TP400

ÜZEMBE HELYEZÉS
A masszázsmedence bekapcsolásakor a kijelzőn kezdő számsor jelenik meg. Ha egyetlen gombot
sem nyom meg, bekapcsolás után megjelenik a LINK felirat. Bármelyik gomb megnyomásával
összekapcsolja a kezelőt a rendszerrel.
A masszázsmedence aktív módba kapcsol. Összekapcsolás után nyomja meg JETS
gombot,
hogy be- és kikapcsolja a szivattyúkat, és ellenőrizze, hogy az összes levegő kiürült-e a
vízvezetékből, különösen a fűtőkészülékhez kapcsolódó vízvezetékből. Az aktív üzemmód
automatikusan 4 perc elteltével befejeződik. A hőmérséklet gomb lenyomásával automatikusan
kilépünk az aktiváció üzemmódból. Amikor az elsődleges üzemmód befejeződik, Pump1 szivattyú
beindul, ha nincs keringető szivattyú, a víz hőmérséklete kb. egy percig nem jelenik meg. Amikor
a rendszer felismeri a vízhőmérsékletet és a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van, a
vízmelegítése beindul.
ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK
Az alapértelmezett hőmérséklet 38 ° C készenléti üzemmódban (Ready Mode) van. A szűrési ciklusok 8:00
és 10:00 és 20:00 és 22:00 között vannak.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A TP600 kezelőpanelen vannak Fel ▲ és Le ▼gombok, valamint hőmérséklet gomb.
Míg a TP400-nak csak egy hőmérsékleti gombja van.

Nyomja meg egyszer a hőmérsékleti gombot
, és az aktuális beállított hőmérséklet elkezd
villogni az LCD kijelzőn. (A beállított hőmérséklet és a tényleges vízhőmérséklet gyakran
különbözik.) Amíg a szám villog, nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot a beállított
hőmérséklet megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gyorsabb beállításhoz. Amikor az új
alaphőmérséklet nem villog, a tényleges hőmérséklet kb. 10 másodpercen belül újra megjelenik,
és az új alaphőmérséklet beprogramozva van. A masszázsmedence szükség szerint elkezdi a
melegítést az új beállított hőmérsékletre.
ÁLLÍTSA BE A NAPSZAKOT

Nyomja meg

gombot, majd ismételten nyomja meg

nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a

gombot, amíg a “TIME” felirat meg

gombot az óra kiválasztásához, majd nyomja meg a

gombot a beállításhoz. Nyomja meg a

gombot a perc kiválasztásához, majd nyomja

meg a
gombot a perc beállításához. Nyomja meg a
másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

gombot vagy várjon 10

KETTŐS HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY (ALACSONY-MAGAS)
Ez a rendszer két hőmérsékleti tartomány-beállítást tartalmaz, független beállítható
hőmérsékletekkel. A magas tartomány Range up ▲ jelenik meg a kijelzőn. Az alacsony
tartomány Range down ▼ jelenik meg a képernyőn.
A hőmérséklet-tartomány megváltoztatásához nyomja meg a

gombot és a

használatával a kijelzőn beállíthatja a tartományt-nyilak. Nyomja meg a
10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

gomb

gombot vagy várjon

Ezeket a tartományokat különféle okokból lehet felhasználni, a szokásos használatra "használatra
készen". Minden tartomány fenntartja a beállított hőmérsékletet. Ilyen módon, amikor
a kiválasztott tartomány van, a masszázsmedence a beállított hőmérsékletre melegít.
A magas hőmérsékleti tartomány 26,5 ° C és 40 ° C között állítható.
Az alacsony hőmérsékleti tartomány 10 ° C és 36 ° C között állítható.

KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA (READY ÉS REST)
A READY üzemmódban 30 percenként keringeti a vizet az állandó vízhőmérséklet fenntartása
érdekében, szükség esetén melegítve és a hőmérsékletet alaphelyzetbe állítva.
A REST mód csak a melegítést engedélyezi a programozott ciklusok alatt. A hőmérsékleti érték a
kijelzőn nem kell, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, amíg a fűtőszivattyú egy vagy két
percig működik.
Nyomja meg a

gombot, majd ismételten nyomja meg a

felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a
váltáshoz. Nyomja meg a
visszatéréshez.

gombot, amíg a „MODE”

gombot a READY és a REST közötti

gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való

FLIP (FORDÍTOTT NÉZET)
A TP600-nak van egy dedikált FLIP gombja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a
kijelzőt egyetlen gombnyomással elforgassa.
A TP400-nak nincs FLIP gombja. A kijelző átfordításához nyomja meg a
nyomja meg többször a

gombot, majd

gombot, amíg a „FLIP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja

meg a
gombot szegmentált karakter-inverzió váltásához. Nyomja meg a
főképernyőhöz való visszatéréshez.

gombot a

LEZÁRÁS
A kezelés korlátozott lehet a nem kívánt használat vagy a hőmérsékleti beállítások megelőzése
érdekében. A panelzár megakadályozza a kijelző használatát, de az összes automatikus funkció
továbbra is aktív. A hőmérséklet-zár lehetővé teszi a befúvók és más funkciók használatát, de a
hőmérséklet-beállítást és az egyéb programozott beállításokat nem lehet javítani.
HŐMÉRSÉKLET LEZÁRÁSA
Nyomja meg a

gombot, majd ismételten nyomja mega

meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg háromszor a
gombot.

gombot, amíg a „LOCK” felirat
gombot, majd nyomja meg a

KIJELZŐPANEL ZÁR
Nyomja meg a

gombot, majd ismételten nyomja meg a

meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg

,

,

,

gombot, amíg a „LOCK” felirat
,

.

HŐMÉRSÉKLET- ÉS A KIJELZŐ ZÁR FELOLDÁSA
Nyomja meg és tartsa meg a
másodperc múlva kioldódik.

gombot és kétszer nyomja meg a

gombot. A kijelző 3

TARTANI
A HOLD üzemmód a szivattyúk deaktiválására szolgál, például a szűrők tisztítása vagy cseréje
során. A szünet üzemmód 1 órán keresztül tart, ameddig kézzel nem kapcsoljuk ki. Ha a
karbantartás több mint egy órát igényel, akkor a legjobb, ha a masszázsmedencét lekapcsoljuk.
Nyomja meg a

gombot, majd ismételten nyomja mega

meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a

gombot, amíg a „HOLD” felirat

gombot. Ha majd nyomja meg a

gombot.

A SZŰRÉSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
A rendszert előre beprogramozták két szűrőciklus segítségével, amelyek este és reggel futnak. A
szűrési idő és az időtartam programozhatók. A második szűrőciklus szükség szerint inaktiválható.
Nyomja meg a

gombot, majd ismételten nyomja meg a

„FLTR 1“. Nyomja meg kétszer a
meg ismételten a

, megjeleni a kezdési idő és az óra elkezd villogni. Nyomja

gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a

kiválasztásához. Nyomja meg a
A

, amíg a kijelzőn megjelenik

gombot a percek

perc beállításához.

gomb megnyomása után megjelenik a „FLTR 1” órákban és az óra villogni kezd. Nyomja

meg ismételten a

gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a

kiválasztásához. Nyomja meg a

perc beállításához.

gombot a percek

Nyomja meg a

és a

, a kijelzőn megjelenik a „FLTR 2“. Ismételten nyomja meg a

az óra beállításához. Ezután nyomja meg a
a

gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg

perc beállításához.

Várjon 30 másodpercet a kijelzőhöz való visszatéréshez.
PREFERENCIÁK
Állítsa be a ° F és ° C között. Nyomja meg a ▲ gombot, majd nyomja meg a
, amíg az F / C
felirat meg nem jelenik. A ▲ gombbal válassza ki a kívánt ° F vagy ° C hőmérsékleti módot.

