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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A CAZII CU 

HYDROMASAJ K-1065 

 

 

 

 
 Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizare: 
 

1. Instrucţiuni de siguranţa 
• Pentru evitarea riscurilor, persoanelor cardiace, hipertensive, celor 

care nu se simt bine si persoanelor aflate sub influenta băuturilor 
alcoolice le este interzisa utilizarea căzii cu hidromasaj. 

• Copii vor folosi cada numai insotiti de părinţi. 
• Conectarea la sursa de curent trebuie făcuta cu protecţie, cu 

impamantare, iar priza trebuie instalata departe de contactul cu 
apa. 

• Cada cu hidromasaj trebuie montata de un specialist. 
• Temperatura apei trebuie reglata astfel incit sa fie evitata 

distrugerea suprafeţei produsului. 
 

2. Instrucţiuni de utilizare 
• Este interzis ca temperatura apei sa depaseasca 80 ° C, deoarece 

suprafaţa căzii poate fi distrusa. 
• Aşteptaţi ca nivelul apei sa depaseasca cu cel puţin 2 cm nivelul 

jeturilor, apoi apăsaţi comutatorul de aer pentru a pune in funcţiune 
pompa de apa. 

• Este interzisa funcţionarea pompei de apa pentru mult timp, fara 
nivelul corespunzător al apei, sau la o temperatura foarte ridicata a 
apei, deoarece pompa poate fi distrusa. 

• Comutatorul stânga – dreapta pentru jeturile de apa reglează 
intensitatea si direcţia jeturilor de apa. 

• După utilizarea căzii, eliminaţi apa din cada, curatati cada, si porniţi 
pompa de apa pentru curatarea ţevilor. 

• Daca hidromasajul nu va fi folosit pentru mult timp, cada va fi 
deconectata de la sursa de curent. 

 
3. Instrucţiuni de instalare 

• Asiguraţi-va ca suprafaţa pe care va fi montata cada este plana, iar 
peretele drept, conectaţi furtunul pentru apa calda si rece corect,  
montaţi sistemul de scurgere, si verificaţi sursa de curent. 

• Poziţionaţi cada in locul dorit, reglaţi toate picioarele căzii astfel 
incat sa atingă pardoseala si reglaţi la nivel. 

• Daţi drumul la putina apa in cada, deschideţi sistemul de scurgere 
si aşteptaţi sa se scurgă toata apa. Daca mai ramane apa in cada, 
reglaţi nivelul picioarelor astfel incat sa permită scurgerea apei 
complet din cada. 
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• Conectaţi ţevile de apa calda si rece, fixaţi corect sistemul de 
scurgere si montaţi corect  cablul de conectare la priza. 

• Poziţionaţi cada in locul dorit, lipit de perete, etanşaţi cu silicon 
pentru a nu permite infiltrarea apei. 

• Porniţi toate funcţiile pentru a vedea daca funcţionează corect. 
 

4. Instrucţiuni de întreţinere  
•  Cada va fi curatata după fiecare utilizare folosing substanţe 

casnice pentru curatare. Este interzisa folosirea substanţelor acide, 
a substanţelor alcaline, a latexului, acetonei si a substanţelor 
chimice care conţin acrili, formaldehida, deoarece acestea vor 
distruge suprafaţa căzii. 

• In cazul apariţiei de zgârieturi, polisati locul cu hârtie abraziva, apoi 
cu o laveta moale si cu pasta de dinţi. 

• Inlaturati depunerile de piatra cu acid citric sau cu oţet. 
• După utilizarea îndelungata, cada se poate lustrui cu ceara pentru 

a capata luciu. 
 

5. Analiza greşelilor curente 
 
Utilizare incorecta Analiza greşelii Soluţie 

Pompa de apa nu poate 
fi pornita 

1. Furtunul de aer care 
este conectat la pompa 
de apa a fost deteriorat. 

Utilizaţi un alt furtun si 
conectaţi-l corespunzător 

 2. Comutatorul pentru 
pompa de apa este 
stricat 

Schimbaţi-l 

 3. Pompa nu a fost 
conectata corect la sursa 
de curent 

Reconectaţi pompa. 

 4. Turbina pompei a fost 
blocata de reziduri. 

Deconectaţi pompa si 
indepartati rezidurile 

 5. Pompa de apa a fost 
stricata. 

Schimati-o cu o noua 
pompa. 

Pierdere de apa 1. Siliconul este vechi si 
rupt 

Înlocuiţi siliconul de 
etanşare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
SCHEMA CIRCUITULUI ELECTRIC 
 

            
 
 S – întrerupător pompa apa                                 M- motor pompa apa 
 TR – transformator     L- spot luminos cada ( 20W/12V) 
 
 
SCHEMA INSTALARE CIRCUIT ELECTRIC SI DE APA 
 

 

Intrare apa calda 

 Intrare apa rece 

Distribuitor 

Baterie               Dus     

Intrare apa rece 

Intrare apa calda 

Priza 

Sistem scurgere 
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POMPA TDA  PENTRU  CADA HIDROMASAJ 
 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 
 
La instalarea si utilizarea echipamentului electric sunt valabile instructiunile 
generale de siguranta , inclusiv urmatoarele : 
1.Cititi si respectati toate instructiunile. 
2.ATENTIE : pentru a reduce riscul de accidente, nu lasati copiii nesupravegheati 
in preajma pompei 
3.ATENTIE –risc de scurt circuit  ! Conectati pompa numai la prize cu 
impamintare 
4.Nu ardeti cablul de legatura 
5.Pentru a reduce riscul unui scurt circuit inlocuiti imediat cablul deteriorat si nu 
folositi prelungitoare. 
6.Aceasta pompa este utilizata pentru cazile instalate si nu pentru piscine care 
se pot demonta pentru a se depozita. 
7.Pastrati instructiunile de utilizare. 
 
GENERALITATI 
Aceasta este o pompa centrifugala proiectata pentru a functiona impreuna cu  un 
echipament de hidromasaj.Pompa este echipata cu  un sistem de golire 
completa pentru a preveni eliminarea  de lichid rezidual la fiecare pornire. 
Aceasta pompa este proiectata sa functioneze cu apa curata si la o temperatura 
maxima de 50º C. 
Producatorul isi declina responsabilitatea pentru orice defect produs ca urmare a 
nerespectarii instructiunilor de utilizare. 
 
INSTALARE 
Pompa ar trebui instalata orizontal si  asigurata cu suruburi pentru prevenirea 
zgomotelor si vibratiilor nedorite. 
Partea de aspiratie ar trebui sa fie cit mai scurta posibil.Dupa instalare, placuta 
indicatoare trebuie sa ramana vizibila.Partile in miscare ,cu exceptia celor 
furnizate cu tensiune de siguranta scazuta (<12 V) trebuie sa fie inaccesibile 
persoanelor  din baie.Toate reperele din baie inclusiv componentele electrice dar 
cu exceptia telecomenzilor, trebuie sa fie fixate pentru a nu cadea. 
 
MONTAJ TEVI 
Partea de aspiratie si refulare a pompei  trebuie sa aiba un diametru egal sau 
mai mare decat diametrul de admisie al pompei. 
Evitati devierile sau obturatiile care pot afecta atat eficienta pompei cat si golirea 
completa a acesteia. 
Tevile de aspiratie si refulare nu se vor sprijini in nici un caz pe pompa.. 
Etansati toti conectorii si racordurile.Evitati orice picurari in zona motorului 
deoarece aceasta poate conduce la deteriorarea lui. 
 
CONEXIUNI ELECTRICE 
Instalatia electrica trebuie sa aiba un sistem multiplu de separatie cu contacte ce 
se deschid cel putin 3 mm. 
Nu sunt necesare orificii de ventilatie speciale. 
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Sistemul de protectie trebuie sa se bazeze pe un dispozitiv cu curent rezidual 
care are un curent nominal de declansare care sa nu depaseasca 30 mA. Cablul 
de alimentare trebuie sa fie in conformitate cu standardele EEC. 
Motoarele monofazate sunt prevazute cu protectii termice. 
Schemele din cutii simplifica executia conexiunilor electrice corecte. 
Conexiunile electrice se vor executa numai de personal calificat in conformitate 
cu standardele in vigoare. 
Asigurati-va ca impamantarea este executata corect precum si conexiunea 
echipotentiala dintre pompa si cada. 
Cablurile care servesc drept conductori de legatura echipotentiali trebuie sa aiba 
o sectiune transversala cuprinsa intre 2,5 si 6 mm2 si vor fi echipate cu fise de 
contact corespunzatoare. 
 
CONTROALE ANTERIOARE PORNIRII 
Verificati daca axul pompei se roteste liber. 
Verificati daca voltajul si frecventa sunt identice cu cele prevazute pe placuta 
indicatoare. 
Sistemul de hidromasaj este prevazut cu un sistem care previne pornirea pompei 
daca nu este prezent un nivel minim de apa. 
Asteptati intotdeauna ca apa sa atinga nivelul solicitat. 
Verificati directia de rotatie a motorului care ar trebui sa coincida cu cel indicat pe 
capacul ventilatorului. 
Daca motorul nu porneste incercati  intai sa identificati problema in tabelul 
alaturat. 
Pompa nu trebuie niciodata sa functioneze uscata. 
 
PORNIREA 
 
Porniti pompa numai atunci cand sunt conectate conductele de admisie si 
refulare la racordurile de admisie respective refulare. Verificati sa nu existe 
obturatii pe traseul conductelor. 
Reglati jeturile in conformitate cu debitul dorit. 
 
INTRETINERE SI CURATIRE 
Pompele pentru instalatiile de hidromasaj nu necesita o programare sau 
intretinere speciala.Daca pompa nu va fi folosita pentru o perioada mai mare de 
timp ,atunci se recomanda sa fie demontata, curatita si depozitata intr-un loc 
uscat si bine ventilat.Daca este deteriorat cablul trebuie imediat inlocuit. 
Daca pompa necesita o curatare, umpleti cu apa pina la depasirea nivelului 
duzelor, folositi 2-3 minute iar dupa oprirea motorului evacuati apa din cada.  
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EVENTUALE DEFECTIUNI 
 

Problema semnalata Posibila cauza Verificati 
Pompa nu functioneaza Nu are curent -daca ajunge curentul la pompa 

-daca circuitul este intrerupt 
-daca circuitul de impamantare 
este corespunzator 
-daca intrerupatorul de aer este 
conectat 

 Intrerupator aer 
deconectat 

-daca conducta intrerupatorului de 
aer este conectata la pompa 
-conducta intrerupatorului de aer 
este conectata la butonul 
dispozitivului de actionare 

Pomparea nu este 
executata corespunzator 

Blocaj sau 
scurgere de apa 

-daca jeturile sunt ascutite  la 
iesirea din orificiile de admisie 
astfel incat aerul sa nu fie fortat in 
zona de admisie a pompei 
-daca orificiul de admisie  este 
blocat sau acoperit 
-daca sunt depuneri pe carcasa 
pompei 
-daca exista pierderi in zona 
conductelor sau a pompei 

 Voltaj scazut -daca pompa este alimentata la 
voltajul corespunzator 
-daca s-a utilizat un prelungitor 

 
 

 


