KIJELZŐ ÜZEMMÓD IONOK

A MENÜ Ikonjai

Vízhőmérséklet

Alvó üzemmód ikonja

Beállított hőmérséklet

Világítás menü ikonja

Óra

Befúvó menü ikonka

ÁLLAPOT IKON
Billentyűzet zárolva

Szűrési ciklus működik

Tisztító ciklus működik

Hibaállapot történt

AUTOMATA LED MUTATÓ
Ez a LED kigyullad, ha a
szűrőszivattyú automatikus
üzemmódban van.
HŐMÉRSÉKLET MUTATÓ LED
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Ez a LED kigyullad, amikor a fűtés
vagy a hőszivattyú (ha van)
működik
03 / UV

FERTŐTLENÍTÉS LED MUTATÓ
Ez a LED kigyullad, jelezve, hogy
az ózon- vagy UV-fertőtlenítő
egység működik (ha van).
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SPD/CLR

SV-3T

Nyomja meg a
180o-os képernyő
elfordításához,
hogy könnyebben
megtekinthesse,
amikor a fürdőt
használja.
SZIVATTYÚ

OK BOMB
A beállítások megerősítéséhez és
mentéséhez, vagy a beállítási menük
belépéséhez használható.
FÉNY SEBESSÉG / SZÍN
Nyomja meg a fénysebesség vagy a színválasztó
menü aktiválásához. Használja a fel / le gombokat
a beállításhoz.

ALVÁS IDŐZÍTŐ LED
Ez a LED kigyullad,
amikor a vezérlő alvó üzemmódban
van.

INVERT KÉPERNYŐ
GOMB

FEL GOMB
Rövid, egyszeri megnyomásokkal
válthat a három megjelenítési mód
között: W.TMP = Vízhőmérséklet,
S.TMP = Hőmérséklet beállítása,
TIME = Óra.
A gomb lenyomva tartása elkezdi
beállítani és emelni a beállított
hőmérsékletet.
A beállítások módosításához is
használják.
FÉNY (BE / KI) GOMB
A medence fényeinek be- és
kikapcsolására szolgál.
FÉNY (ÜZEMMÓD) GOMB
Nyomja meg a fény aktiválásához. A
fel / le gombokkal válassza ki az öt
különböző fényhatás egyikét.
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(A,B,C) GOMBOK
A szűrőszivattyú és / vagy
bármely további szivattyú
be- / kikapcsolására
szolgál (ha van).

BEFÚVÓ GOMB
Nyomja meg a be- és
kikapcsolásához.
Egyetlen
gombnyomással
változó sebességű
üzemmódba kapcsolja.
Használja a fel / le
gombokat a sebesség
változtatásához.

SANITISE GOMB
Nyomja meg 1-szer
a 20 perces tisztítás
aktiválásához, hogy
frissítse a
vízminőséget a
fürdő használata
után. Egy második
lenyomással
megszakítja.

LE GOMB
Rövid, egyszeri megnyomásokkal válthat a
három megjelenítési mód között: W.TMP =
Vízhőmérséklet, S.TMP = Hőmérséklet
beállítása, TIME = Óra.
A gomb lenyomva tartása elkezdi beállítani
és csökkenti a beállított hőmérsékletet.
A beállítások módosításához is használja.

FÉNYMÓDOK VÁLTOZTATÁSA
Nyomja meg a Light
az
aktuális fénymód megjelenítéséhez.
Nyomja meg
vagy
gombot a fénymódok
kiválasztásához:
WHTE
UCLR
FADE
STEP
PRTY

+

fehér szín
felhasználói szín
halvány hatás
lépés hatás
Parti hatás

A kiválasztott fénymódtól függően a
Light (spd/clr) gomb

aktiválja a

három fénymód opció képernyőjének egyik
funkcióját.
CL:xx Felhasználói szín száma
L.SPD Fényátmenet sebessége
L.BRT Fényerő
Nyomja meg
vagy
gombot az
egyes beállítások módosításához.
Nyomja meg
gombot az egyes
beállítások mentéséhez és a következő
beállításokhoz lépéshez.
Megjegyzés: Az összes fénybeállítást
elmentjük a későbbi BE / KI használatra.
 TELJES KEZELŐ ZÁR
Tartsa lenyomva ezt a gombkombinációt,
amíg a LOCK felirat meg nem jelenik a
kijelzőn:
+

+
down

Tartsa lenyomva ezt a gombkombinációt, amíg a
LOCK felirat meg nem jelenik a kijelzőn:
up

A FÉNYESSÉG VAGY A FÉNYSZÍN

up

RÉSZLEGES KÉPERNYŐZÁR

pump a

A feloldáshoz ismételje meg a
gombkombinációt.
Megjegyzés: Ha lezárta, bármelyik
gombot megnyomja, a billentyűleütés
figyelmen kívül marad, és a kijelzőn a
LOCK felirat jelenik meg.

+
down

pump a

[F.CYC] SZŰRÉSI CIKLUSOK

A feloldáshoz ismételje meg a
gombkombinációt.
Megjegyzés: Lezárás után csak a szivattyúk, a fúvó, a
fény és a fertőtlenítő gombok használhatók. Az
összes többi gombhoz való hozzáférés le van tiltva.
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A SETUP menü lehetővé teszi az állítható vezérlő
beállításainak testre szabását. A menübe való
belépés és az elemek beállítása az alábbiak szerint
történik:
Nyomja meg és tartsa a
és
gombokat együtt, amíg a [MODE] meg nem jelenik.
Nyomja meg a
vagy
a
beállítási menü elemeiben való navigáláshoz.
Nyomja meg az
Nyomja meg a
beállítás beállításához.
Nyomja meg az
és kilépéshez.

elembeállítás megadásához.
vagy

a

a beállítás megerősítéséhez

Az összes beállítási menüelem ugyanazt a beállítási
eljárást követi. A módosítható menüpontok a
következők:

[MODE] MŰKÖDÉSI MÓDOK

[FILT] NAPI SZŰRÉS IDŐ
Állítsa be a napi szűrési órákat.
A szűrési határok eltérnek a szivattyú
típusától:
CIRC PUMP (2A vagy kevesebb) 1-24 óra
JET PUMP (2spd vagy 1spd) 1-8 óra

Az üzemmódok befolyásolják a fűtési és szűrési
működést. A választási lehetőségek a következők:
NORM
Normál fűtés és szűrés
ECON
Fűtés csak szűrés közben
AWAY
Fűtés letiltva. Szűrés
csökkent 1 óra / nap.
WEEK
H-Cs (AWAY módhoz
Hasonlóan működik)
P-V (NORM módként működik)

Ez a beállítás meghatározza, hogy milyen gyakori
legyen a szűrési ciklus. A szűrés beállítható úgy,
hogy minden 1/2/3/4/6/8/12 vagy 24 óránként
fusson.

[SNZE] ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐK
Az automatikus fűtés és szűrés letiltására szolgál
bizonyos napszakokban vagy éjszaka. Az SNZE
menübe való belépéskor négy lehetőség van:
1. SNZ Sleep Timer # 1
2. SNZ Sleep Timer # 2
R.SET Az időzítők visszaállítása alapértelmezettre
EXIT Kilépés az elalváskapcsoló menüből
Csak egy alvási időzítőt kell beállítani, azonban két
időzítőt biztosítunk a különböző alvási beállítások
megkönnyítésére a különböző napokon. Minden
elalváskapcsoló beállítás egy hét napi beállításból,
kezdési és leállítási időből áll (lásd alább).
x.NAP működésének napja (i)
x.BGN Sleep Timer kezdési ideje
x.END Kikapcsolási időzítő befejezési ideje
A FEL, LE és OK gombokkal állítsa be és hagyja jóvá
az egyes beállításokat.

[P.SAV] ENERGIA TAKARÉKOSSÁG (csúcsidőn
kívül)
Csökkentse az üzemeltetési költségeket azáltal,
hogy korlátozza a szűrést és a fűtést, amely
olcsóbb csúcsteljesítmény nélküli időszakokban
történik. Három P.SAV mód van:
OFF A P.SAV le van tiltva
LOW Csak csúcson kívüli szűrés HIGH
OFF-PEAK Csúcson kívüli szűrés és fűtés

Miután kiválasztotta a P.SAV módot, be
kell állítani a PEAK energia tarifák
kezdési és befejezési idejét, hogy a
vezérlés tudja, hogy NE működjön
ezen a csúcsidőszakon.
BGN csúcsteljesítmény kezdési ideje
END csúcsteljesítmény befejezési ideje

[W.CLN] AUTOMATIKUS SZANITIZÁLÁS

Állítsa be a 10 perces automatikus fertőtlenítési
ciklus kezdési idejét. A beállítás 0:00 és 23:59
között állítható.

[D.DIS] ALAPÉRTELMEZETT KIJELZŐ MÓD

A billentyűzeten látható alapértelmezett
megjelenítési mód beállítására szolgál. Választási
lehetőségek:
W.TMP vízhőmérséklet
S.TMP hőmérséklet beállítása
TIME óra

[T.OUT] TERHELÉSI IDŐ KIMENETEK

Az összes tartozék (szivattyú és fúvó)
automatikusan kikapcsol, miután letelt egy
időkorlát. Állítsa be az időkorlátot 10-60 percre.

[H.PMP] HŐSZIVATTYÚ ÜZEMMÓD

Meghatározza a hőszivattyú üzemmódját:
AUTO Melegít & Hűt
HEAT Csak melegít
COOL Csak hűtés
OFF Hőszivattyú le van tiltva

[H.ELE] ELEMFOKOZÁS
Engedélyezi / letiltja az SV elektromos elemet a
hőszivattyú fűtésének fokozására, ha a víz
hőmérséklete 2 ° C vagy annál magasabb a
beállított hőmérséklet alatt, VAGY a hőszivattyú
1 óránál tovább működik.
OFF Elem letiltva (csak hőszivattyú)
ON SV elem + hőszivattyú

