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Değerli müşterimiz,
Almıș olduğunuz bu ürünün, doğru ve amaca uygun kullanımını sağlayarak size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
1- Aldığınız ürünü satıș noktamızda ve/veya adres teslimatında kolisinden çıkararak ve parçaları ile birlikte tek tek kontrol ederek 

alınız. Eksik malzeme, kırık veya hasarın tespit edilmesi durumunda en yakın Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis'e haber veriniz. Bu 
gibi durumlarda lütfen ürünü orijinal ambalajı içinde koruyunuz.

2- Eksiksiz ve hasarsız teslim aldığınız ürüne ait Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi'ni Yetkili Satıcı'ya ONAYLATINIZ.
3- Bu kılavuzun tamamını ürünümüzü monte ettirmeden önce dikkatle okumanızı ve bir bașvuru kaynağı olarak saklamanızı 

önemle rica ediyoruz.
4- 'Bedelsiz Montaj' kapsamındaki ürünlerin garanti kapsamında olabilmesi için montajını kesinlikle VitrA - Artema Yetkili 

Servisi'ne yaptırınız. Bunun için sizden montaj ücreti alınmayacaktır.
5- Yetkili Servis'i montaj için gerekli altyapı hazırlığını tamamladıktan sonra çağırınız.
*** Altyapı çalıșması yapılmadan önce ve sonra yapılacak her türlü uygulama için VitrA-Artema Yetkili Servislerinden teknik destek 

talep edilmesi gerekmektedir.
6- Montaj, bakım ve onarım için servis ihtiyacınız olduğu takdirde;

• Satıcımızdan oturduğunuz bölgeye bakan Yetkili Servis'in telefonunu isteyiniz.
• Satıcımızın olmadığı yerlerde, kılavuz içindeki telefonlardan gerekli bilgiyi alabilirsiniz.
• Hizmet için gelen teknisyene, 'VitrA - Artema Yetkili Servisi Personel Kartı'nı sorunuz. Personel kartı olmayanları kesinlikle 

kabul etmeyiniz.
• İșlem sonunda teknisyen, detaylı ve doğru olarak, 'Hizmet Formu'nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasını size vermek 

zorundadır. Lütfen 'Hizmet Formu'nu saklayınız.
• Yetkili Servislerin bazıları zaman içinde iptal edilmiș olabilir. En doğru adresi, sürekli güncellenen www.vitra.com.tr 

sitemizden ve / veya 0 850 311 70 70 ile 0532 755 75 00 numaralı danıșma hatlarımızdan öğrenebilirsiniz.
• Özel servis adı altında çalıșan ve Yetkili Servis olmayan kișilerin tespiti için yukarıdaki maddeler büyük önem tașır. Bunlara 

dikkat ediniz.
7- Satıcımız ve Yetkili Servisimiz sizin istek veya șikayetinizi gideremediği takdirde, kılavuz içindeki iletișim araçlarına müracaat 

ediniz.
Saygılarımızla,

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ
VitrA Hidromasajlı Akrilik Banyo Küvetleri - Spa'nin üretiminde ana malzeme olarak en yüksek kalitede polimetilmetakrilat, yani 
'akrilik' kullanılmaktadır. Așınma direnci yüksek olan akrilik, kolay temizlenebildiği ve mikrop barındırmadığı için tercih edilmektedir.
Akrilik insan doğasına en uygun malzemelerden birisi olarak bilinmektedir. Esnek bir yapıya sahip olan akrilik, darbelere karșı 
dayanıklılığını korumakta ve deforme olmamaktadır. Yüzeyde olușabilen en ufak bir çizik, polisaj uygulaması ile kolayca yok 
edilebilmektedir. Akrilik ürünler renk hücrelerinin homojen dağılımı sayesinde parlaklığını asla yitirmemekte ve yıllar geçse de ilk 
günkü görünümünü koruyabilmektedir.
VitrA Hidromasajlı Akrilik Banyo Küvetleri - Spa'nin üretiminde kullanılan akrilik plaklar EN 263 Akrilik Plakalar standartlarını 
karșılayan ve akrilik malzeme üretiminde önde gelen İngiliz Lucite International'dan temin edilmektedir. TÜBİTAK tarafından 
gerçekleștirilen on yıllık yașlandırma testi ile akrilik plakaların yıpranmaya ve așınmaya karșı dayanıklılığı güvence altına alınmıștır.
Masajlı Akrilik Banyo Küvetleri EN 6035 - 1 / EN 60335 - 2 - 60 standartlarına uygun üretilen VitrA, ayak setlerinde TS 301 - DIN 
2440 standartlarını, sifonlarında da EN 274 standartlarını sağlıyor.
Ürünün, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri' hakkındaki tebliğinde yayınlandığı 
şekilde kullanım ömrü 10 yıldır.

NAKLİYE ve TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Ürünler ambalaj üzerinde bulunan tașıma ve koruma ișaretlerine uygun bir șekilde tașınmalı ve yerleștirilmelidir.
2- Sandık veya karton ambalaj ile sevk edilen ürünlerin forklift ile tașınması esnasında palet uygulamasından faydalanılmalıdır.
3- Ürünlerin depolanması ve korunması esnasında kırılmaları önlemek amacı ile ambalajlar ișaret yönünde ve üst üste 

gelmeyecek șekilde yerleștirilmelidir.
4- Katlara tașınması amacı ile açılan ambalaj içinde bulunan ürün parçaları, kontrol edilerek ve korunaklı bir șekilde tașınmalıdır.
5- Ürün üzerinde bulunan koruyucu film tabakası tașıma, montaj ișlemi ve tadilat ișlemi bitmeden çıkarılmamalıdır.

DİKKAT! Çocukların ürünü kullanmasına ancak gözetim altında izin verilmelidir

• VitrA Hidromasajlı Akrilik Banyo Küvetleri - Spa satın alındıkları tarihten itibaren 2 yıl garantilidir.
• '2 Yıl Garanti' uygulamasından yararlanabilmeniz için Garanti Belgesi'ni ürününüzü satın 

aldığınız İntema mağazası veya İntema Yetkili Satıcısı'na ya da banyo küvetinizi monte eden 
VitrA-Artema Yetkili Servisi'ne onaylatınız.

• Hidromasajlı Akrilik Banyo Küvetleri - Spa'nın '2 Yıl Garanti' kapsamında olabilmesi için 
montajının 'ücretsizolarak' VitrA-Artema Yetkili Servisi tarafından yapılmış olması 
gerekmektedir.

• Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda size en yakın VitrA-Artema Yetkili Servisi ile temasa 
geçiniz.
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Hidromasajlı Küvet – Spa Modelleri 

Well-Joy Well-Break

Well-Nature Well-Fit

Hidromasajlı Küvet – Spa Modelleri’nde Teknik Donanım 

Well-Joy Well-Break Well-Nature Well-Fit

Su hacmi (lt) 1450 1250 1250 800

Ağırlık (kg) panelsiz    284 308 300 200

Masaj pompası (HP)(1,5kW) 2x2 2x2 2x2 1x2

Sirkülasyon pompası (HP)(0,8kW) 1x1,1 1x1,1 1x1,1 1x1,1

Blower (W) 1x900 1x900 1x900 1x900

Isıtıcı (kW) 3 3 3 3

Su jetleri (adet) 63 73 65 35

Hava jetleri (adet) 24 20 22 18

Yönlendirici (adet) 1 1 1 1

Hava Kontrolörü 3 3 3 3
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Hidromasajlı Küvet – Spa Modelleri’nin Teknik Özellikleri ve Aksesuarlar:

∗ Sessiz sirkülasyon pompası

∗ Isı tutucu poliüretan kaplama

∗ Dayanıklılık için Vinilester kaplama

∗ Ozon jeneratörü (dezenfekte)

∗ Değiștirilebilir filtre

∗ Doldurma veya boșaltma sistemi (One Touch)

∗ LED kromoterapi aydınlatma (1 büyük, 1 küçük LED Spot Lamba)

∗ Kompozit taban kaplama (Sadece panelli ürünlerde)

∗ Paslanmaz çelik ayaklar

∗ 2 basamaklı kısa merdiven (Panel ile aynı malzemeden)

∗ Aromaterapi kutusu

∗ Buz kovası (șișe için) (Sadece Well-Joy ve Well-Break için)

∗ Baș yastığı (opsiyonel)

∗ Su geçirmez ve yüzen uzaktan kumanda aleti (Opsiyonel)

∗ Ahșap panel (Opsiyonel)

∗ Radyo sistemi (Opsiyonel)

∗ Isı koruyucu örtü (Opsiyonel)

Altyapı Hazırlıkları ve Montaj Aşamaları

Montaj yapılacak alanın düz olması gerekmektedir.

Not: Altyapı çalışması yapılmadan önce ve sonra yapılacak her türlü uygulama için Vitra Artema 
Yetkili Servislerinden teknik destek talep edilmesi gerekmektedir.Montajın kesinlikle Yetkili Servis
tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ürün Garanti kapsamı dışında kalacaktır.

İç mekanlarda kullanımında zeminde yer süzgeçi kullanılmalıdır.

Duvara yanaştırılmasının gerekli olduğu durumlarda kumanda paneli duvar kısmına gelmeyecek
şekilde yerleştirilmelidir.

Altyapı Tesisatında Dikkat Edilecek Hususlar:

Montaj yapılacak alanın düz olması gerekmektedir.

Not: Altyapı çalışması yapılmadan önce ve sonra yapılacak her türlü uygulama için Vitra Artema
Yetkili Servislerinden teknik destek talep edilmesi gerekmektedir.

1. Temiz Su Bağlantısı için alternatiflerden biri uygulanabilir.

* Hidromasajlı Küvet – Spa altında kalacak noktaya tesisat çekilerek direk olarak vana ile soğuksu bağlantısı
yapılabilir.

* Sıcak su için mix batarya uygulaması yapılabilir. Bunun için, proje așamasında kullanıcı ile mutabık
kalınarak gerçekleștirilmelidir.

* Dıșarıdan hortum ile ürün normal olarak doldurulabilir.

2.  Gider olarak A noktasına bağlantı gerçekleștirilmelidir.

3.  Elektrik Bağlantısı ve Anten Bağlantıları için așağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

* Uygun değerde sigorta kullanılmalıdır.

* Uygun değerde kablo kesiti kullanılmalıdır.

* Islak zemin mesafesinden yukarıda olacak șekilde bağlantı yapılmalı ya da uygun izolasyon önlemleri
alınmalıdır.
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Ürün Teknik Altyapıları: 

Well-Joy
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Well-Break
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Well-Nature
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Well-Fit

A : Ø50 mm ideal gider deliği. Gider mufu kesilmemelidir.

C : Sıcak ve soğuk su çıkıș ölçüleri.

D : Tesisat grubu toplama boșluğu. 

E veya E1: Elektrik bağlantı noktaları (220 volt, 3x6 mm, 40A)

R : Radyo anten bağlantısı

Not : Tesisat ağızları döșemenin en az 2 cm altında kalacak șekilde bırakılmalıdır.

Konumlandırma ve altyapı tesisatı için ürün üzerindeki Kumanda Panosu esas alınır.

Ürün dıș mekanda konumlandırılmıș ise kullanılmadığı zaman koruyucu örtüsü ile koruma altına alınmalıdır.
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• Ürününüzü sigorta ile koruma altına alınız. Masaj sisteminizi kullanmadığınız durumlarda sigortayı kapalı tutunuz. 

• Kullanım kılavuzunda belirtilen “Hata Mesajlarını ve Çözüm Önerilerini” dikkate alınız.

Alt yapı tesisatındaki “E veya E1” detayındaki ölçülerine göre çekilen Elektrik Kablosu, Elektrik Bağlantı Kutusu’na  
șemada gösterildiği gibi Kahverengi Faz, Mavi Nötür, Sarı-Yeșil  Toprak olarak Klemens bağlantısı gerçekleștirilir. 

SPA ile elektrik kutusu arasında bulunan uzaklığa göre kullanılması gereken kablo çeșidi ve kalınlığı așağıdaki tabloda 
verilmiștir. Vitra SPA’nın açma kapama düğmesi yoktur. SPA’yı çalıștırmak için kaçak akım rölesindeki buton açık konuma   
getirilmelidir. Bu sigorta kutusu SPA’nın paneli ile SPA’nın dıș yüzeyi arasında bulunmaktadır ve kesinlikle evin ana sigortasına  
bağlanmalıdır. Ayrı bir açma kapama düğmesi isteniyorsa evde belirlenen bir yere müșteri tarafından özel olarak yaptırılmalıdır.  

Kaçak Akım Rölesi

Hidromasajlı Küvet–SpaModelleri’nin Enerji Tüketimi, Model Güç ve Sigorta Tablosu: 

Motor devreleri için ana panodan motora kadar gerilim düșümü sınırı %3’tür.
Toplam Güç P=(W) 

 V=(V) 

Maximum Akım 

Kısa devre akımı (KA)             
Sigorta tipi Sistem demerajlarına göre belirlenecektir.
* Kaçak akım rölesi üründe mevcuttur. 

Önemli
ürünlerin
ürünlerin

220-240 V

I=(A) 

7830

220x220 cm ebatında
olan SPAlar için

220

36

40
6KA

0-25 mt. arası 
25-35 mt. arası
35-60 mt. arası 
60-80 mt. arası 
80-100 mt. arası 

2.85 
2.75 
2.89 
2.91 
2.75 

3x6 mm2 NYY 
3x10 mm2 NYY 
3x10 mm2 NYY 
3x16 mm2 NYY 
3x25 mm2 NYY 

6330

200x170 cm ebatında
olan SPAlar için

220

29

32
6KA

3x4 mm2 NYY 
3x6 mm2 NYY 
3x10 mm2 NYY 
3x16 mm2 NYY 
3x16 mm2 NYY 

Montaj için Elektrik Bağlantısının Yapılması: 
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Hidromasajlı Küvet – Spa Ürünlerinin Genel Görünüşü

Ürün detayları:

Hoparlör (Açık ve Kapalı hali) üzerine bastırılıp açılıp kapanır.
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BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA
UYULMASI GEREKEN ÖNERİLER

SPA’da kolay doldurma ve boșaltma yapmak için sistemler mevcuttur. SPA kurulumu 
sırasında șebeke ve tesisat bağlantıları yapıldıysa doldurma mikseri kullanarak su doldurabilir 
(A) ve sifon kumandasını kullanarak su boșaltabilir (B). Ayrıca, su tașmalarını önlemek için 
tașma deliği de bulunmaktadır (C).

Yönlendirici: SPA’da 1 adet yönlendirici bulunmaktadır. Bu yönlendirici pompanın gücünü ikiye SPA’nın 
iki ayrı alanına yönlendirir. Kontrol panelinde “Jets 2” butonuna basıldığında 2 numaralı pompa bölüp aktive 
olur. Bütün gücü SPA’nın bir tarafına yönlendirebilir ya da istenilen șekilde dağıtabilir. Eğer yönlendiriciniz 
fotoğraftaki konumdaysa SPA’nın iki tarafına da eșit güç iletir.

Aromaterapi Kutusu: SPA’da aromaterapi kutusu 
bulunmaktadır. Aromaterapi kutusu, içine konan 
esansları SPA suyu yoluyla havaya verir. Aroma kutusu 
sadece blower (hava üfleyici) açık olduğunda çalıșır. 
Sadece katı aroma tabletleri kullanılmalıdır. Sıvı 
aromalar kullanılmamalıdır.

Hava Kontrolörü: SPA’da 3 adet hava kontrolörü bulunmaktadır. Bunlar hava basıncını değiștirerek 
havanın masaj etkisini ayarlamayı salar. 3 hava kontrolörü de 3 farklı jet grubunu kontrol etmektedir.



Su ve Hava Jetleri: SPA’da farklı boyut ve fonksiyonlarda jetler bulunmaktadır. Bütün su jetleri fotoğrafta 
gösterildiği gibi çevirmek suretiyle açılıp kapatılabilir. Hava jetlerinde bu özellik yoktur. 

Su Emiş Filtresi Su Altı Işıklandırması Su Seviyesi Işıklandırması

           Not: Hidromasajlı Küvet – Spaiçine su dolumu başlatılıdığında gider bağlantısı 1 dakika için açık bırakılıp sonra
kapatılacaktır.  
           Su dolumundan sonra Spa içine girildiğinde taşma problemi yaşanmaması için en üstteki su jetinin 2 cm
yukarısına kadar su doldurunuz.   

SPA’yı uzun süre kullanmayacaksınız, suyu boşaltıp şalteri kapatarak elektriği kesiniz. Tekrar kullanmak  
istediğinizde tamamen suyla doldurmadan şalteri açmayınız.

SPA filtre ve ozon jeneratorü içeren bir sirkülasyon sistemi içermektedir. Filtre ve Ozon jeneratorü SPA’nın  
içindeki suyun, ürün çalışır durumda olduğu sürece temiz ve  sıcak kalmasını sağlar. SPA kapalıyken devirdaim
pompası, ozon jeneratörü devrede olmayacağı için suyun  içinde bakteriler üreyecektir. SPA su ile dolu iken 
uzun süre kapalı konumda tutulmamalıdır. SPA’nın 1 günden fazla kapalı konumda kalması gerektiği durumlarda,  
SPA’nın içindeki su kesinlikle boşaltılmalı ve SPA susuz bir şekilde tutulmalıdır.   

SPA’nın Suyu Doldurulması ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar
a-Suyun doldurulması: SPA kesinlikle temiz șebeke suyu ile doldurulmalıdır. Kuyu suyu ya da deniz, göl veya 

akarsulardan temin edilen su ile doldurulmamalıdır. Bu kaynaklardan alınan sular içinde zararlı mikroorganizmalar 
barındırabileceği için SPA’nın sirkülasyon sisteminin performansını düșürecektir. SPA kolayca doldurmayı ve boșaltmayı
sağlayan ekipmanlar ile donatılmıștır. Eğer SPA’nın kurulumu sırasında șebeke ve gider bağlantıları yapıldıysa, tek hareket 
ile doldurup boșaltılabilir. Doldurma mikseri ile doldurulur, sifon kumandası ile de boșaltılır. (Foto a) SPA minimum seviye  
olarak bütün jetleri suyun altında kalacak seviyede su ile doldurulmalıdır (Foto b).

Foto a Foto b

Kullanıma ve buharlașmaya bağlı olaraksu miktarında azalmalar olmaktadır. Ayrıca, SPA jetleri su seviyesinin üstünde
kalıyorsa jetlerden gelen basınçlı su dıșarıya su sıçramasına neden olabilir. Bunu engellemek için su seviyesi her zaman jetlerin 
üstünde olmalıdır. Su miktarındaki azalma olduğunda kolay bir șekilde doldurabilmek için Doldurma Mikseri kullanılmalıdır.

b-Suyun Değiştirilmesi: SPA suyunu değiștirme sıklığı kullanım sıklığına ve ürünün bulunduğu mekanın (açık veya
kapalı mekan) koșullarına bağlıdır. 3 ile 6 ayda bir su tamamen değiștirilmelidir. Suyundeğișmesi gerektiği suyun kokusundan
veya akrilik yüzeyde olușan yosunlașmadan anlașılabilir.

c-Suyun Temizliği: SPA’nın sirkülasyon sisteminde filtre ve ozon jeneratörü olmasına rağmen Klor Brom veya diğer SPA
kimyasalları kullanılması tavsiye edilir. Bu temizlik maddeleri suyun daha uzun süre temiz kalmasını sağlamaktadır. Kimyasalların 
ne miktarda ve ne sıklıkla kullanılacağı kullanılan ürüne göre internette ilgili sitelere, Yapı Marketlere veya SPA ve havuz kimyasal 
tedarikçilerine bașvurulabilir.
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Ozon Jeneratörü Kullanımı ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar
Ozone jenaratörünün kullanım ömrü, kullanım sıklığına bağlıdır. 24 saat aralıksız bir șekilde filtre sistemi kullanılırsa ozon 

jenaratörünün 2 yıllık bir ömrü vardır. Ozon jeneratörünün üstünde yanan yeșil ıșık aktif olduğunu göstermektedir. Sirkülasyon 
pompası çalıștığı halde ozon jenaratörünün yeșil ıșığı yanmıyorsa jeneratörün kullanım ömrü dolmuș demektir. Ozon jeneratörünün  
teknik bilgi sahibi kișiler tarafından değiștirilmesi tavsiye edilmektedir.

Hidromasajlı Küvet–Spa Kontrol Paneli Kullanımı 

Heat : LED yandığında  
ısıtıcı devrededir.

Mode : Program  
ayarlamak için kullanılır. Warm & Cool : Sıcaklığı 

ayarlamak için kullanılır. Ayarlar 
modundayken “așağı&yukarı” 
ișlevi de görür.

Light : Ișığı açmak ve kapatmak için 
kullanılır. Düğmeye her basıldığında 
ıșığın rengi ve sırası değișir.

Jets 2 : Jetleri açmak ve 
kapatmak için kullanılır.
LED yandığında pompa 
aktiftir.

Jets 1 : Jetleri 
açmak ve 
kapatmak için 
kullanılır. LED 
yandığında 
pompa aktiftir.

Blower (Hava Üfleyici) : 
Jetlerden gelen havayı 
açmak ve kapatmak için  
kullanılır.

Dijital Ekran
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Filtrelerin Kullanımı ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar

SPA’da kartușlu filtre sistemi bulunmaktadır. Kullanım sıklığı ve yoğunluğuna göre bu kartușun değișmesi 
gerekmektedir. Ortalama filtre kartuș ömrü 2 ile 6 ay arasında değișmektedir. Filtrenin performansı, su kalitesi 
gözlemlenerek anlașılabilir. Eğer suyun üstünde küçük kir parçacıkları olușmaya bașlamıșsa filtrenin 
değișmesi veya temizlenmesi gerekmektedir. Filtreyi çıkarıp filtrenin temizliği kontrol edilmelidir. Filtre 
değiștirilebilir veya temizlenip tekrar kullanılabilir.

a. Filtre Nasıl Değiştirilir?

1- Kapak sola çevirilerek açılır.

2- Sepet çıkarılır.

3- Eski Filtre çıkarılır.

4- Filtre sistemi temizlenir.

5- Filtre basınçlı su ile temizlenebilir.

6- Yeni filtre ile değiștirilebilir. (Ürün kodu: 5604660 
(2200x2200 mm ebatındaki WellNature, WellBreak, 
WellJoy için)

7- Yeni filtre yerleștirilir.

8- Doğru șekilde yerleștiğine emin olunmalıdır.

9- Sepeti yerine konulup kapak üstüne kapatılır.



İlk enerji verilişi - Kurulum modu

Hidromasajlı Küvet– Spa’ya ilk enerji verildiğinde ürün Kurulum modunda açılacaktır. Kurulum modu süresince kontrol  
paneli ekranında “PrPriming Mode”  yazacaktır. 5 dakika süren kurulum modu esnasında tüm “Jets” butonlarına basarak
pompaları çalıștırıp pompaların hava yapmadığından emin olunuz. Kurulum modunun ardından ürün STANDARDMOD’da
çalıșmaya bașlayacaktır. “Mode”, “Warm” veya “Cool” tușuna basılarak, beklemeden ürün çalıșma konumuna getirilir. Enerji  
kesintisi sonrasında en son program ve su sıcaklığı ekrana gelir.

Jets 1 (Masaj pompası 1) / Jets 2 (Masaj Pompası 2) / Blower (Hava üfleyici)

Kontrol paneli üzerindeki Jets1 ve Jets2 tușları ile 1. Grup ve 2. Grup masaj pompaları çalıștıralabilir. Herhangi bir
müdahale olmadığı takdirde masaj pompaları 15 dakika sonra kendiliğinden duracaktır. Jets1/Jets2 tușuna basılarak istenilen 
zamanda pompa çalıștırılabilir veya durdurulabilir. Blower tușu tabandaki hava jetlerini çalıștırır. Aynı tușa basılarak blower ve hava  
jetleri kapatılabilir. 15 dakika çalıșma sonrası blower ve hava jetleri çalıșması durur, tekrar çalıștırmak için tușa basılmalıdır.

Işıklar

Kontrol paneli üzerindeki “Light” tușuna basılarak Hidromasajlı Küvet – Spa içindeki aydınlatma lambaları aktif hale getirilir.
Kromoterapi lambaları mevcuttur. Birinci basıșta lambalar açılır ve ikinci basıșta kapanır. Ardarda basıldığı takdirde sabit
renklerden bașlayarak farklı kromoterapi programları arasında seçim yapılabilir. 4 saat sonraıșık otomatik olarak kapanmaktadır. 

Su Sıcaklığı Kontrolü (26˚C–40˚C)

SPA açıldığında ilk önce ekranda kesikli çizgiler belirir. 2 dakika sonra suyun sıcaklığı ekranda belirir. Anlık sıcaklık değeri kontrol  
paneli ekranından sürekli izlenebilir. Pompalarından herhangi birisi en az son iki dakikadır çalıșıyorsa (devirdaim pompası dahil)
ekranda görülen sıcaklık mevcut su sıcaklığıdır. Eğer son iki dakikadır herhangi bir pompa çalıșmıyorsa ekranda görülen
sıcaklık pompaların çalıștığı dönemdeki en son ölçülen su sıcaklığıdır. Kontrol paneli üzerindeki Warm&Cool düğmeleri ile
ulașılmak istenilen su sıcaklığı ayarlanır. Warm&Cool tușlarından herhangi birisine bir kez basıldığında hedeflenen su sıcaklığı
ekranda gözükür Warm tușuna bir kere basıldığında hedeflenen su sıcaklığı artmaya, Cool tușuna bir kere basıldığında ise azalmaya 
bașlar. İstenilen sıcaklıkta tuș bırakılınca 3 saniye boyunca görüntü yanıp söner, daha sonra o anki sıcaklık ekrana gelir ve
istenilen sıcaklığa gelinmesi için ısıtıcı çalıșır. Hidromasajlı Küvet–Spa hedeflenilen sıcaklık değerine ulașmak için belirlenmiș
program ile çalıșacaktır. Not: “Set heat” ekranda gözüktüğünde istenilen sıcaklık değeri girilmelidir.

Çalışma Programları

Ürünün üç farklı çalıșma modu vardır. Standard, Ekonomi ve Sleep (Uyku). (Bu modlar kullanıcının kullanım alıșkanlıklarına
göre enerji tasarrufu sağlamak için önceden belirlenmiștir.) Mod, Warm veya Cool tușlarına basıldıktan sonra “Mode” tușuna 
basılarak değiștirilir.

Standard Mode sıcaklığı hedeflenmiș değerde tutar. Hidromasajlı Küvet – Spa’ya ilk enerji verildiğinde
standard mod’da açılır. Ekranda “STD” yazısı görülür.

Ekonomi Mode sıcaklığı sadece Filtreleme sırasında hedeflenen sıcaklığa çıkartmaya çalıșır,diğer zamanlarda ısıtıcı
çalıșmaz. Filtreleme zamanı dıșında ekranda “ECN” yazısı görülür. Filtreleme çalıșıp masaj pompaları aktif olduğunda ısıtıcı
çalıșır ve ekranda “ECONOMY” yazısı görülür.

Sleep Mode sıcaklığı sadece Filtreleme sırasında hedeflenen değerin 10°C altına kadar ısıtır ve o sıcaklıkta sabit tutar.
Filtreleme dıșında ısıtıcının çalıșmadığı durumlarda ekranda “SLP” yazısı görülür.

Günlük kullanım için Standard mod, SPA’nın bir iki gün kullanılmayacağı durumlarda Ekonomi modu, ürün uzun süre
kullanılamayacağı durumlarda ise Sleep modu önerilmektedir.
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Filtreleme Çevrimleri 

Filtreleme çevrimleri, Hidromasajlı Küvet –Spa üzerindeki tüm pompa ve blowerların bir süreliğine çalıștırılarak ürün içinde
bir hareketlenme sağlamasıdır. 4 dakika sonra blower devre dıșı kalır, daha sonra masaj pompaları devre dıșı kalır. Fakat, 
sirkülasyon pompası çalıșmaya devam eder. Filtreleme çevrimi fabrika ayarlarında günde iki defa çalıșır. Filtre çevrimi minimum 
2 saat günde 2 kereden, 24 saate kadar ayarlanabilir.

Filtre çevrim zaman ayarı aynı zamanda enerji tüketimini kontrol etmeye de yarar. Filtre çevrim ayarı tamamen kullanıcıya  
bağlıdır. Eğer SPA çok fazla kullanılmıyorsa günlük 4 saat filtre çevrimi yeterlidir. Fakat SPA halka açık alanlarda kullanılıyorsa  
24 saatlik çevrim tercih edilmelidir. Filtre çevrimi aynı zamanda sirkülasyon pompası ayarına da bağlıdır. 

Filtre Çevrim Ayarlanması
Filtre çevrimi SPA açıldıktan 6 dakika sonra olacak șekilde ayarlanmıștır. İkinci önceden tanımlanmıș filtre çevrimi 12 saat

sonra bașlar. Filtreleme süresi 2, 4, 6, 8 saat ya da 24 saat olarak ayarlanabilir (FILC). Fabrika ayarı filtreleme süresi 4 saattir.
Filtreleme çevrimini ayarlamak için “Warm” veya “Cool” butonuna, sonra da“Jets 1” butonuna basılır. Tekrar “Warm” veya  
“Cool” butonuna basarak istenilen değer ayarlanır. Tușlara bastıkça ekranda FIL2; FIL4; FIL6; FIL8 gibi numaralar belirir. 
Numaralar filtre çeviriminin saat cinsinden değerini belirtmektedir. “Jets 1” butonuna basarak programlama tamamlanır.

Sirkülasyon Pompasının Ayarlanması
SPA’da 1 adet sirkülasyon pompası bulunmaktadır. Bu pompa 2 farklı șekilde programlanabilir. Bu programlar pompanın

ne kadar süre boyunca çalıșacağını belirler. Bunlar: 
• 24 saat sirkülasyon 2˚C kapanıș
• Sadece filtrasyon çevrimlerinde (Sirkülasyon pompası Pompa 1 gibi ișlev görür.)

Filtreleme çevrimi ve sirkülasyon pompası çalıșma süreleri belirlenerek sirkülasyon pompasının kaç saat çalıșacağı
ayarlanabilir. Sirkülasyon pompasının ayarı kesinlikle teknik bilgisi olan bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Sıcak iklimlerde filtre çevrimi dıșındaki zamanlarda sirkülasyon pompası kendini soğutma amaçlı olarak 30 dakika devre 
dıșı bırakabilir.

a. 24 saat sirkülasyon 2˚C kapanıș: SPA’nın varsayılan ayarı bu șekildedir. Bu modda sirkülasyon pompası 24 saat boyunca   
çalıșır. Eğer sıcaklık, ayarlanan sıcaklığın 2˚C üstüne çıkmıșsa pompa devre dıșı kalır. Ayrıca günde iki kere kendini soğutmak için
30 dakika süreyle kapanır ve yeniden çalıșır. Bu sirkülasyon pompasının tüm gün boyunca ozon jeneratörü ile birlikte çalıșması
anlamına gelir. Bunun sayesinde su her zaman berrak ve temiz kalır.

b. Sadece filtrasyon çevrimlerinde (Sirkülasyon pompası Pompa 1 gibi davranır): Bu mod sadece kontrol kutusundan
ayarlanabilir. Bu modda sirkülasyon pompası sadece filtre çevrimleri sırasında ve suyu ısıtmak gerektiğinde çalıșır. Bu da, eğer
filtre çevrimi 2 saate ayarlanmıșsa sirkülasyon pompasının günde 4 saat çalıșması demektir. Enerji tüketimi açısından bu mod
daha yararlıdır. Oteller, SPA merkezleri, spor salonları gibi halka açık alanlarda 24 saat çevrim gerekmektedir. Sirkülasyon
pompası ayarı kesinlikle kurulum tamamlanmadan ayarlanmalıdır. Sirkülasyon pompasının ayarı kesinlikle teknik bilgisi olan 
bir kiși tarafından yapılmalıdır. Ayar kontrol kutusunun içindeki DIP elektrik düğmeleri ile yapılmaktadır.

** Kontrol kutusunun kapağı açılmadan önce SPA’nın elektrik bağlantısı kesinlikle kesilmelidir. Kontrol kutusu kapağının iç tarafında   
elektronik kartın bir șeması mevcuttur. Ayar kontrol kutusunun içindeki DIP elektrik düğmeleri ile yapılmaktadır. Bu düğmeler devre
kartının üzerindeki kırmızı düğmelerdir.
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10 adet DIP elektrik düğmesi bulunmaktadır. Sirkülasyon pompası ayarı için sadece 5 ve 9. düğmeler kullanılmalıdır.

24 saat sirkülasyon için A5 kapatılmalıdır (așağı) ve A9 açılmalıdır (yukarı). Sirkülasyon pompasının sadece filtre
çevrimlerinde çalıșmasını sağlamak için A5 açılmalıdır (yukarı) ve A9 kapatılmalıdır (așağı).

DIP elektrik düğmelerinde değișiklik yapıldıktan sonra kontrol kutusunun hafızasına kaydedilmelidir. Sol üst köședeki J43 
jumper’ı kullanılarak kaydetme ișlemi yapılabilir.

Normalde siyah jumper J43’te sadece birbine bağlıdır. DIP elektrik düğmelerinde değișik yaptıktan sonra siyah jumper 
J43’ün iki pinine de resimde gösterildiği gibi bağlanır. Sonra SPAı sigorta kaldırılarak çalıșır hale getirilir. SPA çalıștığında ekranda
“Pr” belirmektedir. Bu belirdiğinde SPA’nın tekrar elektrik bağlantısı kesilir. Siyah jumper normal pozisyonuna getirilir ve sadece    
tek pine bağlı olmalıdır. Kontrol kutusu kapatılır. Yeni ayarlar kontrol kutusu hafızasına alınmıștır.

A5 A9 Circ Mode Pump 1 Speed

ON OFF Circ “acts like Pump 1 low” (filters/polls/ect)

OFF ON 24 hours with 3ºF shut-off 1- speed

1- speed
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Hidromasajlı Küvet – Spa Dış Mekan Örtüsü Kullanımı

Hidromasajlı Küvet – Spa ürünü ile birlikte “SPA DIŞ MEKAN ÖRTÜSÜ” kullanılmalıdır. Spa’nın dıș mekanda

konumlandırıldığı veya direkt güneș ıșığı altında kaldığı durumlarda,uzun süreli ultraviole ıșınlara maruz kalması sonucunda
ürün üzerinde olușabilecek olumsuz etkilerin önüne geçebilmek amacıyla Spa Dıș Mekan Örtüsü’nün kullanılması zorunludur.

Aksi takdirde garanti kapsamı dıșında tutulacaktır.

Not 1: “SPA DIŞ MEKAN ÖRTÜSÜ” ısı koruyucu özelliğe sahip değildir. Spa’nın içindeki suyun ısısının  

korunması ve enerji tasarrufu amacıyla kullanılamaz.

Not 2: Spa’nın üstünde tașıyıcı özelliği yoktur.

Bu tip özellikleri olan “ISI KORUYUCU ÖRTÜ” ayrıca tedarik edilmelidir.

Kullanım adımları:

• Kalp rahatsızlığı gibi önemli bir sağlık sorununuz varsa, Hidromasajlı Küvet – Spa’yı kullanmadan önce kesinlikle  
doktorunuzun görüșünü alınız.

• Hamile bayanların Hidromasajlı Küvet – Spa’yı kullanmamasını öneririz.

• Yemeklerden sonra Hidromasajlı Küvet – Spa’yı kullanmak için en az 1 saat geçmesini bekleyiniz.

• Hidromasaj için Spa içindeki su ısısının vücut ısısına yakın (37˚) olması gerekmektedir.

• Hidromasaj için ideal süre 15-20 dakikadır. Hidromasajlı Küvet – Spa içerisinde daha uzun süre kalmamanızı öneririz.

• Çocuklar, bedensel engelliler ve yașlılar ürünü ancak gözetim altında kullanmalıdır.

• Banyo sonrası ılık bir duș alınız, hızlı ve canlı hareketlerle kurulanınız ve nemlendirici bir vücut losyonu kullanınız. 
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• Hidromasaj sırasında Spa içinde banyo köpüğü, bitkisel aroma gibi maddeler kullanılırsa, üzerinde biriken köpüğün  

•

gitmesi için suyun boșaltılıp filtrenin değiștirilmesi veya temizlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle dıș mekanlarda ve istenirse iç mekanlarda Spa kullanılmadığı durumlarda suyun kirlenmemesi ve sıcak kalması
için koruyucu örtüsü kapatılarak koruma altına alınması gerekmektedir. Koruyucu örtü yumușak bez ve su ile temizlenmelidir.
Eğer leke çıkmıyorsa deri temizlik maddeleri kullanılabilir.

• Dıș mekanlarda, Spa içindeki suyun üzerinde biriken maddeler (yaprak, toz gibi) süzgeç yardımıyla alınmalıdır. Koruma
veya gerekli bakım yapılmadığında biriken tozlar jetlerin tıkanmasına ve ürünün tabanında yosunlașmaya neden olabilir.

        Dış mekanlarda bulunan Spa'lar kullanılmadığı durumlarda güneş ışığından korumak için muhakkak  
koruyucu kılıfı ile örtülmelidir.

Hidromasajlı Küvet –  SpaPeriyodik Bakımı

Periyodik Bakım İșlemi için Vitra Artema Yetkili Servislerinden  ile temasa geçebilirsiniz.

Ürünün uzun süre kullanılmaması durumunda ilk çalıșma öncesinde dolașım sisteminin dezenfeksiyonu için HydroBac 
kullanımı önerilir. Farklı bir dezenfektan kullanılması sisteme zarar verebilir.

İlgili yedek parçaları, Hydro  Bac Vitra Artema Yetkili Servislerinden temin edilebilir.

0 altındaki sıcaklıklarda kesinlikle ürünün gücünün kesilmemesi (sirkülasyon pompası ve ıstıcının çalıșması) gerekmektedir.  
Aksi takdirde, ürünün tamamen boșaltılması gerekir. 

SPA suyu 3 ile 6 ayda bir su tamamen değiștirilmelidir. Değiștirme sıklığı kullanım sıklığına ve ürünün bulunduğu mekanın  
(açık veya kapalı mekan) koșullarına bağlıdır. 

Hidromasajlı Küvet – Spa ürününün, kullanım sıklığına bağlı olarak, 6 ayda bir filtrelerin yenisi ile değiștirilmesi önerilir.  
Periyodik bakım olarak, filtre çıkarılıp tazyikli su ile yıkanabilir.

Akrilik Kullanımı ile ilgili Kullanım ve Temizlik ile ilgiliGenel Uyarılar

• Akrilik, asit ve alkalilere karșı dayanıklıdır. Ancak, ürüne kuru temizlemede kullanılan organik eriyikleri, boya çıkarıcı  
maddeleri, aseton ve diğer solventler temas ettirilmemelidir. SPA temizleyiciler de temin edilebilir. 

• Yanan sigara üründen uzak tutulmalıdır.

• Montaj ișleminden sonra mekanda inșaat faaliyetleri devam edecek ise, ürüne tam koruma sağlanmalıdır.

• Akrilik gövde ve jetler yumușak bir bez ve su kullanılarak temizlenmelidir. Eğer kirler su ile çıkmıyorsa așındırıcı 
içermeyen krem temizleyiciler kullanılabilir. Sert / çizici temizlik süngeri kullanmayınız. Ayrıca piyasadan özel SPA temizleyiciler de   
temin edilebilir.  

Ahşap ve Kompozit Panel ve Koruyucu Örtü Kullanımı ve Temizliği ile ilgili Genel Uyarılar

• Tamamlayıcı ürünlerin üzerinde bırakılan ıslak lifler, sabun ve șampuan șișelerinden akan sıvılar üründe renk değișimine
sebep olabilir.

• Tamamlayıcı ürünlerin yüzeyinin temizliğinde yumușak bir bez ve cam sil kullanmak yeterlidir. Ahșap ve kompozit 
panellerde bez dairesel hareketlerle değil, desen yönünde kullanılmalıdır.

• Tamamlayıcı ürünlerin temizliğinde tuz ruhu, așındırıcı / toz deterjan, arap sabunu ve sert / çizici temizlik süngeri  
kullanılmamalıdır. Çamașır suyu, organik eriyikleri, boya çıkarıcı maddeleri, aseton ve diğer solventler temas ettirilmemelidir. 

• Ahșap panellerin uzun süre ıslak bırakılmaması, ürünün uzun ömürlü ve sağlıklı kullanımı için her banyo sonrasında bez  
ile kurulanması gerekmektedir. 

• Ahșap silicileri, ahșap panelin üzeri vernik ile kaplı olduğundan tercih edilmemelidir.

• Ahșap panel montajının banyo zeminine sıfır olmaması kullanım ve temizlik sırasında zeminde biriken suyun ahșap  
panele zarar vermesini önleyecektir.

• Ahșap panelin yüzeyinde kaza, çarpma sonucu kullanım sırasında olușan çiziklerin giderilmesi konusunda VitrA Küvet  
Yetkilileri’ne danıșılmalıdır.
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GARANTİ ŞARTLARI

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San ve Tic. A.Ş. 
Adresi: Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat.5 34394
Levent-İstanbul-Türkiye
Telefonu: 0212 371 74 32
Faks/İnternet: www.intema.com.tr
e-posta: mert.karasu@eczacibasi.com.tr
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: 

Adresi: 

Telefonu: 

Faks: 

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi:

1. Garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer 

alan; 
 a-Sözleşmeden dönme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,
 c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan “ücretsiz onarım hakkını” seçmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı; başka herhangi bir ad altında hiçbir 

ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için 
gereken azami sürenin aşılması durumunda, Tüketici Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklardan birini talep edebilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

 Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan ve “Depolama, Nakliye, Montaj ve Kullanımda Dikkat edilecek Konular” hususlara aykırı 

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 

işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak yöntemin belirlenmesi,değiştirilecek parçaların seçimi tamamen kuruluşumuza aittir.
• Ürün üzerinde, kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. dışında herhangi bir tadilat yapıldığı takdirde bu garanti 

hükümden düşer.
• Verilen garanti, ürün kullanım kılavuzunda yeralan hususlara uyulduğu ve garanti şartlarında belirtilen, müşteriye düşen görev ve 

sorumluluklar eksiksiz yerine getirildiği sürece geçerlidir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Adres : Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No: 7 Kat: 5
  34394 Levent / İstanbul / Türkiye

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Danışma Hattı : 0532 755 75 00 / 0850 311 70 70

Malın

GARANTİ BELGESİ

Cinsi : Hidromasajlı Akrilik Banyo
  Küvetleri - Spa
Markası : VitrA
Modeli : Tüm modeller için geçerlidir

Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Bandrol ve Seri No :




