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På och av knapp

Funktion -

Vattenpump

Funktion +

Belysning

Radio

Funktionsinställningar

Luftpump

Observera!
1. Detta är en så kallad ”touch” kontroll panel. Undvik direktkontakt med vattenjets då
det kan påverka funktionen av panelen.
2. Bäst fungerar kommandon om man trycker nära symbolerna på panelen.
3. Kontrollpanel stänger av systemet om något fel inträffar och är avstängd en kort tid
för att återställa systemet.
Funktioner
1. Vattenpump med ozonrengöring
2. Belysning
3. Funktionsinställningar
4. Luftpump
5. Radio
6. Termostat

Driftinformation
1. På/Av
1) Väntar på start
Lampan för väntar på start lyser när systemet är i väntläge.
2) Starta systemet
Tryck på
I ,5 sekunder när systemet är i väntläge. När systemet är i väntläge
lyser lampan. Tryck på
i 10 sekunder så startar systemet och lampan för
väntläge släcks. Systemet kommer att vara avstängt i en timme enligt
standardinställning.
Om du inte trycker på
inom 10 sekunder, stängs bakgrunden av och systemet
går in i väntläge . Tryck på
så startar systemet och bakgrundsbelysningen tänds.
3) Stänga av systemet
När systemet är igång tryck på
för att stänga av alla funktioner, lampan för
väntläge tänds, bakgrundsbelysningen lyser i 10 sekunder, du kan trycka på för att
stänga av/starta systemet.

2. Vatten pump och ozonrengöring
1. När systemet är igång tryck på
så startar vattenpumpen och knappen lyser om
det finns tillräckligt med vatten i badkaret. Om det saknas vatten i badkaret stannar
vattenpumpen och dess lampa lyser tills rätt vattennivå är uppnådd.
2. När vattenpumpen är igång och knappen för vattenpumpen har lyst ett tag, tryck
på vattenpumpens knapp i 1,5 sekunder så startar ozonrengöringen och knappen för
vattenpumpen börjar blinka. Ozonrengöringen är inställd på 15 minuter. Efter
ozonrengöringen fortsätter knappen för vattenpumpen att lysa.
3. När ozonrengöringen är igång och vattennivån blir för låg så stoppas
ozonrengöringen. När vatten fylls på startar ozonrengöringen igen.

3. Belysning
När systemet är igång tryck på
så tänds belysningen och indikatorlampan om
badkaret är fullt. Om det saknas vatten så släcks belysningen och indikatorlampan.
OBS! Lampan lyser bara om vattenpumpen är på.

4. Radio
När systemet är igång tryck på
och funktionen för radio startar och
indikatorlampan tänds. Radion spelar den senast inställda frekvensen(kanalen) och
volymen. Tryck på samma knapp för att stänga av radion. Inställd frekvens och volym
sparas.

5. Inställning av funktioner
När radion är på tryck på knapp

och systemet går in i olika inställningslägen för:

1) kanal, 2) frekvens, 3) luftpump och 4) volym.

1) Inställning av kanal
I kanalinställningsläget, blinkar LCD displayen CH som på figur 1 och du kan byta
kanal genom att trycka på
eller
.
2) Inställning av frekvens
I frekvensinställningsläget, blinkar LCD displayen TUNE som på figur 2 och du kan
byta frekvens genom att trycka på
eller
.
Om du håller in knappen så bläddrar systemet automatiskt genom frekvenserna för
att leta upp kanaler. När en kanal hittas spelas den upp direkt. Om du trycker på
knappen
i 1 sekund programmeras den frekvensen och kanalnumret som 10ch.
Du kan programmera 10 olika kaneler.
3) Inställning av luftpump
I läget för inställning av luftpump visar LCD displayen luftpumpens effektgrad från
1-10.Du ställer in effektgrad genom att trycka på
eller
.
4) Inställning av volym
När radion är på och systemet inte är i något inställningsläge eller LCD displayen
ser ut som figur 4 kan du ställa in volymen genom att trycka på
eller
.
6. Luftpump
Om systemet är igång och du trycker på knappen
för luftpumpen och det saknas
vatten i badkaret så startas luftpumpen och arbetar på högsta effekt i 10 minuter.
Om badkaret har tillräckligt med vatten så har luftpumpen ingen tidsbegränsning.
Om vattennivån sjunker för mycket under drift stannar luftpumpen tills vattennivån är
återställd.

