TP400
Spustenie
Po zapnutí sa na displeji zobrazí štartovacia postupnosť čísiel. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, po
spustení sa zobrazí LINK. Stlačením ľubovoľného tlačidla prepojíte panel so systémom.
Vírivka sa spustí do režimu aktivácie. Po prepojení stlačte tlačidlo JETS
, aby ste zapli a vypli
čerpadlá, aby ste si overili, že všetok vzduch je prepláchnutý z vodovodného potrubia, najmä z
vodovodného systému spojeného s ohrievačom. Režim aktivácie sa automaticky ukončí o 4
minúty. Stlačením tlačidla teploty nadol automaticky opustíte režim aktivácie. Keď primárny
režim skončí, čerpadlo Pump1 sa spustí, ak nie je prítomné cirkulačné čerpadlo, ale teplota vody
sa asi minútu neobjaví. Keď systém rozpozná teplotu vody a ak je pod nastavenou teplotou,
ohrievanie sa spustí.
Predvolená hodnota
Predvolená teplota je 38 ° C v pohotovostnom režime (ready Mode). Cykly filtrovania sú od 8:00
do 12:00 a od 20:00 do 0:00.
Nastavenie teploty
Dotykový panel TP600 má tlačidlá Hore ▲ a Dole ▼ ako aj tlačidlá teploty. Kým TP400 má iba
jedno tlačidlo teploty.

Stlačte raz tlačidlo teploty
a na LCD displeji začne blikať aktuálna nastavená teplota.
(Nastavená teplota a skutočná teplota vody sa často líšia.) Zatiaľ čo čísla blikajú, znova stlačte
tlačidlo teploty, aby ste zmenili nastavenú teplotu. Stlačte a podržte pre rýchlejšie nastavenie.
Keď nová nastavená teplota prestane blikať, asi za 10 sekúnd sa znova zobrazí skutočná teplota
a naprogramuje sa nová nastavená teplota. Vírivka sa teraz podľa potreby zahreje na novú
nastavenú teplotu.

Nastavte čas dňa
Stlačte
Stlačením

a potom opakovane stláčajte
vyberte hodinu a stlačením

potom stlačením
hlavnú obrazovku.

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „TIME“.
ju nastavíte. Stlačením

nastavíte minútu. Stlačením

vyberte minútu a

alebo čakaním 10 sekúnd sa vrátite na

Duálne teplotné rozsahy (nízke - vysoké)
Tento systém obsahuje dve nastavenia teplotného rozsahu s nezávislými nastavenými teplotami.
Vysoký rozsah sa zobrazuje na displeji Range up ▲. Nízky rozsah je zobrazený na displeji Range
down t.
Ak chcete zmeniť teplotný rozsah, stlačte
na LCD displeji. Stlačením

a pomocou tlačidiel

prepnite šípky rozsahu

alebo čakaním 10 sekúnd sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Tieto rozsahy sa dajú použiť z rôznych dôvodov, pričom bežné použitie je nastavenie „pripravené
na použitie“. Každý rozsah udržuje svoju vlastnú nastavenú teplotu, ako ju nastavil užívateľ.
Týmto spôsobom, keď je vybraný rozsah, vírivka sa zahreje na nastavenú teplotu.
Vysoký rozsah je možné nastaviť medzi 26,5 ° C až 40 ° C.
Nízky rozsah je možné nastaviť od 10 ° C do 36 ° C.
Nastavenie režimu pohotovosti a pokoja (READY a REST)
Režim READY cirkuluje vodu každých 30 minút, aby sa udržiavala konštantná teplota vody, v
prípade potreby sa zahrievalo a obnovovala sa teplota.
Režim REST umožní zahrievanie iba počas naprogramovaných cyklov. Zobrazenie teploty nemusí
ukazovať aktuálnu teplotu, dovtedy kým čerpadlo ohrievača nepracuje jednu alebo dve minúty.

Stlačte

a potom opakovane stláčajte

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „MODE“.

Stláčaním
prepínate medzi READY a REST. Stlačením
vrátite na hlavnú obrazovku.

alebo čakaním 10 sekúnd sa

Flip (Invertovať zobrazenie)
TP600 má jednoúčelové tlačidlo FLIP, ktoré umožňuje užívateľovi otočiť displej jediným stlačením
tlačidla.
TP400 nemá žiadne tlačidlo FLIP. Ak chcete displej prevrátiť, stlačte
stláčajte

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „FLIP“. Stlačením

segmentovaných znakov. Stlačením

a potom opakovane
prepnete inverziu

sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Zamknúť
Ovládanie môže byť obmedzené, aby sa zabránilo nežiaducemu použitiu alebo nastaveniu
teploty. Uzamknutie panela bráni použitiu ovládača, ale všetky automatické funkcie sú stále
aktívne. Uzamknutie teploty umožňuje použitie trysiek a ďalších funkcií, ale nastavenie teploty a
ďalšie naprogramované nastavenia nie je možné upraviť.
Uzamknite teplotu
Stlačte

a potom opakovane stláčajte

trikrát a potom stlačte

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „LOCK“. Stlačte

.

Uzamknúť panel
Stlačte
,

a potom opakovane stláčajte
,

,

,

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „LOCK“. Stlačte

.

Odomknite teplotu a panel
Stlačte a podržte tlačidlo
Držať

a dvakrát stlačte

. Panel sa odomkne po 3 sekundách.

Režim Hold sa používa na deaktiváciu čerpadiel počas funkcií, ako je čistenie alebo výmena filtrov.
Režim pozastavenia bude trvať 1 hodinu, pokiaľ sa režim nevypne manuálne. Ak údržba vyžaduje
viac ako hodinu, je najlepšie vírivku jednoducho vypnúť pri hlavnom napájaní.
Stlačte

a potom opakovane stláčajte

. Ak chcete ukončiť HOLD, stlačte

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „HOLD“. Stlačte
dvakrát.

Nastavenie cyklov filtrácie
Systém je z výroby naprogramovaný s dvoma filtračnými cyklami, ktoré budú prebiehať večer a
ráno. Čas a trvanie filtra sú programovateľné. Druhý filtračný cyklus môže byť podľa potreby
deaktivovaná.
Stlačte

a potom opakovane stláčajte

, kým sa na LCD displeji nezobrazí „FLTR 1“.

Stlačte

dvakrát, zobrazí sa počiatočný čas a začne blikať hodina. Opakovaným stláčaním

nastavíte hodinu. Potom stlačením tlačidla
minúty.
Po stlačení tlačidla
stláčaním
minúty.
Stlačte

vyberte minúty. Stlačením

sa zobrazí „FLTR 1“ v hodinách a hodina bude blikať. Opakovaným

nastavíte hodinu. Potom stlačte

na výber minút. Stlačením

trikrát, na LCD displeji sa zobrazí „FLTR 2“. Stlačte

sa počiatočný čas a začne blikať hodina. Opakovaným stláčaním
stlačením

tlačidla vyberte minúty. Stlačením

Po stlačení tlačidla
Opakovaným stláčaním

nastavíte

a

,

potom

nastavíte

zobrazí

nastavíte hodinu. Potom

nastavíte minúty.

sa zobrazí „FLTR 2“ v hodinách a hodina bude blikať.
nastavíte hodinu. Potom stlačte

nastavíte minúty.
Počkajte 30 sekúnd, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

na výber minút. Stlačením

Preferencie
Nastavte medzi ° F a ° C. Stlačte ▲a potom stláčajte
vyberte požadovaný režim teploty ° F alebo ° C.

kým sa nezobrazí F / C. Stlačte▲ a
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NUTNÉ ZASAHOVANIE

Ovládací panel nie je možné
používať bez napájania. Nastavené
hodnoty sa zachovajú!
Po spustení motora po dobu 2 minút
na displeji sa objaví aktuálna teplota!
NEVSTUPUJTE DO VODY!
Prehriatie - „Overheat“, bazén sa
Odkryte bazén a počkajte kým sa
vypne. Jeden zo senzorov
voda ochladí. Stlačte ktorúkoľvek
nasnímal 48°C!
gombík na displeji. Ak systém
nenaskočí znova, vypnete a zavolajte
servisného technika.
NEVSTUPUJTE DO VODY!
Prehriatie - „Overheat“, bazén sa
Odkryte bazén a počkajte kým sa
vypne. Jeden zo senzorov
voda ochladí. Stlačte ktorúkoľvek
nasnímal 43°C!
gombík na displeji. Ak systém
nenaskočí znova, vypnete a zavolajte
servisného technika.
Každý produkt je vybavený s
„ICE“ – Hrozba zamrznutia vody
potencionálnym a automatickým
ochranným systémom proti
zamrznutiu bez rozdielu na status
predávaného výrobku. Pri dosiahnutí
teploty 7,2CO masážny bazén sa
spusti na dobu 4 min.
Na displeji nie je žiadne
označenie.
Bazén bol odpojený zo siete.
Teplota je neznáma

Bazén vypne!
Senzor „A“ je nefunkčný
Bazén vypne!
Senzor „B“ je nefunkčný

Ak problém opakovane sa objavy,
kontaktujte servis!
Ak problém opakovane sa objavy,
kontaktujte servis!

Sn

HL

Senzory sú nevyvážené. Ak sa na
displeji zobrazí spolu so stupňom,
problém je dočasný. Ak sa
zobrazí sám a bliká, bazén sa
vypne!
Významný rozdiel je medzi
hodnotami senzorov

LF

Opakujúci sa problém s
prúdením. Ohrievacie teleso sa
vypne, ale ostatné funkcie bazéna
je možné používať.

dr

Nedostatočné množstvo vody
v bazéne. Prúdenie pomalé alebo
vzduchové bubliny sú
v ohrievacom telese. Bazén vypne
na 15 minút.

dY

Nedostatočné množstvo vody
v ohrievacom telese (vtedy sa
objavy ak na displeji 3-krát sa
objavy „dr“ symbol). Bazén sa
vypne!

Ak problém opakovane sa objavy,
kontaktujte servis!

Skontrolujte hladinu vody! Hladina
musí byť pod opierkou 2-3 cm. Ak
je to potrebné doplňte vodu.
Skontrolujte, či sa motor naplnil
vodou.
Ak problém opakovane sa objavy,
kontaktujte servis!
Postupujte podľa pokynov pri „HL”.
Skontrolujte čistotu filtra, ak je to
potrebné vyčistite alebo vymeňte!
Resetujte stlačením hociktorého
tlačidla.
Na nové spustenie bazénu je
potrebné doplniť vodu do
požadovanej výšky a stlačením
ľubovoľného tlačidla na ovládacom
paneli bazén sa znovu spusti. V
prípade, že chyba naďalej pretrváva,
kontaktujte servis.
Postupujte podľa pokynov pri „dr“!
Resetujte stlačením hociktorého
tlačidla.

