
Pikaopas Jacuzzi® J200 

 

VALO-näppäin – painamalla valo-näppäintä, led-valaistus syttyy. Voit valita mieleisen värin 

kiinteästi tai asettaa värit vaihtumaan liukuvasti sammuttamalla ja painamalla valonäppäintä 

uudestaan. 

-/+ lämpötilanäppäimet – säädä veden lämpötilan halutuksi painamalla - & + näppäimiä.  

NÄYTTÖ – näyttää veden lämpötilan. Painamalla lämpötila-näppäimiä, näet mihin lämpötilaan 

vesi on asetettu. Mahdollisissa ongelmatapauksissa näytöllä näkyy vikakoodi.  

HIERONTAPUMPPU – mallista riippuen altaassa on yksi tai kaksi pumppunäppäintä. Paina 

pumppunäppäintä ja hieronta käynnistyy. Pumppu 1 on kaksitehoinen. Kun allas suodattaa tai 

lämmittää, pumppu käy automaattisesti pienellä teholla. Pumppu 2 on yksitehoinen.  

LÄMMITYSVALO – valo palaa, kun allas lämmittää vettä. 

MENU – voit säätää altaan asetuksia (suodatus & lämmitys). Pääset valikkoon painamalla 

lämpötilanäppäimiä yhtä aikaa noin sekunnin ajan. Sen jälkeen paina jompaakumpaa 

lämpötilanäppäintä uudestaan päästäksesi valikkoon. 

*** Suodatus/lämmitysjaksot: 

Kun suodatusjakso käynnistyy, altaan kaikki hierontapumput ovat käynnissä muutaman minuutin.  

F1-F3 -jaksoilla allas aloittaa veden lämmityksen, kun veden lämpötila on laskenut noin 0,5-astetta 

asetetusta. Suodatusjakson pituus: F1 = 4 tunnin suodatus/pv, F2=6 tunnin suodatus/pv, F3=8 

tunnin suodatus/pv. 

F4-F6 (ECO) -jaksoilla lämmitys on päällä ainoastaan suodatusjakson ollessa käynnissä. 

Suodatusjakson pituus: F4 = 4 tunnin suodatus/pv, F5=6 tunnin suodatus/pv, F6=8 tunnin 

suodatus/pv. 

 

 



LOCK(lukitus) – Voit lukita altaan toimintoja (L1, L2, L3).  

• L1 = Lämmitys & hierontapumput ovat pois päältä. Tämä on hyödyllinen ominaisuus 

suodattimen pesun ajaksi. HUOM! Älä jätä allasta L1-lukitukseen, sillä suodatus ja 

lämmitys ei tällöin toimi. 

• L2 = Hierontapumppu- ja lämpötila-näppäimet on lukittu. Lukituksella estetään altaan 

kontrolloimaton käyttö. 

• L3 = Lämpötila-näppäimet on lukittu. Lukituksella estetään veden lämpötilan turha säätö. 

Lukitus poistetaan valitsemalla haluttu suodatus/lämmitysjakso (F1-F6). 

 

VIRHE- JA AJASTETUT ILMOITUKSET 

BLB 

BLB tarkoittaa, että UV-polttimo(ClearRay) on vaihdettava. UV-polttimo kestää yleensä kahdesta 

kolmeen vuotta, mutta tehon heikkenemisen takia ajastus on asetettu vuoteen. Mikäli polttimo on 

alle kaksi vuotta vanha, nollaa polttimon vaihtovälistä ilmoittava aika ohjauspaneelista. 

Putkistolle tehtävä desinfiointi veden vaihdon yhteydessä pidentää UV-polttimon käyttöikää ja 

tehoa. 

Ajastimen saa resetoitua seuraavalla tavalla: 

1. Paina jet 1 (pumppu 1) ja -näppäimiä (lämpötila alas) samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. 

2. Valikon auettua paina + näppäintä kunnes vastaan tulee numero 0. 

3. Paina jet 1 (pumppu 1) näppäintä resetoidaksesi ajastimen. 

ICE 

Kun veden lämpötila on alle 10-astetta (yleensä vedenvaihdon jälkeen), näytöllä näkyy ICE-teksti. 

Allas kierrättää vettä molempien hierontapumppujen avulla, jotta vesi lämpenee nopeammin.  

Sn1/Sn2/FL1/FL2 

Lämmityssensori tai virtauskytkin ei toimi normaalisti. Toimenpiteet: poista suodatin, varmista 

että vettä on tarpeeksi, hierontasuuttimet on auki ja käynnistä allas uudelleen. Mikäli koodi ei 

poistu, ole yhteydessä huoltoon. 

 

 

   


