Ohjauspaneeli – ACC

SmarTouch Digital tarjoaa sinulle laajan kokoelman oletusasetuksia. Jos päätät valita
oletusasetukset, sinun ei tarvitse muistaa kuin kaksi asiaa: kuinka asettaa kylpylämpötila
ja lopettaessasi altaan käytön painaa SET näppäintä.
Lämpötilan säätö
YLÖS (Temp) ja ALAS (Time)-näppäimet
Paina ja pidä pohjassa Temp – näppäintä 2 sekunnin ajan. Ohjauspaneelin näyttöön tulee
näkyviin tämänhetkinen kylpylämpötila. Käytä ylös- ja alas-näppäimiä valitaksesi halutun
lämpötilan. Lukitaksesi uuden lämpötilan, paina SET -näppäintä. Sen jälkeen näet
paneelista veden sen hetkisen lämpötilan.
HUOMIO: Jos SET -näppäintä ei paineta 30 sekunnin kuluessa, ohjauspaneeli palauttaa
aikaisemmat asetukset ja muutokset eivät tule voimaan.
SET -näppäin
Poistuessasi kylvystä, paina SET – näppäintä, jolloin allas tietää, että kylpeminen on
lopetettu ja allas tekee tarvittavat toimenpiteet mm. lämmityksen ja veden suodatuksen
suhteen.
Päivämäärän asettaminen
Paina ja pidä pohjassa TIME –näppäintä (Aika-näppäin) 2 sekunnin ajan. Ohjauspaneelin
näyttöön tulee näkyviin 12:00.
Käytä ylös- ja alas– näppäimiä asettaaksesi oikean päivämäärän.
Jokaisen ”hours & minutes”-valinnan jälkeen paina SET –näppäintä.
Cool-Down – ajastin
Cool Down-ajastin pitää pumpun pienemmän tehon käynnissä 30 sekuntia lämmittimen
sammumisen jälkeen, jotta kaikki putkistossa oleva lämmitetty vesi siirtyy altaaseen.

Automaattinen sammutus
Turvatoimena allas sammuttaa kaikki aktiiviset toiminnot automaattisesti 20 minuutin
käytön jälkeen. Tämä ei estä esim. pumpun käynnistämistä uudelleen.
Economy-mode. Veden ja energian hallinta.
Economy-tila ohjaa ja määrittää veden lämpötilaa, suodatusta ja energiankulutusta.
Economy –tila käynnistyy kun lämmitys on laitettu pois päältä ja allas ei ole käytössä.
ECONOMY-tilan ollessa päällä viesti ’’ECON’’ ilmestyy näyttöön.
Economy-tilassa ohjauspaneeli on valmiustilassa, kolme tuntia kerrallaan valvoen ja
mitaten veden lämpötilaa. Jokaisen kolmen tunnin Economy-jakson jälkeen pumppu
käynnistyy viideksi minuutiksi pienelle teholla, jolloin allas:
1-suodattaa ja puhdistaa vettä. Suosittelemme veden ylläpitoon Aqua Finesse-hoitoainetta
tai lisävarusteista suolavesisuodatusjärjestelmää.
2-lämmittää vettä, mikäli veden lämpötila on alempi kuin asetettu. Tällöin pumppu käy
niin pitkään, että vesi on lämmennyt asetettuun lämpötilaan.
Tärkeää: Pidä kansi aina altaan päällä, kun sitä ei käytetä.
HUOMIO: viesti ’’ECON’’ ei ole vikakoodi.

Näppäimien toiminta
Jets – paina kerran, jolloin pumpun pienempi teho käynnistyy. Paina uudestaan
saadaksesi kovaa hierontaa. Paina kolmannen kerran, jolloin pumppu sammuu mikäli
lämmitin ei ole käynnissä.
Light – paina valo päälle ja pois. Mikäli altaassa on LED-valo, väri vaihtuu, kun valot
sytytetään uudestaan muutaman sekunnin sisällä sammuttamisesta.

Ohjauspaneelin info- & vikakoodit
ERROR CODE EXPLANATION
COLD Veden lämpötila on alle 5C
OH Veden lämpötila on yli 42-astetta. Jätä kansi auki!
SESH Vika lämpötila-anturissa.
SEOP Vika lämpötila-anturissa.
HLer Vesi on liian kuumaa, älä mene altaaseen! Jätä kansi auki.
PSOL Paine-kytkin aukeaa pumpun pienellä teholla.
PSOH Paine-kytkin aukeaa pumpun suuremmalla teholla.
PSOC Paine-kytkin aukeaa suodatinpumpun käydessä.

Käyttöönotto
Kun allas on paikoillaan ja sähköliitännät tehty, on aika täyttää ja käynnistää allas. Toimi
samojen ohjeiden mukaan aina vedenvaihdon yhteydessä.
• pidä virta katkaistuna AINA, kun altaassa ei ole vettä.
• ota suodatin pois ja täytä allas puutarhaletkulla niin, että vesi virtaa suodattimen aukon
kautta putkistoon.
• kun vettä on tarpeeksi, kytke virrat.
• paina Jets-näppäintä, jotta mahdollisesti putkistoon jäänyt ilma poistuu.
• kun vesi virtaa hierontasuuttimista eikä niistä nouse enää ilmakuplia pintaan, säädä
haluttu lämpötila vedelle.
Veden virtaus
TÄRKEÄÄ: PSOL- ja PSOH-vikakoodit tarkoittavat, että vesi ei virtaa putkistossa.
Varmista, että altaassa on tarpeeksi vettä. Poista ilma putkistosta painelemalla Jetsnäppäintä. Lämmitin voi vahingoittua, jos vesi ei virtaa putkistossa vapaasti.
Suodatin
Pese suodatin säännöllisesti varmistaaksesi puhtaan veden. Likainen suodatin voi myös
tukkia veden virtauksen. Suodatin on uusittava vuoden välein.
Ohjelmointi
SmartTouch Digital-ohjainyksikkö on ohjelmoitu tehtaalla valmiiksi. Jos jostain syystä
haluat muuttaa tehdasasetuksia, seuraa alla olevia ohjeita:
Parametrien ohjelmointi – voit muuttaa mm. suodatusaikoja yms. Uudelleen
ohjelmointiin tarvitset ainoastaan kolmea näppäintä: Temp, Time ja Set.
1. Paina SET ja TIME-näppäimiä yhtä aikaa. Näyttöön ilmestyy FP1
2. Käytä Temp- ja Time-näppäimiä valikon selailuun.
3. Pain SET-näppäintä valitaksesi asetuksen, jota haluat muokata.
4. Käytä Temp- ja Time-näppäimiä nostaaksesi tai laskeaksesi asetettua arvoa.
5. Pain SET-näppäintä lukistaksesi asetetun arvon ja palataksesi menu-valikkoon.
6. Jos haluat säätää muitakin arvoja, jatka kohdasta kaksi.
7. Tallentaaksesi muutokset, valitse menusta SEND ja paina SET-näppäintä.
8. Hylätäksesi muutokset, valitse CANC ja paina SET.
Suodatusarvojen ja “hiljaisuus”-tilan ohjelmointi (FP1, FP2, FP3, FP4 & SIL)
Varmista aluksi, että kellonaika on asetettu oikein. Voit ohjelmoida altaaseen neljä eri
suodatusjaksoa (FP = filter period)
Esimerkki:
- valitse yllä olevien ohjeiden mukaan FP1
- paina SET-näppäintä
- aseta suodatuksen aloitusaika yllä olevien ohjeiden mukaan.

- aseta suodatuksen lopetusaika (Fp1d). Maksimiaika on neljä tuntia. Paina lopuksi SETnäppäintä.
- tarvittaessa aseta altaalle neljä eri suodatusaikaa aloitus- ja lopetusajankohtineen
(aktiivinen käyttö)
- lopuksi valitse valikosta SEND ja paina SET-näppäintä.

Menu-valikon parametrien selitykset
Lyhenne Minimi
FP1
FP2
FP3
FP4

Tehdasasetus Maksimi
Selitys
12:00
Aloitusaika suodatusjaksolle 1
12:00
Aloitusaika suodatusjaksolle 2
12:00
Aloitusaika suodatusjaksolle 3
12:00
Aloitusaika suodatusjaksolle 4

SIL

12:00
Aloitusaika “hiljaiselle”-jaksolle.
Kun hiljaisuusjakso on käynnissä, allas on täysin hiljaa.
Ainoastaan jäätymissuoja on päällä ja lämmitys käynnistyy,
mikäli veden lämpötila laskee alle +5C. Hiljaisuus-jaksoa voi
käyttää esim yöaikaan.
0
240
Säädä suodatusjakson pituus

FP1d
0
minuuteissa.
FP2d
0
minuuteissa.
FP3d
0
minuuteissa.
FP4d
0
minuuteissa.
SILd
0

0

240

Säädä suodatusjakson pituus

0

240

Säädä suodatusjakson pituus

0

240

Säädä suodatusjakson pituus

0

12

Säädä hiljaisuusjakson pituus tunneissa.

CLDN 30 60
180
Cool Down-jaksossa pumppu käy noin 30 sekuntia
lämmityksen sammumisen jälkeen, jolloin lämmitetty vesi johdetaan kokonaan altaaseen.
HUOM! Ei tarvetta käyttää Suomessa.
ECL
60
180
240
Tehdasasetuksella allas aloittaa
suodatuksen ja lämmityksen kolmen tunnin välein. Voit lyhentää tai pidentää jaksoa.
Economy-jaksossa allas lämmittää ja suodattaa vettä.
UTO
10
20
60
Voit säätää, kuinka pitkään pumppu &
valaistus on päällä, ennen kuin allas sammuttaa ne automaattisesti.

