Balboa-käyttöohjeet (useat merkit)

Lämpötilan säätö
Veden lämpötila näkyy ohjauspaneelissa. Painamalle Warm ja Cool-näppäimiä veden lämpötilaa
voidaan nostaa ja laskea.
Jet1 (pumppu 1)
Jet1-näppäimestä pumppu alkaa pyörimään pienellä nopeudella. Kun painat näppäintä uudestaan,
pumppu pyörii suurella nopeudella. Kolmannella painamisella pumppu pysähtyy. Hidas nopeus
sammuu automaattisesti neljän tunnin kuluttua ja suuri nopeus 15 minuutin kuluttua, mikäli
näppäimiin ei kosketa.
Suodatusjakson ja veden lämmityksen aikana pumppu pyörii hitaasti eikä pumppua voida tällöin
sammuttaa.
Jet2 (pumppu 2, ei kaikissa malleissa)
Jet2-näppäimen toimintaperiaate on vastaava Jet1:n kanssa.
Ilmapumppu (vain joissain malleissa)
Ilmapumppua ohjataan Blower-näppäimellä. Ilmapumppu pysähtyy automaattisesti 15 minuutin
jälkeen.
Light (Valot)
Light-näppäimellä valot syttyvät/sammuvat. Valaistus sammuu automaattisesti neljässä tunnissa.
LED-valojärjestelmissä väri vaihtuu, kun valot sytytetään uudestaan muutaman sekunnin sisällä
sammuttamisesta.
Toimintamuodot (MODE)
MODE-näppäimellä voidaan valita kolme eri toimintamuotoa (ei Dream-sarjassa). Paina
lämpötilanäppäintä ja sen jälkeen MODE.
* STANDARD: Tässä tilassa vesi pidetään asetetussa lämpötilassa
* ECONOMY: Vettä lämmitetään ainoastaan suodatusjakson aikana.
* SLEEP: Sleepissä vesi ainoastaan suodatetaan, ei lämmitetä. Talvella veden lämpötila noin +10C.
Suodatus (mallit, joissa ei Time-näppäintä ohjauspaneelissa)
Porealtaan suodatusajat on ohjelmoitavissa. Altaan on suodatettava vähintään 2/12 tuntia. Kovalla
käytöllä suodatusmäärää voidaan lisätä. Ensimmäinen suodatusjakso alkaa automaattisesti kun
virta on kytketty altaaseen. Seuraava jakso alkaa 12 tuntia ensimmäisen jakson jälkeen.
Suodatusjakson aikana otsonaattori on toiminnassa.

Altaissa joissa ei ole aaltoistuinta, voit säätää suodatusjakson pituuden painamalla "warm" ja sen
jälkeen "jets". Säädä pituus "warm"- ja "cool"-painikkeilla (2, 4, 6, 8 tai jatkuva suodatus).
Suodatusjakson aikana pumppu toimii pienellä teholla.
Suodatuksen säätö Time-näppäimellä varustetuissa paneeleissa
Paina "time" ja heti perään "mode". Säädä kellonaika "warm" ja "cool" painikkeilla. "Modella"
pääset eteenpäin. Kellon säädön jälkeen säädetään suodatusaika (Fil1 start & end, Fil2 start & end).
Pakkassuoja (ICE tai IC)
Kun lämpöanturit huomaavat liian alhaisen lämpötilan altaassa, suojaohjelma käynnistyy
automaattisesti. Pakkassuoja on tehdasasenteinen turvatoimi. ICE-toiminto on päällä, kun veden
lämpötila on alle +8-asteista.
Diagnoosihälytykset
Ohjauspaneelissa voi esiintyä seuraavat koodit, jotka ilmaisevat mahdollisia ongelmia:
* OH (veden liikalämmitys): Älä mene veteen, poista kansi ja anna veden jäähtyä kunnes koodi
poistuu ruudulta. Mahdollinen syy voi olla liian pitkä suodatusjakso.
* FL (paineilmaisin): Tämä ilmaisin tarkistaa veden virtauksen. Koodin ilmaantuessa, pese
suodattimet.
* SN/Sb (anturin virhe): Joku laitteiston antureista ei toimi oikein. Sammuta allas ja
käynnistäuudestaan. Mikäli vika toistuu, ota yhteys huoltoon p.010-3210 339
* Dr y: pumppu tai lämmitin ei saa vettä. Poista suodatin ja lisää vettä.
* ICE: Vesi on alle +10-asteista. Mikäli IC on näytöllä, lisää kuumaa vettä ämpärillä, jotta
lämmitysprosessi nopeutuu.

