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WHIRLPOOL 

ÎNCĂLZITOR DE SPA 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

NOTĂ IMPORTANTĂ VĂ RUGĂM SĂ  

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE 

DE  INSTALAREA ȘI UTILIZAREA   

 ACESTUI ECHIPAMENT ELECTRTIC 

 

 

 

 

1.   PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE, Conectați numai la un circuit protejat de un 

întrerupător de circuit de eroare la pământ (GFCI). 

2. Este necesară împământarea. Unitatea trebuie instalată de către un reprezentant de service 

calificat. 

3. Acest produs trebuie instalat de către un tehnician profesionist de service, care este 

calificat în instalarea băii de hidroterapie. 

4. Este interzisă acoperirea instrumentului în timpul funcționării. 

5. Când utilizați pentru prima dată, asigurați-vă că există apă înăuntru 

conductei de încălzire înainte de a porni. 

6. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu senzori fizici 

redusi sau capacități mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au 
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fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă 

pentru siguranța lor. 

7. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. 

8. Dacă se folosește un cap de pulverizare, acesta trebuie detartrat în mod regulat. 

9. Nu porniți dacă există posibilitatea ca apa din încălzitor să fie înghețată. 

10. Ieșirea nu trebuie conectată la niciun robinet sau racord, altul decât cele specificate. 

11. Aparatul trebuie conectat permanent la cabluri fixe. 

12. NUMAI PENTRU UZ INTERIOR. 

13. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI. 

 

Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deseurile menajere. Acest produs 

trebuie să fie eliminat într-un loc autorizat pentru reciclare a aparatelor electrice si 

electronice. Asigurați-vă că produsul este eliminate într-un mod ecologic și sănătos. 

1.General 

-Acest tip de încălzitor este special pentru a fi utilizat în cada cu hidromasaj. Încălzitorul va 

începe să funcționeze când cada este umplută cu apă și va menține apa la o anumită temperatură, 

așa cum este reglată. 

- Este foarte comod și simplu de instalat și utilizat încălzitorul, dar măsurile de siguranță de bază 

trebuie respectate întotdeauna. 

2.Instalare     

- Încălzitorul pentru cadă ar trebui să fie conectat la conducta si stemului de filtrare pentru cadă, 

de asemenea, poate fi conectat la intrarea sau ieșirea pompei pentru cadă, asigurându-vă că 

direcția de curgere a apei este conformă cu indicațiile de pe încălzitorul de spa. 

-2.1 Încălzitorul trebuie instalat orizontal. Dimensiunile și poziția încălzitorului pentru susținere 

și fixare se referă la Fig.1. 

-2.2 Încălzitorul poate fi instalat cu admisia sau ieșirea pompei pentru cada (Fig.2). (Notă: se 

poate'nu se fixează prin legare..) 
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-2.3 Tub PVC : (Fig.3) 

Tăierea unei anumite lungimi a țevii din PVC de la ieșirea pompei și conectarea la duză. Notă: 

Dimensiunea conectorului țevii trebuie să fie în concordanță cu țeava pentru cadă. 

-2.4 Conector de țeavă: (Fig.4) 

Curățați tăietura conductei din PVC, apoi utilizați ată de gumă pentru a îmbina conectorul 

tubului din PVC. Acordați atenție distanței de instalare dintre încălzitor și pompă. 

-2.5 Instalarea încălzitorului: (Fig.5) 

Separați piulița de conectare și îmbinați țeava din PVC cu încălzitorul (atenție la inelul O ring). 

Asigurați-vă că conexiunile sunt suficient de strânse. (Notă: piulița de conectare este realizată din 

material plastic, suprasolicitarea ar provoca daune.) 

-2.6 Eticheta rației trebuie să fie vizibilă după instalare. 

-2.7 Piesele care conțin piese sub tensiune, cu excepția pieselor furnizate cu tensiune foarte joasă 

de siguranță <12V, trebuie să fie inaccesibile unei persoane în baie. 

-2.8 Aparatele de clasa I trebuie conectate permanent la cabluri fixe. Piesele, inclusiv 

componentele electrice, cu excepția dispozitivelor de telecomandă, trebuie să fie amplasate sau 

fixate astfel încât să nu poată intra în baie. 

3. Conexiune electrică 

-3.1 Instalația electrică trebuie să aibă o deconectare pe toți polii 

-sistem de contact cu deschidere de minim 3mm. 

-3.2 Pentru o protecție continuă împotriva posibilelor șocuri electrice aceasta unitatea trebuie 

montată în conformitate cu instrucțiunile de instalare. 

-3.3 Protecția sistemului ar trebui să se bazeze pe un residual dispozitiv de curent (RCD) cu un 

curent de declanșare nominal care nu depășește 30 mA. Cablul de alimentare trebuie să respecte 

standardele EMC. 

-3.4 Conexiunea electrică trebuie efectuată de personal calificat urmând cu strictețe N60335-2-60 

standardele. 

-3.5 Asigurați-vă că conexiunea cablului de împământare este realizată corect. 
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-3,6 Firele care servesc drept conductori de legătură echipotențială trebuie să aibă  aria 

secțiunii transversale între 2,5 mm2 și 6 mm2 și trebuie să fie echipate cu priza terminală 

adecvată. 

-3,7 După terminarea conexiunii electrice, porniți alimentarea, apăsați Resetarea inferioară a 

GFCI, GFCI funcționează și taie puterea, apoi apăsați butonul de resetare de jos, butonul GFCI 

se conectează la alimentare. Dacă operațiunile de mai sus au eșuat, verificați conexiunile GFCI, 

întrerupeți sursa de alimentare până când problema este rezolvată si este corect pentru a  putea 

folosi cada. 

-3,8 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător  

-fabrica, agentul său de service sau persoane calificate similare în ordine  pentru a evita un 

pericol. 

-3,9 PRUDENȚĂ: Pentru a evita un havzard din cauza inadvertente resetarea decupării 

termice, acest aparat nu trebuie să fie furnizat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi 

un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către 

utilitate. 

4. Comenzi și operațiuni 

-4.1 Datorită unui comutator de debit este asamblat în încălzitorul de cadă, încălzitorul de cadă 

poate funcționa numai atunci când pompa funcționează, iar apa trece prin încălzitorul de cadă, iar 

debitul este de până la 3,6 m3/h. 

-4.2  Incălzitorul de cadă poate menține apa la 45 °C ca temperatură prestabilită de producător, 

iar temperatura prestabilită poate fi disponibilă de la 0 ~45 °C  prin presetarea de către 

producător față de client este o cerință. 

-4.3 Butonul de resetare este ascuns în interiorul termostatului în timpul funcționării normale, 

dacă temperatura depășește 60°C , butonul de resetare se va stinge și va întrerupe alimentarea, 

termostatul va reveni la funcționare abia dupa ce depanați și deșurubați capacul butonului de 

resetare manuală și apăsați butonul de resetare în poziția inițială. (Fig.6) 

-4.4 Presiunea minima de lucru 0.035MPa. 

5. CONTROALE ÎNAINTE DE PORNIREA INIȚIALĂ 

-5.1 Verificați daca direcția fluxului de apă este aceeași cu cea marcata pe încălzitor. 

-5.2 Verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei sunt conform plăcuței de identificare. 
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-5.3 După ce instalarea încălzitorului pentru cadă este terminată, este necesar să verificați dacă 

au loc scurgeri de apă de la conductă sau de la conexiune:: Umpleți cu apă în cadă și lăsați 

pompa să funcționeze timp de 30 de minute, asigurându-vă că nu ar trebui să apară scurgeri de 

apă din sistemul de filtrare al apei. 

-5.4 Dacă încălzitorul nu pornește, încercați să localizați problema în tabelul cu cele mai 

frecvente defecțiuni și posibilele soluții ale acestora, care este furnizat în continuare. 

6. PORNIRE 

- Porniți electric pompa și încălzitorul numai atunci când conductele de aspirație și refulare sunt 

conectate la admisiile și ieșirile corespunzătoare. 

7.ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 

- 7.1 Încălzitorul nostru pentru instalații de hidromasaj nu necesită întreținere sau programare 

specială. Dacă cada va sta inactiva pentru o lungă perioadă de timp, se recomandă 

dezasamblarea, curățarea și depozitarea într-un loc uscat, bine aerisit. Dacă cablul de alimentare 

este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service. 

-7.2 În condiţii de instalaţie curentă, apa din conductă va fi drenată automat. 

-7.3 Umplerea cu apă până la poziția căzii, duza lui, apoi functioneaza 2-3 minute, in sfarsit 

epuizeaza apa din cada. 

8.Date tehnice 

8.1 Parametrul tehnic: 

  Curent (A) Apa de cada    
 

  
cubaj     

 

Model Putere
¹ Â¦ Ê   

Duză Observatii 
 

    
 

(W) 220-240V Galon Litru 
 

 

    
 

        
 

H10-RS1 1000 4.5 60 227 4-6 
Standard 

 

Cadă singură  

       
 

        
 

H15-RS1 1500 6.8 100 378 4-8 

O singură cadă 

mare 
 

        
 

H20-RS1 2000 9,0 200 756 4-12 
Standard 

 

cadă dublă  

       
 

H30-RS1 3000 13.6 340 1285 4-12 
Trei persoane 

 

de urna standard  

       
 

        
 

 

 

 



S.C. WAINCRIS SRL 
RO 8580760 | J22/835/1996 
W: www.waincris.ro www.depozituldepiscine.ro 
E: office@waincris.ro 
 
 

 
6 
 

8.2 Parametrul tehnic: 

 

HXX - RS   X   
Tip încălzitor (1- eu  tip)  
Suportul este din plastic 

 

 

- Aplicați tensiune motorului și reglați corespunzător jeturile pentru a obține debitul dorit. 

9.Dimensiunea încălzitorului 

 

 

Model A   
H10-RS1  48,5 sau  50 
 
H15-RS1  48,5 sau  50 
 
H20-RS1  48,5 sau  50 
 
H30-RS1  48,5 sau  50 

 

                           Fig.1 

 

 

 

 

                         Fig. 2             Fig. 3 
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                 Fig. 4       Fig. 5 
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