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1. INTRODUÇÃO
O botão de emergência para piscinas Jacuzzi é um acessório para uso em situações de risco ou ocorrência de
acidentes na piscina, como por exemplo : sucção de cabelos ou aprisionamento de cabelos ou partes de corpo
em dispositivos de sucção de água da piscina (drenos de fundo, dispositivo de aspiração, etc.), risco de
afogamento, etc.
Sua função é desligar a motobomba do sistema de recirculação e tratamento da piscina de maneira rápida e
segura através de um toque firme com a palma da mão ou com a mão fechada no sentido de empurrar ou apertar
o botão.
IMPORTANTE
Leia com atenção este Manual antes de proceder à instalação, operação e uso do botão de emergência
para piscinas Jacuzzi
O botão de emergência para piscinas Jacuzzi é um acessório que complementa a segurança da piscina e, assim
sendo, todas as instalações e respectivos acessórios, dispositivos e equipamentos utilizados nas piscinas devem
seguir os requisitos da norma ABNT – NBR 10.339 e outras legislações aplicáveis vigentes no local da instalação,
em qualquer âmbito.
Defeitos no botão de emergência Jacuzzi, acidentes, danos materiais e despesas de qualquer natureza gerados
pelo não atendimento aos requisitos, instruções e recomendações contidas neste Manual, não serão cobertos
pela garantia do produto
A Jacuzzi não se responsabilizará também por instalações que estejam em desacordo com requisitos normativos
e de segurança individual ou coletiva e outras legislações vigentes aplicáveis ao conjunto e respectivos ambientes
de uso e manutenção da piscina, que podem gerar desde danos aos equipamentos até acidentes graves que
podem ser fatais.

2.

INSTALAÇÃO

2.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO
O botão de emergência para piscinas Jacuzzi deve ser instalado em local de fácil acesso e visualização a partir de qualquer
ponto da superfície e ambiente externo ao redor da piscina, em uma distância máxima de 8 metros e mínima de 2 metros
da borda da piscina.
2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA :
O botão de emergência para piscinas Jacuzzi não deve ser utilizado como comando de partida ou
acionamento direto de bombas ou qualquer outro equipamento elétrico alimentado com tensão acima
de extra baixa tensão conforme norma ABNT NBR 5410.
A interrupção do funcionamento ou liberação de rearme da bomba da piscina é feita pelo botão de
emergência para piscinas Jacuzzi.
O botão de emergência para piscinas Jacuzzi deve ser conectado somente a um circuito de comando
alimentado com extra baixa tensão proveniente da saída de um transformador 12 V, para desligamento e
rearme de bombas de piscinas através de um contator e outros componentes que comandam a conexão
e interrupção do circuito de alimentação de tensão normal da bomba.
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O circuito de comando de extra baixa tensão e respectivos componentes deverão ser corretamente
dimensionados e instalados em um painel ou quadro de comando da bomba da piscina, que por sua vez
deverá ser instalado dentro da casa de máquinas da piscina por profissional qualificado contratado pelo
cliente, de acordo com a norma NBR-5410 e outras normas e legislações aplicáveis.
Somente o botão de emergência para piscinas Jacuzzi será instalado do lado de fora da casa de
máquinas, próximo à piscina, conforme descrito no item LOCAL DE INSTALAÇÂO.

Adquira em casas especializadas em material elétrico e de marcas tradicionais no mercado: fios, contatores, chaves liga /
desliga, dispositivos de interrupção de energia elétrica e proteção contra sobrecargas e choques elétricos, caixas de
passagem, eletrodutos ou conduites, painéis de comando ou caixas de ligação e outros acessórios mencionados neste
manual ou necessários à sua instalação.
É obrigatório que estes materiais e equipamentos estejam em conformidade com normas técnicas, certificações e
legislação vigentes.
Em caso de dúvida, certifique-se junto ao seu revendedor de material elétrico se os produtos que você estiver adquirindo
atendem às exigências acima mencionadas.

2.3 DIAGRAMA ELÉTRICO RECOMENDADO PARA A INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO EXTRA
BAIXA TENSÃO DE ACIONAMENTO DO CONTATOR DA BOMBA DA PISCINA

IMPORTANTE :
O circuito de comando de extra baixa tensão e respectivos componentes deverá ser corretamente
dimensionado, montado e instalado em um painel ou quadro de comando da bomba da piscina, instalado
dentro da casa de máquinas da piscina por profissional qualificado contratado pelo cliente, de acordo com a
norma NBR-5410 e outras normas e legislações aplicáveis.
Somente o botão de emergência para piscinas Jacuzzi será instalado do lado de fora da casa de máquinas,
próximo à piscina, conforme descrito no item LOCAL DE INSTALAÇÂO.
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2.4 FIXAÇÃO DO BOTÃO DE SEGURANÇA JACUZZI SOBRE O PISO

Instale um conduite
ou eletroduto desde
a casa de
máquinas até o
local de fixação da
coluna do botão de
emergência Jacuzzi
Fixe uma caixa de
passagem
embutida no solo
no local onde será
fixada a base do
botão de
emergência.

Remova a tampa da
coluna desapertando
os parafusos de
fixação com o
auxílio de chave
apropriada.

Passe o cabo
pelo furo da
base da coluna.
Conduza o cabo elétrico através do
eletroduto previamente instalado até
o circuito de desligamento da piscina
dentro da casa de máquinas

Conecte o cabo
elétrico nas
conexões do botão
de segurança.

Fixe a base da coluna firmemente
sobre uma superfície lisa e plana do
piso usando parafusos e buchas de
fixação.

Monte a tampa na
coluna apertando
bem os parafusos de
fixação

3. MODO DE FUNCIONAMENTO :
IMPORTANTE:
Ao pressionar o botão de segurança a bomba será instantaneamente desligada e o botão será
automaticamente travado na posição desligado.
Isto garante que a bomba não volte a funcionar mesmo que ocorra um rearme acidental da bomba na
casa de máquinas enquanto o acidentado na piscina estiver sendo socorrido.
Obs.: Caso o botão de emergência para piscinas Jacuzzi permaneça travado, independente de outros
acionamentos, a bomba da piscina não voltará a funcionar.
Após acionado o botão de emergência para piscinas Jacuzzi, para que a bomba
da piscina volte a funcionar, siga os passos abaixo :
1) Gire o botão de emergência para piscinas Jacuzzi no sentido horário (o
botão irá se soltar automaticamente da posição travado e retornará à
posição original).
2) Vá até a casa de máquinas da piscina e aperte o botão liga da botoeira ou
chave de re-start, dependendo do tipo de instalação feita no painel onde
está localizado o circuito extra baixa tensão de acionamento do contator da bomba.
3) Para desligar a bomba dentro da casa de máquinas a qualquer momento, aperte o botão desliga da
botoeira ou interruptor na posição desligado, dependendo do tipo de instalação feita no painel

4.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Para limpeza e conservação do produto, utilize :
- flanela macia seca para remoção de poeira superficial;
- flanela macia ou esponja embebida em água e detergente neutro para remoção de oleosidades ou sujeiras incrustadas
na superfície; após enxaguar a flanela em água corrente, passe-a novamente sobre a superfície do produto por 3 a 4
vezes para remoção de resíduos de detergente e em seguida seque bem o produto com outro pano macio ou flanela seca.
IMPORTANTE :
- Não utilize saponáceos, escovas ou qualquer outro utensílio de limpeza com superfície áspera ou abrasiva.
- Limpe a etiqueta de aviso da coluna suavemente, sem esfregá-la, pois a mesma poderá ser danificada.
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Nossa rede de Assistência Técnica Autorizada Jacuzzi consta no site
http://www.jacuzzi.com.br/contato/assistencia-tecnica/
TERMO DE GARANTIA
O botão de segurança JACUZZI® é garantido por 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia da Jacuzzi),
contados a partir da data de emissão da nota fiscal do produto e a entrega da mercadoria ao consumidor final com a
necessária nota fiscal e esse termo devidamente preenchido pelo fornecedor no ato de entrega.
Se o produto for instalado em local público ou de uso coletivo que está sujeito a alta intensidade de uso terá seu prazo
de garantia total acima mencionado reduzido para 50%
A garantia compreende a substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela
fabricante, e/ou quando o produto apresentar defeito que o torne impróprio ou inadequado para o uso ou consumo a que
se destina.
A Jacuzzi por não oferecer serviços de instalação e/ou assentamento de Produtos, não se responsabiliza pelos defeitos
ou problemas decorrentes da instalação.
A garantia não cobre despesas referentes à remoção, transporte dos produtos até a fábrica da Jacuzzi do Brasil ou ao
local de assistência técnica determinado por ela e reinstalação do produto, bem como quaisquer outras despesas que não
aquelas compreendidas na substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação.
Esta garantia fica totalmente invalidada se:
- O produto não possuir a necessária nota fiscal de compra e esse termo de garantia devidamente preenchido no ato da
entrega do produto.
- O defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou Terceiros estranhos ao fabricante;
- Não tiverem sido seguidas, na instalação e na operação do produto, as recomendações que constam do Manual de
Instruções que acompanha o produto;
- O produto tiver sofrido modificações, danos ou tenha sido utilizado de forma não compatível com o fim a que se
destina.
- Forem utilizadas peças adaptadas, não originais ou inadequadas,
- For realizada limpeza inadequada do produto com utilização de saponáceos, produtos químicos e abrasivos, solventes,
palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes que venham causar danos ao produto;
- Instalação e/ou assentamento inadequado (s) ou fora das orientações técnicas estabelecidas pela Jacuzzi no manual
que acompanha o produto;
- Forem constatados danos causados no produto proveniente de quedas acidentais, uso e manuseio inadequado;
- O produto for, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, violado ou consertado por pessoa não autorizada
pela Jacuzzi;)
Para efeitos desta garantia, necessário se faz apresentar a Nota Fiscal de compra. Recomendamos anotar abaixo os
dados que seguem, os quais se encontram na etiqueta fixada no produto.
Modelo no produto______________________________ Número de Série do produto __________________
Número e série da Nota fiscal _______ _____________ Data de emissão da Nota fiscal_________________
Nome do fornecedor ______________ _____________ entregador_________________________________

JACUZZI DO BRASIL Indústria e Comercio Ltda.
Rod.Waldomiro C. Camargo, K m 53,5 – SP 79.
CEP: 13308-900 ITU - SP
Suporte Técnico Jacuzz i.
(11) 2118-7500 – Grande São Paulo.
0800-7021432 - Demais Localidades.
PABX: (11) 2118-7500
Email: vendas@jacuzzi.c om.br – http://www.jacuzzi.com.br

© JACUZZI INC. 2020 All Rights Reserved.

INFORMAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO
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