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CLEARRAY – painamalla ClearRay-näppäintä, puhdistusvalo syttyy ja allas tekee ylimääräisen 

puhdistussyklin. CleaRay-valo painaa aina, kun allas puhdistaa vettä. 

VALO-näppäin – painamalla valo-näppäintä, led-valaistus syttyy. Painamalla uudestaan, voit 

säätää ledien kirkkautta. Viereisestä valo-näppäimestä voit valita mieleisen värin kiinteästi tai 

asettaa värit vaihtumaan liukuvasti. 

-/+ 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. Menu-valikkoa 

säädettäessä näytöllä näkyy valittu asetus. 

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

pumppunäppäintä ja hieronta käynnistyy. Paina uudestaan, hieronta sammuu. 

LÄMMITYSVALO – valo palaa, kun allas lämmittää. 

MENU – voit säätää altaan asetuksia (PF, SF, U, ECO, LOCK). Käytä asetusten säätämiseen 

MENU-, hierontapumppu1- ja lämpötila-näppäimiä. 

*** PF (Primary Filtration) – PF0 = ei suodatusta, PF1 = 4 tunnin suodatus/pv, PF2=8 tunnin 

suodatus/pv, PF3=12 tunnin suodatus/pv, PF4=16 tunnin suodatus/pv, PF5=20 tunnin 

suodatus/pv, PF6=jatkuva suodatus, PF7=2 tunnin suodatus 4 krt/pv, PF8=3 tunnin suodatus 

4krt/pv. Kuittaa haluttu suodatusaika painamalla ”Hierontapumppu1” 

*** SF (Secondary Filtration) – voit ohjelmoida tehosuodatuksen, joka tehdään hierontapumpulla. 

SF0=ei tehosuodatusta, SF1=10 minuutin tehosuodatus 12 tunnin välein. SF2=10 minuutin 

tehosuodatus 8 tunnin välein. SF3=10 minuutintehosuodatus 6 tunnin välein.  Kuittaa haluttu 

tehosuodatus painamalla ”Hierontapumppu1” 



 

U (CleraRay-puhdistus) – ClearRay-puhdistus tehdään UV-valolla. UV-valon suositusvaihtoväli on 

yksi vuosi. U näyttää, kuinka monta päivää on suositeltuun vaihtopäivään.  

Voit lisätä päiviä ohjeelliseen vaihtoväliin seuraavasti: etsi MENUlla U ja paina +(plus). Paina 

Hierontapumppu1 ja lisää/vähennä -&+ näppäimillä  päiviä vaihtoväliin. Paina lopuksi 

Hierontapumppu1-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.   

ECO (economy) – ECO-tilassa allas lämmittää vettä ainoastaan suodatusjaksojen aikana. 

Erityisesti talvella veden lämpötila EI ole aina asetetun lämpöistä, vesi voi olla viileämpää kuin 

asetettu lämpötila. 

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

 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-, lämpötila- ja ClearRay-näppäimet on lukittu. Lukituksella estetään 

altaan kontrolloimaton käyttö. 

 L3 = Lämpötila- ja ClearRay-näppäimet on lukittu. Lukituksella estetään veden lämpötilan 

turha säätö. 

Lukitus: MENU-näppäimellä LOCK ja paina +(plus). Valitse +(plus)-näppäimellä haluttu 

lukitus. Hyväksy haluttu lukitus painamalla Hierontapumppu1-näppäintä kaksi kertaa. 

Valitse OFF poistaaksesi lukituksen. 

MENU-näppäimen luktiseminen: pidä MENU-näppäintä pohjassa 10 sekuntia. Lukitus 

poistetaan pitämällä MENU-näppäintä 10 sekuntia pohjassa. 

 

 

 

 

 


