IKONY REŽIMU ZOBRAZENIA

IKONY MENU

Teplota vody

Ikona ponuky Časovač vypnutia

Nastavená teplota

Svetlá ikona ponuky

Hodiny

Ikona ponuky dúchadla

IKONY STAVU
Klávesnica uzamknutá

Filtračný cyklus je v prevádzke

Dezinfekcia

Vyskytol sa poruchový stav

QUICK REFERENCE GUIDE
TLAČIDLO HORE
Krátke stlačenie jedného tlačidla prepína
medzi tromi režimami zobrazenia:
W.TMP = teplota vody, S.TMP =
nastavená teplota, TIME = hodiny.
Podržanie tlačidla prinúti regulátor začať
nastavovať nastavenú teplotu a zvýši
nastavenú teplotu.
Používa sa tiež na úpravu nastavení.

LED AUTOMATICKÝ INDIKÁTOR
TLAČIDLO SVETLA (ZAPNUTÉ /
VYPNUTÉ)
Používa sa na prepínanie svetiel vírivky.

Táto LED sa rozsvieti vždy, keď je
filtračné čerpadlo v automatickom
režime.
LED INDIKÁTOR OHRIEVAČA
Táto LED sa rozsvieti, keď je v
prevádzke ohrievač alebo tepelné
čerpadlo (ak je namontované).
03 / UV

LED INDIKÁTOR SANITIZÁTORA
Táto LED dióda sa rozsvieti, čo
indikuje, že jednotka ozónu alebo uv
dezinfekčného prostriedku je v
činnosti (ak je nainštalovaná).
LED INDIKÁTOR ČASOVAČA SPÁNKU
Táto LED sa rozsvieti, keď je ovládač v
režime spánku.
TLAČIDLO
INVERTOVEJ
OBRAZOVKY
Stlačením otočíte
obrazovku o 180
°, aby ste ju pri
používaní vírivky
ľahko sledovali.
TLAČIDLÁ PUMPA
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TLAČIDLO SVETLA (REŽIM)
Stlačením aktivujete ponuku režimu
osvetlenia a pomocou tlačidiel hore a
dole vyberte jeden z piatich rôznych
režimov svetelných efektov
MODE

SET TEMP

C

SPD/CLR

SV-3T

(A, B, C)
Používa sa na prepínanie /
vypínanie filtračného
čerpadla a / alebo
akýchkoľvek ďalších
prúdových čerpadiel (ak
sú namontované).

OK TLAČIDLO
Používa sa na potvrdenie a uloženie
nastavení alebo na vstup do ponúk
nastavení.

RÝCHLOSŤ / FARBA SVETLA
Stlačením aktivujete ponuky rýchlosti svetla
alebo ponuky výberu farby používateľa. Na
nastavenie použite tlačidlá hore a dole.
TLAČIDLO NADOL
BLOWER TLAČIDLO
TLAČIDLO
SANITIZÁCIE
Krátke stlačenie jedného tlačidla prepína medzi
Stlačením zapnete /
tromi režimami zobrazenia: W.TMP = teplota
Jedným stlačením
vypnete ventilátor.
aktivujete 20-minútový vody, S.TMP = nastavená teplota, TIME =
Jediným stlačením sa
hodiny.
sanitačný a čistiaci
ventilátor zapne v
cyklus na obnovenie
režime vari-speed. Na
Podržanie tlačidla donúti regulátor začať
zmenu rýchlosti použite kvality vody po použití nastavovať nastavenú teplotu a zníži nastavenú
kúpeľov. Druhým
tlačidlá hore a dole.
teplotu.
stlačením sa cyklus
Dvojitým stlačením sa
Používa sa tiež na úpravu nastaven
zruší, ak už beží.
aktivuje režim
rozbehu..

ZMENA REŽIMOV SVETLA
Stlačením tlačidla Svetlo
(režim) zobrazíte aktuálny používaný
svetelný režim.
Stlačením tlačidla
alebo
prechádzajte výberom svetelných
režimov:
WHTE
biela farba
UCLR
Užívateľská farba
FADE
bledý efekt
STEP
lépés efekt
PRTY
ZMENA RÝCHLOSTI SVETLA
ALEBO SVETELNEJ FARBY
V závislosti na zvolenom svetelnom režime aktivuje
Light (spd/clr) tlačidlo
jednu z
troch obrazoviek možností svetelného
režimu.
CL:xx číslo farby používateľa
L.SPD Rýchlosť prechodu svetla
L.BRT Jas svetla
Stlačením tlačidla
alebo
upravte každé nastavenie.
Stlačením tlačidla
uložíte každé
nastavenie a prejdete na ďalšie
nastavenie.
Poznámka: Všetky nastavenia osvetlenia
sú uložené pre budúce použitie ON / OFF.
 UZAMKNUTÁ KLÁVESNICA
Stlačte a podržte túto kombináciu tlačidiel,
kým sa na displeji nezobrazí LOCK:

up

+

+
down
pump a

Odomknite opakovaním kombinácie
tlačidiel.
Poznámka: Po uzamknutí, ak je
stlačené ľubovoľné tlačidlo, bude
stlačenie klávesu ignorované a na
displeji sa zobrazí LOCK.

ČIASTOČNE UZAMKNUTÁ KLÁVESNICA
Stlačte a podržte túto kombináciu tlačidiel, kým sa na
displeji nezobrazí LOCK:
up

+

down

+

pump a

Odomknite opakovaním kombinácie
tlačidiel.
Poznámka: Po uzamknutí je možné použiť iba
čerpadlá, dúchadlo, svetlo a sanitárne tlačidlá.
Prístup k všetkým ostatným tlačidlám je zakázaný.
MENU NASTAVENIA

Ponuka nastavení umožňuje prispôsobenie
nastavenia ovládača. Prístup do menu a úpravy
položiek sa vykonávajú nasledovne:
Stlačte a podržte
a
súčasne, kým sa nezobrazí [MODE].
Stlačte
alebo
položkami ponuky nastavenia.

tlačidlá

prechádzať

Stlačte

pre vstup do úpravy položky.

Stlačte

alebo

Stlačte
ukončenie.

na potvrdenie nastavenia a

upraviť nastavenie.

Všetky položky ponuky nastavenia sa riadia
rovnakým postupom nastavenia. Položky ponuky,
ktoré je možné upraviť, sú nasledujúce:

[MODE] PREVÁDZKOVÉ REŽIMY
Prevádzkové režimy ovplyvňujú správanie
vyhrievania a filtrácie. Máte tieto možnosti:
NORM
Normálne vyhrievanie a filtrácia
ECON
Vyhrievanie iba počas filtrácie
AWAY
Kúrenie zakázané. Filtrácia sa
znížila na 1 hodinu p / deň.
WEEK
Pon-Čt (funguje ako režim
AWAY)
Pi-Ne (funguje ako režim
NORM)

[FILT] ČAS DENNEJ FILTRÁCIE
Upravte hodiny filtrácie za deň.
Limity filtrácie sa líšia pre typ čerpadla:
CIRC PUMP (2 A alebo menej) 1–24 hod
JET PUMP (2spd vagy 1spd) 1-8 óra

[F.CYC] FILTRAČNÉ CYKLY

Toto nastavenie definuje, ako často sa vyskytujú
filtračné cykly. Filtráciu je možné nastaviť tak, aby
prebiehala každých 1/2/3/4/6/8/12 alebo 24 hodín

[SNZE] ČASOVAČE SPÁNKU

Používa sa na deaktiváciu automatického ohrevu a
filtrácie v určitých denných alebo nočných
hodinách. Po vstupe do ponuky SNZE máte štyri
možnosti:
1. SNZ Sleep Timer # 1
2. SNZ Sleep Timer # 2
R.SET Obnovte predvolené hodnoty časovačov
EXIT Ukončenie ponuky časovača spánku
Je potrebné nastaviť iba jeden časovač spánku, sú
však k dispozícii dva časovače, ktoré uľahčujú
rôzne nastavenia spánku v rôznych dňoch. Každé
nastavenie časovača spánku pozostáva z
nastavenia dňa v týždni, času začatia a času
zastavenia (pozri nižšie).
X DAY Deň (dni) prevádzky
x.BGN Čas začiatku časovača spánku
x.END Čas ukončenia časovača spánku

Len čo je zvolený režim P.SAV, je
potrebné nastaviť začiatočný a
konečný čas výkonových taríf PEAK,
aby riadenie vedelo, že NIE bude v
týchto špičkách fungovať.
BGN Špičkový výkon, čas začiatku
END Špičkový čas ukončenia

[W.CLN] AUTOMATICKÁ SANITIZÁCIA

Upravte čas začiatku 10-minútového
automatického denného dezinfekčného cyklu.
Nastavenie je možné upraviť od 0:00 do 23:59.

[D.DIS] PREDVOLENÝ REŽIM ZOBRAZENIA

Používa sa na nastavenie predvoleného režimu
zobrazenia zobrazeného na klávesnici. Možnosti
nastavenia:
W.TMP Teplota vody
S.TMP Nastavená teplota
TIME Hodiny

[T.OUT] VÝSTUPY ČASOVÉHO ZAŤAŽENIA

Všetky dávky príslušenstva (čerpadlá a dúchadlá)
sa automaticky vypnú po uplynutí časového
limitu. Upravte časový limit od 10 do 60 minút.

[H.PMP] REŽIM TEPELNÉHO ČERPADLA

Definuje prevádzkový režim tepelného čerpadla:

Na nastavenie a potvrdenie každého nastavenia
použite tlačidlá Hore, Dole a OK.

AUTO Kúrenie & Chladenie
HEAT IBA zohrievanie
COOL IBA chladenie
OFF Tepelné čerpadlo blokovaný

[P.SAV] ÚSPORA ENERGIE (mimošpičkový)

[H.ELE] ELEMENT ZOSILNENIE

Znížte prevádzkové náklady obmedzením filtrácie a
zahrievania počas lacnejších období mimo špičku.
Existujú tri režimy P.SAV:
OFF P.SAV deaktivovaný
LOW Filtrácia mimo špičku iba VYSOKÁ (HIGH)
OFF-PEAK Špičková filtrácia a zahrievanie

Zapína / vypína elektrický prvok SV na zvýšenie
ohrevu tepelného čerpadla, ak je teplota vody o
2 ° C alebo viac pod nastavenou teplotnou
hodnotou ALEBO tepelné čerpadlo pracovalo
viac ako 1 hodinu.
OFF Element deaktivovaný (iba tepelné
čerpadlo)
ON SV Prvok + tepelné čerpadlo

