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L I S TA D E R E C U R S O S

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES
PERIGO:
>> Nunca entre na banheira ou coloque crianças durante
a preparação do banho. A Smarthydro trabalha com
adição de água quente e fria para chegar à temperatura
desejada.
>> Para reduzir o risco de danos, nunca permita o uso deste aparelho
por crianças, a menos que estejam sendo supervisionadas o tempo
todo.
>> Use este aparelho apenas para o fim pretendido, conforme descrito
neste manual.
>> Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
>> Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em alguma abertura do
aparelho.
>> Nunca ponha este aparelho em operação sem a proteção na área
de admissão da sucção.
>> Não sente no perfil de alumínio da sua Smarthydro para mexer no
painel.
>> Não sente na “cabeceira” da sua Smarthydro.
>> A prolongada imersão em água excessivamente aquecida pode
induzir:
- A hipertermia (um aumento anormal da temperatura corporal);
- Falta de percepção de aquecimento;
- Falta de reconhecimento da necessidade de sair da água quente;
- Inconsciência de impedimento de risco;
- Em mulheres grávidas, dano ao feto;
- Incapacidade física de sair da água quente;
- Insensibilidade, resultando em perigo de afogamento.
ADVERTÊNCIA:
O uso de álcool, drogas, ou medicamentos pode aumentar grandemente
o risco de hipertermia fatal.

Sua Smarthydro foi projetada e desenvolvida com tecnologia avançada. É
um equipamento de alta performance e qualidade, que inclui recursos
modernos e sofisticados.
>> Painel digital à prova d’água.
>> Funcionamento totalmente automático.
>> Controle automático de temperatura.
>> Controle automático de nível de enchimento de água para 1 ou 2
pessoas.
>> Iluminação interna feita por LEDs de alta intensidade.
>> Aplicação automática de essência.
>> Auto-limpeza.
>> Duas memórias contendo as preferências de banho.
>> Agendamento de preparo do banho via telefone comum ou celular.
>> Voz sintetizada para auxílio durante o banho e acesso por telefone.
>> Comunicação online com a Assistência Técnica iHouse.
Opcionais:
>> Moto-bomba com duas velocidades: alta para hidromassagem e
baixa para circulação de água.
>> Manutenção de temperatura durante o banho por meio da função
“Keep Warm”.
>> Operação à distância por meio de integração com o Smartcontrol.
>> Integração com equipamentos iHouse através da tecla “SMART”.
>> Software de controle da sua Smarthydro para celular.
>> Software de controle da sua Smarthydro para PC.
>> Software de controle da sua Smarthydro para Pocket PC.
>> Voz sintetizada bilíngüe (Português/Inglês)*.
* Função pode não ser implementada.

C O N H E Ç A A S U A S M A R T H Y D R O
Painel de controle
01_ ON/OFF - Pressione para ligar ou cancelar o preparo
do banho.
02_ MENU - Pressione para acionar a tela de recursos no 09
visor do painel de controle.
03_ +/- - Pressione para ajustar a temperatura.
04_ LEVEL - Pressione para ajustar o nível de água do
enchimento.
05_ LIGHT - Para ajustar a intensidade de luz interna da
banheira (com auxilio das teclas <+> e <->).
06_ KEEP WARM* - Pressione para ativar/desativar a
função de manutenção da temperatura da água do banho.
07_ HIDRO - Pressione para ligar/desligar a
hidromassagem ou a circulação* de água do banho
(um toque para ligar a circulação*, dois toques para
ligar a hidro).
08_ ESSENCE - Pressione para adicionar essência ao
banho. Pressione por mais de 3 segundos para
ajustar com +/- a quantidade de essência a ser injetada.
09_ M1 e M2 Teclas de memória - Pressione para iniciar um
04
banho pré-configurado.
10_ SMART - Pressione para acionar um cenário configurado
de acordo com a preferência do usuário (Opcional).
* Os recursos “KeepWarm” e “Circulação” são opcionais.
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01_indica que o banho foi preparado utilizando os
parâmetros da memória 01.
02_indica que o banho foi preparado utilizando os
parâmetros da memória 02.
03_indica se o banho foi preparado para uma ou duas
pessoas.
04_indica necessidade de manutenção do equipamento.
05_indica que a moto-bomba foi acionada no modo
circulação.
06_indica que a moto-bomba foi acionada no modo
hidromassagem.
07_indica que a função KeepWarm foi acionada.
08_indica que existe um banho agendado.
09_indica que a temperatura está em graus Celsius.
10_indica que a temperatura está em graus Fahrenheit.
11_indica que a temperatura do display numérico é a
temperatura desejada.
12_display numérico para indicação da temperatura ou
níveis de luz, essência, etc., quando solicitado.
13_display alfanumérico para textos e frases de auxílio.
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G U I A R Á P I D O
Enchendo sua Smarthydro
Pressione a tecla POWER, no painel de controle. A Smarthydro iniciará o
enchimento.

>> Sob a almofada de cabeça posicionada sobre os jatos de
hidromassagem, estão os reservatórios de essence e clean da sua
Smarthydro.
essence

clean

Regulando a temperatura
Pressione as teclas <-> e <+> para regular a temperatura desejada (entre
15°C e 43°C).
Ajustando o nível de água
Pressione a tecla LEVEL até o painel mostrar a opção desejada. Existem
quatro possibilidades de ajuste: banho para uma pessoa (individual),
banho para duas pessoas (duplo), nível máximo e parar. Para escolher uma
opção basta deixá-la na tela (parar de pressionar a tecla LEVEL). O “banho
pronto” é dado pelo nível de água e não pela temperatura.

>> As almofadas são presas à banheira por pinos de fixação.Para retirálas, basta puxá-las para cima.

Ativando a circulação
Pressione o botão HIDRO uma vez para iniciar o modo circulação. Para
desligar, pressione novamente.
Ativando a hidromassagem
Pressione o botão HIDRO duas vezes, em um intervalo de 1 (um) segundo.
A hidromassagem inicia imediatamente após o modo circulação. Para
desligar, pressione HIDRO novamente.
Ativando o Keep Warm
Pressione a tecla Keep Warm e a Smarthydro irá acionar os jatos de
hidromassagem no modo circulação,juntamente com elemento aquecedor
toda a vez que a temperatura da água descer 1°C abaixo da temperatura
que você tiver marcado pela última vez o enchimento da banheira.
Ativando a essência
Pressione a tecla ESSENCE para adicionar essência ao banho. Pressione
por mais de 3 segundos para ajustar com +/- a quantidade de essência a ser
injetada.
Ativando o Auto-Clean
Pressione MENU e a tecla <+> duas vezes para visualizar a opção Clean no
painel. Utilize as teclas <+> ou <-> para ligar ou desligar a função autoclean (0 = desligado / 1 = ligado). Pressione MENU novamente para
confirmar e voltar ao menu. Toda vez que seu banho for finalizado com a
função auto-clean ativada, sua Smarthydro irá solicitar uma confirmação da
operação por meio da tecla <+>.
Programando uma memória da sua Smarthydro
Após o banho pronto, configure todas as funções desejadas (temperatura,
nível de água, essência, Keep Warm, etc.), pressione a tecla M1 ou M2 por
2 (dois) segundos. A programação será memorizada e será
automaticamente iniciada toda vez que se apertar a tecla de memória
desejada.
Finalizando um banho
Pressione a tecla POWER, a Smarthydro começará a esvaziar
automaticamente.
no
>> Caso a Smarthydro apresente uma falha mostrando o ícone
display, reinicie a CPU principal pressionando qualquer tecla do painel e
faça uma nova tentativa de uso. Se a falha persistir entre em contato com a
Assistência Técnica.

MAIS DETALHES - LIMPANDO A SUA SMARTHYDRO
01

01_Almofadas do lado esquerdo da banheira.
02_Painel - centro da banheira.
03_ Almofadas do lado direito da banheira.
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>> Na hora de recolocar as almofadas, não se esqueça de encaixar os
pinos nos furos correspondentes.

A Smarthydro deve ser limpa com pano suave, levemente umedecido.
Um manual mais detalhado está disponível para download no site: www.ihouse.com.br.

"AUTO DIAGNOSE" E "LOG DE USO”

Muitos de seus componentes e circuitos são monitorados constantemente, e
caso sua Smarthydro esteja ligada à Internet¹, um eventual defeito/ problema²
poderá ser comunicado para a iHouse e Central de Assistência Técnica
Habilitada, automaticamente, pela própria Smarthydro. Os recursos de “auto
diagnose” e de “log de uso” visam auxiliar e agilizar a iHouse e Central de
Assistência Técnica Habilitada e não atribuem a responsabilidade de atender ou
anteceder a um ou mais defeitos/problemas plausíveis de Assistência Técnica.
Estes recursos saem de fábrica habilitados e gratuitos aos usuários. Para
desabilitá-los³ será necessário entrar em contato com o SAC iHouse. Ressaltase que, as informações do “auto diagnose” e “log de uso” são confidenciais e
restritas a iHouse e sua Central de Assistência Técnica Habilitada.
1. Para que o usuário tenha acesso a este serviço, o mesmo deverá contratar
acesso/provedor de Internet, assim como as configurações de equipamentos tipo
roteadores ou switches envolvidos. Também será necessário um módulo Ethernet
iHouse no seu pacote de produtos – Entre em contato com o SAC iHouse para maiores
informações.
2. Existem restrições à “auto diagnose” e ao “log de uso” na identificação de
defeito/problema. Para maiores esclarecimentos, contatar a iHouse ou Central de
Assistência Técnica Habilitada.
3. Os recursos de “auto diagnose” e “log de uso” são habilitados ou desabilitados em
conjunto, não sendo possível a escolha de apenas um deles.

GARANTIA
A sua Smarthydro possui garantia de fábrica de 01 ano, desde que não constada
utilização indevida do equipamento, danos causados por terceiros ou empresas
não autorizadas pela iHouse para sua manutenção.
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se sua Smarthydro apresentar um problema, entre em contato com Central de
Assistência Técnica iHouse de segunda à sexta das 08:00 h às 23:00 h.
Telefone: (11) 3071-1376 / sac@ihouse.com.br / www.ihouse.com.br.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
>> Alimentação: 220 Vac / 4000W
>> Reservatório de Essência: 500 ml
>> Reservatório de Clean: 500 ml

>> Peso: 80 kg >> Capacidade: 400 L
>> Dimensões: 200x91x72cm (C x L x A)
>> Interface de comunicação Ethernet

Conforto e praticidade na hora do banho. Controle a temperatura, nível da água,
força dos jatos e quantidade de essência, na hora ou à distância. Um banho
perfeito, para relaxar sem o mínimo esforço.
Abril de 2009.
Todos os direitos reservados.

