TEMPERATURKONTROLL:
Temperaturen i vannet blir vist konstant i displayet.
For å endre temperaturen trykk på TEMP. Temperaturen vil da øke. For å senke temperaturen, vent til displayet
slutter å blinke, trykk så på TEMP en gang til. Hvert trykk vil endre temperaturen med en grad.
JETS 1
Trykk på JETS 1 for å starte og stoppe pumpe nr 1.
Denne pumpen har 2 hastigheter, høy og lav.
JETS 2/BLOWER
Trykk en gang for å starte pumpe 2. Hvis luftpumpe er montert vil denne starte på 2. trykk. Ved 3. trykk vil pumpe 2
stoppe og kun luftpumpe vil gå. Ved 3. trykk vil luftpumpen stoppe.
LIGHT
Skrur lyset av/på.
Ved LED lys langs kanten vil fargen/program endres hver gang t skrus av/på.
STANDARD/ØKONOMI/DVALE
Ved standard (ST) innstilling vil badet vedlikeholde innstilt temperatur uavhengig av innstilte filtreringstider.
Ved economy (EC) innstilling vil badet kun varme innenfor innstilte filtreringstider.
Ved sleep (SL) innstilling vil badet slutte å varme inntil temperaturen når 25 grader. ( ikke anbefalt vinterstid)
For å endre denne innstillingen; trykk først TEMP så LIGH. De forskjellige symbolene vil da blinke mellom temperatur og valgt innstilling. Ved standard innstilling vil kun temperaturen vises som normalt.
FILTRERINGSTIDER
Første filtrerings syklus starter ca 6 minutter etter første strømtilkobling. Den andre syklusen starter 12 timer etter.
Varigheten av syklusene kan programmeres for 2,4,6,8 timer. Standard innstilling er 2 timer. Ved behov kan dette
endres. ( det anbefales for bad med saltsystem å ha minimum 4 timer)
For å endre denne innstillingen trykk TEMP så JET 1 så temp for å endre antall timer. Trykk så JET 1 for å gå ut av
menyen og lagre innstilling.
FEILMELDINGER
--- Uviss temperatur. Etter at pumpen har gått i ca 2 min. vil temp. vises.
HH Overheat. Badet stopper. En av temp sensorene har målt over 43,5 grader. La vannet kjøle ned, reset med å
trykke på hvilken som helst knapp. Sjekk vannstand, filter ev. luft i pumper.
OH- Overheat. Samme som ovenfor. Badet resettes automatisk når temperaturen faller til 40 grader.
SA- Badet stopper. Feil på sensor A. Hvis problemet vedvarer kontakt servicekontor.
SB- Samme som ovenfor.
SN- Synkroniseringsfeil mellom sensorer. Hvis meldingen alternerer med temperaturen, kan det kun være en
midlertidig feil. Hvis det kun står SN vil badet stoppe. Kontakt servicekontor.
HL- Indikerer et problem med sirkulasjonen. Sjekk vannstand og filter, ev luft pumpene.
LF- Samme som ovenfor. Badet slutter å varme.
DR- Luft i rørsystem, dårlig eller ingen sirkulasjon. Badet stopper i 15 min.
DY- Samme som ovenfor.

