro mestre ou “máster” e o quadro escravo ou “slave”  deverão ser conectados entre si através 
das conexões de entrada existentes em cada quadro (bloco azul - Fig. Q) antes  da ligação do quadro 
mestre ou “máster” à rede do circuito de abastecimento elétrico do AQUATRAINER. 
 

Para esta ligação dos quadros de comando entre si, utilize 4 condutores (Fase 1- 127 V, Fase 2- 127 V, 
Neutro e Terra) com diâmetro da seção transversal 10 mm², 1,20 m de comprimento mínimo e pontas 
decapadas em 1,5 cm máximo em ambas as extremidades,  passando-os  através do furo existente nas 
laterais do quadro de comando, na direção do bloco de terminais de cada quadro (Fig. R). 
 

Solte completamente os parafusos dos 4 terminais do bloco de conexões de entrada (bloco azul) 
existente em cada quadro de comando (mestre e escravo ou “máster” e “slave”)  (Fig. S) . 
 

Encaixe as pontas decapadas dos condutores Fase 1, Fase 2, Neutro e Terra nas respectivas conexões 
indicadas do bloco de conexões de entrada (bloco azul) existente em cada quadro de comando Fig. T). 
 

Após encaixadas as pontas decapadas nos terminais, aperte bem os parafusos das conexões do bloco 
de entrada do quadro escravo (ou slave) somente (Fig. T) . 
 

A seguir, passe os fios Fase 1- 127 V , Fase 2- 127 V , Neutro e Fio Terra através do furo existente na 
lateral do quadro de comando mestre (ou máster), na direção do bloco de terminais (bloco cor azul)  
onde já estão encaixados os fios do quadro escravo (ou slave). 
 

Encaixe as pontas decapadas em 1,5 cm dos fios da rede (F1, F2 e N) e Fio Terra no bloco de terminais 
(bloco azul) do quadro mestre (ou máster) onde já se encontram encaixados os fios provenientes do 
quadro escravo (ou slave).  Aperte bem todos os parafusos das conexões do bloco azul (Fig. U) 
 

Conecte a ponta decapada do condutor equipotencial externo em uma das conexões livres existentes  
no bloco de conexões na parte inferior do quadro de comando, conforme indicado na Fig. V. 
 

Recoloque as tampas dos quadros de comando, apertando bem os parafusos (Fig. X) e encaixe o 
painel frontal do gabinete do Aquatrainer SWIMSPA modelos 17 FX ou 19 DTFX . 
 

Os fios não devem ter suas pontas estanhadas e devem estar bem presos e seguros às conexões, ou 
podem resultar em mau-contato e danos ao circuito interno do SWIMSPA.  
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Fig. O : Remoção do painel frontal do gabinete do 
SWIMSPA modelos 17 FX e 19 DTFX 
AQUATRAINER (vide cap. 3.1)  para acesso aos 
quadros de comando mestre e escravo 

 

 

 
 

Fig. P : Remoção das tampas dos quadros de 
comando Mestre ou “Master” (na foto, à 
esquerda) e Escravo ou “Slave” (na foto, à 
direita) 

 

 
 

Fig. Q : Conexão de entrada em cada 
quadro (bloco azul)  

 

 

 

 
 

Fig. R : Passagem dos 
fios de ligação pelo furo 
na lateral do quadro de 

comando. 

 

 
 

Fig. S : Ligação dos fios nas 
conexões de entrada do quadro 

de comando. 
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Fig. V : Ligação do condutor 
equipotencial externo em uma 
das conexões livres do bloco 
de conexões na parte inferior 
do quadro de comando.  
 

 

 

 

Fig. X : 
Recolocação 
das tampas 
nos quadros 
de comando. 
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4.6 DIAGRAMAS ELÉTRICOS SIMPLIFICADOS 
 

OBS.: As figuras a seguir são ilustrativas. O diagrama elétrico completo pode ser encontrado 
no verso da tampa dos quadros de comando do SWIMSPA 

                     
QUADRO DE COMANDO CÓD.  IN.YE – 5 – H 4.0  
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QUADRO DE COMANDO CÓD.  IN.YE – 5 – H 3.0   
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5  ABASTECIMENTO DO SWIMSPA  
 

• Ao encher pela primeira vez, o swimspa deve ser 
preenchido com água através da abertura do 
skimmer ou coadeira (1ª figura), pois isto ajuda a 
prevenir a formação de bolhas de ar na tubulação 
do SWIMSPA. 

• Utilize uma mangueira comum de jardim e abra a 
torneira lentamente para impedir danos à 
superfície por impactos causados pela mangueira 
na conexão. 

•  
• Todas as alças das válvulas de entrada e retorno 

(exemplos mostrados na 2ª figura) deverão estar 
presas nas travas de haste. As válvulas estão 
abertas quando as alças estão levantadas e 
presas nas travas das hastes e fechadas quando 
as alças estão totalmente abaixadas e não 
travadas . 

•  
• Verifique se a válvula de drenagem com manopla 

vermelha mostrada na 2ª figura está fechada, 
com manopla vermelha na posição conforme 
indicada na figura. 

• Verifique se todos os jatos estão abertos. 
•  
• Encha o tanque do AquaSport modelo 14FX ou o 

tanque do AquaTrainer modelos 17 FX e 19 
DTFX até o nível da água atingir a altura de 1 a 2 
cm abaixo da barra de natação (3ª figura). 

•  
• Encha o tanque do SPA do modelo 19 DTFX até 

o nível da água atingir 3 cm acima do jato mais 
alto do spa (4ª figura). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6  PAINEL DE CONTROLE DO SWIMSPA  
 
6.1 MODELO 14 FX - AQUASPORT  
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6.2 MODELOS 17 FX AQUATRAINER e 19 DTFX TANQUE DO AQUATRAINER   
 

 
 

FUNÇÃO DAS TECLAS E ÍCONES DO VISOR 
 
 
 
 
 
 
 

TECLA DE CONFIGURAÇÕES 

  
TECLA DE AUMENTO DA 
TEMPERATURA 

 
 
 
 

TECLA DE SELEÇÃO DE MODO 

  
TECLA DE REDUÇÃO DA 
TEMPERATURA 

 
 
 
 

TECLA DE JATO 1 PARA 
CONTROLE DA BOMBA 1 

  

TECLA DE SELEÇÃO 

 
 
 
 

TECLA DE JATO 2 PARA 
CONTROLE DA BOMBA 2 

  
TECLA DE SELEÇÃO DO BLOWER  
OBS.: Não disponível para o 
modelo 19 DTFX 

 
 
 
 

TECLA DE JATO 3 PARA 
CONTROLE DA BOMBA 3 

  
TECLA DE CONTROLE DA 
ILUMINAÇÃO 

 
 
 

FUNÇÃO DAS TECLAS E ÍCONES DO VISOR 
 
 
 

TECLA DE CONFIGURAÇÕES 
TECLA DE JATO 1 PARA 

CONTROLE DA BOMBA 1 
 

 
TECLA DE CONTROLE 

DA ILUMINAÇÃO 

TECLA DE JATO 2 PARA 

CONTROLE DA BOMBA 2 

 

 
 
 

TECLA DE SELEÇÃO DE MODO 
TECLA DE AUMENTO DA 

TEMPERATURA 
 
 
 

TECLA DE SELEÇÃO DO BLOWER 
TECLA DE REDUÇÃO 

DA TEMPERATURA 

 
OBS.: Não disponível para o  
           Modelo 14 FX 
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6.3 MODELO 19 DTFX TANQUE DO SPA 
 

 
 

FUNÇÃO DAS TECLAS E ÍCONES DO VISOR 
 
 
 
 
 
 

TECLA DE CONFIGURAÇÕES 

  
TECLA DE AUMENTO DA 
TEMPERATURA 

 
 
 
 

TECLA DE SELEÇÃO DE MODO 

  
TECLA DE REDUÇÃO DA 
TEMPERATURA 

 
 
 
 

TECLA DE JATO 1 PARA 
CONTROLE DA BOMBA 1 

  TECLA DE SELEÇÃO DO BLOWER  
OBS.: Não disponível para o 
modelo 19 DTFX 

 
 
 
 

TECLA DE SELEÇÃO 

  
TECLA DE CONTROLE DA 
ILUMINAÇÃO 

 
 
 

7   PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO DO SWIMSPA 
 
Ao ligar o disjuntor e o IDR do swimspa o sistema será iniciado pela primeira vez e as seguintes telas 
poderão ser exibidas  
 

      
 
 

 
 

 

IMPORTANTE :  
 

Siga a sequência de instruções dos capítulos 7.1 a 7.5 para ajustar as configurações básicas do(s) 
painel(is) de controle do modelo 14FX AquaSport, do modelo 17 FX AquaTrainer e dos tanques do 
SPA e do AquaTrainer do modelo 19DTFX. 

 

  
  
7.1  ACESSO AO MENU PRINCIPAL DE CONFIGURAÇÕES : 
 

 
Aperte a tecla de configurações             para acessar o menu de configurações (SETTINGS) mostrado 
a seguir : 
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As configurações podem ser acessadas a partir da tela inicial e incluem as seguintes opções: 

• Water Care 

• Audio (não disponível) 

• In.clear 

• Maintenance 

• Day & Time 

• Keypad Settings 

• Wi-Fi (não disponível) 

• Electrical Configuration 

• Factory Reset 

• About 

Utilize as teclas   e   para navegar pelos itens da lista até encontrar o submenu “Keypad 

Settings”.     

 

Pressione a tecla de Iluminação para selecionar e s t a  configuração. Uma marca de seleção é 

sempre exibida no ícone selecionado para confirmação. A seguinte tela será exibida : 

 

  
 

 

OBS.: Pressione  a  tecla  de  Configurações           a  qualquer momento para retornar à tela  

           inicial em qualquer etapa de configuração, sempre que necessário. 
 

 

7.2  ALTERAÇÃO DO IDIOMA DA TELA DO PAINEL DE CONTROLE : 

  

Continuando do item anterior à última observação do cap. 7.1, aperte a tecla configurações  

e navegue até o ícone “Language” e pressione a tecla de iluminação para selecionar o idioma 

desejado, no caso Português. 

 

OBS.: Para swimspas comercializados no Brasil, os principais idiomas disponíveis para seleção são  

           Inglês, Francês e Português, podendo haver outros, dependendo da versão do software do  

           painel de controle. 

 

Pressione o botão aceso (tecla de Iluminação) ao lado da opção desejada para selecioná-la. 

Após a seleção do idioma Português, a seguinte tela será exibida :  

 

  
 

 

7.3  ALTERAÇÃO DA ESCALA DE TEMPERATURA DE °F PARA °C NA TELA DO PAINEL DE   

       CONTROLE : 

Continuando do item anterior do cap. 7.2, aperte a tecla configurações   e navegue até o ícone 

“Unidade Temp” agora em Português, conforme configuração feita no cap. 7.2.  

Pressione a tecla de iluminação para selecionar esta configuração. 

As opções de unidade de temperatura são Fahrenheit ou Celsius.  
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Pressione o botão aceso (tecla de Iluminação) ao lado da opção desejada para selecioná-la. 

Após a seleção da escala de temperatura em °C, a seguinte tela será exibida :  

 

 
 

 

7.4  AJUSTE DA DATA E HORA NA TELA DO PAINEL DE CONTROLE  

Continuando do cap. 7.3 , aperte a tecla configurações   e navegue até o ícone “Data e Hora” 
agora em Português, conforme configuração feita no cap. 7.2.  
 

 
 
Nesta tela é possível ajustar o formato do horário (AM/PM ou 24h), e alterar a data e a hora.  
Utilize as setas para navegar até a configuração desejada e selecione-a pressionando a tecla acesa. 
Utilize as setas para alterar os parâmetros e a tecla de Iluminação para navegar entre os parâmetros. 
Pressione a tecla acesa da Bomba 1 e a tela retornará ao menu “Settings”. 
 
O teclado não salva a data e a hora, portanto, quando o sistema é iniciado pela primeira vez ou 
reiniciado após uma queda de energia, uma mensagem é exibida solicitando a reprogramação destes 
dados. 
 
 
7.5  FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR : FUNÇÃO DE CONTROLE DA TEMPERATURA E      
       REGULAGEM 
 

 
 
Após sair do modo de programação, a banheira irá ser aquecida automaticamente até a temperatura 
padrão de fábrica de 38°C (100°F). 
 
A temperatura indicada na parte superior da tela é a temperatura atual da água. Utilize as setas para 
definir a temperatura desejada. 

  : Aumentar a temperatura             : Reduzir a temperatura   
 
O ponto de ajuste será exibido em azul na parte inferior. Após 3 segundos sem qualquer alteração na 
temperatura de ajuste, o teclado retornará à exibição normal das mensagens. 
 
Quando o valor de ajuste for inferior à temperatura atual, será exibida a mensagem "Cooling to XX" 
(Resfriamento até XX). Quando o valor de ajuste for superior à temperatura atual, será exibida a 
mensagem "Heating to XX" (Aquecimento até XX). 
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A temperatura mínima que pode ser visualizada no painel de controle é a temperatura ambiente da 
água e a temperatura máxima que o aquecedor atinge é 40 °C. 
 
Temperaturas acima de 40°C poderão ser visualizadas na tela do painel de comando em caso de 
superaquecimento da água através de fatores externos como exposição à insolação excessiva por 
exemplo, ou possíveis problemas no funcionamento do swimspa.  
 
Em casos de superaquecimento da água, descontinue o uso do swimspa e siga as instruções 
mencionadas em capítulos específicos adiante .  
 
 
7.6  RESFRIAMENTO 

 

Após aquecer a água do swimspa no ponto de ajuste desejado, o aquecedor é desligado, enquanto a 
bomba de filtragem permanece ligada por um período para garantir o resfriamento adequado do 
elemento de aquecimento, a fim de prolongar a vida útil do aquecedor.  
 

O ícone do aquecedor pisca durante esse período 
 
O resfriamento da água é obtido somente pelo processo de resfriamento natural da água através da 
perda de calor da água para o ambiente sem o uso do aquecedor.  
 
O swimspa não possui equipamento para o resfriamento da água.    
 
 
8   MODO GERAL DE OPERAÇÃO DAS BOMBAS E CROMOTERAPIA DO SWIMSPA 

 
8.1  OPERAÇÃO DA BOMBA 1 
 
MODELOS 14 FX, 17FX e 19 DTFX TANQUE 
MAIOR 

MODELO 19 DTFX TANQUE DO SPA 

Pressione esta tecla para acionar a bomba 1 

Pressionar uma vez – liga (o ícone gira 

rapidamente)  

Pressionar novamente – desliga 

 

Pressione esta tecla para acionar a bomba 1 

Pressionar uma vez – liga velocidade 1 (o ícone 

gira lentamente)  

Pressionar mais uma vez – liga velocidade 2 (o 

ícone gira rapidamente)  

Pressionar novamente – desliga 
 

8.2  OPERAÇÃO DA BOMBA 2  

 
Pressione a tecla 2 para acionar a bomba 2   

Pressionar uma vez – l iga (o ícone gira rapidamente) 

Pressionar novamente – desliga 
 
 

8.3  OPERAÇÃO DA BOMBA 3 (MODELOS 17FX e 19 DTFX)  
 
Pressione a tecla 3 para acionar a bomba 3   

Pressionar uma vez – l iga (o ícone gira rapidamente) 

Pressionar novamente – desliga 
 
 
 

IMPORTANTE :  
 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS  BOMBAS : ALTA VELOCIDADE – 30 MINUTOS 
 

Obs.: Esta função é pré-programada de fábrica e não pode ser alterada  
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8.4  OPERAÇÃO DAS LUZES 

Pressione esta tecla para acender as luzes  

Pressionar 1 vez :      cores rotativas  

Pressionar 2 vezes: azul constante  

Pressionar 3 vezes: verde constante  

Pressionar 4 vezes: vermelho constante 
 

Obs.: Pressione a tecla em intervalos de menos de três segundos para alternar para a próxima cor. 

Após a seleção, pressione a tecla novamente para apagar as luzes. 
 

 

IMPORTANTE: 

 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS LUZES : TEMPO LIMITE – 60 MINUTOS 
 

Obs.: Esta função é pré-programada de fábrica e não pode ser alterada  

 

 

 

9   PRIMEIRO FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO SWIMSPA 

 

9.1   LIBERAÇÃO DE AR RETIDO NAS BOMBAS (ESCORVA DAS BOMBAS) 

 

Ao serem acionadas as bombas pela 1ª vez, eventualmente poderá ser exibida uma mensagem 

indicando que o sistema está no MODO DE ESCORVA DAS BOMBAS.  

Esse modo dura 4 a 5 minutos antes da entrada automática no modo de operação normal. 
 

Caso o motor funcione normalmente, mas não haja circulação de água no swimspa nos primeiros 15 

segundos, pode ser preciso escorvar a bomba devido à retenção de ar.  
 

Desligue o disjuntor e o IDR e tente liberar o ar soltando a conexão do lado de descarga da(s) 

bomba(s) com o motor desligado.  
 

Ligue o disjuntor e o IDR e acione a tecla das bombas uma de cada vez. Caso a(s) bomba(s) não 

seja(m) escorvada(s) após 15 segundos, muitas vezes desligá-la(s) e ligá-la(s) novamente por uns 

instantes ajuda na escorva do sistema. 

 

Repita a operação liga / desliga a(s) bomba(s) por no máximo 5 vezes.  
 

Caso não houver circulação de água em todos os jatos do swimspa, descontinue o funcionamento do 

produto e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi ou o Suporte Técnico 

Jacuzzi através dos meios disponibilizados ao final deste Manual de Instruções.  

 

• Importante: Sob nenhuma circunstância permita a operação da(s) bomba(s) sem escorva por mais de 5 
minutos, isso não somente pode causar danos à bomba não cobertos pela garantia, como também pode 
causar o superaquecimento do sistema de controle. 
 
 
9.2  LIBERAÇÃO DO AR PRESO NO FILTRO 
 

 

Quando a bomba começar a circular, será 

necessário liberar o ar preso no filtro.  

 

Solte com cuidado a válvula de respiro no sentido 

anti- horário até ouvir um som de escape de ar.  

 

Uma vez que haja um fluxo constante de água, 

feche a válvula de ventilação, assegurando que o 

anel de vedação não fique comprimido 
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10  INSTRUÇÕES PARA TODAS AS CONFIGURAÇÕES DO MENU DEFINIÇÕES (SETTINGS) DO       
      PAINEL DE CONTROLE  
 

As configurações podem ser acessadas a partir da tela inicial apertando a tecla  

e incluem as seguintes opções: 

 

 

 

• Water Care (Trat. da água) 

• Audio (não disponível) 

• Maintenance (Manutenção) 

• Day & Time (Data e Hora) 

• Keypad Settings (Definições de teclado) 

• Wi-Fi (não disponível) 

• Electrical Configuration (Configurações elétricas)                             

• About (Sobre) 

 
Utilize as setas para navegar pelos itens da lista.  

 

Pressione o botão acesso (tecla de Iluminação) ao lado da opção desejada para selecioná-la. 
 
Pressione  a  tecla  de  Configurações  a  qualquer momento para retornar à tela inicial. 

 
 
10.1  WATER CARE (Trat. da água) 

 
 
O menu Trat. da água permite configurar a filtração e o aquecimento desejados. Escolha entre as 

opções Away (Longe de casa), Beginner (Padrão), Energy Savings (Economia de Energia), Super 

Energy Savings (Super Energia) e Weekender (Fins de Semana), conforme suas necessidades. 
 
Pressione a tecla de Iluminação para selecionar a configuração. Uma marca de seleção é exibida 

no ícone selecionado para confirmação. 
 
No modo Energy Savings (Economia de energia), o ponto de ajuste é reduzido em 6,7°C , fazendo com 

que o sistema de aquecimento não seja acionado antes que a temperatura caia 6,7 °C abaixo da 

temperatura de ajuste do spa. 
 

 

 
 

 

Modos de Cuidados com a Água: 
 
Away (Longe de casa): 
 

O swimspa é mantido em modo econômico, o ponto de ajuste é reduzido em 6 , 7 °C e a 

filtração pode ser reduzida. 
 
Beginner (Padrão): 
 

O swimspa nunca entra em modo econômico e a filtração opera normalmente 24 horas por dia. Este 
é o padrão de regulagem de fábrica, podendo ser alterado para qualquer um dos demais modos 
mencionados nesta seção, a critério do cliente. 

 
Energy Savings (Economia de Energia): 
 

O swimspa entra no modo econômico nos horários de pico dos dias da semana e retorna ao modo 

normal nos fins de semana. 
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Super Energy Savings (Super Economia de Energia): 
 

O swimspa é mantido no modo econômico nos horários de pico, todos os dias da semana. 
 
Weekender (Fins de Semana): 

 
O swimspa é mantido no modo econômico de segunda à sexta, e opera normalmente nos fins de 

semana. 

 
MODOS DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SWIMSPA DURANTE OS CICLOS DE 
TRATAMENTO DA ÁGUA : 
 
Ciclos de purificação do circuito hidráulico completo do swimspa: 
 

Os ciclos de purificação são programados para que aconteçam no início de cada ciclo de filtração onde 

a bomba de circulação funciona no modo padrão (24 horas) ou pelo período de acordo com o modo de 

cuidado com a água programado no painel de controle. 

No ciclo de purificação a água parada no circuito hidráulico do swimspa é descarregada para o interior 

do tanque : A Bomba 2 é operada por 1 minuto e desligada, em seguida a Bomba 1 é operada por 1 

minuto e desligada. 

 
Interrupção do ciclo de filtração  

 

Seu swimspa está equipado com uma bomba de circulação, que filtra a água 24 horas por dia.  

Quando a temperatura da água excede a temperatura de ajuste em 3 graus, esta bomba é 

desligada automaticamente até que a temperatura caia abaixo da temperatura de ajuste em cerca de 

1,5 grau. 

ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO  
 
Para consultar e/ou alterar o modo de cuidados com a água, pressione o botão aceso à direita 

(Jato 1) para abrir o menu do modo selecionado. 

Utilize as setas para selecionar a programação que será alterada (programas de economia e filtração). 

Pressione a tecla de Iluminação para navegar entre os parâmetros. 

 

 
 

As opções de programação são de segunda à sexta, aos fins de semana, todos os dias, ou em dias 

únicos. A programação será repetida todas as semanas. O horário e a duração são definidos em 

incrementos de 30 minutos. Após definir a programação, pressione a tecla de Jato 1 para retornar. 

Verifique se a opção de cuidados com a água desejada foi selecionada no menu Trat. da água. 

 

A programação de filtragem exibida será aplicada à bomba de filtragem principal. O swimspa utiliza 

uma bomba de circulação configurada para operar 24 horas por dia como padrão, e a tela exibirá a 

configuração de purificação, ao invés da filtração.  

 

As purificações são pré-programadas por uma duração fixa em 

minutos, portanto a duração será exibida como N/A na tela e 

somente o horário de início poderá ser alterado 
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10.2  MAINTENANCE (Manutenção) 
 

O menu Maintenance pode ser acessado a partir da tela Settings e oferece 

as seguintes opções: 
 

  . Maintenance reminders (Lembretes de Manutenção)  

     

  .      Standby (Em Espera) 

  
 

 

Utilize  as  setas  para  selecionar  uma  opção  e pressione a tecla Bomba 2 para confirmá-la. 

 

 

MAINTENANCE REMINDERS (Lembretes de Manutenção) 

 

O teclado o avisa de atividades de manutenção necessárias no seu swimspa, como lavagem ou 

limpeza do filtro. Cada tarefa conta com uma duração própria com base no uso típico. 

 

O menu Lembretes de manutenção permite consultar o tempo restante até a manutenção, bem como 

reiniciar a contagem após a conclusão da tarefa. 

 

Utilize as setas para navegar pela lista. 

Para reiniciar a contagem de uma tarefa, selecione-a com a tecla da Bomba 2 e confirme quando 

solicitado. A contagem será reiniciada após confirmar a tarefa. 

 

 

STANDBY (Em espera) 

 

Pressionar a tecla de Configurações            abre as opções do menu. Utilize as setas para selecionar a 

opção Em espera.  

O modo Em espera permite realizar a manutenção em seu swimspa. As bombas são desligadas por 30 

minutos e reiniciadas automaticamente após esse período. 

 

Quando o modo Em espera é ativado, uma tela é exibida, indicando que as bombas estão desligadas 

com a seguinte mensagem  : “All pumps off! Press Drain to drain spa” (Todas as bombas desligadas! 

Pressione Drain para drenar o spa)  

Obs.: O tempo de para desativar todas as bombas pode variar até 3 min. 

 

Este modo permite interromper todas as operações, incluindo todas as funções automáticas, como o 

ciclo de filtração, pedidos de aquecimento e a purga no modo “Smart Winter” por 30 minutos para a 

realização de manutenção rápida no spa. 

 

Pressione a tecla de Confirmação para sair do modo Em espera e reiniciar o swimspa na tela inicial do 

painel de controle. 
 

 
 

A tela inicial do swimspa é exibida ao fim da manutenção. 

 

 

SUBMENU MODO DRAIN (DRENAGEM) : 

 

Caso desejar colocar seu swimspa no modo de drenagem, pressione a tecla de função ao lado da 

palavra “Drenar” no visor.  
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Após a seleção, será exibida a mensagem “Drenagem em curso”. 

 

A bomba de filtragem será ligada e operada por 60 minutos. 

 
 

IMPORTANTE :  

 

O Modo Drenagen (“DRAIN” em inglês) não promove o esvaziamento automático do swimspa. 

Apenas promove a filtração da água por 1 hora seguida antes de se proceder a um eventual 

esvaziamento manual do swimspa. 

 

 

Para sair do modo de drenagem, pressione uma vez a tecla de função ao lado da seta para a 

esquerda. Isto retornará o swimspa para o modo Em espera.  

Caso desejar sair deste modo, pressione a mesma tecla para retornar à tela principal. 

 

 

SUBMENU MODO “SMART WINTER”  (FUNÇÃO ANTI-CONGELAMENTO) : 

  

O Modo Smart Winter protege seu sistema em baixas temperaturas, acionando as bombas várias 

vezes ao dia para evitar o congelamento da água nos tubos.  

A luz indicadora do Modo Smart Winter acende neste modo de operação.  

 

Quando a temperatura cai para 4°C (39°F) na câmara do aquecedor, o sistema aciona a bomba 

automaticamente para evitar o congelamento.  

A bomba continua em operação até que a temperatura suba para 5°C (41°F), quando retorna ao modo 

normal do sistema. 

 

 

SUBMENUS “ERROR LOG” (Registro de Erros) ou “FACTORY RESET” (Restauração de Fábrica) 

 

                           
 

Estas telas de back-up de ocorrências no swimspa poderão estar disponíveis somente na versão em 

Inglês ou Francês, dependendo da versão do software do painel de controle. 

  

Utilize as setas para navegar pela lista. Os erros são salvos em ordem cronológica, do mais recente ao 

mais antigo (de cima para baixo). 

 

A tela de ocorrências exibe o código, a data e o horário da ocorrência. 

 
 

ATENÇÃO :  
 

Caso sejam acessadas durante o uso normal do swimspa, estas configurações e respectivos 

registros não devem ser alteradas nem deletadas por terceiros sem autorização da Jacuzzi do 

Brasil, sob pena de perda da garantia do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

10.3  DATE & TIME (Data e Hora) 

 

Nesta tela é possível ajustar o formato do horário e alterar a data e a hora. Utilize as setas para 

navegar até a configuração desejada e selecione-a pressionando a tecla da Bomba 2. 

 

 
 

Utilize as setas para alterar os parâmetros e a tecla da Bomba 2 para navegar entre os parâmetros. 

Pressionar a tecla da Bomba 1 retorna ao menu Settings. 

 

 

10.4  KEYPAD SETTINGS (Definições de Teclado) 
 

Este menu permite alterar a unidade de temperatura e o idioma. Utilize as setas para navegar até a 

configuração que deseja alterar.  

Utilize a tecla de Iluminação para selecionar e as setas para alterar a opção. 

 

 

As opções de unidade de temperatura são 

Fahrenheit ou Celsius 
 

 

As opções de idioma são variadas (inclusive em 

Português). 
 

 

. 

 

10.5  ELECTRICAL CONFIGURATION (Configurações Elétricas) 

 
 

ATENÇÂO :  
 

Estas configurações só podem ser alteradas por Assistentes Técnicos ou Profissionais 

Autorizados, sob pena de perda da garantia do produto, caso tenham sido alteradas por 

terceiros sem autorização da Jacuzzi do Brasil. 

 

 

 

10.6  ABOUT (Sobre) 
 

Esta tela apresenta informações sobre a versão do software do teclado e os números de revisão dos 

diferentes componentes do seu sistema. 
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10.7 TERAPIA 

 
Ao pressionar o botão                  no Spa do 19DTFX, abre-se as opções do módulo “Terapia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
 
AS OPÇÕES DO MODO TERAPIA ESTÃO 
DESABILITADAS NOS MODELOS COBERTOS 
POR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E NÃO 
PODEM SER RESTAURADAS  
 
 
 

 
 
 

11  CONTROLES MANUAIS DOS JATOS DO SWIMSPA 
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11.2 SWIMSPA MODELO 17 FX - AQUATRAINER 

 
 
 
11.3 SWIMSPA MODELO 19 DTFX - AQUATRAINER 
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12  PAINEL DE CONTROLE DA RAIA DE NATAÇÃO – AQUAPRO (EXCLUSIVO PARA OS  
      MODELOS 17 FX e 19 DTFX)  
 
O AquaPRO é um painel adicional exclusivo, localizado na área da raia de natação para maior 
comodidade do banhista durante a prática de natação no tanque AquaTrainer.  
 

O AquaPRO é utilizado para inserção de informações do nadador, programação de duração e 
velocidade de natação, controle de funções dos jatos e exibição de informações úteis ao nadador. 
 

A gravação de funções das teclas e informações mostradas na tela do painel AquaPRO estão 
disponíveis no idioma Inglês. 
 

As instruções a seguir fornecem detalhes de como utilizar o teclado e entender facilmente as 
informações exibidas na tela do painel AquaPRO.      
 
 

12.1 : CONTROLES / VISÃO GERAL  

 

 

(1) : TECLA DE PROGRAMAÇÃO (Program) : Para   
   escolha do  Peso e Tempo 

(2) : TECLA DE AQUECIMENTO (Warm Up) : Ativa o   
   jato de flutuação 

(3) : TECLA DE INÍCIO RÁPIDO (Quick Start) : Ativa   
   jatos de natação e luzes  

(4) : TECLA DE PAUSA (Pause) : Pausa todas as  
   funções por 2 minutos 

(5) : TECLA DE EXIBIÇÃO (Display) : Mostra o  
  Tempo, Nível de Velocidade e Distância 

(6) : TECLA DE VELOCIDADE (Speed) : 
   pressione a seta p/ cima ou p/ baixo para  
   escolher um nível de velocidade de 1 a 10 

 

12.2 : CONTROLES / ACIONAR A TECLA AQUECIMENTO (ANTES DO INÍCIO DE ATIVIDADE FÍSICA + INTENSA) 

 

 

(A) : Pressione a tecla de Aquecimento (2) (Warm Up)  
(B) : Gire o controlador de vazão de água na direção da raia    

   de natação para ajustar o jato de flutuação a uma  
   intensidade tal que você sinta conforto e estabilidade 
   durante a prática da corrida contracorrente - item(D).  

(C) : Estique-se do lado de fora do AquaTrainer para evitar 
          lesões 
(D) : Prenda a corda elástica  em um dos  ganchos – Dentro   

   do  AquaTrainer simule correr de 2 a 5 minutos preso   
   pela corda elástica na cintura sem sair do lugar, para   
   aumentar O ritmo cardíaco 

(E) : Comece a nadar contra a corrente lentamente a partir   
  da velocidade Nível 1 (v. cap. 12.6), segurando ou   
  apoiando na barra de apoio quando necessário.  

(F) Aumente ou diminua a vazão de água e a mistura de ar 
nos jatos a uma intensidade tal que proporcione a você 
estabilidade e conforto durante a prática de natação    

   
  
BENEFÍCIOS DO AQUECIMENTO MUSCULAR : 
- Aumenta a temperatura do corpo melhorando a elasticidade muscular 
- O aumento da temperatura muscular evita câimbras e lesões  
- Dilata os vasos sanguíneos melhorando a irrigação muscular 
- O aumento da temperatura sanguínea promove oxigenação mais eficiente dos músculos  
- Promove melhoria da amplitude de movimentos em geral 
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12.3 : CONTROLES / TECLA DE INÍCIO RÁPIDO (SEM OU APÓS AQUECIMENTO) 

 

 
 

(A) : Pressione a tecla de Início Rápido (3) (Quick Start) 
(B) : Ajuste o nível de velocidade pressionando a seta para cima  

  ou para baixo da tecla de Velocidade (Speed) (6) 
(C) : Comece a nadar contra a corrente a partir da velocidade    

  Nivel 1 (v. cap. 12.6) e aumente o nível de velocidade  
  gradativamente até o seu nível de velocidade    
  recomendado no cap. 12.4 : NÍVEIS DE VELOCIDADE  
  DE NATAÇÃO RECOMENDADOS 

(D) : O temporizador será auto programado para 30 minutos  
ATENÇÃO : 
A tecla Início Rápido (Quick Start) aciona os jatos e as luzes simultaneamente e permite começar a nadar   
imediatamente  

 

 

IMPORTANTE : 
 

O NADADOR DEVE USAR UM ÓCULOS PROTETOR (DE NATAÇÃO) PARA NADAR DE OLHOS ABERTOS ... AS 
LUZES NA PARTE INFERIOR DO TANQUE IRÃO ORIENTÁ-LO VISUALMENTE PARA SE MANTER BEM 
POSICIONADO NA RAIA DURANTE A NATAÇÃO.  

  

 

12.4 : NÍVEIS DE VELOCIDADE DE NATAÇÃO RECOMENDADOS  

Nível de Experiência do Nadador Nível de Velocidade Recomendado  

AQUECIMENTO E /OU 1º USO Nível 1 

PRINCIPIANTE E NATAÇÃO EVENTUAL ATÉ Nível 2 

NATAÇÃO REGULAR AOS FINAIS DE SEMANA  ATÉ Nível 3 

NATAÇÃO REGULAR EM FINAIS DE SEMANA + EVENTUAL DURANTE A 
SEMANA EM ACADEMIA / CLUBE OU NO SWIMSPA 

ATÉ Nível 4 

NATAÇÃO REGULAR EM FINAIS DE SEMANA + 1 A 2 VEZES REGULAR 
DURANTE A SEMANA EM ACADEMIA / CLUBE COM ORIENTAÇÃO DE 
PREPARADOR FÍSICO PROFISSIONAL 

ATÉ Nível 6 

NATAÇÃO COMO UM ESPORTE PREFERIDO PRATICADO REGULARMENTE 
PELO MENOS 4 VEZES NA SEMANA COM ORIENTAÇÃO DE PREPARADOR 
FÍSICO PROFISSIONAL E EVENTUAL ACOMPANHAMENTO MÉDICO 

ATÉ Nível 7 

NATAÇÃO ATLÉTICA OU PRATICADA COMO TREINAMENTO  
PROFISSIONAL DIÁRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE PREPARADOR 
FÍSICO PROFISSIONAL E ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULARMENTE 

ATÉ Nível 10 

 

12.5 : DETALHES DOS CONTROLES DO PAINEL AQUAPRO  

 
 

 
 

CONFIGURANDO OS PROGRAMAS DE USUÁRIO: 
(1) : Pressione a tecla Program (1) para navegar entre APro,   

  USr1, USr2 e CUSt. 
(2)  : A configuração irá piscar até você fazer alguma coisa. 
(3)  : Pressione e segure a tecla Program por 5 segundos para  
         entrar na tela de programação. 
(4)  : Na primeira tela, você selecionará as unidades (USA ou  
         INT) e poderá alternar entre as setas para cima e para  
         baixo. Selecione “INT” pressionando a tecla Program. 
 

(5)  : Após selecionar “INT” na tela anterior, na segunda tela você poderá selecionar o peso em Kg.  
         Selecione o peso pressionando a seta para cima ou para baixo da tecla Velocidade (Speed) (6) e  
         depois pressione a tecla Programa (Program) para entrar com o peso selecionado.  
 

(6) : Na terceira tela você poderá selecionar o tempo.  
         Selecione o peso pressionando a seta para cima ou para baixo da tecla de Velocidade (Speed) (6) e  
         depois pressione a tecla Programa (Program) para entrar com o tempo selecionado. 
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INICIAR O PROGRAMA : 
 
(1) : PRESSIONE A TECLA DE PROGRAMAÇÃO (1) (Program) para navegar entre APro, USr1, USr2 e CUSt. 
(2) : Pare no Programa que você quer escolher. 
(3) : Pressione a tecla Warm Up (2) se você desejar se aquecer antes de começar a nadar ou pressione a tecla  

  Quick Start (3) se você quiser nadar sem se aquecer antes. 
 
CONTROLES DE NATAÇÃO : 
 

• Passo 1 : USANDO A TECLA AQUECIMENTO (2) (Warm Up) : Favor seguir as instruções da Seção 12.2 

• Passo 2 : USANDO A TECLA INÍCIO RÁPIDO (3) (Quick Start) : Favor seguir as instruções da Seção 12.3 

• Passo 3 : USANDO A TECLA PAUSAR (4) (Pause) : 
                        - Pressionando a tecla Pause 1 vez : os jatos serão pausados por 2 minutos 
                        - Pressionando a tecla Pause 2 vezes : se os seus 2 minutos ainda não estiverem ativos, os jatos            
                           voltarão a funcionar novamente e reterá todas as informações acumuladas. Se o botão não for  
                           pressionado dentro de dois minutos, o sistema reinicializará todas as informações. 

• Passo 4 : USANDO A TECLA DE EXIBIÇÃO (5) (Display) : 
                 - Pressionando a tecla Display 1 vez : A tela do painel mostrará as opções TEMPO (Time),  
                    DISTÂNCIA (Distance) e NÍVEL DE VELOCIDADE (Speed Level)  
                 - Pressionando a tecla Display 2 vezes : Uma das opções acima mencionadas depois de escolhida  
                    será selecionada.   

• Passo 5 : USANDO A TECLA DE VELOCIDADE (6) (Speed) :  
                        Pressione a seta para cima ou para baixo para escolher um nível de velocidade de 1 a 10 
 
 

12.6 : VELOCIDADES DE NATAÇÃO   

- O gráfico de barras mostrado na tela contém 10 mini barras 
- O número em cada barra corresponde ao nível de velocidade  
   média aproximada da água nos jatos de natação e na área da   
   raia de natação contra a corrente, conforme tabela ao lado 
- O gráfico de barras é sempre mostrado na tela exceto durante  
   o ajuste de velocidade.    
 

 

Velocidade (*) (**) 

Nível Jatos de Natação Raia de Natação 

1 1 Km/h 0,6 Km/h 

2 2 Km/h 1,2 Km/h 

3 3 Km/h 1,8 Km/h 

4 4 Km/h 2,4 Km/h 

5 5 Km/h 3,0 Km/h 

6 6 Km/h 3,6 Km/h 

7 7 Km/h 4,2 Km/h 

8 8 Km/h 4,8 Km/h 

9 9 Km/h 5,4 Km/h 

10 10 Km/h 6 Km/h 

(*) Como a abertura da válvula versus corrente da água não é linear, cada tempo de deslocamento da válvula  
      em cada posição é calculado a partir de uma porcentagem do tempo total de operação da válvula. A tabela  
      mostra a porcentagem de tempo (a partir da posição fechada) para cada nível de velocidade de natação que  
      as válvulas devem ajustar. Assim, o cálculo da velocidade é aproximado. 
 
(**) IMPORTANTE :  
        Consulte a tabela da SEÇÃO 12.4 para saber qual o Nível de Velocidade recomendado para você, de  
        acordo com o seu grau de experiência em natação (1º uso, principiante, eventual ou regular : esportiva,  
        profissional ou atlética). 

   
12.7 : PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Pergunta : A velocidade é exata ? 
Resposta : A velocidade é uma aproximação baseada no cálculo fornecido no cap. 12.6. 
Pergunta : O cálculo de calorias é correto ? 
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Resposta : O cálculo de calorias é uma aproximação baseada na fórmula abaixo : 
 

Cal = (peso do nadador em libras * tempo de natação em segundos) / intensidade 
 

Onde : 
Cal = Caloria perdida 
peso do nadador em Libras = peso do nadador em Quilos * 2,2046  
2,2046 = fator de conversão de Quilo (kg) para Libra (lb)   
tempo = Tempo de natação em Segundos (s)  
Obs.: 1 Minuto (min) = 60 Segundos (s) 
intensidade = 1900 – (60 * SP) 
SP = Velocidade em Quilômetros por Hora (km/h) conforme tabela da SEÇÃO 12.6. 
 

O cálculo acima depende do peso do nadador, da velocidade e do tempo de duração da natação 
  
Pergunta : Quais são os ajustes padrão de fábrica para tempo e Calorias, caso eu não entre com estes 

valores no painel AquaPRO ? 
Resposta : 30 minutos (= 1800 segundos) e 68,0389 kg (= aproximadamente 150 lb) 

 
 
13 SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DO SWIMSPA 
 
SWIMSPAS Jacuzzi Hydropool possuem um eficiente sistema de auto limpeza automático que funciona 
continuamente no modo padrão de fábrica ou de acordo com a programação escolhida pelo cliente. 
 

Resíduos na superfície da água são sugados através do skimmer com retenção dos resíduos maiores 
pelo cesto do próprio skimmer, resíduos menores em suspensão no volume intermediário do swimspa 
são sugados pelos dispositivos de sucção posicionados no interior do tanque e resíduos mais pesados 
que são empurrados pelos jatos ou se depositam no fundo são sugados pelo aspirador de fundo 
conforme figura abaixo. 
 

O processo de filtração da água é finalizado quando a água impura é conduzida pela bomba de 
circulação em um circuito hidráulico fechado sob alta pressão contra um cartucho com dupla filtração,  
que retém as partículas em suspensão na água e devolve a água limpa ao tanque através dos jatos de 
retorno do swimspa.  
 

Além da filtração de sólidos, este sistema possibilita também uma dosagem controlada e contínua de 
sanitizantes e outros produtos para limpeza e desinfecção da água, através do alimentador químico 
existente no próprio sistema de filtração.  
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14   MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SWIMSPA 
 

• A confiabilidade e a durabilidade do SWIMSPA e respectivos componentes e equipamentos / acessórios 
de apoio estão diretamente relacionadas à manutenção da qualidade da água. 
 

• O pequeno volume de água no swimspa é facilmente afetado pela mistura de óleos, loções, líquidos 
corporais e produtos químicos. É fundamental que se dê atenção frequente ao swimspa para manter a 
água limpa, segura e balanceada, desta forma evitando danos e/ ou falhas (corrosão/calcificação) 
prematuras no equipamento. A manutenção do equilíbrio hídrico e de níveis de higienização adequados 
no swimspa é extremamente importante.  

 
• O teor mineral da água do swimspa aumenta devido à evaporação da água, desinfetantes e outros 

produtos químicos. Se a concentração de minerais, particularmente de cálcio, ficar muito alta, os 
minerais literalmente “caem” ou precipitam-se para fora da água e se depositam nas paredes do 
swimspa, no encanamento, nos jatos, no filtro e no elemento aquecedor. 
 

• É extremamente importante verificar e manter o pH no nível recomendado na tabela RESUMO DO 
BALANÇO HÍDRICO PARA SEU SWIMSPA 
 

• Também é muito importante manter a Alcalinidade Total (a capacidade da água de resistir a mudanças 
no pH) no nível recomendado na tabela RESUMO DO BALANÇO HÍDRICO PARA SEU SWIMSPA 

 
• A frequência de manutenção da qualidade da água varia de acordo com as características de uso do 

swimspa, dentre as principais, podemos mencionar : 
 

– quantidade de banhistas 
– frequência de uso 
– sol x sombra 
– temperatura 

 
Por esses motivos, é muito importante monitorar frequentemente os indicadores mencionados na tabela 
RESUMO DO BALANÇO HÍDRICO PARA SEU SWIMSPA utilizando um Kit Estojo de Medição ou Fita 
Teste para Piscinas.  e seguir os procedimentos recomendados pelos fabricantes de  
 
Utilize produtos para manutenção da qualidade da água, limpeza e desinfecção do swimspa de marcas 
tradicionais no mercado, adquiridos em revendedores autorizados de produtos para limpeza e 
manutenção de piscinas e siga os procedimentos recomendados nos rótulos dos produtos pelos 
respectivos fabricantes. 
 
Adicionalmente adquira acessórios de limpeza, Kit Estojo de Medição ou Fita Teste para medição de 
parâmetros de água de piscinas em seu revendedor autorizado Jacuzzi.   
 

 
 
 
 
 

 

RESUMO DO BALANÇO HÍDRICO PARA O SWIM SPA* 
 

ANTISSÉPTICO (ppm) 

Cloro 

MÍN 

1,0 

IDEAL 

3,0 - 5,0 

MÁX 

5,0 

Bromo 1,0 3,0 - 5,0 5,0 

 

QUÍMICO 

PH 

 

 
7,2 

 

 
7,4 - 7,6 

 

 
7,8 

Alcalinidade Total (TA) 80 80 - 120 180 

 

Dureza de Cálcio 
 

150 
 

200 -400 
 

500 -1000 

 

*National Spa & Pool Institute recomendou níveis para spas residenciais / banheiras de hidromassagem 
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14.1  DISPENSADOR DE CLORO E BROMO EM PASTILHAS  
 
O swimspa está equipado com um dispensador cloro ou bromo em pastilhas embutido. Este 
dispensador está localizado em um tubo central com prolongador fixado à tampa do alojamento (caixa) 
do filtro cartucho.  
 
Consulte o cap. 18.1 - FILTRO CARTUCHO para mais informações sobre a remoção e reinstalação da 
tampa.  
Após remover a tampa, um tubo transparente de 2,5 cm  de diâmetro ficará visível na parte inferior da 
tampa 

 
Exponha o orifício grande de reabastecimento na extremidade do tubo e adicione 5 ou 6 pastilhas. Não 
abasteça o dispensador em excesso, pois isto prejudica o desempenho.  
Gire o tubo central para expor a área maior e deixe a água circular por 3 a 4 horas antes de testar o 
nível de cloro ou bromo de acordo com a tabela Resumo do Balanço Hídrico do Swimspa mencionada 
anteriormente.  
Ajuste para o orifício menor girando a extremidade do tubo central conforme necessário para manter um 
nível de 3–5 PPM de desinfetante. 
Recoloque a tampa no alojamento do filtro cartucho. 
 
 
15   HIBERNAÇÃO E INVERNAÇÃO DO SWIMSPA 
 
O termo hibernação é aplicado ao swimspa quando o produto deve ser desativado devido a longos 
períodos sem uso. 
 
O termo invernação é aplicado ao swimspa quando o produto está sujeito a congelamento ou na 
iminência de congelamento da água em seu interior, devido a temperatura ambiente extremamente 
baixa ou quando instalados em locais sujeitos a frentes frias com temperaturas próximas ou abaixo de 
zero ou com invernos muito rigorosos. 
 
Em ambos os casos, o seguinte procedimento deverá ser adotado : 
 

• Drene o swimspa inteiramente; consulte a seção - DRENAGEM DO SWIMSPA 
 

• Remova e limpe o elemento do cartucho : consulte a seção - FILTRO CARTUCHO. Após 
completamente seco, guarde o filtro cartucho dentro de um saco plástico dentro de um armário onde 
são acondicionados os demais acessórios do seu swimspa. 

 
• Desconecte o swimspa da energia elétrica desligando o disjuntor e o IDR 

 
• Remova o plugue de drenagem das bombas indicado na figura abaixo para retirada de água 

remanescente de dentro das bombas.  

 
 

Dispensador 
 

Conjunto da 
válvula de 

retenção do 
dispensador 
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• Importante : Remova toda a água remanescente no swimspa usando um aspirador de água. Sugue a 
água restante das aberturas dos jatos, do alojamento do filtro cartucho, da área do piso do swimspa, 
tubulações, bombas e outros componentes 
Após escoamento de toda a água no interior das bombas, recoloque os plugues de drenagem. 
 

• Para locais sujeitos à temperatura ambiente próxima ou abaixo de zero, despeje utilizando uma seringa 
grande, quando necessário, anticongelante biodegradável não automotivo adquirido em casas de 
material especializado, nos sequintes equipamentos do swimspa : bombas, jatos, alojamento do filtro, 
tubulações e outros componentes acessíveis do swimspa. 
Ligue o disjuntor o DR do swimspa, ligue as bombas por apenas alguns segundos para fazer circular o 
anticongelante e desligue o disjuntor o DR do swimspa novamente. 
 

• Cubra as conexões de tubulação expostas com sacolas plásticas e fita adesiva. 
 

• Cubra o tanque do swimspa com a tampa térmica de cobertura e cubra todo o swimspa com uma lona 
cobrindo o gabinete completamente. Quando instalado em áreas externas, utilize cordas finas para 
prender a lona junto ao spa para evitar que esta seja desposicionada ou retirada pelo vento.  
 

• Em locais sujeitos à neve, remova a neve acumulada regularmente em cima e nas laterais do swimspa 
para evitar danos ao produto. 

 
• Após o período de hibernação ou invernação, elimine as proteções aplicadas nos passos anteriores. 

Religue o disjuntor e o DR do circuito de abastecimento elétrico do swimspa. Com uma mangueira de 
jardim abasteça parcialmente até 1/3 da altura do tanque, ligue as bombas por 30 segundos e drene o 
swimspa até a água sair completamente limpa pelos jatos ou por até 3 vezes no máximo.  

 
Monte o filtro cartucho no alojamento do tanque e restaure o funcionamento normal do swimspa 
seguindo todas as instruções contidas neste manual.  
 
 
16  DRENAGEM DO SWIMSPA 
 

1 Acesse o submenu DEFINIÇÕES DE TECLADO no display do painel de controle do swimspa. Acesse o 
modo EM ESPERA / DRENAR.  
Obs.: Após 1 hora, o sistema desativará automaticamente o modo acima e retomará o modo de 
operação. 
 

2 Remova o cesto skimmer de forma que a abertura da entrada esteja acessível conforme figuras abaixo   
 
 

                          
 
 

3 Utilize o plug roscável para tampar a entrada do Skimmer. Isso evitará com que a bomba de 
circulação puxe ar durante o processo. 
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4 Conecte uma mangueira de jardim à torneira existente no local de instalação do swimspa 
 

5 Feche a válvula de  retorno  da  bomba  de  circulação / filtragem ao  lado do registro de drenagem com 
manopla vermelha mostrada na figura abaixo da mangueira . 
 

 
6 Conecte a mangueira fornecida com o swimspa no bocal de drenagem conectado ao registro de 

drenagem com manopla vermelha mostrado na figura acima 
 

7 Abra a manopla vermelha do registro de drenagem mostrado na figura acima 
 

8 Acione a bomba de circulação. 
 

9 Monitore o swimspa enquanto drena. 
 

10 Abra a torneira da mangueira de jardim e utilize água limpa da mangueira para lavar o tanque e 
acessórios fixos do swimspa enquanto o swimspa continua a drenar. Uma esponja macia pode ser 
utilizada para limpar a superfície interna do tanque e uma escova com cerdas macias poderá ser 
utilizada para limpar a sujeira e eventuais pequenas incrustações em jatos e dispositivos de sucção do 
swimspa . 

 
11 Para retirar completamente a água suja do encanamento : deixe que a água limpa encha o tanque  

enquanto a água suja continua a ser bombeada para fora. Sempre mantenha pelo menos 10 cm de 
água acima do piso do tanque do swimspa para que a bomba de circulação permaneça em operação. 

 
12 Quando a água da mangueira de drenagem conectada ao registro com manopla vermelha se torna 

transparente (indicando água de enchimento limpa), o escoamento da água suja está completo. 
 

13 DESLIGUE a bomba de circulação. 
 

14 Feche a manopla vermelha do registro de drenagem 
 

15 Conecte a mangueira na entrada do skimmer para continuar enchendo o swimspa com água limpa. 
 

16 Coloque a tampa do swimspa (para evitar respingos). 
 

17 Abra a válvula de retorno da bomba de circulação / filtragem. 
 

18 Pressione qualquer botão no painel de controle da parte superior (que não seja o botão da bomba 1) 
para tirar o sistema do modo EM ESPERA / DRENAR. A bomba de filtragem e o aquecedor serão 
ativados para circular e aquecer a água durante o enchimento. Isso também reduz a possibilidade de 
ocorrer retenção de ar. 
 

19 Continue adicionando água limpa no swimspa até que o nível esteja a aproximadamente 19 mm (3/4 
pol.) da parte superior da abertura do skimmer. 

 
20 Quando o enchimento estiver concluído, remova o plugue de expansão de borracha nº 10 da parte 

inferior do compartimento do skimmer. 
 

21 Se o alojamento do filtro foi aberto para substituir o filtro cartucho, será necessário liberar o ar retido do 
alojamento do filtro, soltando cuidadosamente a pequena válvula de respiro / sangria preta na tampa. 
Quando a água começar a escapar, feche a válvula de respiro. 
 

22 No caso improvável de retenção de ar em uma bomba (a bomba 1 está operando, mas não há 
movimento de água dos jatos), consulte a seção ESCORVA / LIBERAÇÃO DE AR DA BOMBA 
 

Registro de drenagem com manopla vermelha 
 

Válvula de retorno da bomba de circulação / filtragem 
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Obs: Quando montar novamente os componentes do Skimer, atentar ás instruções a seguir : 
 

        
  
 
17  TROCA DE ÁGUA DO SWIMSPA 
 
A água do swimspa deve ser cuidadosamente monitorada e drenada quando necessário, dependendo 
da quantidade de banhistas e frequência de uso.  
 
A drenagem anual é recomendável e oferece a oportunidade de inspeção de jatos, tampas de encaixe 
de sucção e a aplicação de limpeza mais aprimorada no tanque do swimspa.  
 
Se o swimspa é utilizado diariamente ou por muitos banhistas, o monitoramento de indicadores de 
qualidade da água, o balanço hídrico do swimspa (V. cap. 14) e a frequência de limpeza do filtro 
cartucho devem ser intensificados bem como devem ser implantados a aspiração de resíduos da água 
com o uso de aspirador portátil de piscina e a limpeza do tanque com uso de escovas apropriadas mais 
frequente. 
 
Caso a água ainda permaneça apresentando problemas como odores ou perda de brilho mesmo após 
adotados os procedimentos acima, recomenda-se a substituição da água do swimspa  

 
 

 

IMPORTANTE :  
 

Consulte nota em destaque no cap. 4.4.2 referente ao descarte de água do swimspa. 

 

 
 
18  MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SWIMSPA 
 
18.1  FILTRO CARTUCHO 
 
O cartucho deve ser limpo em cada duas a quatro semanas, dependendo da frequência de uso.  
 
Sinais que indicam necessidade de limpeza do filtro incluem: 

• Intensidade de jato reduzido 
• Água cinza e turva 
• Ruídos de chocalho na bomba ou filtro 
• Aquecedor não está funcionando 

 
REMOÇÃO DO CARTUCHO DO ALOJAMENTO DO FILTRO : 
 

1 Ative o modo EM ESPERA / DRENAR no sub menu DEFINIÇÕES DE TECLADO no display do painel 
de controle do swimspa  
 

 
 

2 Remova a tampa do filtro e abra a válvula de respiro / sangria (pequena e preta) na parte superior da 
tampa do filtro. 

O cesto coletor do Skimer, 

sempre deve ser montado 

com a aleta voltada para o 

topo.

A parte posterior da moldura 

do Skimer, possuí a palavra 

"TOP", que indica o lado que 

deve ser montado para cima.
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3 Levante a aba de trava cinza para desengatar e gire a flange roscada de bloqueio no sentido anti-
horário. 

 

4 Puxe a tampa do filtro para cima e levante o elemento do cartucho para cima e para fora do alojamento 
(caixa) do filtro. 

 

5 Separe  os  núcleos  interno  e  externo  empurrando  o  núcleo interno para fora. 
 

 
 
LIMPEZA : 
 

6 Com uma mangueira de jardim dotada de um esguicho de água com pressão adequada, esguichar 
água em abundância em cada prega para eliminar toda a sujeira e incrustações presas nas superfícies 
do filtro.  
 

7 Coloque o cartucho ao sol e aguarde até que o cartucho esteja completamente seco. 
 

8 Lave a tampa do filtro utilizando uma esponja macia embebida em solução de água e detergente neutro. 
Enxague em água corrente e seque a tampa.  
 

9 Para remover loções, óleos corporais, etc., mantenha o cartucho totalmente imerso (“de molho”) em 
solução de água morna + detergente neutro durante 1 hora.   

 
10 Enxague em água corrente abundante e repita o processo em caso de necessidade. Coloque o 

cartucho ao sol e aguarde até que o cartucho esteja completamente seco. 
 

11 Limpe o alojamento (caixa) do filtro utilizando pano macio de dentro para fora do alojamento. 
 

12 Para a conservação do anel de vedação da tampa do filtro, aplique quantidade moderada de silicone 
líquido sobre o mesmo e retire o excesso com um pano seco e limpo. 

 

13 Após secar o cartucho, se necessário, escove suavemente entre pregas com um pincel fino para 
remover a sujeira restante. 

 

14 Reinstale o cartucho do filtro no alojamento (caixa) do filtro e certifique-se que a tampa do filtro tenha 
sido corretamente encaixada e esteja bem presa e travada no alojamento (caixa). 

 
 

IMPORTANTE : SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO 
 

A expectativa de vida do filtro cartucho é de 12 a 18 meses, com cuidados apropriados e 
manutenção constante da qualidade da água. Os cartuchos para reposição podem ser 
encontrados no seu revendedor autorizado Jacuzzi. 

 

 



 

 

60 

18.2   LIMPEZA DO CESTO DO SKIMMER : 
 

1 Ative o modo EM ESPERA / DRENAR no sub menu DEFINIÇÕES DO TECLADO no display do painel 
de controle do swimspa. 
 

2 Remova o cesto skimmer puxando a porta do reservatório para frente e puxando o cesto para cima e 
para frente. 
 

                             
                            

3 Remova os detritos do cesto lavando-o sob água corrente e utilizando uma escova de cerdas médias 
para remoção de incrustações, caso necessário (Obs.: Evite bater o cesto contra objetos para soltar os 
detritos, pois isso pode danificar a unidade). 

 
4 Reinsira o cesto cuidadosamente 

 
5 Desative o modo EM ESPERA / DRENAR do sistema e, à medida que a bomba reinicia, monitore o 

fluxo de água através da entrada do skimmer para garantir que o fluxo de sucção está normal e livre. 
 

Obs: Quando montar novamente os componentes do Skimmer, atentar ás instruções abaixo: 
 

        
 
 
18.3   LIMPEZA DO FILTRO DE LINHA DO DISTRIBUIDOR DO CHAFARIZ 
 

1 Ative o modo EM ESPERA / DRENAR no sub menu DEFINIÇÕES DE TECLADO no display do painel 
de controle do swimspa.  
  

2 Localize o filtro de linha do distribuidor do chafariz conforme figuras a seguir. 
 
 

       
 

3 Feche os registros antes e depois do filtro de linha, girando as manoplas vermelhas de ambos os 
registros no sentido horário 

 
4 Desenrosque o copo da parte inferior do filtro de linha girando-o no sentido anti-horário 

 
 
 

O cesto coletor do Skimer, 

sempre deve ser montado 

com a aleta voltada para o 

topo.

A parte posterior da moldura 

do Skimer, possuí a palavra 

"TOP", que indica o lado que 

deve ser montado para cima.
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5 Retire o cesto coletor de resíduos puxando-o levemente para baixo e lave-o juntamente com copo da 
parte inferior do filtro sob água corrente em abundância.  
Se necessário, utilize uma escova de dentes de cerdas macias para retirar resíduos incrustados na tela 
metálica do cesto coletor.  

 
 

 
 

6 Reinsira a cesto coletor e feche o filtro de linha encaixando o copo na parte roscada e girando-o no 
sentido horário.  
Certifique-se antes de que o anel de vedação de borracha esteja bem encaixado em seu alojamento 
para evitar vazamentos.  
 

7 Aplique um pouco de silicone líquido sobre um pano limpo e passe-o sobre a superfície do anel de 
vedação.  
Certifique-se de que o copo esteja bem apertado para evitar vazamentos durante o uso do swimspa . 
 

8 Abra os registros de entrada e saída do filtro de linha girando as respectivas manoplas vermelhas no 
sentido anti-horário. 

 
9 Desative o modo EM ESPERA / DRENAR do sistema e, à medida que a bomba reinicia, observe se não 

há vazamentos na conexão de encaixe do copo do filtro de linha  
 
A frequência de limpeza recomendada para o filtro de linha do distribuidor do chafariz é no mínimo 1 vez 
por ano ou no caso de eventual necessidade de drenagem do swimspa.  
 
 
18.4   LIMPEZA DO PRÉ-FILTRO DO AQUECEDOR 
 

1 Ative o modo EM ESPERA / DRENAR no sub menu DEFINIÇÕES DE TECLADO no display do painel 
de controle do swimspa.  
  

2 Localize o pré-filtro do aquecedor conforme figuras a seguir . 
 

 
3 Feche a válvula de entrada do pré-filtro : retire a trava da haste da válvula branca e empurre-a para 

baixo.  
 

4 Feche a válvula de retorno da bomba de circulação “Circ Master” : retire a trava da válvula branca e 
empurre-a para baixo. 

 
5 Abra o registro do dreno girando a manopla vermelha no sentido anti-horário para liberar a pressão 

d’água no interior do trecho da tubulação. 
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6 Retire a flange do corpo do pré-filtro, girando-a no sentido anti-horário. 

 
7 Retire a tampa transparente do corpo do pré-filtro. 

 
8 Retire o cesto coletor de resíduos de dentro do corpo do pré-filtro puxando-o manualmente para cima 

pela alça dobrável. 
 

 
 

10 Lave o cesto coletor sob água corrente em abundância para retirada de todos os resíduos em seu 
interior.  
Se necessário, utilize uma escova com macias para retirar resíduos incrustados na tela plástica do 
cesto coletor.  
 

11 Lave a tampa transparente sob água corrente utilizando somente uma esponja macia, se necessário 
 

12 Reinsira o cesto coletor no corpo do pré-filtro, dobre a alça para baixo encaixando-a dentro do corpo 
também.  

 
13 Coloque a tampa transparente sobre o bocal do pré-filtro. Certifique-se antes de que o anel de vedação 

de borracha esteja bem encaixado em seu alojamento para evitar vazamentos. Aplique um pouco de 
silicone líquido sobre um pano limpo e passe-o sobre a superfície do anel de vedação. 

 
14  Encaixe a flange com rosca sobre a tampa transparente +´corpo do pré-filtro e gire-a no sentido 

horário.. 
 

15 Abra a válvula de entrada do pré-filtro puxando a manopla para cima : insira a trava na haste da 
manopla branca para prendê-la na posição para cima. 

 
16 Solte um pouco a flange do pré-filtro para retirar o ar de dentro do pré-filtro. Aperte-a novamente 

girando-a no sentido horário. Certifique-se de que a flange esteja bem apertada para evitar vazamentos 
durante o uso do swimspa 

 
17 Abra a válvula de retorno da bomba de circulação “Circ Master” : insira a trava na haste da manopla 

branca para prendê-la na posição para cima. 
 

18 Após retirada do ar de dentro do trecho da tubulação, feche o registro do dreno girando a manopla 
vermelha no sentido horário. Certifique-se de que não há vazamentos pelo bocal do dreno. 

 
19 Desative o modo EM ESPERA / DRENAR do sistema e, à medida que a bomba reinicia, observe se não 

há vazamentos na conexão de encaixe da tampa do pré-filtro.  
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A frequência de limpeza recomendada para o pré-filtro do aquecedor é no mínimo 1 vez por ano ou no 
caso de eventual necessidade de drenagem do swimspa.  
 
 
18.5   CUIDADOS COM ENCOSTOS DE CABEÇA 

 
Retire os encostos de cabeça do swimspa puxando-os delicadamente para a frente.  
 
Limpe os encostos de cabeça sempre que necessário, com um pano ou esponja macia embebida em 
água + detergente neutro. Enxague em água corrente abundante e seque-os bem 
 
Para recolocá-los, basta pressioná-los suavemente na direção dos encaixes existentes na parte 
superior dos assentos do swimspa até que estejam completamente encaixados e bem fixos no tanque.  
 
Recomenda-se remover sempre os encostos de cabeça quando fizer tratamento químico na água do 
SWIMSPA.. 1 dia após o tratamento químico os encostos de cabeça poderão ser recolocados.  
 
 
 
18.6  CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS DA BORDA DO SWIMSPA,  
         CONTROLADORES, BARRA DE APOIO, PAINEL DE CONTROLE, GABINETE E PARTE   
         INTERNA DO TANQUE DO SWIMSPA 
 
A limpeza de todas as superfícies externas do SWIMSPA deve ser feita manualmente sem necessidade 
de aplicação de força excessiva e com movimentos circulares utilizando-se um pano ou esponja macia 
embebidos em solução de água limpa + detergente neutro. 
 
Posteriormente o mesmo pano deverá ser utilizado após enxaguado e embebido só em água limpa para 
“enxague à seco”. 
 
E por fim, as superfícies deverão ser enxugadas com outro pano seco, limpo e macio. 
 
 
 

CUIDADO:  
 
Nunca molhe o gabinete com mangueira de alta pressão, por qualquer motivo, uma vez que essa ação 
pode induzir a um curto circuito na aparelhagem elétrica do equipamento. 
 

 
 

IMPORTANTE : 
 
Para a limpeza da superfície interna do tanque do swimspa e dispositivos internos deverá ser feita a 
DRENAGEM DO SWIMSPA conforme procedimento descrito no cap.16.0.   
 
 

 

IMPORTANTE PARA EVITAR DANOS AO SWIMSPA :  
 
O acrílico é danificado por aquecimentos extremos, tais como cigarros, pontas de cigarros e 
palitos de fósforo acesos ou após imediatamente apagados, que podem causar danos irreversíveis 
ao acabamento. 
 
Para prevenir a descoloração do acabamento acrílico e provável aparecimento de fissuras ou trincas na 
superfície, não utilize água à temperatura acima de 60°C, tanto para encher quanto para higienizar ou 
limpar o Spa. 
 
Não utilizar substâncias e produtos para limpeza que contenham os seguintes componentes em 
sua formulação, pois estes produtos poderão danificar seriamente a superfície e o material do swimspa  
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ATENÇÃO:  Materiais abrasivos e produtos de limpeza quimicamente agressivos não devem ser  
                     utilizados.  
                     Produtos siliconados ou aromatizados devem ser evitados. 
 

 
 
18.7   MANUTENÇÃO DA TAMPA TÉRMICA DE COBERTURA 
 
Para prolongar a vida da tampa térmica de cobertura, manuseie-a com cuidado, não arraste-a e não 
permita a colocação de peso sobre a tampa em nenhuma hipótese.  
 
Para limpeza utilize um pano macio umedecido com água e seque a tampa com um pano seco limpo e 
macio.  
 

Se necessário lavar, utilize solução de água com detergente neutro na parte externa e somente água na 
parte interna ou na parte de baixo da tampa.  
 

Enxague em água corrente abundante, não permitindo que resíduos de detergente sequem na tampa. 
 

Enxugue a tampa com um pano seco, limpo e macio. Não seque a tampa sob sol.  
 
Não use solventes, produtos de limpeza abrasivos ou detergentes fortes. Não use produtos que 
contenham silicone ou álcool. 

 
 

19    MENSAGENS DE ERRO X POSSÍVEIS CAUSAS X SOLUÇÕES 
 
Seu SWIMSPA tem um sistema de controle de auto diagnóstico.  
Esse sistema mostra automaticamente no display do painel de controle as mensagens abaixo, caso 
algum problema seja detectado.  
 
Caso as ações recomendadas abaixo não solucionem o problema, favor entrar em contato com 
uma Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi ou o Suporte Técnico Jacuzzi através dos meios 
disponibilizados ao final deste Manual. 
 
Hr - Foi detectado um erro no hardware interno. 

• Pode ter ocorrido uma queda da tensão de alimentação ou obstrução do circuito hidráulico do 
swimspa. 

 Ative o modo STANDBY / DRAIN ASSIST no sub menu KEY SETTINGS no display do painel de 
controle do swimspa   

 Verifique se há alguma obstrução nos jatos, no skimmer, no filtro cartucho  e nos dispositivos de 
sucção do tanque e providencie a retirada. 

 Desligue o Disjuntor e o IDR do swimspa e aguarde 10 minutos. 
 Religue o Disjuntor e o IDR do swimspa e reinicie a operação do swimspa seguindo as 

instruções deste Manual.    
 
Prr - Ocorreu um problema no sensor de temperatura. O sistema verifica constantemente se a leitura     
         de temperatura está dentro dos limites normais. 

• Pode ter ocorrido interrupção ou oscilação da tensão de alimentação do swimspa ou o 
sensor de temperatura pode estar com mau contato. 

 Desligue o Disjuntor e o IDR do swimspa e aguarde 10 minutos. 
 Religue o Disjuntor e o IDR do swimspa e reinicie a operação do swimspa seguindo as 

instruções deste Manual.    
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FLO - Nenhum fluxo de água foi detectado pelo sistema durante a operação da bomba de filtragem. 

• O aquecedor está desativado. A filtragem / circulação também poderá estar desativada. 
O fluxostato está com problemas de funcionamento na posição aberta, o cartucho do filtro da 
bomba de circulação está excessivamente sujo ou uma condição de bloqueio de ar ocorreu 
na entrada da bomba de circulação. 

 Proceda à limpeza do filtro cartucho conforme cap.18.1 
 Proceda à limpeza do cesto coletor do skimmer conforme cap. 18.2 
 Proceda à limpeza do pré-filtro do aquecedor conforme cap. 18.4 
 Proceda à liberação de ar retido nas bombas conforme cap. 9.1 
 Proceda à liberação de ar preso no filtro conforme cap. 9.2 

 
AOH - Temperatura muito alta no interior do envolto, causando o aumento de temperatura interna no  
            conjunto do swimspa acima dos limites normais. 

• A temperatura ambiente externa está muito alta e o swimspa está ajustado para temperatura 
da água muito alta também 

 Retire a tampa térmica de cobertura e aguarde a temperatura da água baixar. Se necessário, 
para acelerar o processo drene o swimspa parcialmente conforme cap. 16 e abasteça-o com 
água fria. 

 Ajuste a temperatura máxima da água do swimspa para 34 °C máximo. Caso a temperatura 
ambiente baixar para menos de 30°C, ajuste a temperatura da água para máximo 38 °C  

 
OH - A temperatura da água no swimspa atingiu 42°C (108°F). Não entre no spa. 

• Proteção contra superaquecimento da água. A temperatura da água está acima dos limites 
aceitáveis. O aquecedor será desativado. 

 Retire a tampa térmica de cobertura e aguarde a temperatura da água baixar. Se necessário, 
para acelerar o processo drene o swimspa parcialmente conforme cap. 16 e abasteça-o com 
água fria. 

 Ajuste a temperatura máxima da água do swimspa para 34 °C máximo. Caso a temperatura 
ambiente baixar para menos de 30°C, ajuste a temperatura da água para máximo 38 °C  
 

 

ATENÇÃO: Risco de hipertermia (excesso de aquecimento) causando lesões 
graves ou queimaduras. Se o problema persistir descontinue o uso do 
swimspa e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi 
ou o Suporte Técnico Jacuzzi através dos meios disponibilizados ao final 
deste Manual. 

 
 
HL - A temperatura da água no aquecedor atingiu 48°C (119°F). Não entre no spa. 

• Watchdog Protection : Proteção contra lesões causadas por água muito quente: A 
temperatura da água está muito acima dos limites aceitáveis. Seu swimspa será desativado 
e não será possível religá-lo novamente 
 

 

PERIGO : Alto risco de hipertermia (excesso de aquecimento) causando 
lesões graves ou queimaduras. Interdite o acesso de banhistas ao SWIMSPA 
e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi ou o 
Suporte Técnico Jacuzzi através dos meios disponibilizados ao final deste 
Manual. 

 
 
OBSERVAÇÂO : 
 
SCLn – Indicador de Modo de Auto Limpeza  
 
Alguns softwares do sistema de comando central do swimspa podem vir equipados com este tipo de 
aviso que será mostrado no display do painel de controle, garantindo que os Sistemas de Autolimpeza e 
Aquecimento Ecológico estejam funcionando normalmente.  
 
ISTO NÃO É UMA MENSAGEM DE ERRO E PODERÁ SER FACULTATIVA, DEPENDENDO DA 
VERSÃO DO SOFTWARE UTILIZADA NO PRODUTO.  
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19.1  OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Eventualmente, quando a demanda de energia local é alta, há uma tendência de oscilação ou 
diminuição da tensão que abastece o local onde o swimspa pode estar instalado (às vezes 
significativamente).  
 
Essa condição é chamada de baixo fluxo de energia.  
 
Embora o sistema de distribuição de energia elétrica possua meios de proteção visando evitar este tipo 
de ocorrência, eventualmente pode haver uma queda de tensão suficiente na rede de abastecimento do 
local onde o swimspa está instalado, mesmo que por um segundo, o que já poderá ser suficiente para 
que o sistema  exiba  uma  mensagem  “fantasma” no display do painel de controle do swimspa.  
 
Se isso ocorrer ou se o display mostrar mensagens parciais, tente reiniciar o sistema desligando a 
energia do swimspa, aguardando alguns minutos e ligando a energia novamente.  
 
Se esta ação não reiniciar o sistema, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi 
ou o Suporte Técnico Jacuzzi através dos meios disponibilizados ao final deste Manual. 
 
 
20    SWIMSPA WATERWATCH  
 
O SWIMSPA WATERWATCH é um relógio de pulso digital à prova d’água provido de um sistema de 
monitoramento de parâmetros definidos pelo usuário X resultados obtidos durante exercícios e 
treinamento na raia de natação contra a corrente do seu SWIMSPA . 
  
Solte os parafusos que prendem o painel frontal do gabinete de acesso ao quadro de comando, bombas 
e outros equipamentos, conforme explicado em capítulos anteriores ...  
O SWIMSPA WATERWATCH é fornecido fixado junto à tubulação de descarga da bomba do lado 
direito da parte interna da lateral de acesso do quadro de comando do swimspa, conforme figura abaixo  
 

 
 
O SWIMSPA WATERWATCH é fornecido juntamente com um adaptador + cabo provido com plug USB 
para conexão com a saída de um carregador de celular  5 Vcc.   
 
O WaterWatch é o próximo passo na evolução de sistemas de monitoramento. 
Ao invés de uma solução baseada em cronometragem, ele mede sua braçada, fornecendo resultados 
de distância mais precisos com o Swim Spa. 
A combinação exclusiva do WaterWatch e do aplicativo é o que você precisa para atingir seus objetivos. 
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IMPORTANTE:  
 
Leia todo o conteúdo deste capítulo e siga as instruções e recomendações mencionadas antes 
de tentar configurar ou usar o WaterWatch. 
As figuras mostradas neste capítulo são ilustrativas, representando componentes genéricos. 
As instruções são válidas para modelos de produtos que possuem componentes com as 
mesmas funcionalidades explicadas neste capítulo, eventualmente com controles que tenham 
posições ou níveis de ajuste adicionais e que também podem ter aparência externa diferente da 
figura ilustrativa mostrada, dependendo do modelo e/ou ano de fabricação do SWIMSPA. 
Para melhor entendimento sobre a aplicação de determinada instrução contida neste capítulo, 
retorne aos capítulos anteriores deste Manual para verificar se o seu modelo de SWIMSPA 
possui a função mencionada. 

 

  Monitoramento Automático de Distância - Saiba sempre a distância que você percorreu. 
Concentre-se em seu desempenho. 

 

  Contagem de Calorias de Alta Precisão - Obtenha uma contagem precisa da queima de calorias 
com algoritmos avançados de batimentos cardíacos. 

 

  Feedback Tátil em Tempo Real - O WaterWatch informa dados de ações específicas por meio de 
frequências de vibração únicas. 

 

  Monitoramento Swim Spa - Com o WaterWatch, você pode monitorar seu status de distância e 
tempo, por exemplo, enquanto usa seu Swim Spa. 

 

  Monitoramento da Frequência Cardíaca - Controle a intensidade de seu treino com o feedback de 
vibração em tempo real. 
Mantenha a frequência cardíaca em uma zona pré-determinada que acelera o metabolismo e aumenta 
sua energia. 

 

  Histórico de treino - Analise seu desempenho com gráficos simples e dados detalhados de seus 
treinos. Seu histórico de natação sempre estará com você. 

 

  Resultados - Tenha sempre o registo de seus melhores tempos. Seja informado sobre cada um de 
seus resultados e melhores performances. 
 
 
LIGUE E CARREGUE 
 
 

Ligue o aparelho carregando-o pela primeira vez. 
 
 

Coloque o relógio no carregador USB disponibilizado na caixa. 

 
Conecte o carregador em qualquer porta USB. 

 
Os conectores do carregador devem ser bem encaixados em 
volta do relógio 

 

  Quando a bateria estiver abaixo de 20%, o indicador de carga ficará vermelho, indicando a 
necessidade de carregar a bateria. 
 

  O carregamento leva 2 horas em média. Quando o relógio estiver totalmente carregado, a animação 
desaparece e o indicador de carga estará completamente preenchido. 
 
As configurações avançadas da bateria e de economia de energia permitem usar o WaterWatch por 
vários dias antes de precisar recarregá-lo. 
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COMO PRENDÊ-LO NO PULSO  
 
1. Abra a fivela (fecho) e coloque a pulseira em volta do seu pulso 
2. Prenda a pulseira com o pino, conforme a imagem ao lado 
3. Quando o pino estiver colocado, pressione a fivela para fechá-lo. 
 
 
Certifique-se de que toda a pulseira do relógio esteja bem presa no 
seu pulso. Ela deve se encaixar firmemente em seu pulso para medir 
sua frequência cardíaca.  
 
NAVEGUE COM O ROTATE&TAP™ 
 

ATENÇÃO: A tela do relógio não é touch screen. 

 

 

1. Pressione a tela com 
mais força do que em 
um smartphone 
para ativar a tela ou 
selecionar uma opção. 

 

2. Gire (rapidamente) 
seu pulso em sua 
direção ou para fora 
para alterar as 
opções quando as 
setas aparecem. 

 
INSTALE O APLICATIVO 
 
O WaterWatch é equipado com a tecnologia da Swimmo e, portanto, funciona dentro do ecossistema da 
Swimmo. 
 

 

OBSERVAÇÃO: 
Opcionalmente você poderá acessar o site www.swimspawaterwatch.com onde você será direcionado 
para o site www.swimmo.com . Navegando neste site, além de outras informações, você poderá ter 
acesso a trechos das instruções contidas neste capítulo em Inglês ou convertido para Português 
(clicando na bandeira Americana no canto superior da tela principal e posteriormente clicando na 
bandeira do Brasil na próxima tela).  
Você também poderá acessar alguns vídeos mostrando o WaterWatch em uso, porém com conteúdo 
somente em idioma Inglês. 
 

 

 

 

www.swimspawaterwatch.com/m/ios  
 

 

 

www.swimspawaterwatch.com/m/android  

 
✓ Procure e baixe o aplicativo ‘Swimmo’. 

 
✓ Abra o aplicativo Swimmo e cadastre-se. 

 
Use o iPhone ou Android com a tecnologia Bluetooth Low Energy. 
 

 
 
 
 

http://www.swimspawaterwatch.com/
http://www.swimmo.com/
http://www.swimspawaterwatch.com/m/ios
http://www.swimspawaterwatch.com/m/android
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CONECTE O WATERWATCH COM O APLICATIVO DE CELULAR 

 

Ao fazer o login, o aplicativo se conectará ao WaterWatch mais próximo. 
 

Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado. 
 

Espere um relógio com um visto aparecer na tela para confirmar se o relógio está conectado. Só é 
possível criar metas personalizadas se o dispositivo estiver sincronizado corretamente. 

 

Para solução de problemas acesse: www.swimspawaterwatch.com/bluetooth ou entre em contato com o 
Suporte Técnico Jacuzzi através do nº de telefone ao final deste Manual. 

 

IMPORTANTE: 

Configure seu celular com acesso através de senha ou outro modo seguro, para que o aplicativo 
não seja indevidamente utilizado por crianças sem supervisão de um responsável ou adulto não 
habilitado ao uso do SWIMSPA.   

 

 

CADASTRE SEU MODELO DE SWIMSPA 

 

Para tornar a sua experiência simples e perfeita, cadastre o modelo Swim Spa nas configurações do 
aplicativo do celular. 

 

1. Abra a guia “Settings” (Configurações) no aplicativo 

2. Toque no submenu “Watch” (Relógio) 

3. Você verá a seção “I swim in...” (”Eu nado em...”) e escolha seu modelo na lista 

4. Toque no botão “Save” (Salvar) para sincronizar as configurações com o WaterWatch 

 

 

DEFINA A SUA META 

 

1. Clique em “Add your own goal” (Adicione sua própria meta) para definir uma meta personalizada. O 
relógio já contém exercícios básicos. 

2. Selecione o tipo de meta que deseja alcançar (ex., “Burn calories” / Queimar calorias). 

3. Escolha o valor da sua meta e defina-o. 

4. Sua nova meta aparecerá no seu relógio após sincronizar com o aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MONITORAMENTO PELO MODO AQUA AEROBIC 
 
Você pode usar o WaterWatch no modo Aqua Aerobic. Nesse modo, será medida a sua pulsação no 
treino. Assim, você pode ter certeza de que seu treino está no nível de intensidade adequado para 
resultados máximos. 

http://www.swimspawaterwatch.com/bluetooth
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Para iniciar o modo aeróbico, selecione-o no WaterWatch 
 
Note que, neste modo, os treinos não são salvos no aplicativo. 

 
 

MONITORE A SUA NATAÇÃO 
 
1. No WaterWatch, escolha o mesmo nível de “Swimming SP” que planeja definir nos controles Aqua 

Pro Control/Flex Control (ex., Swimming SP. 5).  
Se este for seu primeiro mergulho, tente usar o nível 5 (SP. 5). A velocidade no controle deve 
corresponder à velocidade selecionada no relógio. 

2. Escolha sua Meta (ex., 1000 metros). 
3. Comece a nadar. 
4. Lembre-se de tocar no relógio 2x para finalizar o treino. 

 

 
 
 
SE VOCÊ COMPROU O AQUA TRAINER, EXECUTIVE TRAINER OU SWIMEXPERT SWIM SPA - 
CONFIGURE SUA VELOCIDADE DE CONTROLE NO PAINEL DE CONTROLE 
 

1. No painel de controle do Aqua Pro ou do Wave Rider, escolha a velocidade desejada (ex., SP 6). 
2. Para definir o nível de velocidade, pressione o botão de velocidade para cima ou para baixo 
3. Continue pressionando até a tela exibir o nível pretendido (ex., SP. 6). 

 
 

Parabéns! 
Agora, o WaterWatch monitorará a sua 
natação. 

 
SE VOCÊ COMPROU O AQUASPORT OU SWIMFIT SWIM SPA - CONFIGURE SUA VELOCIDADE 
DE CONTROLE NO PAINEL DE CONTROLE 
 
A seguir, as configurações para as velocidades disponíveis: 
1. Nível de Velocidade 1 - bomba 2 desligada - bomba 1 ligada - desviador da bomba 1 para finalizar 

nado 
2. Nível de Velocidade 2 - bomba 2 ligada - bomba 1 desligada - jatos inferiores totalmente fechados 
3. Nível de Velocidade 3 - bomba 2 ligada - bomba 1 desligada - jatos inferiores metade abertos 
4. Nível de Velocidade 4 - bomba 2 ligada - bomba 1 desligada - jatos inferiores totalmente abertos 
5. Nível de Velocidade 5 - bomba 2 ligada - bomba 1 ligada - jatos inferiores totalmente abertos - 

desviador da bomba 1 para finalizar nado 
 

Obs.: Para mais detalhes, consulte os capítulos anteriores deste Manual. 
 
ATENÇÃO:  
 

Jato de Flutuação: 
Caso você tenha dificuldade em manter a posição de natação contínua em velocidades mais baixas, 
LIGUE os jatos de flutuação para ajudar a levantar o corpo até a posição de nado. 
 
Válvula Desviadora da Bomba: 
Mantenha os jatos de hidroterapia DESLIGADOS, ajustando a válvula desviadora de modo a direcionar o 
fluxo apenas para a raia de natação. Para mais detalhes, consulte os capítulos anteriores deste Manual. 
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Para Usuários dos modelos AquaPlay e do SwimFun: 
Se você não sincronizou seu relógio com o aplicativo móvel e não selecionou seu modelo de Swim Spa, 
ainda poderá usar seu WaterWatch selecionando “Swimming SP 4”. 
 
Configuração Inteligente de Vibrações do WATERWATCH: 
Para ativar as vibrações do WaterWatch, acesse o aplicativo Swimmo > guia Settings > Swimmo Watch 
> ative as opções na seção “Vibrate when...” (Vibrar quando) e clique em “Save” para salvar.  
  
 

Como ligar o modo diário? 
Para ativar esse recurso, abra o aplicativo > guia Settings > Watch 
> ative a opção “Works as a daily watch” (Funcionar como um 
relógio diário) e toque em “Save” (Salvar) para confirmar sua 
escolha. Certifique-se de salvar e sincronizar a alteração com o 
relógio. 
 
Confirmação de Sincronização: 
Ao sincronizar seu relógio com o aplicativo, suas metas serão 
salvas no relógio. Você não precisa levar seu celular. Quando 
surgir na tela uma figura de um relógio com um visto, o relógio está 
sincronizado. Só é possível criar metas personalizadas se o 
dispositivo estiver sincronizado corretamente. 

 

 
DEPOIS DE NADAR  
 
Seu relógio sincronizará (sem fio) com o aplicativo 
quando estiver na faixa de alcance.  
Use o aplicativo para analisar seus resultados e 
conquistas em detalhes.  
O WaterWatch pode arredondar a distância para 
um múltiplo de 25. 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS IMPORTANTES: 
 

IMPORTANTE:  
 

Antes de praticar exercícios com o aparelho, consulte seu médico.  Se você tiver um marcapasso 
ou outros dispositivos eletrônicos implantados, consulte seu médico antes da primeira utilização. 
 

O dispositivo contém ímãs. A American Heart Association / Associação Americana do Coração 
(EUA) e a Agência Reguladora de Medicamentos    e Produtos de Saúde (Reino Unido) alertam 
que os ímãs podem afetar o funcionamento de marcapassos implantados, cardioversores, 
desfibriladores, bombas de insulina ou outros dispositivos eletromédicos em um raio de 15 cm. 
 

 
O WaterWatch é um relógio para treino de natação fabricado pela Swimmo sp z.o.o. para a Hydropool 
Inc. Por essas razões, a aplicação e o conteúdo deste capítulo se referem a ambas as marcas, 
WaterWatch e Swimmo,   como um produto da Swimmo. 
 
 

 

IMPORTANTE :  
 

O WATERWATCH, equipado com sensores de pulsação, não é um dispositivo médico.  
Podem ocorrer interferências de fontes eletrônicas externas que eventualmente interferem no seu 
funcionamento.  
As leituras de pulsação são apenas informativas e podem ser imprecisas em função de 
interferências externas. 
A Swimmo, Hydropool ou Jacuzzi não tem responsabilidade ou qualquer obrigação quanto à 
precisão de informações exibidas no mostrador do WaterWatch. 
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CUIDADOS E SEGURANÇA 
 
 

IMPORTANTE : 
 
O relógio WaterWatch deve ser sempre e cuidadosamente enxaguado com água corrente potável 
ou proveniente da rede de abastecimento pública e posteriormente secado com um pano de prato 
ou toalha macia sempre após a exposição à água clorada, salgada ou contendo qualquer outro 
produto químico. 
 
O dispositivo é feito de elementos plásticos e de aço inoxidável, além de conter componentes 
eletrônicos sensíveis em seu interior. Não use o dispositivo em altas temperaturas. Evite bater o 
produto contra superfícies rígidas. Em caso de queda, queima, perfuração ou esmagamento, o 
relógio pode ser danificado e sua utilização deverá ser interrompida imediatamente. 
 
Use somente o adaptador do carregador USB e a bateria fornecidos pelo fabricante. Não use o 
carregador se o cabo de alimentação ou a entrada USB estiverem danificados. 
 
Não coloque o laser da parte de trás do relógio perto dos olhos. Ao usar o relógio no modo de 
treino ou ao medir a pulsação, a parte inferior do dispositivo pode ficar um pouco mais quente, o 
que é uma condição normal do produto. 
 
Não use o relógio se estiver danificado. O usuário nunca deve desmontar e tentar consertar o 
relógio, isto pode colocar o usuário em perigo. Se o relógio estiver danificado, interrompa o uso 
imediatamente e entre em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi mais 
próximo de sua localidade através dos meios disponibilizados ao final deste Manual. 
 
Note que o não cumprimento das instruções de segurança além da perda de cobertura da  
garantia do produto pode causar incêndio, choque elétrico, lesões corporais, danos ao relógio e 
outras anomalias. 

 

 
 
ADAPTADOR DO CARREGADOR FORNECIDO COM O RELÓGIO / CARREGADOR DE CELULAR 
DE PROPRIEDADE DO USUÁRIO 
 
Desconectar o carregador do relógio Swimmo resulta interromper a fonte de alimentação. Para 
desconectar o adaptador do carregador, não puxe o cabo USB, mas segure o relógio com uma mão e o 
abra o clipe do adaptador do carregador com a outra mão. 
 
O adaptador do carregador e o cabo USB fornecidos com o relógio NÃO são à prova d’água, portanto, 
não os use perto de fontes de água ou umidade. 
 
Nas situações a seguir, sempre desconecte o carregador:  
- ao limpar a tampa;  
- se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado;  
- se o cabo USB ou o carregador foi exposto à chuva, umidade ou se houve entrada de líquido dentro do     
  carregador;  
- se o relógio caiu ou foi danificado de alguma forma. 
 
 
BATERIA DO RELÓGIO 
 
A bateria não deve ser desmontada, modificada, perfurada ou retirada do relógio. O não cumprimento 
dessas instruções pode danificar o dispositivo seriamente, gerar curto no circuito interno do relógio, 
causar vazamento de eletrólito e outras substâncias químicas corrosivas, etc., diminuindo assim a vida 
útil da bateria e expondo o usuário a um possível contato com substâncias nocivas à saúde. 
 
Para sua segurança, não tente remover a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, isso 
poderá causar danos à bateria e ao dispositivo, causar ferimentos pessoais ou resultar na falta de 
segurança do dispositivo. 
DESCARTE 
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Este símbolo no produto, nos acessórios ou na documentação indica que o produto e seus 
acessórios eletrônicos (ex.: adaptador do carregador, cabo USB, bateria, etc) não devem ser 
descartados com outros resíduos domésticos. Na eventual necessidade de descarte do Water 
Watch ou qualquer outro componente eletrônico, procure orientação junto ao órgão sanitário 
ou autoridade competente na sua localidade. 

 
 
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   
 
A manutenção e conserto devem ser feitos apenas por Assistentes Técnicos ou profissional qualificado 
autorizado pela Jacuzzi do Brasil.  
Qualquer tentativa de conserto por qualquer pessoa ou empresa não autorizada resultará na perda da 
garantia.  
O usuário não deve consertar o produto sozinho, pois são necessários conhecimentos técnicos 
específicos e ferramentas especiais para tal. 
 
Se houver alguma peça quebrada ou se o dispositivo estiver a uma temperatura mais quente que o 
normal, o uso do dispositivo deverá ser imediatamente interrompido e o usuário deverá entrar em 
contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi mais próximo de sua localidade através 
dos meios disponibilizados ao final deste Manual. 
 
Utilize somente uma flanela macia seca ou levemente umedecida em água para eliminar pó ou sujidades 
superficiais no relógio. Para limpeza dos demais acessórios utilize somente uma flanela macia seca. Não 
utilize buchas, materiais abrasivos e produtos de limpeza agressivos pois estes poderão danificar o 
brilho do acabamento superficial do produto. 
 
Para limpeza do relógio, eventualmente quando necessário, pode-se lavá-lo cuidadosamente com 
esponja (de espuma macia) embebida em uma mistura de água com detergente neutro em quantidade 
moderada, enxaguando-o em água corrente potável ou proveniente da rede de abastecimento pública e 
secando-o completamente com um pano de prato ou toalha macia. 
 
Não seque o relógio sob o sol pois há risco de danos no caso de períodos prolongados de exposição ao 
sol ou períodos de alta intensidade de raios solares. 
 
Após o uso durante a prática de natação ou quando mergulhado em água, o relógio WaterWatch deve 
ser enxaguado novamente em água corrente potável ou proveniente da rede de abastecimento pública e 
deverá ser bem enxugado utilizando um pano de prato ou toalha macia e estar completamente seco 
antes de guardá-lo para uso posterior. 
 
Recomenda-se, quando não estiverem em uso, guardar o relógio e acessórios dentro de sua embalagem 
original sempre que possível, em local adequado, seco e à sombra; e fora do alcance de crianças e 
animais domésticos.  
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Nossa rede de Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi consta no site http://www.jacuzzi.com.br/contato/assistencia-tecnica/ 
 

GARANTIA 
 

Os SWIMSPAs modelos 14 FX, 17 FX e 19 DTFX JACUZZI HYDROPOOL sem o relógio de monitoramento de natação e 
respectivos acessórios, são garantidos pelo prazo de 01 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia da Jacuzzi) 
contra defeitos de fabricação. 

 

O  relógio de monitoramento de natação e respectivos acessórios - SWIMSPA WATERWATCH - é garantido pelo prazo de 
03 meses (garantia legal) contra defeitos de fabricação.  

 

Estes períodos acima mencionados são contados a partir da data da entrega da mercadoria ao consumidor final com a 
respectiva nota fiscal e este termo devidamente preenchido pelo fornecedor, revendedor, transportador ou cliente no ato de 
entrega.  

 

A garantia compreende a substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela 
fabricante, e/ou quando o produto apresentar defeito que o torne impróprio ou inadequado para o uso ou consumo a que se 
destina. 

 

A Jacuzzi por não oferecer serviços de instalação e/ou assentamento de Produtos, não se responsabiliza pelos defeitos ou 
problemas decorrentes da instalação e/ou assentamento dos mesmos. 

 

A garantia não cobre despesas referentes à remoção, transporte dos produtos até a fábrica da Jacuzzi do Brasil ou ao local 
de assistência técnica determinado por ela e reinstalação do produto, bem como quaisquer outras despesas que não aquelas 
compreendidas na substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação. 

  

Esta garantia fica totalmente invalidada se: 
- O produto não possuir a respectiva nota fiscal de compra e esse termo de garantia devidamente preenchido no ato da 

entrega do produto. 
- O defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou Terceiros estranhos ao fabricante; 
- Não tiverem sido seguidas, na instalação, operação, manutenção, conservação ou limpeza do produto, as recomendações 

que constam do Manual de Instruções que acompanha o produto; 
- O produto tiver sofrido modificações, danos ou tenha sido utilizado de forma não compatível com o fim a que se destina.  
- Forem utilizadas peças adaptadas, não originais ou inadequadas, 
- For realizada limpeza inadequada do produto com utilização de saponáceos, produtos químicos e abrasivos, solventes, 

palha de aço, esponja abrasiva ou dupla face lado abrasivo e outros semelhantes que venham causar danos ao produto; 
- Instalação e/ou assentamento inadequado (s) ou fora das orientações técnicas estabelecidas pela Jacuzzi no Manual que 

acompanha o produto; 
- Forem constatados danos causados no produto proveniente de quedas acidentais, uso e manuseio inadequado; 
- O produto for alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela 

Jacuzzi;   
- O produto for instalado em local público ou de uso coletivo privativo que está sujeito a alta intensidade de uso terá seu 

prazo de  garantia, complementar ao legal, reduzido para 50%;   
- Peças não fabricadas pela Jacuzzi, que apresentem desgaste decorrente de uso tais como: guarnições, gaxetas, cunhas, 

mecanismos, anéis de vedação e outros semelhantes; 
- For utilizada água de locais que apresentem impureza e substâncias agressivas que venham a comprometer ou causar o 

mau funcionamento do produto;  
- Forem encontrados objetos estranhos no interior do produto tais como: tecidos, pedras, resíduos de construção, areia, 

cimento, cola e outros que venham comprometer ou causar o mau funcionamento do produto.  
- For constatado falta de limpeza e higiene ou não realização dos procedimentos de manutenção indicados no Manual de 

Instruções fornecido juntamente com o produto; 
- Forem constatados defeitos decorrentes da operação do produto sem a mínima quantidade de água recomendada. 

Para efeitos desta garantia, necessário se faz apresentar a Nota Fiscal de compra. Recomendamos anotar 
abaixo os dados que seguem, os quais se encontram na etiqueta fixada no produto ou na respectiva nota fiscal.  

 
Modelo no produto______________________________ Número de Série do produto __________________ 
 
Número e série da Nota fiscal _______ _____________ Data de emissão da Nota fiscal_________________ 
 
Nome do fornecedor ______________ _____________ Entregador_________________________________ 
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