
Ohjauspaneeli (Balboa-mini) 

 

KÄYNNISTYS: 

Kun allas käynnistetään näkyy näytössä ”Pr” (Priming Mode) noin 4 minuuttia. Sen 

jälkeen allas aloittaa veden suodatuksen ja lämmityksen asetettuun lämpötilaan. Nykyinen veden 

lämpötilaa näkyy näytössä. Kaksi viivaa ”- -” tarkoittaa, että veden lämpötilan mittaus on käynnissä. 

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ (Temp): 

Allas lämmittää veden asetettuun  lämpötilaan. Kun allas lämmittää vettä, pumppu käy pienellä teholla ja 

lämmitin on päällä. Pumppua ei voi sammuttaa lämmityksen ajaksi. 

* Mallit, joissa yksi TEMP(lämpötila)-näppäin: 

Paina ”temp”-näppäintä. Paina uudestaan kun numerot vielä vilkkuvat. Jokainen painallus joko 

nostaa tai laskee lämpötilaa. Jos haluat säätä lämpötilaa toiseen suuntaan, odota kunees 

vilkkuminen loppuu. Toista sama toimenpide. Joka toisella kerralla lämpötila nousee ja joka toisella 

laskee. Kun olet asettanut haluamasi lämpötilan odota, että vilkkuminen loppuu.  

** Mallit, joissa lämpötilan säätö-näppäimet ylös ja alas 

Säädä lämpötila nuolinäppäimistä (warm, cool) 

PUMPPU/HIERONTA (Jets): 

Jets1 käytössä vain malleissa, joissa on kaksi pumppua. Toimii kuten Jets2. 

Jets2. Paina näppäintä ja pumppu käynnistyy pienelle teholle. Paina uudestaan ja voimakkain teho 

on käytössä. Paina kolmannen kerran, niin pumppu sammuu. Voimakas teho sammuu 

automaattisesti 15 minuutin kuluttua ja pienempi teho neljän tunnin kuluttua. Voit kuitenkin käyttää 

pumppua haluamallasi teholla heti automaattisen sammutuksen jälkeenkin. 

VALOT (Light): 

Paina Light-näppäintä sytyttääksesi valon. Valo sammuu automaattisesti neljän tunnin kuluttua. 

Mikäli altaassa on analoginen- tai LED-valojärjestelmä, sammuttamalla ja sytyttämällä valot 



uudestaan, väri vaihtuu. 

KÄYTTÖTILA (mode): 

Altaassa on kolme käyttötilaa Sleep (Sl), Economy (Ec) ja Standard (St). Normaalisti käytössä St. 

Muuta tilaa painamalla ensin lämpötila(temp/warm/cool) ja sen jälkeen ”Light”-näppäintä. 

SUODATUS (filter): 

Allas suodattaa vettä 12 tunnin välein. Suodatusaika on ohjelmoitavissa 2, 4,6,8 tunniksi tai 

jatkuvaksi. Oletusarvo on 2/12 tuntia (näytössä F2). Säädä aika painamalla lämpötila (temp/warm/cool) ja 

sen jälkeen ”Jets”. Säädä haluttu arvo painamalla ”Temp”. Poistuaksesi paina ”Jets”. 

Kun allas suodattaa vettä, pumppu käy pienellä teholla eikä sitä voi sammuttaa. Allasta voidaan 

käyttää normaalisti suodatuksen aikana. 

Vikakoodit 

Dr (dry) – pumppu tai lämmitin ei saa vettä. Poista suodatin ja lisää vettä. 

Sb tai Sn – jokin altaan antureista ei toimi oikein. Sammuta allas ja käynnistä 

uudestaan. Mikäli vika toistuu, ota yhteys huoltoon p.010-3210 339 

IC – Vesi on alle +10-asteista. Mikäli IC on näytöllä, lisää kuumaa vettä ämpärillä, 

jotta lämmitysprosessi nopeutuu. 

 

 

 


