
          

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 

 

Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi 

Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. 

 

Altaan käyttöönotto 

Täytä allas suodatinaukon kautta ja kytke virta altaaseen. Altaan näytössä juoksee 

kirjainsarjoja, jonka aikana koneisto tekee itsetestauksen.  

 

 

 Pumput 

Yhden hierontapumpun laitteisto 

Paina Jets 1 ja kaksinopeuksisen pumpun pienempi teho käynnistyy. Paina toisen kerran, 

jolloin varsinainen hierontateho käynnistyy.  Turvatoiminto sammuttaa pumpun 

automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Voit käynnistyy pumpun heti uudestaan. 

Kolmannella painalluksella pumppu sammuu. Mikäli suodatus- tai lämmitysjakso on 

käynnissä, pumppu jää pienemmälle teholle. 

Altaissa, joissa ei ole erillistä suodatinpumppua, suodatus- ja lämmitysjakson aikana 

pumppu käy pienellä teholla.  

 Erillinen suodatuspumppu on käynnissä  

1)koko ajan 
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2)koko ajan, paitsi jos veden lämpötila ylittää asteella säädetyn lämpötilan. Tällöin 

suodatinpumppu sammuu 30 minuutiksi. 

3)Ohjelmoidusti tarkastaen veden lämpötilaa kun toinen pumppu on käynnissä, suodatus 

on käynnissä tai Freeze-tilassa. 

  

Jos altaassa on otsonaattori, se toimii samaan aikaan kun suodatus tapahtuu. 

  

Pumput menevät automaattisesti päälle kun lämmitin havaitsee liian kylmän 

vedenlämpötilan. Pumppu käy koko aja tai ohjelmoiduissa jaksoissa. 

Lämmitys 

Kun näytöllä näkyy kaksi viivaa, allas mittaa veden lämpötilaa. 

 

Paina ylös nuolta halutessasi nostaa veden lämpötilaa ja alas nuolta halutessasi laskeaksesi 

lämpötilaa (warm- & cool-näppäimet). Valitsemasi lämpötila tallentuu muutaman 

sekunnin kuluttua. Nollatilassa näytöllä näkyy veden sen hetkinen lämpötila. 

Jos paneelissa on vain yksi lämpötilanäppäin(temp), toimi näin: 

paina nappia, näyttö alkaa vilkkua. Paina uudestaan ja lämpötilaa nousee tai laskee. 

Halutessasi lämpötilaa toiseen suuntaan, odota, jotta vilkkuminen loppuu. Paina 

uudestaan lämmönsäätönappia jolloin lämpötilansäädön suunta vaihtuu alas (tai ylös). 

Pitämällä näppäintä pohjassa säädetty lämpötila jatkaa nousua/laskua. 

Lämmitystila(mode) 

Suosittelemme, että allas on AINA Ready-tilassa(mode). Rest- eli lepoasetuksella veden 

lämpötila on alempi, kuin asetettu. Veden lämmitys tehdään ainoastaan suodatusjaksojen 

aikana. Mikäli veden lämpötilan laskulle on tarve, pidä allas Ready-tilassa ja laske 

lämpötilaa lämpötila-näppäimestä. 

Flip 

Flip-näppäimellä voit kääntää näytön ylösalaisin. 

Asetusten säätö 

Asetusvalikkoon(menu) pääset painamalla lämpötila-näppäintä pohjassa, jolloin lämpötila 

alkaa vilkkua. Seuraavaksi paina valo-näppäintä(light). Liiku valikossa lämpötila-

näppäimillä ja asetuksia muuttamaan pääset painamalla light-näppäintä. 



Yksittäisistä asetuksista pääset takaisin menuun painamalla valonäppäintä ja takaisin 

alkuruutuun painamalla valonäppäintä pohjassa. 

  

  

Kellonaika 

Etsi menu-valikosta TIME 

paina lämpötila-näppäintä päästäksesi säätämään aikaa 

säädä tunteja painamalla lämpötila-nappia, 

paina valo-nappia siirtyäksesi minuuttikohtaan 

säädä minuutteja painamalla lämpö-tilanappia 

hyväksy valo-näppäimestä  

 HUOM! Jos altaan virta katkeaa, kello  nollaantuu 

  

Lukitseminen 

Tässä tilassa altaan automaattiset toiminnot ovat käynnissä, mutta asetusten muuttaminen 

ei onnistu. 

Etsi Menusta LOCK 

Paina kaksi kertaa lukitaksesi lämmönsäätely 

(lämpönappi  TEMP  lämpönappi  ON/OFF) 

paina valonappia lukitaksesi ohjauspaneeli 

(valonappi  PANL  lämpönappi  ON/OFF) 

hyväksy valonapilla 

  

Lukituksen avaaminen 

paina lämpötila-nappia  

paina rauhallisesti kaksi kertaa valo-nappia pitäen edelleen lämpönappia pohjassa 

  

Standby – toiminto 



Toimintoa käytetään kun esim. pestään tai vaihdetaan suodatin. Allas ei toimi tuntiin ellei 

standby-tilasta poistuta manuaalisesti. 

Etsi menusta HOLD 

Paina lämpötilanäppäintä 

Ruudussa pitäisi luke HOLDING FOR 1:00 

Jos altaassasi on DRAIN ominaisuus voit HOLD tilassa painaa JET 1, jolloin pumppu 

tyhjentää altaan nopeammin. 

  

Suodatusajan säätö 

Etsi menusta FLTR1 

säädä lämpötila-näppäimellä haluttu aloitusaika suodatukselle 

paina valo-nappia siirtyäksesi suodatuksen kestoasetuksiin. Säädä suodatusjakson kesto 

lämpötila-näppäimellä. 

Hyväksy valo-näppäimellä 

 

säädä toisen filtterin ajastus FLTR2 kohdasta samalla tavalla kuin FLTR1 

Suodatusjakson alkaessa altaan kaikki pumput käynnistyvät minuutin ajaksi. 

 

 

Näytön koodit 

 

Priming-mode eli itsetestaus 



 

 

lämpötilan mittaus käynnissä 

 

 

veden lämpötila liian kylmä (alle +10C), altaan kaikki pumput käynnissä 4 minuutin ajan 

 

 

veden lämpötila liian kuuma (43C), allas sammuu 

 

 

Huono veden virtaus(FLOW). Varmista, että vettä on tarpeeksi, suodatin puhdas ja että 

suuttimet on auki. Kokeile tarvittaessa käyttää allasta ilman suodatinta. 

 

 

Lämmitin kuiva(DRY). Varmista, että vettä on tarpeeksi, suodatin puhdas ja että suuttimet 

on auki. Kokeile tarvittaessa käyttää allasta ilman suodatinta. 

 

 

Paina mitä tahansa näppäintä nollataksesi altaan 



 

 

Sensorivika, soita huoltoon 

 

 

Ohjauspaneeli ei keskustele keskusyksikön kanssa. Soita huoltoon. 

 

 

Ohjelmistovika, soita hultoon. 

 

 

Sammuta allas ja soita huoltoon. 

 

 

 

 

 


