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PĂTRUNDE IN LUMEA MSPA 

Bun venit,  

Vă mulțumim că ați ales MSpa și pentru încrederea acordată brandului nostru. Credem cu tărie că vă veți bucura de 
beneficiile aduse de utilizarea produselor MSpa pentru mulți ani. Pentru a va ghida in prima voastră experiența cu 
MSpa, suntem încantați să va prezentăm manualul cu instructiuni. Vă rugăm sa citiți cu atenție manualul cu instrucțiuni 
înaintea instalarii si utilizarii produsului pentru prima data. 

Suntem bucuroși să vă primim in familia Mspa si asteptăm cu nerăbdare să vă împărțim întregul spectru al experientei 
noastre. 

Bucurați-vă de MSpa-ul dumneavoastră!  

 

       Scanați codul QR pentru a accesa website-ul oficial MSpa 
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MASURI DE SIGURANTA 

Pentru siguranța dumneavoastă și a produsului, asigurați-vă că urmați măsurile de siguranță de mai jos. Nerespectarea 
instrucțiunilor poate duce la vătămări serioase, pagube materiale sau moarte. Instalarea sau utilizarea 
necorespunzătoare vor anula garanția.  

CITEȘTE, ÎNȚELEGE ȘI URMEAZĂ TOATE INSTRUCTIUNILE                                   
PĂSTREAZĂ MANUALUL PENTRU REFERINȚE VIITOARE  

• Risc de înecare accidentală. Trebuie acordată o atenție deosebită prevenirii accesului neautorizat al copiilor. 

• Risc de înecare. Verificați periodic capacul spa-ului pentru scurgeri, uzura prematură și rupere, deteriorare sau 
semne de deteriorare. Nu folosiți niciodată un capac uzat sau deteriorat deoarece nu oferă nivelul de protecție 
necesar pentru a împiedica accesul nesupravegheat la spa de către un copil. 

• Risc de înecare. Încuiați capacul spa-ului dupa fiecare utilizare.  

• Risc de accidentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de agentul de service 
sau de persoane calificate cu cablu original, pentru a evita pericolul.  

• Risc de electrocutare. Nu permiteți folosirea aparatelor electrice, cum ar fi telefonul, radioul sau televizorul, la o 
distanță de 1,5 metri de spa.  

•  Risc de electrocutare. Nu utilizați spa-ul în condiții de ploaie, tunete sau fulgere. 

• Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu utilizați un cablu cu prelungitor, cronometre, adaptoare sau conectori 

de conversie pentru a conecta unitatea la sursa de alimentare electrică. Asigurati alimentarea electrica de la o 

priză corespunzător localizată. 

• Spa-urile mobile și piscinele cu elemente de încălzire încorporate trebuie să fie conectate la o priză de 

alimentare cu impamantare și la un cablu de alimentare prevăzut cu ștecher și  cu PRCD (siguranta 

diferentiala) cu un curent de declanșare de 10 mA. 

• Componente care conțin piese în mișcare, exceptând componentele cu o o tensiune extrem de scăzută care nu 

depășește 12V, trebuie să fie inaccesibile ocupanților din spa. 

• Piesele care încorporează componente electrice, cu excepția dispozitivelor de comandă de la distanță, trebuie 

să fie amplasate sau fixate, astfel încât să nu poată cădea în spa.   

• Instalația electrică trebuie să îndeplinească cerințele sau standardele locale. 

PERICOL ! 

AVERTISMENT ! 
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• Cablul controlerului trebuie să fie depozitat corespunzător la buzunarul lateral atunci când nu este utilizat pentru 

a proteja controlerul de la cădere sau de alți factori. 

• Aparatul poate fi utilizat de copiii de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale 

reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire 

la utilizarea aparatului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu se pot juca cu 

aparatul. Curățarea și întreținerea spa-ului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. 

• Pentru a reduce riscul de vătămare, nu lăsați copiii aproape de acest produs decât dacă sunt supravegheați 

îndeaproape în orice moment. 

• Pentru a reduce riscul înecării copiilor, supravegheați copiii permanent, de fiecare dată. Atașați și blocați 

capacul spa-ului după fiecare utilizare. 

• Asigurați-vă că podeaua este capabilă să susțină greutatea spa-ului umplut cu apa, pe care o puteți găsi din 

specificatiile tehnice. Calculați greutatea totala, compusa din greutatea spa-ului gol, masa apei de umplere si 

greutatea utilizatorilor. 

• Un sistem de drenaj adecvat trebuie să fie prevăzut în jurul spa-ului pentru a face față excesului de apă si 

revarsarii acesteia. 

• Pentru a reduce riscul de accidentare: 

a) Temperaturile scăzute ale apei sunt recomandate copiilor mici și când spa-ul este folosit mai mult de 

10 minute. Pentru a evita posibilitatea hipertermiei (stresului termic), se recomandă ca temperatura medie a 

apei din bazinul spa să nu depășească 40 ° C (104 ° F). 

b) Deoarece temperatura excesivă a apei are un potențial ridicat de a provoca leziuni fetale în primele luni de 

sarcină, gravidă sau posibil gravidă, femeile gravide ar trebui să limiteze temperatura apei la 38 ° C (100 ° F). 

 c) Înainte de a intra în spa sau cada cu hidromasaj, utilizatorul trebuie să măsoare temperatura apei cu un 
termometru precis, deoarece toleranța dispozitivelor de reglare a temperaturii apei variaza. 

d) Utilizarea alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor înainte sau în timpul utilizării spa-ului poate duce la 

pierderea cunostintei cu posibilitatea de înec. 

         e) Utilizarea alcoolului, drogurilor sau medicamentelor poate crește foarte mult riscul de hipertermie fatală în spa-

uri.  

            f) Cauzele și simptomele hipertermiei pot fi descrise după cum urmează: Hipertermia are loc atunci când 

temperatura internă a corpului atinge o temperatura mai mare de 37 ° C(96° F). Simptomele hipertermiei includ o 

creștere a temperaturii interne a corpului, amețeli, letargie, somnolență și leșin. Efectul hiperemiei include lipsa de 

percepție a căldurii; nerecunoașterea necesității de a ieși din spa; necunoașterea pericolului iminent; afectarea fetală la 

femeile gravide; incapacitatea fizică de a ieși din spa; și pierderea constintei ducând la pericolul de înec. 

g) Persoanele obeze sau persoanele cu antecedente de boli de inima, tensiune arteriala scazuta sau ridicata, 

probleme cu sistemul circulator sau diabet trebuie sa consulte un medic inainte de a folosi spa-ul. 
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h) Persoanele care utilizează medicamente ar trebui să consulte un medic înainte de a folosi spa-ul deoarece 

unele medicamente pot induce somnolență în timp ce alte medicamente pot afecta frecvența cardiacă, tensiunea 

arterială și circulația. 

 i) Consultați un medic înainte de utilizare dacă sunteți gravidă, diabetică, în stare de sanatate precară sau 
sunteți sub îngrijire medicală.  

• Persoanele cu boli infecțioase nu trebuie să utilizeze un spa sau o cadă cu hidromasaj. 
 

• Pentru a evita accidentele ieșiți sau intrați cu precauție din spa sau cada cu hidromasaj. 
 

• Temperatura apei ce depășește 42° C poate fi dăunătoare pentru sănătatea dumneavoastra. 
 

• Nu folosiți niciodată spa-ul sau cada cu hidromasaj singur sau permiteti altor oameni sa foloseasca spa-ul singuri. 
 

• Nu folosiți cada cu hidromasaj sau spa-ul dupa un exercițiu sau efort fizic solicitant. 

• Căldura de la spa împreună cu alcoolul, drogurile sau medicamentele pot provoca pierderea conostinței. 

• Iesiți imediat dacă va simțiți inconfortabil sau sunteți amețit sau adormit. Căldura spa-ului poate provoca hipertermie 
și inconștiență.  

• Nu puneți spa-ul sub temperatura de 0 °C (32 °F), pentru a evita înghețarea dacă există încă apă în piscină. Este util 
să puneți un covoraș de barieră termica temporară între bazinul spa și pământ. Se poate utiliza, de asemenea, un 
preș similar, care este fabricat din material spumant sau alte materiale cu funcție de barieră la cald. Nu porniți spa-ul 
când apa este înghețată. 

 

• Nu turnați si nu umpleți niciodata cu apă cu o temperatură mai ridicată de 40° C direct in spa. 
 

• Întotdeauna scoateți din priză înaintea mutării, curățării, verificării sau înaintea efectuării modificarilor produsului. 
 

• Nu sariți sau faceți scufundări in spa sau orice bazin cu apă joasă. 
 

• Nu puneți deasupra spa-ului cabluri sau aparate electrice sau electronice in timpul utlizării. 
 

• Nu îngropați firele electrice. Poziționați cablul electric într-un loc unde nu poate fi deteriorat de mașini de tuns iarba de 
orice fel sau alte echipamente similare. 

 

• Nu încercați sa scoateti din priza spa-ul in timp ce va aflati înauntru sau sunteți uzi pe mâini. 
 

• Nu utilizați spa-ul dacă este deteriorat și/sau funcționarea sa este defectuoasă în orice mod. Contactați centrul de 
service al distribuitorului autorizat MSpa pentru ajutor suplimentar. 

 

• Țineți animalele de companie sau de orice fel, departe de spa pentru prevenirea deterioriarilor. 
 

• Nu adăugați uleiuri de baie sau sare de baie in apa spa-ului. 
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• Pentru mentinerea apei curate, adăugați periodic substanțele chimice dezinfectante in apa din spa, nu apa in 

substanțele chimice. Adăugarea apei in substanțele chimice poate provoca evaporatii puternice sau reacții violente și 

pulverizare chimică periculoasă. 

• Pentru apa deja folosită, goliti spa-ul din timp sau utilizați substanțe chimice pentru curățare. De obicei, se 

recomandă să se golească și să se umple spa-ul cu apă curată la fiecare 3-5 zile. 

• Utilizați kit-ul de substanțe chimice MSpa pentru dezinfectare in concordanță cu instrucțiunile producătorului sau 
substante pentru dezinfectarea apei din piscine de la producatori consacrati. 

 

• Nu lăsați sau nu instalați spa-ul la o temperatură mai mică de 4°C dacă încălzitorul nu funcționează 
 

• Intrați și ieșiți mereu cu precauție și încep din spa sau cada cu hidromasaj. Aveți grija la podeaua udă. 

• Pentru a preveni stricarea pompei, nu porniți niciodată spa-ul decat dacă este umpluta până la linia minima de 

umplere a apei. 

•  Plasați spa-ul sau cada cu hidromasaj numai pe un teren pregătit, care poate rezista cerințelor de încărcare a 

pardoselii de catre spa, apa cu care este umplut si greutatea utilizatorilor. 

 

• Nu lăsați spa-ul gol pentru perioade lungi de timp. Se va scurge bine apa din cuva dacă nu este folosită pentru o 
perioadă lungă de timp. Nu expuneți spa-ul la soare direct. Verificați regulat înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați 
spa-ul sau opriți-l după utilizare. 

 

• Îndepartați capacul spa-ului in timpul utilizarii funcției “Bubbles”. 
 

• Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea inadecvată a decuplării termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-
un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod 
regulat de către utilitați. 

 

• Consultați capitolul relevant pentru detalii privind curățarea și alte lucrări de întreținere. 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE ! 
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Avertisment: Nivelurile de protecție în diferite zone, fata de apa sunt diferite. A se vedea si respecta 

diagrama de mai jos. ( Normele de instalare trebuie sa respecte IEC 60364-7-702)  

 

 

NOTĂ - Dimensiunile zonei măsurate sunt limitate de pereți și partiții fixe.  
 
 
 

Zone Descrierea zonelor 

 

Zona 0 

Zona 0 este interiorul bazinului, incluzând orice adâncime în pereții sau 
podelele acestuia. 

 

 

 

Zona 1 

Zona 1 este limitată de: 

• Zona 0 

• Un plan vertical situat la 2 m de la marginea bazinului. 

• Podeaua sau suprafața care se așteaptă să fie ocupată de persoane. 

• Planul orizontal situat la 2,5 m deasupra podelei sau a suprafeței apei. 

 

 

 

Zona 2 

Zona 2 este limitată de: 

• Un plan vertical extern la 1.5m fata de zona 1 și cel anterior. 

• De podeaua sau suprafața destinată ocupării de către persoane. 
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SPECIFICAȚII 

BUBBLE SPA 

Model No. / Code Forma Capacitatea 

Locurilor 

Capacitatea 

Apei 

Dimensiuni 

Exterioare 

Dimensiuni 

Interioare 
Înalțime Greutate 

gol 

C-MO049 Mono Rotund      
4   

720Ltr 

(190gal) 
Ø1.53m (60”) Ø 1.43m (56”) 0.65m 34.5kg  

C-MO069 Mono Rotund               
6    

930Ltr 

(245gal) 
Ø1.73m (68”) Ø1.63m (64”) 0.65m 37.0kg 

 

 

 

 

 

SPECIFICATII TEHNICE C-MO049 / C-MO069 

Sistemul de Control 
220-240V/50Hz 

Putere Totala 2300W 

Putere Încalzitor 1500W 

Suflanta pentru bule aer 
3 Nivele (Nivelul 1:300W, Nivelul 2:500W, Nivelul 3:720W) 

Pompa de Filtrare 
12V/60W 

Generator de Ozon Integrat 5.5W 30-50mg/Hr 
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PREZENTAREA PRODUSULUI  

 

Conținutul Pachetului 

 

NOTĂ: Desenele sunt doar pentru scopuri ilustrative. Produsul real poate varia. Nu sunt desenate la scară. 
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NOTĂ: Atunci când comandați piese de schimb, menționați numărul modelului și numerul de serie al piesei de schimb 

 

PREGĂTIRE ȘI INSTALARE PENTRU PRIMA UTILIZARE 

Pregatirea locului de amenajare si cerinte 

 SPA-ul poate fi instalat in interior si exterior in 15 minute de o singura persoana. Este destinat numai uzului 
rezidential. 

 SPA-ul trebuie instalat pe o suprafata plana si dreapta care sa poate sustina sarcina maxima, umplut cu apa si 
la grad maxim de ocupare.  

 Asigurați-vă că zona este liberă de orice obiecte ascuțite sub sau în jurul spa-ului. Neuniformitatea suprafețelor 
necorespunzătoare poate deteriora spa-ul și poate anula garanția. Nivelati suprafața înainte de a instala si 
umple spa-ul cu apă. 

 Asigurați un sistem adecvat de drenare în jurul spa-ului pentru a face față apei de ploaie și stropilor. 

 Asigurați-vă că există spațiu suficient în jurul spa-ului pentru a avea acces complet la echipamentul spa pentru 
întreținere si service. 

 

Cerințe suplimentare pentru instalarea în interior 

• Verificați dacă podeaua poate suporta greutatea completă a spa-ului cu numărul total de ocupanți. Consultați un 
antreprenor calificat sau un inginer de rezistenta pentru a verifica cerința. 

• Asigurați-vă că podeaua este rezistentă la apă și oferă o suprafață antiderapantă. Nu instalați spa-ul pe un covor de 
orice alt material care ar putea fi deteriorat de umiditate. 

• Umiditatea este un efect secundar natural al instalarii spaului in interior. Camera trebuie să fie adecvată pentru a 
permite umezelii să fie evacuate. Instalați un sistem de ventilare pentru a preveni umiditatea excesivă si a 
condensului în cameră. 
 
 

NR. REF. DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE CANT. 

A Acoperitoare SPA gonflabila cu prindere cu chingi de corpul spa-ului 1 

B Cada SPA 1 

C Cutie de comanda cu echipamentele electrice rezistenta la stropire, telecomanda 
cu fir si capac intermediar cu forma U 

1 

D Pompa manuala pentru umflare SPA, cu furtun, manometru si ventil 1 

E Covor izoterm din spuma  / polistiren 9 

F Cartus filtrant 2 

G Adaptor ventil de golire apa din SPA 1 

H Cheie service pentru stuturi de intrare si iesire 1 

I Cheie service pentru ventilul de umflare 1 

J Kit pentru reparatii 1 

K DVD cu instructiuni tehnice 1 
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Cerințe suplimentare pentru instalarea în exterior 

• Asigurați-vă că instalați spa-ul pe o suprafață fermă si rigidă, plană și netedă, care este suficient de puternică pentru 
a susține greutatea completă a spa-ului plin și a numărului maxim de ocupanți. 

• Nu instalați spa-ul pe iarbă sau direct pe pământ, deoarece acest lucru crește cantitatea de asperitați care intră în 
corpul spa-lui și poate deteriora podeaua spa-lui. 

• Nu lăsați cada spa expusă la radiația directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp. 

• Dacă este posibil, instalați și să lăsați spa-ul la o temperatură de cel puțin 4°Celsius, iar apa din interiorul sistemului 
de circulație, pompa și conductele nu vor îngheța. Puneți un covor izoterm pentru conservarea căldurii apei între 
fundul bazinului și sol pentru a preveni pierderea de căldură din partea inferioară a spa-ului și pentru a asigura o mai 
bună păstrare a căldurii. 

 
 
 
Testari PRCD (intrerupator diferential cu indicator) – Spa-ul necesitata alimentare electrica prin siguranța 
diferențială. Se recomanda testarea echipamentului inainte de fiecare folosire.  

AVERTISMENT ! 

Risc de soc electric: acest produs este livrat cu un PRCD la capatul cablului de alimentare electrica, care 
trebuie testat înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați spa-ul dacă PRCD-ul nu funcționează corect. 
Deconectați cablul de alimentare până când defecțiunea a fost identificată și corectată. Contactați un 
electrician autorizat pentru a remedia defecțiunea. Nu există componente care să poată fi inlocuite în 
interiorul PRCD. Deschiderea  PRCD va anula garanția. 

1. Introduceți ștecherul în priză. 

2. Apăsați butonul RESET de pe PRCD. Indicatorul devine roșu. 

3. Apăsați butonul TEST de pe PRCD. Culoarea roșie de pe indicator sau afisajul de pe telecomanda* trebuie să 

dispară. Altfel, PRCD este defect. Nu folosiți spa-ul. Contactați un electrician calificat pentru a remedia defecțiunea. 

4. Apăsați din nou butonul RESET de pe PRCD. Indicatorul sau afisajul de pe telecomanda* ar trebui să devină roșu. 

Dacă da, spa-ul este gata de utilizare. 

* - in functie de anul de fabricatie a spa-ului 

 

 
Unitatea de control spa sa fie conectată la centura echipotențiala de impamantare  

Un electrician calificat trebuie să conecteze unitatea de comandă spa la centura echipotentiala de impamantare folosind 
un conductor de cupru de 1,5 mm2 minim. 
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INSTALAREA SPA-ULUI 

Mutați întregul pachet in zona destinata instalarii. Deschideți cutia cu grijă, deoarece poate fi folosita pentru a stoca spa-ul în 

timpul depozitării pe termen lung sau când nu este utilizat. 

Așezați toate piesele pe sol și asigurați-vă că sunt toate. (* Pentru o parte lipsă sau deteriorată, contactați serviciul de clienti 

Mspa sau distribuitorul autorizat). 

1. Puneti cele 9 bucati de covoras izoterm si conectati-le intre ele. Acest covoras asigura protectia SPA-ului la baza 
si limiteaza pierderile de caldura catre pardoseala. Este necesara o suprafata neteda, perfect orizontala, fara 
asperitati.. 

2. Puneti Spa-ul pe covoras.  Asigurați-vă că spa-ul este în pus cu fata in sus si racordurile in directia dorita. 

 

3. Asezati si conectati panoul de control in pozitia corectă. (verificati sa existe o-ringuri de etansare la fiecare 

conexiune) 

 

4. Deșurubați capacul supapei și asigurați-vă că pinul central al supapei se află în poziția "UP". Dacă este în poziție 
"DOWN", apăsați pe pinul ventilului și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până când se deschide. 
5. Atașați manometrul și furtunul pompei la pompă și asigurați-l bine. Conectați duza pompei la recipientul supapei de 
pe corpul spa-ului și strângeți-l în sensul acelor de ceasornic. 
6. Începeți pomparea aerului în cada SPA prin glisarea pistonului pompei în sus și în jos, umflați până ajungeți la 
presiunea necesara de 12-15 PSI (0,85 – 1,05 bar). În caz contrar, corpul spa nu va fi complet umflat. 
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Nu umpleți spa-ul peste nivelul maxim. Daca aveți posibilitatea se recomandă umplerea spa-ului cu apă călduță pentru 

încălzire mai rapidă și economie de energie. 

    AVERTIZARE: 

• Nivelul apei trebuie să atingă linia Minimă de apă, dar să nu depășească linia Maximă pentru a evita 

defectarea pompei. 

• Nu vărsați niciodată apă cu o temperatură mai mare de 40 ° C (104 ° F) direct în spa. 

• Pentru a evita defectarea sistemului de control, nu porniti si operați spa-ul până când apa nu atinge linia 

Minimă.  

 

7.3 Verficati tuburile de conexiune si asigurati-va ca nu sunt scurgeri de apa . 

Acoperiti cu capacul in forma de “U”. 

7.4 Desfaceti si sezați acoperirea gonflabila pentru umflare pe o suprafata 
curata, fara asperitati. (Mențineți supapa și print-ul spre exterior) 
7.5 Umflați acoperirea cu ajutorul pompei de mână. 
7.6 Așezați acoperirea peste cada spa, pozitionati corect intre chingile de pe 
acoperire si spa și introduceți catarama în catarama care este atașată pe cada spa. 

 

Operațiunea de blocare a capacului cu catarame  
      Blocați catarama 

• Introduceți catarama de pe covorul de la sol în catarama capacului spa-
ului, până când auziți un sunet de “click”  

      Deblocați catarama 

• Prindeți ambele laturi ale cataramei încuiate și apăsați în același timp 
punctul rotund din centru. Apăsați în jos butonul central și eliberați 
încuietoarea. 

 
7.7 Porniți încălzitorul din telecomanda cu fir a spa-ului, consultați secțiunea "Funcționarea telecomenzii cu fir”. 
Temperatura maximă de încălzire este de 42°Celsius. Ritmul de încălzire orară este de aproximativ   
1.5-2°Celsius pentru spau-rile de 4 persoane si 1.2-1.8° Celsius pentru cele de 6 persoane. 
Ritmul de incalzire depinde de temperatura aerului, a pardoselii si a apei din spa. 
8. Puneti capacul de protectie la stropii de apa peste cutia de comanda, in caz de vreme ploioasa. 

7. Umplerea spa-ului cu apă 
7.1 Verificați dacă marcajul spa-ului este în zona 

selectată și orientați supapa de evacuare a apei spre o 

zonă adecvată de scurgere înainte de umplere. 

7.2 Umpleți cuva spa-ului cu apă proaspătă la un nivel 
între linia minimă și maximă marcată pe interiorul 
peretelui spa. 
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UTILIZAREA TELECOMENZII CU FIR 

 

Afișarea temperaturii: apăsați butonul RESET de pe PRCD (detector curenti electrici reziduali) amplasat pe 

cablul de alimentare, citiți temperatura curentă pe ecranul telecomenzii. 

Butonul de încălzire: Apăsați butonul HEATER (incalzire) pentru a porni sau opri încălzirea.                             

Filtrul va funcționa automat timp de 15 secunde pentru a testa starea de lucru după pornirea funcției 

HEATER(incalzire). Dacă nu există nici o anomalie, încălzitorul va continua să funcționeze până când 

temperatura apei va atinge valoarea setată. Când temperatura apei scade sub temperatura setată, încălzitorul 

se va reporni pentru a încălzi automat apa. Daca butonul HEATER(incalzire) afișează roșu înseamnă că 

sistemul de încălzire este activat. Daca butonul HEATER (incalzire) afișează verde înseamnă că sistemul este 

în repaus și menținând apa la temperatura setată. 

Buton de filtrare: Apăsați butonul FILTER(de filtrare) pentru a activa / dezactiva funcția. Lumina butonului 

FILTER se aprinde verde când este activată.                                                                                                      

NOTĂ: Filtrarea nu poate fi oprită când este activată funcția Heating (încălzire). Când funcția de încălzire este 

oprită, filtrarea va fi oprită după 30 de secunde. Funcția de filtrare poate fi activată separat.                                                                                                                                              

NOTĂ: Sistemul de auto-filtrare este activat automat la fiecare 4 ore. 

Butonul pentru bule BUBBLE: se poate ajusta între cele 3 nivele de putere. Puterea implicită de masaj cu bule 
este la nivelul 2 (500W). Apăsați din nou butonul BUBBLE, trecând la nivelul 3 (720W). Apăsați din nou pentru 
a activa nivelul 1 (300W). Pentru a opri funcția, apăsați butonul BUBBLE timp de 3 secunde.                                                                                                                                           

NOTĂ: Funcția de masaj cu bule va fi oprită automat după fiecare 20 de minute pentru preocuparea în materie 

de siguranță. Nu poate fi operat în decurs de 10 minute după oprirea ei. 
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Butoanele de reglare UP / DOWN: Apăsați butonul UP(sus) sau DOWN(jos), iar pe ecran apare temperatura 

de setare. Re-setați temperatura într-un interval de 3 secunde. În caz contrar, modul de setare a temperaturii 

se va încheia automat. Dacă alt buton este apăsat în timpul setării, setarea se va opri și temperatura curentă 

DOWN(jos) afișată pe ecran este confirmată.                                                        

Nota: Temperatura implicita setata din fabrica este de 40° Celsius (destul de ridicata, este recomandata 

temperatura de 36° Celsius). Temperatura poate varia de la 20-42° Celsius.                                                                                                                                            

Blocarea telecomenzii: Apăsați butonul UP(sus) și DOWN(jos) simultan timp de 3 secunde, soneria va suna 

de 3 ori, ceea ce înseamnă că telecomanda este blocată. În acest mod, nici o funcție nu va fi activată dacă 

butonul respectiv este apăsat. Apăsați butoanele UP și DOWN în același timp din nou timp de 3 secunde 

pentru a debloca telecomanda. 

Butonul temporizator TIMER: Apasati butonul TIMER pentru a intra in meniul presetat inteligent din fabrica. 
Prin apasarea butoanelor UP sau DOWN puteti seta si porni incalzirea automat cu pana la 99 de ore. Setarea 
TIMER este confirmata dacă nu mai există o operațiune în mai mult de 3 secunde sau apăsați din nou butonul 
TIMER. Incalzitorul electric va începe să funcționeze după orele de setare actuale. De asemenea, ora de 
setare poate fi modificată prin introducerea modului de presetare din nou. Lumina butonului TIMER clipește 
verde când este activată. 
Anulare: Apăsați butonul TIMER timp de 3 secunde pentru a anula presetarea. 

NOTĂ: Funcția de presetare nu poate fi activată în timpul procesului de încălzire. Modul de presetare se va 

termina, de asemenea, odată ce funcția de încălzire este activată sau după ce spa-ul se repornește. 

 

Butonul de variatie intre grade Celsius/Fahrenheit: Temperatura poate fi afisata in grade Celsius sau 
Fahrenheit.   

Buton ozonificator Ozone: Activați butonul Ozone. Pictograma Ozon arată verde atunci când funcția Ozon 
este activată. Pentru siguranta utilizatorilor din apă, ozonatorul nu poate fi acționat în același timp cu funcția 
Bubble. Ozonatorul va fi oprit automat după o operație de 2 ore. Productia ozonului este de 30-50mg/Hg.                                                                                       

ATENȚIE: Vă rugăm să nu utilizati spa-ul când functia Ozone este pornita. Ozonificatorul nu va funcționa 
atunci când spa-ul nu are apă sau când butonul Bubble este pornit. 

Curățarea sau înlocuirea cartușului de filtrare: Când butonul pentru filtrare clipeste in culoare roșie (daca 
funcția Filtrare este oprită) sau clipeste alternativ roșu și verde (daca funcția Filtrare este activată) cartusul 
filtrant trebuie curatat (decolmatat) sau inlocuit. După aceea, apăsați butonul Filtrare timp de 3 secunde pentru 
a șterge avertismentul. 

 
IMPORTANT: Următoarele condiții vor duce la încălzirea lentă a apei 

• Temperatura ambientala este mai mica de 10° Celsius. 

• Viteza vantului de afara este peste 3.5 m/s (8 mph). 

• Functia de bule cu aer este activata cand incalzirea este pornita. 

• Spa-ul nu este acoperit corect cand incalzirea este pornita. 
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DIAGRAMA CODURILOR DE ERORI 

LED READING CAUZA SOLUTIA 

E0 

Temperatura apei este mai mică de 0 °C sau 
depășește 55 °C (131° F) 

Schimbati apa sau contactati departamentul de 
service al distribuitorului autorizat MSpa. 

Defecțiune a senzorului de temperatură 

E1 

Defectiunea senzorului de presiune Contactati departamentul de service al 
distribuitorului autorizat.MSpa. 

Defectiunea filtrului 

Nivelul apei nu atinge linia de MINIM Adaugati apa peste linia de volum minim. 

 

ÎNTREȚINEREA APEI ȘI CHIMICALE 

Intretinerea apei 

Proprietarul spa-ului trebuie să verifice în mod regulat și să mențină în mod regulat apa din spa (în fiecare zi, dacă este 
necesar). Adăugarea de dezinfectanți sau alte substanțe chimice va opri dezvoltarea bacteriilor și virușilor prezenți în 
apa de spa. Menținerea unui echilibru chimic adecvat al apei prin utilizarea adecvată a dezinfectanților este cel mai 
important factor în maximizarea vieții și aspectului spa-ului, precum și asigurarea unei ape curată, sănătoasă și sigură. 
Tehnica adecvată este importantă pentru testarea apei și pentru tratarea apei din spa. Consultați distribuitorul autorizat 
MSpa pentru întrebări legate de chimicale, dezinfectare, kitul de testare și proceduri de testare. 

 ATENTIE: 

• Urmați mereu indicatiile producatorilor de produse chimice și avertismentul privind  sănătatea si pericolul 

• Nu adaugati chimicale in timpul utilizarii spa-ului. Acestea poate irita pielea si ochii. 

• Soluțiile concentrate de clor pot deteriora cada spa. Utilizarea necorespunzătoare a produselor chimice va anula 
garanța. 
 

Întreținerea apei și a cartușului din Spa 
Protejați toți ocupanții spa de la posibilele boli legate de apă menținând apa curată și dezinfectată. Intotdeauna practica 
igiena buna. Pentru a asigura calitatea adecvată a apei spa-ului, urmați aceste proceduri: 
1. Inspectați și curățați cartușul de filtrare după fiecare utilizare și schimbați cartușul de filtrare după ce acesta 

funcționează continu timp de 150 de ore sau după ce ați văzut pe telecomanda avertizarea de curățare. 

• Deșurubați ansamblul cartușului de pe peretele cazii spa și scoateți cartușul rotind-l în sens antiorar / contrar 
acelor de ceasornic (Fig.1.1) 

• Utilizați un furtun de grădină pentru a clăti cartușul. Dacă cartușul rămâne murdar și decolorat, acesta trebuie 
înlocuit. Țineți cartușele de rezervă la îndemână (Fig.1.2). Există două cartușe de filtrare din pachetul 
original. Unul este pentru utilizare, celălalt este de rezerva. 

• Reinstalați cartușul curat sau de rezervă înapoi pe peretele cazii spa, dar îl rotiți în sensul orar / al acelor de 
ceasornic. (Fig.1.3) 
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2.   Daca nu filtrati, ozonificati si tratati cu clor / dezinfectant apa din spa, aceasta trebuie schimbata la fiecare 4-

5 zile, depinde de utilizarea spa-ului si temperatura apei. Temperatura ridicata a apei favorizeaza dezvoltarea 
microorganismelor.  Pentru instrucțiuni, consultați  "Curățarea, scurgerea și stocarea”. 

 
3.   Utilizați substante de tratare apa pentru piscine si spa-uri,  pentru a menține echilibrul adecvat al apei. 

Distrugerile provocate de utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice și gestionarea defectuoasă a 
apei din spa nu sunt acoperite de garanție. Consultați-vă cu distribuitorul local pentru spa sau piscină 
pentru mai multe informații despre utilizarea produselor chimice. 

 
4. Toți ocupantii cazii trebuie să facă duș înainte de a intra în spa. Nu 

utilizați produse de îngrijire a pielii sau produse de protecție solară 
în timpul utilizării spa-ului. 

5. Când intrarea sau evacuarea spa este înfundată cu murdărie, 
utilizați Cheia de service pentru a verifica problema și curățați 
orificiile de admisie sau de evacuare. 

 
Echilibrul chimic al apei 
Menține echilibrul chimic al apei: nivel pH între 7,2 și 7,8, alcalinitatea totală între 80 și 120 ppm și nivelul de clor liber 
între 2 și 3 ppm (mg/l). Utilizați *benzile de test opționale pentru a testa chimia apei spa-ului înainte de fiecare utilizare a 
spa-ului și continuați să testați apa cel puțin o dată pe săptămână. 
 
*Benzile de testare pot testa in acelasi timp “pH-ul”, “Clorul  liber” si “Alcalinitatea Totala”: 
1. Inserati întreaga bandă în apă și îndepărtați-o imediat 
2. Țineți  benda in aer timp de 15 secunde. Nu agitați pentru a indeparta excesul de apă de pe bandă. 
3. Comparați plăcuța de benzi cu diagrama de culori de pe eticheta ambalajului. Dacă este necesar, ajustați nivelul 
chimic în apa din piscină. 
 
NOTA:  
• Nivelul scăzut de pH (aciditate mare) va deteriora cada spa și pompa. Daunele rezultate din dezechilibrul chimic vor 

anula garanția. 
• Nivelul ridicat al pH (apa dura) va produce depuneri in pompa de filtrare, incalzitor si celelalte echipamente si instalatii 

hidraulice si deteriorarea lor. 

TRATAMENTUL CHIMIC AL APEI PENTRU MENTINEREA EI CURATA 
• Cititi cu atentie pe etichetele produselor de tratare apa. Dizolvati pe rand fiecare substanta chimica de tratare a apei 

intr-un recipient cu apa de 3-5 litri si dupa dizolvare turnati uniform in spa. NU aruncati substantele de tratare a apei 
direct in spa. Daunele rezultate prin aparitia petelor si corodare / perforare pot anula garanția. 

IMPORTANT: 
• Apasati butonul de bule BUBBLE din telecomanda pentru a porni suflanta si a ajuta dizolvarea mai rapida si uniforma 

a substantelor de tratare. 
• Nu amestecați substanțele chimice împreună. Adaugati substanta chimica doar cand apa este filtrata / recirculata. 

Adăugați fiecare substanța chimică în apa de spa separat. Continuati filtrarea pentru omogenizare si dizolvați cu 
desăvârșire fiecare substanță chimică înainte de a adăuga următoarea substanță in apă. 

Tratamentul chimic al apei 

• Bromul este foarte recomandat pentru o bună calitate a apei. 

• Vă rugăm să rețineți că clorul și bromul nu trebuie amestecate, deoarece acest lucru este extrem de periculos. Dacă 
utilizați de obicei produse pe bază de clor și doriți să comutați la produse pe bază de brom sau viceversa, este 
obligatorie schimbarea completă a apei în spa înainte ca orice produs să se schimbe. 

• Nu utilizati chimicalele in exces, deoarece pot aveau un puternic miros chimic si pot afectea sanatatea  pielii si coroda 
materialele. 

• Nu utilizati clor lichid in cada spa. Clorul lichid este prea agresiv pentru piscinele din PVC.  Va recomandam sa 
utilizati brom pentru dezinfectarea apei. 



18 
 

 

GOLIRE, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE 

 
Golirea spa-ului 
 

1. Opriți toate butoanele (încălzitor, filtru și bule) din telecomanda. 
2. Conectați supapa de golire la un furtun de grădină și îndreptați celălalt capăt al furtunului de grădină la o zona 

de scurgere potrivita cu reglementările locale de mediu (Fig.1). 
3. Scoateți dopul supapei de golire din exteriorul cilindrului spa și atașați adaptorul supapei de evacuare cu 

furtunul de grădină la supapa de golire (Fig.2). 
4. Din interiorul spa-ului, deschideți dopul supapei de scurgere, iar apa va începe să curgă prin furtunul de gradina 

(Fig.3). 
5.  Când apa nu mai curge, ridicați ridicati spa-ul din partea opusa conductei de golire si scurgere si goliti complet 

apa din spa. (Fig.4). 
6. Apăsați butonul BUBBLE (bule) pentru a usca apa din sistemul de conducte. Utilizați funcția de barbotare timp 

de 15 minute pentru a elimina toată apa rămasă. (Fig.5). 
7. Când apa s-a scurs complet, folositi un prosop curat pentru a șterge apa și umiditatea rămasa în cada spa și în 

panoul de control spa. (Fig.6 

 

Curatarea Spa-ului 
 
Dacă murdăria este vizibilă în apă sau apa este tulbure și chimia adecvată a apei nu o curățat spa-ul, schimbați apa, 
clatiti și curățați cada spa.  
În timp ce apa spa este goală, scoateți cartușul din interiorul peretelui tubului spa, curățați și / sau înlocuiți cartușul de 
filtru. Utilizați un burete și o soluție ușoară de săpun pentru a șterge orice depuneri sau pete pe interiorul peretelui spa. 
Clătiți bine înainte de a umple cu apă curată. 
IMPORTANT: Nu folosiți pentru stergere sau indepartarea petelor bureti de sarma, perii tari sau substanțe de 
curățat abrazive. 
 
Repararea spa-ului si a capacului gonflabil in caz de zgarieturi si impunsaturi 
 
1. Utilizați peticul de reparații pentru a repara orice gaura. 
2. Curățați și uscați zona ce trebuie reparata bine 
3. Aplicați adezivul pe plasturele PVC și atașați-l rapid pe suprafața deteriorată. (Adezivul nu este inclus) 
4. Neteziti suprafața pentru a îndepărta bulele de aer și a le lăsa să se usuce timp de 5-10 minute. 
NOTĂ: Adezivul nu este inclus din considerente de regulament de risc la transportul international. Se pot folosi 
adezivi compatibili pentru PVC, care sa aiba elasticitate dupa intarire. 



19 
 

 

Scurgeri de aer prin interiorul supapei 
A. Dezasamblați supapa utilizând cheia din setul de reparare și verificați poziția. 
B. Demontați cauciucul de etanșare de pe supapă și curățați ambele suprafete. 
C. Asamblați supapa înapoi. 
D. Umflați bazinul Spa până când acesta este drept. 
E. Strângeți supapa în continuare cu cheia și umflați la presiunea aerului recomandată. 
 

 

 

 

Depozitare și pregătire pentru urmatoarea utilizare 

1. Scurgeți și curățați spa-ul urmând secțiunile "Golirea" și "Curățarea spa”. 
2. Pastrați instrucțiunile de setare pentru a dezumflarea și dezasamblarea spa-ului, unitatea de control spa și a 

capacului. 
3. Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate 

componentele și accesoriile spa sunt complet 
curățate și uscate.Uscati aerul în cada spa prin 
expunere la soare timp de 1-2 ore înainte de pliere. 

4. Impaturiti usor cada spa și evitați colțurile ascuțite 
pentru a preveni deteriorarea sau strapungerile in 
căptușeala spa-ului. 

5. Pregătiți cartușul suplimentar nou pentru utilizarea 
ulterioara.  

6. Depozitați spa-ul și accesoriile într-o locație uscată, 
cu temperatură reglata, limitata între 0°C - 40°C 
(32°F - 104 °F). 

7. Se recomandă utilizarea ambalajului original pentru 
stocare. 
 

ATENȚIE ! Utilizarea corecta a cheii este prin presare ei cu mana in partea de sus 
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DISPOZITII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI  

 
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri 
menajere. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de 
eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-o în mod responsabil pentru a promova 
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Puteți obține informații despre disponibilitatea de 
la autoritățile locale. 
Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și de colectare sau 
contactați distribuitorul unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru 
reciclarea ecologică. 
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SERVICE SI DEPANARE  

 

PROBLEMA CAUZA SOLUTIE REMEDIERE 

NU SE AFISAZA 
NIMIC PE 
TELECOMANDA 
SPA-ULUI 

Pana de curent Verificați sursa de alimentare electrica. 

PRCD-ul este oprit Resetați PRCD urmând secțiunea de Testare 
PRCD 

PRCD-ul este stricat Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

Apasati butonul de reset. 

Telecomanda nu afiseaza. 

Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 

autorizat MSpa 

APA DIN SPA NU 
SE INCALZESTE 
CORECT 

Temperatura este setata prea jos Setati o temperatura mai inalta 

Cartusul de filtrare este murdar Spalati sau inlocuiti cartusul de filtrare 

Apa nu atinge nivelul minim necesar  Adaugati apa pana la linia minima de volum 

Incalzitorul este deteriorat Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

Pompa de filtrare este deteriorata Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

SUFLANTA PENTRU 
BULE NU 
FUNCTIONEAZA 

Opriți automat dupa  10 minute Asteptati 10 minute 

Supapa de sens nu este deschisa Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

Defectiunea panoului de control Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

DEFECTIUNEA 

OZONIFICATORULUI 

Apa este sub linia de volum minim Adaugati apa peste linia minima de volum 

Suapa de sens nu este deschisa  Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

Pompa de filtrare este defecta Verificati mai jos sectiunea “POMPA DE 
FILTRARE NU FUNCTONEAZA” 

POMPA DE 
FILTRARE NU 
FUNCTIONEAZA 

Cartusul filtrant blocat de murdarie 
sau alte obiecte 

Spalati sau inlocuiti cartusul de filtrare 

Defectiunea sistemului de filtrare Contactati serviciul de clienti al distribuitorului 
autorizat MSpa 

SCURGEREA APEI 
DIN SPA 

Conexiunea de intrare / evacuare a 
spa-ului nu este bine fixată 

Strangeti conexiunea de intrare/evacuare 

Supapa de golire nu este complet 
inchisa 

Inchideti valva de golire. Contactati serviciul de 
clienti daca spa-ul continua sa se scurga 

Apa se scurge din corpul cazii spa Reparati gaura cu kit-ul de reparatii 
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FORMA CAZII SPA 
ARE O FORMA 
ANORMALA 

Presiune extra a aerului din cauza 
radiatiei puternice a soarelui 

Verificati presiunea aerului si eliberati putin aer 
daca este nevoie, astfel incat manometrul sa fie 
pe zona Verde. 
In timpul caldduros, este recomandat sa 
verificati periodic manometrul si daca este 
nevoie sa eliberati putin aer pentru a preveni 
defectiunile spa-ului. 

SPA-UL PIERDE 
PRESIUNEA 
AERULUI 

Supapa de aer are pierderi 

Umflati spa-ul pana cand sectiunea galbena a 
manometruluieste impinsa. Asigurati-va ca 
valva este strans prinsa. Inlocuiti valva daca 
este necesar. 

Gaura sau taietura in spa 

Puneti apa cu sapun intr-o sticla si aplicati pe 
cusaturi. Daca exista scurgeri, mici bule de aer 
vor iesi. Dupa ce gasiti scurgerea, spalati si 
uscati zona, apoi utilizati peticul ce vine in kit-ul 
de reparatii. Verificati sectiunea de reparatii 
Pag. 18. 

APA NU ESTE 
CURATA 

Apa a fost utilizata pentru prea mult 
timp 

Schimbati apa 

Filtrare insuficienta Mariti frecventa filtrarii apei 

Cartusul de filtrare este murdar Spalati sau inlocuiti cartusul din timp 

Intreținerea necorespunzătoare a apei 
Verificati instructiunile producatorului de 
produse chimice 

 

 

Contactați centrul de distribuție si de service MSpa local pentru orice întrebări sau probleme 
legate de produs. 

 

AQUA THERM CO S.R.L. 

Bucuresti, Sect. 2, Str. Heliade intre vii, nr. 8, Corp C6. 

www.aquatherm.ro 

office@aquatherm.ro  

telefon: 021 211 98 07 

 

 

 

http://www.aquatherm.ro/
mailto:office@aquatherm.ro
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                                   Limitele garantiei MSpa  

MSpa® a fost gandit si fabricat pentru fiabilitate și simplitate a utilizarii si instalarii. Toate produsele au fost 
inspectate și au fost găsite fără defecte înainte de a părăsi fabrica. 

MSpa garantează acest produs împotriva defectelor de material și de fabricație pentru o perioadă de: 12 luni  

Perioada de garanție începe de la data achiziționării, iar MSpa necesită prezentarea facturii de cumpărare 
pentru a stabili data. În timpul perioadei de garanție, MSpa va repara sau va înlocui, la discreția sa, orice produs 
defect. Produsele înlocuitoare sau piesele reparate vor fi garantate numai pentru perioada neexpirata a garanției 
inițiale. 

Politică de livrare  

Consumatorii sunt responsabili pentru expedierea/transportul atunci când returnează componentele defecte la 
centrul de service autorizat MSPA.  

Politica de garanție 

• Această garanție limitată nu se aplică defectelor rezultate din neglijență, accident, utilizare incorectă sau 
nerespectarea instrucțiunilor produsului, întreținere necorespunzătoare sau inadecvată; conectarea la sursa 
de alimentare necorespunzătoare; deteriorarea datorata daunelor chimice, pierderea apei din piscină, 
modificarea sau repararea produsului neautorizat; utilizare în scopuri comerciale; incendiu, iluminare, inundații 
sau alte cauze externe 

• Această garanție este valabilă numai în țara de cumpărare dintre țările în care MSpa vinde și repara același 
model cu specificații tehnice identice. 

• Garanția în afara țării de cumpărare este limitată la termenii și condițiile de garanție corespunzătoare din țara 
distribuitorului autorizat MSpa. În cazul în care costul reparațiilor sau al înlocuirii nu este acoperit de această 
garanție, MSpa va aviza proprietarii, iar costul va fi suportat de proprietar. 

• Această garanție se aplică numai cumpărătorului inițial și se încheie la orice transfer de proprietate.    

• Toate reparațiile la care se fac revendicări de garanție trebuie să fie prea autorizate de MSpa printr-un 
distribuitor sau agent autorizat, cu condiția ca partea defectă să fie returnată distribuitorului sau agentului de 
service, dacă se solicită acest lucru. 

• Toți distribuitorii autorizați de vânzare sunt responsabili pentru toate lucrările de service pe teren efectuate pe 
produsul dumneavoastra MSpa. MSpa nu va fi răspunzătoare pentru rezultatele costului de manoperă de la o 
persoană neautorizată. 

• Produsele marcate atât cu MSpa, cât și cu un alt producător sunt reglementate exclusiv de garanția furnizată 
de celălalt producător. 

Înregistrarea garanției                                                                                                                              

Înregistrarea este necesară. Cardul de garanție poate fi trimis numai completat. Toate cererile trebuie trimise 

către MSpa de către distribuitorii autorizați de vânzare. Este esențial ca toate reclamațiile depuse să furnizeze 

toate informațiile necesare, inclusiv numele clientului, data achiziției, seria nr., modelul de produs, problema și 

piesele solicitate. Fără aceste informații, garanția nu va fi validă. Cardul de garanție trebuie completat și trimis 

către MSpa de către distribuitorul autorizat în termen de treizeci (30) de zile de la data inițială a achiziției. 


