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Használati utasítás

A medence bekapcsolása

OFF

Alapértelmezés szerint a medence mindig be van
kapcsolva. Nyomja meg az On/Off gombot a rendszer 30
percig tartó kikapcsolásához. Az “OFF” felirat jelenik meg a
kijelzőn ez időtartam alatt.
Nyomja meg az On/Off gombot a rendszer újraindításához,
ha a rendszert a 30 perc letelte előtt be szeretné kapcsolni.
Ha a rendszert az On/Off gombbal kikapcsolja miközben a
vízmelegítő működik, a vízkeringető szivattyú (vagy
rendszerkonfigurációtól függően az 1. szivattyú) további 3
percig működik.

On/Off gomb

1. szivattyú bekapcsolása

37

Nyomja meg a Jets 1 feliratú gombot az 1. szivattyú
alacsony sebességen való üzemeltetéséhez. A gomb
másodszori megnyomásával az 1. szivattyú magas
sebességre kapcsol (rendszerkonfigurációtól függően).
Harmadik gombnyomásra az 1. szivattyú kikapcsol.
A beépített időzítő az 1. szivattyút automatikusan 20 perc
után kikapcsolja.
Az 1. szivattyú magas sebességen való üzemeltetése
esetén az 1. szivattyú lámpácskája folyamatosan világít,
alacsony sebesség esetén pedig villog.
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Jets 1 gomb

2. szivattyú bekapcsolása
Nyomja meg a Jets 2 feliratú gombot az 2. szivattyú
alacsony sebességen való üzemeltetéséhez. A gomb
másodszori megnyomásával az 2. szivattyú magas
sebességre kapcsol (rendszerkonfigurációtól függően).
Harmadik gombnyomásra az 2. szivattyú kikapcsol.
A beépített időzítő az 2. szivattyút automatikusan 20 perc
után kikapcsolja.

Jets 2 gomb

Az 2. szivattyú magas sebességen való üzemeltetése
esetén az 2. szivattyú lámpácskája folyamatosan világít,
alacsony sebesség esetén pedig villog.

A kompresszor bekapcsolása
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Nyomja meg a Blower feliratú gombot a kompresszor magas
sebességen való üzemeltetéséhez. A gomb másodszori
megnyomásával a kompresszor alacsony sebességre
kapcsol. Harmadik gombnyomásra a kompresszor kikapcsol.
A beépített időzítő a kompresszort automatikusan 20 perc
után kikapcsolja.
A kompresszor magas sebességen való üzemeltetése esetén
a kompresszor lámpácskája folyamatosan világít, alacsony
sebesség esetén pedig villog.
Ha a rendszer egysebességű kompresszor működésre van
programozva, a kompresszor gomb megnyomására a
kompresszort csak ki/be lehet kapcsolni.

Blower gomb

A világítás bekapcsolása

37

Nyomja meg a Light feliratú gombot a világítás magas
intenzitáson való működtetéséhez. A gomb másodszori
megnyomásával a világítás alacsonyabb intenzitásra vált.
Harmadik gombnyomásra a világítás kikapcsol.
A beépített időzítő a világítást automatikusan 2 óra után
kikapcsolja.
A világítás magas intenzitáson való működtetése esetén a
világítás jelző lámpácskája folyamatosan világít, alacsony
intenzitás esetén pedig villog.

Light gomb

Ha a medencéje üvegszál-optikai világítással van
felszerelve, a Light feliratú gomb első megnyomására az
üvegszál-optikai rendszer bekapcsol. A gomb másodszori
megnyomására az üvegszál-optikai rendszer kikapcsol és a
normál medence világítás kapcsol be. Harmadik
gombnyomásra az üvegszál-optikai rendszer
visszakapcsol. Negyedik gombnyomásra mindkét világítás
kikapcsol.
Ha a medencéje csak üvegszál-optikai világítással van
felszerelve, a Light gomb első megnyomására az
üvegszál-optikai rendszer bekapcsol, másodszori
gombnyomásra pedig kikapcsol.
Az üvegszál-optikai világítás és a normál világítás 2 óra
után automatikusan kikapcsol.
A Coolrays digitális égők működtetéséhez lásd a hozzá
kapott külön használati utasítást.
A vízhőmérséklet beállítása
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Használja a Heat és Cool feliratú gombokat a víz
hőmérsékletének beállításához. A beállított hőmérséklet a
kijelzőn 5 másodpercig megjelenik.
A kijelzőn megjelenő számok a beállított (kívánt) és nem a
pillanatnyi hőmérsékletet mutatják.
A vízhőmérsékletet 1°C-onként lehet állítani 15°C és 40°C
között.
Heat és Cool gombok
Vízmelegítő automatikus elindulása

39

Ha a vízhőmérséklet a beállított (kívánt) hőmérsékletnél
legalább 0,5°C-val kevesebb, a vízmelegítés automatikusan
bekapcsol. A vízmelegítő akkor kapcsol ki magától, amikor a
vízhőmérséklet legalább 0,5°C-val meghaladja a beállított
(kívánt) hőmérsékletet.
A vízmelegítő lámpácskája világít, amikor a vízmelegítő
üzemel.

Kezelőgomb-zár

LocP

A medence vezérlőgombjait le lehet zárni. Ez a funkció
nagyon hasznos, ha gyerekek is hozzáférhetnek a
medencéhez.
Teljes zár: tartsa lenyomva az On/Off gombot 10
másodpercig. A kijelzőn a LocF felirat jelenik meg.
Részleges zár: tartsa lenyomva az On/Off gombot 5
másodpercig. A szivattyú, a kompresszor és a világítás
gombjai kivételével minden gomb lezáródik. A kijelzőn a LocP
felirat jelenik meg.
Nyitás: tartsa lenyomva az On/Off gombot 5 másodpercig. A
kijelzőről a LocF vagy LocP felirat eltűnik.

On/Off gomb

Ürítő ciklus

F02

(külön keringetési szivattyúval rendelkező rendszereknél)
A rendszer 12 óránként automatikusan 3 ürítő ciklust
végez (4 óránként egyet) vagy az utolsó beállított érték
szerint. Ürítő ciklus alkalmával az 1. és 2. szivattyúk és a
kompresszor egy-egy percig üzemelnek egy adott
sorrendnek megfelelően. A kijelzőn a Pur felirat
váltakozik a vízhőmérséklettel.
Az ürítő ciklus beállítása:
Nyomja le az Oz/Filter gombot. A kijelzőn a jelenleg
beállított, 12 óra alatt lefuttatandó ürítő ciklusok
száma jelenik meg.

Oz/Filter gomb

A Heat és Cool gombok segítségével változtassa
meg a beállítást.
0 = ne legyen ürítő ciklus egyáltalán
12 = minden órában legyen ürítő ciklus

F06

A megfelelő értéknél nyomja le újra az Oz/Filter
gombot a beállítások eltárolásához. Egy ürítő ciklus
azonnal elindul.
Ha bekapcsol egy szivattyút, a kompresszort vagy a
világítást, az ürítő ciklus és/vagy az ózon kibocsátás leáll
és csak az adott berendezés kikapcsolása (vagy
automatikus leállása) után 40 perccel indul el újra.
Ezalatt, a kijelzőn az Oz/Filter lámpácskája nem világít.
Szűrő ciklus
(külön keringetési szivattyú nélküli rendszereknél)
A rendszer naponta automatikusan 2 szűrő ciklust futtat
le (12 óránként egyet). A szűrő ciklus alkalmával a 2. (és
ha van a 3.) szivattyúk illetve a kompresszor egy percig
üzemelnek, majd az 1. szivattyú üzemel alacsony
sebességen a beállított órán keresztül. A kijelzőn a FIL
felirat váltakozik a vízhőmérséklettel.

Heat és Cool gombok

A szűrő ciklus beállítása:
Nyomja meg az Oz/Filter gombot. A kijelzőn a
jelenleg beállított, órákban értendő szűrő ciklus hossz
jelenik meg.

F02

A Heat és Cool gombok segítségével változtassa
meg a beállítást.
0 = ne legyen szűrő ciklus egyáltalán
12 = folyamatos szűrés
A megfelelő értéknél nyomja le újra az Oz/Filter
gombot a beállítások eltárolásához. Egy szűrő ciklus
azonnal elindul.

Oz/Filter gomb

A kijelzőn az Oz/Filter lámpácskájának rendszertelen
villogása azt jelenti, hogy a szűrő ciklus 3 óra elteltével
leállt, mert a vízhőmérséklet a beállított értéket több mint
1°C-kal meghaladja.
Ha a beállított szűrési időtartam lejárta előtt a
vízhőmérséklet lehűl a beállított értéknél 0,5°C-nál nem
nagyobbra, a szűrési ciklus folytatódik a beállított
időtartam lejártáig.
Ha bekapcsol egy szivattyút, a kompresszort vagy a
világítást, a szűrő ciklus és/vagy az ózon kibocsátás leáll
és csak az adott berendezés kikapcsolása (vagy
automatikus leállása) után 40 perccel indul el újra.
Ezalatt, a kijelzőn az Oz/Filter lámpácskája nem világít.

Fordított kijelző

LE

Egy gombnyomásra megfordítható a kijelző, hogy azt a
medencéből nézve is el lehessen olvasni.
A kijelző megfordításához tartsa lenyomva az Oz/filter
gombot 5 másodpercig. Ugyanígy fordíthatja a kijelzőt
vissza.

Oz/Filter gomb

Duál üzemmód

duAL

A Duál üzemmód lehetővé teszi, hogy 2 különböző beállítási
pontra más-más vízhőmérsékleti beállítást határozzunk
meg.
A Duál üzemmód beállítása:
Tartsa lenyomva a Jets 1 gombot 5 másodpercig. A
kijelzőn a dxxx felirat jelenik meg, ahol az xxx a második
beállítási pont vízhőmérsékletét jelzi.
A Heat és Cool gombok segítségével változtassa meg a
beállítást.
Nyomja meg újra a Jets 1 gombot. A kijelzőn most a
ddxx felirat jelenik meg, ahol az xx a második beállítási
pont időtartamát jelzi órákban kifejezve.
A Heat és Cool gombok segítségével változtassa meg a
beállítást.
A beállítás véglegesítéséhez nyomja le a Jets 1 gombot.
A rendszer a második beállítási pontnak megfelelően
kezdi el a vízhőmérsékletet szabályozni. Ennél az
üzemmódnál a kijelzőn a duAL felirat és a
vízhőmérséklet váltakozik.
A medence bekapcsolásakor a rendszer törli a duál
üzemmód beállításait és az alapbeállításokhoz tér vissza
(d95 és dd00).
Ha a duál üzemmód közben megnyomja a Heat vagy Cool
gombot, a duál üzemmód leáll és az alapbeállítások
állítódnak vissza. A duál üzemmód leállása esetén a
rendszer az elsődlegesen beállított vízhőmérséklethez
igazodik.

Jets 1 gomb

AFP

A szivattyú magától többször is bekapcsol és két percen
keresztül üzemel, közben a kijelzőn felváltva az AFP felirat
és a vízhőmérséklet jelenik meg.
Ez nem egy hiba, hanem a rendszer egy speciális funkciója!
A rendszer Smart Winter Mode üzemmódja megvédi az Ön
medencéjét a hidegtől azáltal, hogy naponta többször is két
percre bekapcsolja a szivattyút, megakadályozva ezzel azt,
hogy a víz belefagyjon a csövekbe.

3 villogó pont a kijelzőn
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Probléma adódott!
Ne menjen be a vízbe! Ellenőrizze és nyissa ki a
vízszelepeket. Ha szükséges, tisztítsa ki a szűrőket.
Ellenőrizze és ha szükséges növelje a vízszintet.
Kapcsolja ki, majd be a rendszert, ezzel újraindítva azt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
szervizzel vagy a hivatalos viszonteladóval.

A vízhőmérséklet a kijelzőn villog
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A vízhőmérséklet elérte a 44°C-t.
Ne menjen be a vízbe! Várjon, amíg a víz lehűl. A rendszer
újraindítja magát, amikor a vízhőmérséklet lecsökken 43°Cra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
szervizzel vagy a hivatalos viszonteladóval.

A kijelzőn az OFF felirat villog

OFF

A vízmelegítő üzemelt, amikor az On/Off gomb
megnyomásával a rendszer kikapcsolását kezdeményezte.
A rendszer kikapcsolódása előtt 3 perces lehűlési időszak
van. Ezalatt az 1. szivattyú, illetve rendszerkonfigurációtól
függően a kompresszor, még működik.
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Az Oz/Filter lámpácskája rendszertelenül villog
A szűrő ciklus 3 óra elteltével leállt, mert a vízhőmérséklet a
beállított értéket több mint 1°C-kal meghaladja.
Ha a beállított szűrési időtartam lejárta előtt a
vízhőmérséklet lehűl a beállított értéknél 0,5°C-nál nem
nagyobbra, a szűrési ciklus folytatódik a beállított időtartam
lejártáig.

A kijelző villog
Áramszünet volt. Nyomja meg bármelyik gombot a rendszer
újraindításához.

