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KYLPYASETUKSET 
 
POIS PÄÄLTÄ – Paina Pumppu 1-painiketta 5 sekunnin ajan 
sulkeaksesi kaikki automaattiset toiminnot, kuten 
suodatuksen, lämmityksen ja älykkään talvitilan. Allas on 
pois päältä 30 minuutin ajan ja ilmoittaa valoja 
vilkuttamalla muutamaa sekuntia aikaisemmin, kun on taas 
palaamassa normaalitilaan. Jos haluat käynnistää 
normaalitilan aikaisemmin paina Pumppu 1 tai Pumppu 2 
(jos käytettävissä) -painiketta. 
 
PUMPPU 1 – Paina Pumppu 1-painiketta käynnistääksesi 
pumpun hitaalle nopeudelle. Painaessasi toisen kerran 
pumppu menee nopealle nopeudelle (kaksivaiheisissa 
pumpuissa*). Kolmannella painalluksella pumppu sammuu. 
Sisäänrakennettu ajastin sammuttaa pumpun 
automaattisesti 20 minuutin jälkeen, jos sitä ei sammuteta 
manuaalisesti. Painikkeen valo on päällä, kun pumppu on 
käytössä. Kaksivaiheisissa pumpuissa painike vilkkuu, kun 
pumppu 1 on hitaalla nopeudella. 
 
PUMPPU 2 (Ei käytettävissä kaikissa malleissa) - Paina 
Pumppu 2-painiketta käynnistääksesi pumpun hitaalle 
nopeudelle. Painaessasi toisen kerran pumppu menee 
nopealle nopeudelle (kaksivaiheisissa pumpuissa). 
Kolmannella painalluksella pumppu sammuu. 
Sisäänrakennettu ajastin sammuttaa pumpun 
automaattisesti 20 minuutin jälkeen, jos sitä ei sammuteta 

manuaalisesti. Painikkeen valo on päällä, kun pumppu on 
käytössä. Kaksivaiheisissa pumpuissa painike vilkkuu, kun 
pumppu 2 on hitaalla nopeudella.  
 
VALO – Paina valopainiketta laittaaksesi altaan valot päälle. 
Toinen painallus sulkee valot. Sisäänrakennettu ajastin 
sammuttaa valot automaattisesti 2 tunnin kuluttua, jos niitä 
ei sammuteta manuaalisesti. Valopainikkeessa on valo, kun 
altaan valot ovat päällä. LED-järjestelmässä värin tai/ja 
toiminnon vaihto tapahtuu sammuttamalla valot ja 
painamalla valopainiketta uudestaan.  
 
YLÖS / ALAS – Paina ylös / alas -painikkeita asettaaksesi 
haluttu lämpötila. Lämpöasetus näkyy näytöllä kahden (2) 
sekunnin ajan. 
Altaissa, joissa on 2 pumppua, on yksi yhteinen painike ylös 
ja alas. Pidä painiketta painettuna nostaaksesi lämpötilaa ja 
päästä irti. Pidä painiketta painettuna toiseen kertaan, kun 
haluat laskea lämpötilaa. 
Asetusarvo ikoni ilmaisee, että näyttö näyttää halutun 
lämpötilan, EI sen hetkistä veden lämpötilaa. 
 
*Jos yksivaiheinen pumppu: Paina Pumppu-painiketta 
käynnistääksesi pumpun. Toinen painallus sammuttaa 
pumpun. 

 

OHJELMOINTI 
 

OHJELMAVALIKKO – Pääset ohjelmavalikkoon painamalla 
valopainiketta 5 sekunnin ajan. Ohjelmavalikossa pääset 
säätämään seuraavia parametrejä: kello, suodatusjakso, 
säästökäyttötilaa ja lämpötila yksikköjä. 
Ollessasi ohjelmavalikossa käytä ylös/alas-painikkeita 
säätääksesi parametrejä ja valopainiketta siirtyäksesi 
seuraavaan parametriin. 
Muutokset tallennetaan vain viimeisen parametrin 
vahvistamisen jälkeen. Järjestelmä poistuu 

ohjelmavalikosta tallentamatta muutoksia, jos mitään 
valintoja ei tehdä 10 sekuntiin. 
 
 
KELLON ASETUKSET – Mene ohjelmavalikkoon painamalla 
valopainiketta 5 sekunnin ajan. Nykyinen aika-asetus tulee 
näkyviin näytölle niin, että tunti vilkkuu. Tehdasasetuksista 
riippuen järjestelmässä on asetettu joko 24-tunnin tai 12-
tunnin kello. 



Ajan asettaminen: käytä ylös ja alas painikkeita säätääksesi 
tunnit. Paina valopainiketta siirtyäksesi minuutteihin. Säädä 
minuutit ja paina taas valopainiketta siirtyäksesi seuraavaan 
kohtaan, suodatusjakson aloitusaika (FS).  
 
 
SUODATUSJAKSON OHJELMOINTI – Suodatusjaksovalikko 
muodostuu seuraavista parametreistä: aloitusaika (FS), 
kesto (FD) ja esiintymistiheys (FF).  Suodatusjaksossa 
pumput ja puhaltimet ovat täysillä päällä yhden minuutin 
ajan, jonka jälkeen pumppu, joka on yhteydessä 
suodattimeen, jää päälle hitaalla nopeudella 
suodatusjakson loppuun asti (puhdistusvaihe). 
Suodatusjakson alkamisen ohjelmointi: Näytössä näkyy 
FSxx, joista xx vastaa jakson aloitusaikaa. Säädä aloitusaikaa 
ylös/alas-painikkeella. Valopainikkeella siirryt jakson keston 
(FD) valintaan.  Kestossa xx= kesto tunneissa. Asetettuasi 
keston siirry taas seuraavaan kohtaan, mikä on 
esiintymistiheys (FF). 

0= ei suodatusta 
24= jatkuva suodatus 
Ei ole suositeltua asettaa ”0” eli ei suodatusta. 
Esiintymistiheydessä ”xx” vastaa sitä, kuinka monta jaksoa 
vuorokauden aikana suoritetaan.  
Valopainikkeella siirryt seuraavaan parametriin eli 
säästötoimintoon (EP). 
Suodatusjakso ikoniin tulee valo, kun se on päällä ja se 
vilkkuu, kun se on pysäytetty. 
Pro Patio suosittelee suodatusjakson pituudeksi kaksi tuntia 
(FD2) ja tiheydeksi 2x vrk (FF2). 
 
Altaat, joissa on pumppu 1 on kaksinopeuksinen eikä 
erillistä suodatinpumppua, suodatusjakson pituudeksi 
suositellaan kaksi tuntia, kaksi kertaa vuorokaudessa.  
Mallit, joissa on erillinen suodatinpumppu, suodatusjakson 
pituus tulisi olla vähintään neljä tuntia, kaksi kertaa 
vuorokaudessa.  Kovalla käytöllä ja hellejaksoilla lisää 
suodatusjakson pituutta.  

SÄÄSTÖTOIMINNON ASENNUS 
Tämä tila antaa sinun laskea altaan lämpötilaa 11 C-asteella 
tiettynä aikana päivästä. Näytössä näkyy EPx, jossa x on 
valittu tila (0= ei käytössä, 1= käytössä). Käytä 
nuolinäppäimiä valitaksesi tila. Valo näppäimellä siirryt 
seuraavaan kohtaan eli säästötilan aloitus aikaan (ES). 
 
ALKAMISAJAN ASETUS  
Näytössä näkyy ESxx, jossa xx on kellonaika jolloin säästötila 
alkaa. Käytä ylös/alas painikkeita asettaaksesi ajan. Valo 
näppäimellä siirryt seuraavaan kohtaan, säästötilan kesto 
(Ed). 

Kun säästötila on päällä, näytössä kiertää viesti ”Eco”, aika 
ja veden lämpötila. 
Pro Patio ei suosittele säästötoiminnon käyttöä, koska 
veden lämpötila ei pysy asetetussa arvossa säästötoimintoa 
käytettäessä. 
 
KESTON ASETUS 
Näytössä näkyy Edxx, jossa xx on säästötilan kesto 
tunneissa. Käytä ylös/alas painikkeita asettaaksesi ajan. 24 
= jatkuva säästötila. Valo näppäimellä siirryt seuraavaan 
kohtaan, lämpötilayksikön säätöön.  

 

 

LÄMPÖTILAYKSIKÖN ASETUS 

Lämpötila voidaan ilmoittaa joko Fahrenheitteinä (F) tai Celsiuksina (C). Käytä 

ylös/alas painiketta muuttaaksesi asetusta ja valonäppäintä tallentaaksesi kaikki 

asetukset.  

 

ÄLYKÄS TALVITILA 

Älykäs talvitila suojaa järjestelmäänne kylmältä käynnistämällä pumput useaan 
kertaan päivässä estääkseen veden jäätymisen putkistossa. Älykäs talvitila – 
osoitinvalo syttyy, kun jäätymistä havaitaan ja valo vilkkuu, kun tila on aktiivinen. 

 

JÄÄHDYTYS 

Lämmitin sammuu, kun allas on lämmennyt haluttuun lämpötilaan. Lämmittimeen liitetty pumppu jää 

päälle ennalta määrätyksi ajaksi varmistaakseen riittävän jäähdytyksen lämmittimelle. 

 

VEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 

Joka 15-90 minuutin välein pumppu käynnistyy varmistaakseen tarkan veden lämpötilan lukeman sekä 

estääkseen lämmittimen käynnistymisen, kun lämmittimessä on ilmaa. Tarkistettuaan pumpun toiminnan 



ja mitattuaan veden lämpötilan, järjestelmä käynnistää lämmittimen saavuttaakseen ja pitääkseen yllä 

asetetun lämpötilan. 

 

Asetusarvovalo vilkkuu, kun järjestelmä tarkistaa veden lämpötilaa. 

 

 

VIANMÄÄRITYS 

 
Virhekoodi  Kuvaus 
 
Hr  Sisäinen ongelma havaittu lämmittimessä. 
  Ota yhteyttä huoltoon. 
 
HL  Järjestelmä on sulkenut lämmittimen, koska lämmittimen lämpötila on noussut 48 C 

asteeseen (119 F) 
  Älä mene veteen! Poista kansi ja anna veden viilentyä. Sulje virta pois ja käynnistä 

uudelleen, että järjestelmä käynnistyy. 
 
AOH Lämpötila altaan sisällä on liian korkea. Avaa huoltopaneeli ja odota että vikatila 

korjaantuu. 
 
FLO Järjestelmä ei tunnista vesivirtausta, kun pääpumppu on päällä. Tarkista, että 

suuttimet ovat auki. Tarkista että altaassa on riittävästi vettä. Puhdista suodatin ja 
käytä allasta kaksi tuntia ilman suodatinta (poistuuko vikakoodi?). Jos ongelma jatkuu 
ota yhteyttä huoltoon. 

 
Prr  Havaittu ongelma lämpötila-anturissa. 
  Ota yhteyttä huoltoon. 
 
OH  Veden lämpötila on noussut 42 C asteeseen (108 F) 

Älä mene altaaseen! Poista kansi ja anna veden viilentyä. Ota yhteyttä huoltoon, jos 
ongelma jatkuu. 

 
 
 
 
 
 
 

 


