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Podstawowe elementy systemu:
• Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W
• System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W
Maksymalny pobór mocy: 1015 W

1. Włączanie, wyłączanie i regulacja masażu powietrznego.
System powietrzny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system
automatycznie uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne
użycie przycisku “1” powoduje zmianę natężenia masażu powietrznego począwszy od najniższego
aż do najwyższego. Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią
barwę podświetlenia przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc pomarańczowy,
maksymalna moc - kolor czerwony). Aby wyłączyć system powietrzny należy wcisnąć i
przytrzymać przycisk “1” przez około 2 sekundy.
2. Włączanie i wyłączanie systemu oraz regulacja jasności Chromoterapii RGB Power Led.
Naciśnięcie przycisku “2” powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane jest to
podświetleniem przycisku “2” w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku “2” powoduje
zmianę natężenia oświetlenia od stopnia najwyższego do najniższego. Przytrzymanie przycisku
“2” przez około 2 sekundy powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.
3. Wybór koloru i programu Chromoterapii.
Naciśnięcie przycisku “3” powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych
kolorów oświetlenia. Przytrzymanie przycisku “3” przez około 2 sekundy aktywuje program
automatycznej Chromoterapii Complex, co sygnalizowane jest mruganiem przycisku. Program
Complex zmienia kolorystykę oświetlenia w sposób automatyczny. Ponowne naciśnięcie
przycisku “3”  powoduje wyłączenie programu automatycznej Chromoterapii i przejście do
ręcznej zmiany koloru oświetlenia
Automatyczne osuszanie systemu powietrznego
Cykl osuszania rozpoczyna się podczas wypuszczania wody z wanny i trwa około 20 minut. W czasie
oczekiwania na włączenie dmuchawy powietrznej diody podświetlające przyciski “1” i “2” pulsują w
kolorze czerwonym. Osuszanie można przerwać w dowolnej chwili przytrzymując przycisk “2” przez
około 2 sekundy. W celu zachowania higieny wanny nie zaleca się przerywania procesu osuszania.
Istnieje możliwość ręcznego włączenia osuszania, w dowolnej chwili przytrzymując przycisk “2”
przez około 4 sekundy. Po zakończeniu procesu osuszania sterowanie wanny zostaje automatycznie
wyłączone.
Wskaźnik niskiego poziomu wody
Systemy Actima Joy wyposażone są we wskaźnik niskiego poziomu wody. W momencie gdy nie ma
odpowiedniej ilości wody w wannie, przy próbie uruchomienia masażu, diody przycisków “1”
i “2” migają  w kolorze białym. Jeśli w ciągu 25 minut nie zostanie użyty którykolwiek z przycisków,
nastąpi automatyczne wyłączenie systemu.
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Podstawowe elementy systemu:
• Pompa wodna HydroAir 680W
• System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W
Maksymalny pobór mocy: 695 W

1. Włączanie, wyłączanie i regulacja masażu wodnego.
System wodny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system automatycznie
uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne użycie przycisku
“1” powoduje zmianę natężenia masażu wodnego począwszy od najniższego aż do najwyższego.
Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią barwę podświetlenia
przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc - kolor pomarańczowy, maksymalna moc
- kolor czerwony). Aby wyłączyć system wodny należy wcisnąć i przytrzymać przycisk “1” przez
około 2 sekundy
2. Włączanie i wyłączanie systemu oraz regulacja jasności Chromoterapii RGB Power Led.
Naciśnięcie przycisku “2” powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane jest to
podświetleniem przycisku “2” w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku “2” powoduje
zmianę natężenia oświetlenia od stopnia najwyższego do najniższego. Przytrzymanie przycisku
“2” przez około 2 sekundy powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.
3. Wybór koloru i programu Chromoterapii.
Naciśnięcie przycisku “3” powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych
kolorów oświetlenia. Przytrzymanie przycisku “3” przez około 2 sekundy aktywuje program
automatycznej Chromoterapii Complex, co sygnalizowane jest mruganiem przycisku. Program
Complex zmienia kolorystykę oświetlenia w sposób automatyczny. Ponowne naciśnięcie
przycisku “3”  powoduje wyłączenie programu automatycznej Chromoterapii i przejście do
ręcznej zmiany koloru oświetlenia.
Wskaźnik niskiego poziomu wody
Systemy Actima Joy wyposażone są we wskaźnik niskiego poziomu wody. W momencie gdy nie
ma odpowiedniej ilości wody w wannie, przy próbie uruchomienia masażu, diody przycisków “1” i
“2” migają  w kolorze białym. Jeśli w ciągu 25 minut nie zostanie użyty którykolwiek z przycisków,
nastąpi automatyczne wyłączenie systemu.
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Podstawowe elementy systemu:
• Pompa wodna HydroAir 680W
• Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 W
• System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W
Maksymalny pobór mocy: 1495 W

1. Włączanie, wyłączanie i regulacja masażu wodnego.
System wodny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system automatycznie
uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne użycie przycisku
“1” powoduje zmianę natężenia masażu wodnego począwszy od najniższego aż do najwyższego.
Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią barwę podświetlenia
przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc - kolor pomarańczowy, maksymalna moc
- kolor czerwony). Aby wyłączyć system wodny należy wcisnąć i przytrzymać przycisk “1” przez
około 2 sekundy
2. Włączanie, wyłączanie i regulacja masażu powietrznego.
System powietrzny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system
automatycznie uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne
użycie przycisku “2” powoduje zmianę natężenia masażu powietrznego począwszy od najniższego
aż do najwyższego. Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią
barwę podświetlenia przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc pomarańczowy,
maksymalna moc - kolor czerwony). Aby wyłączyć system powietrzny należy wcisnąć i
przytrzymać przycisk “2” przez około 2 sekundy
3. Sterowanie systemem Chromoterapii RGB Power Led
Naciśnięcie przycisku “3” powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane
jest to podświetleniem przycisku “3” w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku “3”
powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych kolorów oświetlenia. Kolejne
naciśnięcie przycisku “3” aktywuje program automatycznej Chromoterapii Complex, co
sygnalizowane jest mruganiem przycisku. Program Complex zmienia kolorystykę oświetlenia
w sposób automatyczny. Ponowne naciśnięcie przycisku “3”  powoduje wyłączenie programu
automatycznej Chromoterapii i przejście do ręcznej zmiany koloru oświetlenia. Przytrzymanie
przycisku “3” przez około 2 sekundy powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.
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Automatyczne osuszanie systemu powietrznego
Cykl osuszania rozpoczyna się podczas wypuszczania wody z wanny i trwa około 20 minut. W czasie
oczekiwania na włączenie dmuchawy powietrznej diody podświetlające przyciski “1” i “2” pulsują w
kolorze czerwonym. Osuszanie można przerwać w dowolnej chwili przytrzymując przycisk “2” przez
około 2 sekundy. W celu zachowania higieny wanny nie zaleca się przerywania procesu osuszania.
Istnieje możliwość ręcznego włączenia osuszania, w dowolnej chwili przytrzymując przycisk “2”
przez około 4 sekundy. Po zakończeniu procesu osuszania sterowanie wanny zostaje automatycznie
wyłączone
Wskaźnik niskiego poziomu wody
Systemy Actima Joy wyposażone są we wskaźnik niskiego poziomu wody. W momencie gdy nie
ma odpowiedniej ilości wody w wannie, przy próbie uruchomienia masażu, diody przycisków “1” i
“2” migają  w kolorze białym. Jeśli w ciągu 25 minut nie zostanie użyty którykolwiek z przycisków,
nastąpi automatyczne wyłączenie systemu.
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Usuwanie drobnych usterek

Usterka
Nie działa żaden z
systemów

Przyczyna
Odcięty dopływ prądu

Chwilowy zanik lub
spadek napięcia w sieci

Pompa nie włącza się
lub zatrzymuje się
podczas pracy

Niewystarczająca ilość
wody w wannie

Pompa działa lecz
nie pompuje wody lub
pompuje ją nierównomiernie.

Pompa nie została
odpowietrzona
Nie wystarczająca ilość
wody w wannie
Zamknięty wypływ
powietrza z dysz na
dnie wanny

Dmuchawa powietrzna
wyłącza się po
krótkim czasie.
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Sposób usunięcia usterki
Włączyć prąd, sprawdzić bezpieczniki w
pomieszczeniu, sprawdzić podłączenie wanny
do sieci.
Odłączyć wannę od sieci zasilającej na
około 3 min. (bezpiecznikiem lub sieciowym
włącznikiem głównym). System powróci do
ustawień fabrycznych.
Dolać wody do wanny lub odłączyć
wannę od sieci zasilającej na około 3 min.
(bezpiecznikiem lub sieciowym włącznikiem
głównym). System powróci do ustawień
fabrycznych.
Dolać wody do wanny.

Wykręcić dysze powietrzne i oczyścić otworki
w dyszy z ewentualnych zabrudzeń.

Chwilowe wyłączenie
pompy w czasie kąpieli

Falowanie wody spowodowało błędny odczyt
czujnika poziomu wody
(niskiego stanu wody)

Poczekać na uspokojenie się poziomu wody
– następnie ponownie uruchomić system. W
przypadku ponownego wyłączenia się funkcji
należy dolać wody do wanny.

Inne usterki

Błędy oprogramowania

Odłączyć wannę od sieci zasilającej na
około 3 min. (bezpiecznikiem lub sieciowym
włącznikiem głównym). System powróci do
ustawień fabrycznych.

Uwaga!:
Podczas występowania w sieci zasilającej szybkich stanów przejściowych (zakłócenia impulsowe)
może nastąpić: wyłączenie wanny lub skasowanie zaprogramowanych i w tym momencie
działających ustawień sterownika lub zmiana nastawionego trybu pracy sterownika i aktualnego
trybu pracy wanny. Normalną pracę wanny można przywrócić poprzez ponowne załączenie
poszczególnych funkcji przeznaczonymi do tego przyciskami.
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