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ATALANTA MINI MEDENCE KÉZIKÖNYV 
 
 
 
FIGYELEM 
A medence telepítése előtt kérjük, kövesse az elektromos készülék telepítéséhez szükséges biztonsági utasításokat. Kérjük, figyeljen a következő 
tényezőkre is: 
 
FIGYELMEZTETÉSEK 
•              Ne engedje, hogy a gyerekek használják a medencét, mielőtt megmondanák nekik, hogyan kell használni. 
•              Felügyelet nélküli gyermekek nem tartózkodhatnak a medenében. Ha a mini medence fedéllel van ellátva, kérjük, ne engedje, hogy a 
gyerekek felmásszanak rá, mert a fedelet nem erre a célra tervezték, az eltörhet! Javasoljuk, hogy mindig zárja le a fedelet, amikor a jakuzzit 
nem használják, rögzítse a medenceállványhoz rögzített hevedereket és rögzítse azokat. 
•              A mini medence vize nem haladhatja meg a 40 ° C hőmérsékletet. A 38 ° C és 40 ° C közötti hőmérséklet alkalmas egészséges felnőtt 
számára. Ezek a hőmérsékletek nem alkalmasak kisgyermekek számára! Az alacsony vízhőmérséklet csak speciális alkalmazásokra és 
kisgyermekekre vonatkozik, ajánlott max. Tiz perc. 
•               A mini medence terhes nők számára a terhesség első hónapjaiban nem ajánlott. Ha ezt az ajánlást nem tartják be, a víz nem 
haladhatja meg a 38 ° C hőmérsékletet. 
•                A mini medence használata előtt hőmérővel ellenőrizni kell a víz hőmérsékletét, mivel a medence vezérlő egysége eltérhet az előre 
beállított hőmérséklettől. A mini medence használata előtt alkohol, drogok vagy gyógyszerek fogyasztása eszméletvesztéshez és fulladáshoz 
vezethet. 
•               Túlsúlyos, illetve szív- és érrendszeri betegségben vagy cukorbetegségben szenvedők esetén a mini medence használata előtt tanácsos 
orvoshoz fordulni. 
•               Még akkor is, ha látszólag "ártalmatlan" gyógyszereket szed, ezek a medence melegével együtt álmossághoz és esetleg fulladáshoz 
vezethetnek, ezért a mini-medence használata előtt konzultálnia kell orvosával. 
•               Kerülni kell a medencébe történő teljes merülést, mivel ez hipertermiához vezethet. A hipertermia akkor fordul elő, amikor az alap 
testhőmérséklet 38 ° C fölé emelkedik. Ennek következményei az álmosság, a szédülés, az ájulás. 
•               Ellenőrizze, hogy a mini medence megfelelően földelt-e, és az otthoni csatlakozás biztosítékdobozában lévő csatlakozókábel 
maradékáram-kapcsolóval van-e ellátva. 
•               A forró vízbe való belépés előtt ellenőrizze kézzel a vizet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy számára megfelelő-e. 
•               Ne feledje, hogy a nedves felületek csúsznak. Ne üljön a mini medence szélére! 
 
FIGYELMEZTETÉSEK A SZIVATTYÚ RENDSZERRŐL 
Ne cserélje a szívócsöveket, mert azok pontosan az áramláshoz és a szivattyúhoz vannak méretezve. Ha hosszabb ideig tartó használat után 
cserélnie kell a szivattyút, győződjön meg arról, hogy kompatibilis-e a fürdő áramlásával. 
 
FÖLDELÉS 
Olyan földelést használjon, amely megfelel az alkalmazandó előírásoknak / kiegyenlíti a potenciált. 
 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 
Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a mini medencét legalább 1,5 m-re helyezze el az összes fém tárgytól. Ha ez nem lehetséges, 
akkor ezeket a tárgyakat is földelni kell.
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          TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

HELYSZÍN VÁLASZTÁS / ELŐKÉSZÍTÉS  
A mini medencét egyenes, teherhordó felületre kell helyezni és vízszintesen kell szintezni. Olyan helynek kell lennie, ahol 
legalább elektromos csatlakozás, vízcsatlakozás és lefolyó áll rendelkezésre. Ha lehetséges, a medence mind a 4 oldalán 
rendelkezésre kell állnia ezeknek a segédprogramoknak. 

 
       TÉLI ÉS FAGY VÉDELEM 

Válassza ki a széltől és a rossz időjárástól legjobban védett helyet. Ez megtakarítja a vízmelegítő áramköltségeit. Ne hagyja 
télen fedetlenül a mini medencét, ha éppen nem használja, akkor is, ha növényzet van a mini medence közelében, győződjön 
meg arról, hogy nincs benne növényi törmelék (levél, szalma, talaj stb.) a mini medence használat előtt. 

 
       HELYI SZABÁLYOK 

A mini medence telepítése előtt ellenőriznie kell, hogy vannak-e szabályok az ilyen típusú készülékek használatára az ön területén. 
 

       SZÁLLÍTÁSI ÚTAK 
Ajtók, folyosók, lépcsők stb. akadályt jelenthetnek a mini medence elhelyezésének a helyére, ahova fel kell szerelni. Először 
ellenőrizze, hogy a hely és a hozzáférési területek egyeznek-e vagy sem. 

 
ELEKTROMOS KAPCSOLAT 
Az összes elektromos csatlakozást villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

• A mini medencét nem szabad elosztóhoz csatlakoztatni, hanem közvetlenül a hálózathoz és tökéletesen az otthoni 
hálózathoz kell csatlakoztatni, mivel a fagy elleni védelem érdekében állandó áramellátásra van szükség. Ezen utasítások be 
nem tartása a medence károsodásához vezethet, és a mini medence elveszítheti garanciáját. 

  •      A csatlakoztatáskor be kell tartani a helyi előírásokat. 
• A kapcsolási rajz a vezérlődoboz fedelén található. 
• Javasoljuk 5 x 2,5 mm-es rézkábel² telepítését. 
• A megfelelő kapcsolat létrehozásához használja a megadott információkat. 

 
Csatlakozások a panelen a vezérlődobozban. 
 
A tápegység kivételével minden kábel előre össze van szerelve. Az előre szereltekkel párhuzamosan nem szabad vezetéket vagy 
csatlakozókat, lyukakat a vezérlődobozban vagy hasonló elemeket elhelyezni. Ellenkező esetben a garancia elvész. 
 
Az első maszk nyitási eljárása: 

 

a. Minden ujjával emelje fel az arcmaszk felső szélét, majd erőltesse addig, amíg az arcmaszk alsó éle el nem távolul, 
végül mindkét kezével enyhén távolítsa el a maszkot. (Ábra.1 és Ábra. 2). 

 
 

   Ábra.1 Ábra.2 
 

b. Helyezze vissza az elülső maszkot: Helyezze a maszk felső szélét a fürdő külső ajka alá, nyomja kissé felfelé, amikor az 
alsó éle igazodik, erőltesse a kezével, amíg az oldalsó élek egyenletesen be nem záródnak. (Ábra.3 és Ábra.4) 

 
 
 
 

Ábra.3 Ábra.4 
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Az áramellátás telepítési folyamata: 
 

a. Amikor kinyitja a kezelőpanel oldalán elhelyezett spa alját, megtalálja a fehér, kék fedéllel ellátott dobozt. A fedél kinyitásához 
nyomja meg a "kapcsot" (Ábra.5). 
b. Csavarhúzóval távolítsa el a kupakot rögzítő csavarokat mindkét oldalon és az érintkezők belsejében található csavarokat. (Ábra.6). 
c.  Három csatlakozás van (N, L (L1, L2, L3) és a földelő terminál)     a dobozban  
d. A 220 V bemeneti feszültségnél a csatlakozási módot a 7.Ábra szemlélteti 

Fig. 5 Ábra.6 Ábra.7 
 

e.  A tápellátás vezérlő dobozához csatlakoztatott kábel a szoknyán lévő furaton (aljzaton) keresztül jut be a fürdőbe (Ábra.15). 
 
 
 
 
 
 

Ábra.15 
 
 
 
 

Figyelmeztetés: 
Az utasítások hivatkoznak a nemzeti kábelezési szabályokra, és megemlítik: 
1. A feszültség alatt álló alkatrészeket tartalmazó alkatrészeknek - a 12 V-ot meg nem haladó, biztonságos, rendkívül alacsony 
feszültséggel ellátott alkatrészek kivételével - hozzáférhetetlennek kell lenniük. 
2. Ezt a terméket állandóan stabil kábelekhez kell csatlakoztatni. 
3. A készüléket egy maradékáramú eszköz (RCD) táplálja, amelynek névleges kioldási árama nem haladja meg a 30 mA-t. 
4. A telepítést a megfelelő helyen kell elvégezni, és egyenlő potenciálú kötést kell végrehajtani. 
5. A leválasztó eszközt a bekötési szabályoknak megfelelően be kell építeni a rögzített vezetékbe. 
6. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyárnak, a beszállítónak vagy a képzett vagy felhatalmazott személyeknek 
ki kell cserélniük. 
7. Ügyeljen arra, hogy áramköri szünet esetén a gyógyfürdő védett áramkörhöz csatlakozzon, és azt egy erre felhatalmazott 
villanyszerelőnek kell felszerelnie. 
 

 

 A VÉDŐBORÍTÓ TELEPÍTÉSE （Ez opcionális） 

 

a. Helyezze a fedelet közvetlenül az SPA fölé. 
b. Javasoljuk, hogy zárja le a fedelet, ha hosszabb ideig nem használja (lásd a 16. ábrát) 
c. A vízmelegítő bekapcsolása előtt ajánlatos lezárni a fedelet. Segít csökkenteni a hőveszteséget és csökkenteni a fürdő 

fűtéséhez szükséges időt. 
d. A fedél feloldásához forgassa jobbra a kulcsot (lásd 17. ábra), majd húzza ki. (Lásd: 18. ábra) 

 
 

Fig.6 Fig.7 

F 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 
 

A FÜRDŐ FELTÖLTÉSE 
 
a. Mielőtt vizet helyezne az SPA-ba. Amikor a SPA csatlakozik, a képernyőn 
villogni kezd az „EE03”. Miután a víz eléri a határvonalat, a képernyő villogni fog 
"GOOD". 
b. A feltöltés megkezdése előtt ajánlatos a mini medencét puha, nedves ruhával 
áttörölni a szenny eltávolításához. Kezdje el feltölteni a mini medencét, és 
ügyeljen az esetleges szivárgásokra, amelyek a szállítás közbeni rezgések miatt 
jelentkezhetnek. Töltsön fel vizet legalább 1 cm-rel a vízszint-érzékelők felett, 
ami az alábbi képen látható. Ha alacsonyabb a vízszint, akkor aktív a száraz 
indítás elleni védelem! Ebben a helyzetben sem a szivattyú, sem a fűtés nem 
működik! A kép jobb oldalán található a túlcsordulás. Felhívjuk figyelmét, hogy a 
túlfolyás nem célja, hogy megakadályozza a víz áthaladását a mini medence 
szélén, pl. amikor bejut a mini medencébe! 

 
 

 

 ELSŐ INDÍTÁS 

 
 

                                                                                                             Medence Vezérlő 

Ábra.13 
 
 

A MEDENCE BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA 
           a. Nyomja meg a „JET1” gombot, a masszázsszivattyú elindul, ez azt jelenti, hogy a medence be van kapcsolva, ha nem akarja használni a              
medencét,nyomja meg újra a "JET1", akkor a medence leáll. 
           b. A JET2 opcionális. Ez a rendszer 2 masszázsszivattyút támogat, ha nem kívánja, akkor nem kell elindítani. 
 

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA 
 

a. Nyomja a“ ” gombot hogy beindítsa a medencét. Nyomja meg újra a“ ” gombot amíg a „38‐42” közötti 
hőmérséklet meg nem jelenik. Bal oldalon a beállított hőmérséklet, a jobb oldalon az aktuális fürdőhőmérséklet 
látható. 

b. Nyomja meg“ ” vagy “ ” a hőmérsékleti értékek megváltoztatásához a maximálisan beállítható hőmérsékleti 
érték 42 Celsius fok. 

 
 

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA 
 
                   a. A hőmérséklet beállítása után láthatja az aktuális időt. 
 

b. Oldja fel a fürdő kijelzőjét. Nyomja meg a “ ” gombot amíg nem mutat egy olyan értéket, mint 3:50 

Fig.12 
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c. Amikor a szám villog nyomja meg a gomb           “ ” vagy “ ”az óra beállításához. Ezután  a    “ ” ameddig a 

jobb oldali gomb villog nyomja a “ ” vagy“  ” a percek beállitásához. 

HŐMÉRSÉKLET-KORREKCIÓ / BEÁLLÍTÓ ESZKÖZ 
A hőmérsékleti érték a vízhőmérséklet-érzékelőben lehet magasabb vagy alacsonyabb, mint a fürdő közepén lévő 
vízhőmérséklet értéke. A kezelőpanelen megjelenített hőmérséklet a szonda hőmérséklete. Ezen a ponton a TC eszközzel 

beállíthatja a hőmérsékletet. Nyomja meg a „P” gombot, amíg meg nem jelenik a TC értékek a képernyőn . A  és  

gombokkal állíthatja be a hőmérsékletet TC - 6  és TC 6  között. 
 

MELEGÍTÉS BEINDÍTÓ ESZKÖZ 
a. Nyomja meg a  P gombot a hőmérséklet beállításához. 

b. Nyomja meg a  “ ” a melegítő beindításához. Most a melegítő beindúl és felmelegíti a medencét. 

c. Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet nyomja meg a “ ” gombot a melegítő leállítása érdekében. 

A SZŰRÉSI ÉS A VÍZFORGATÓ RENDSZER BEÁLLÍTÁSA 

a. Nyomja meg a  “ ”gombot és a vízforgató és szűrő rendszer beindúl. 

b. Ha észreveszi, hogy a víz eléggé meg van szűrve nyomja meg az“ ” gombot 2 másodpercig a leállítás érdekében. 

A FÉNYEK BEINDÍTÁSA 

a. Nyomja meg a  “ ”egyszer, és a fények bekapcsolnak. Nyomja meg újra 2 másodpercig és a fények kikapcsolnak. 

b.  Ha medencéje sokszínű LED-es fényrendszerrel van felszerelve, nyomja meg a  “ ” gombot újra amikor a fények el vannak inditva 

A képernyőn megjelenik “L=0‐”, nyomja a “  ” vagy “ ” hogy megváltoztassa a fények színét. 7féle szín létezik és  3 

tipusú fényjáték Nyomja meg a gombot“ ”2 másodpercig, a fények kikapcsolnak. 
c. Ha a fények világítanak, 3 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsolnak. 
d. Ha a víz alatti SPA fény rövidre záródik vagy megszakad. A képernyőn villog az „EE10”, ellenőrizze a SPA fényét, vagy cserélje ki a „220V PCB” -

t 
 
 

A VÍZSUGARAK HASZNÁLATA 
 
 

Medencéjét egyedi sugárhajtású rendszerrel tervezték, amely lehetővé teszi a masszázsmodellek széles választékának 
kiválasztását. Az alábbiakban ismertetjük a különböző típusú sugárhajtókat és azok működését, amelyek segítségével a 
medencét az ön egyedi masszázsigényeihez igazíthatja. 
 

 
LEVEGŐVEZÉRLÉS 

 
Légszabályozással a levegőt a vízsugárral együtt vezetik be a vízbe. Ezek lehetővé teszik a felhasználó 
számára a nyomás növelését vagy csökkentését. 

 
Ábra.14 
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FORGÓ MASSZÁZSSUGARAK 
A szivattyú (k) beindításakor a medence közvetlenül elindul, és a forgó sugarak "örvény" terápiát kínálnak. Nyomásukat a 
sugárfelület forgatásával, vagy a légszabályozó szelepek kinyitásával és bezárásával lehet szabályozni. 

 
Ábra.15 

 
 
 
 
 
 

GYENGÉD MASSZÁJ SUGÁR 
 

Amikor a szivattyúk működnek, a puha masszázsfúvókák közvetlen masszázst nyújtanak a felhasználó 
számára. Hasonlóak az akupunktúrás terápiához, és egész nap hűsítenek. 
 

 
Ábra.16 

 
 
 
 
 
 
 

A MEDENCE ÜRÍTÉSE 
 
 

A MEDENCE KÉZI ÜRÍTÉSE 

 
 A medence ürítésének megkezdése előtt kötelező az áramellátás kikapcsolása.  
A lefolyó megtalálásához nézze meg a fürdő elülső alját, miután megtalálta, és fordítással távolítsa el a fedelet. Csatlakoztasson 
egy kerti tömlőt a csatlakozáshoz közvetlenül a fedél mögött. Helyezze a tömlő kimenetét egy megfelelő vízelvezető helyre, 
majd működtesse a leeresztő testet a következő ábra szerint. Az induláshoz fordítsa jobbra a leeresztő szelepet, a víz lefolyik a 
leeresztő furaton. Fordítsa el a leeresztő szelepet balra, hogy megakadályozza a víz lefolyását a fürdőből. Ha használni szeretné 
a kerti tömlőt, csatlakoztassa a vízkimenetet a kerti tömlőhöz, majd kövesse a fent leírt lépéseket. 

 
 
 
 
 
 

Ábra.17 
 
 
 
 

FONTOS: A fürdő vize magas szintű fertőtlenítőszert tartalmaz, amely károsíthatja a növényeket és a gyepet. Ha télire kiüríti a gyógyfürdőt,                
feltétlenül ürítse ki a vizet a csőből úgy, hogy leválasztja a két csatlakozást a két sebességszivattyú leeresztő szelepéről és a keringető szivattyú két 
csatlakozásáról. Ürítse le a vízszivattyúkat a szivattyú dugójának eltávolításával. Ezután szerelje vissza a szivattyú dugóit. Távolítsa el a szűrőt és szükség 
szerint tisztítsa meg. Ellenőrizze a fürdőházat, és szükség esetén tisztítsa meg. 
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② Cleaner: Az ózonszűrő rendszer kiürítése. 
Engedje le a piszkos vizet az ózonrendszerből. (Ez a kimenet az ózonüzem vízzel történő első feltöltésére is használható. (Ez a 
kimenet a kezdeti vízzel való feltöltéshez is használható.) 
③ Kézzel ürítő rendszer 

④ Kézi vízleeresztő szelep 

⑤ Elektromos kábel kimenet 

 

 
Ábra.

18 
 
 
 
 

KARBANTARTÁS 
 
 

A MEDENCE TÉLI ELŐKÉSZÍTÉSE 
Az ön medencéjét úgy tervezték, hogy egész évben használható legyen bármilyen éghajlaton. Ha a medencét hosszú ideig 
nem használják, vegye fel a kapcsolatot egy erre felhatalmazott céggel, hogy kiürítse és megfelelően megvédje. 

 

        Külső rész karbantartása 
A medence külseje nagy szilárdságú anyagból készül, amely színes és gyárilag lezárt. A fürdő helyétől és természeti 
jelenségeknek való kitettségétől függően évente egyszer vagy kétszer ajánlott tisztítani meleg vízzel és kevés tisztítószerrel. 

 
       A MEDENCE BORÍTÓ KARBANTARTÁSA 

A tok tartós membránból készül. Az anyag UV-álló, ennek ellenére havi tisztítás és időszakos ellenőrzés ajánlott a megjelenés 
fenntartása érdekében. A vinil burkolat tisztításához és karbantartásához enyhén vizezze le a fedelet egy kerti tömlővel, hogy 
öblítse le és távolítsa el a piszkot. Nagy szivaccsal vagy puha ruhával és enyhe szappanoldattal (1 teáskanál mosogatószeres 
mosószert 8 liter vízzel) óvatosan körkörös mozdulatokkal dörzsölje. Ezután alaposan öblítse le bő vízzel. Tisztítás után védje 
meg a vinilt egy vékony vinil kondicionáló film bevonásával. 

 

       AZ AKRIL FELÜLET KARBANTARTÁSA 
A SPA felületének karbantartásához, egyszerűen tisztítsa meg egy puha, nedves ruhával (a folyékony mosószer jó) vagy 
bármilyen mosószerrel. NE tisztítsa a felületet semmilyen súrolószerrel, hogy megakadályozza a matt hatást és a 
természetes akrilfény elvesztését. 
NE használjon semmilyen olaj alapú oldószert. Az ilyen termékek használata az SPA karbantartásához érvényteleníti a 
garanciát. 

 

               SPA FEJTÁMLÁK ÁPOLÁSA 
A fürdő fejtámlái hosszú ideig nyújtanak kényelmet, ha gondosan karbantartják őket. Minden fejtámlát a vízszint fölé 
helyeztünk, hogy minimalizáljuk a klórozott víz és más anyagok fehérítő hatását. 
Javasoljuk, hogy a párnákat minden alkalommal, amikor magát a SPA-t megtisztítják, távolítsák el és tisztítsák meg. Az 
enyhe mosószer és a meleg víz a legjobban eltávolítja a testolajokat. 
A fejtámlákat mindig le kell venni, ha víztisztítót helyeznek a fürdőbe. Az alábbiakban néhány tipp található a fürdő 
használatához. 
a. Használja a takarókupakot, ha a SPA nincs használatban. 
b. Ne engedje, hogy homok és szennyeződések kerüljenek a fürdőbe. 
c. Tartsa fenn a tisztítószer megfelelő szintjét a vízben. 
d. Tisztítsa meg a szűrőpatront hetente. 
e. Ne használja hosszú ideig a fürdőt 42 Celsius fok feletti hőmérsékleten. 
f. Ne használja a fürdőt víz nélkül. Kapcsolja ki, mielőtt kiüríti a fürdőt, és amíg az üres. 
g. Ne tároljon vegyszereket a fürdőrészben. 
h. Ne nyissa ki hosszú ideig nagy sebességgel a szivattyút (pumpákat) fedéllel. A nagy sebességű szivattyú kiterjedt 

A FÜRDŐ EGYÉB KIMENETEI 

① Ez a nyílás a víz elvezetésére szolgál a fürdő helyéről. 
Ilyen helyzet esetén a vizet ezen a lyukon keresztül engedik le, hogy elkerüljék a víz behatolását a fürdő meglévő 
berendezésébe. 
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működése lassú hőfelhalmozódást okoz a víz súrlódása miatt, ami beindíthatja a fürdő termosztátját. 
i. Fák, gyep, felületek stb. további tevékenységeket hozhat létre, hogy a fürdőrész tiszta és biztonságos legyen. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a fürdő piszokra vagy fűre helyezése megnövelheti a felhasználók lábán vagy a szél által 
véletlenül a fürdővízbe juttatott törmelék mennyiségét. Ezeknek a törmelékeknek a fürdővízbe való behatolása 
károsíthatja a berendezéseket, valamint a fürdő felületét, és a garancia nem vonatkozik rá. 
 

 
GYAKORI HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK EZEK A FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK 

ELTÁVOLÍTÁSÁRA A VEZÉRLŐPANEL KIJELZŐJÉN 

 
Hibakód 
a kijelzőn 
 

A hiba leírása A hiba megoldása 

EE01 Hőmérséklet-érzékelő probléma Curățați sau înlocuiti senzorul de 
temperatură 

EE02 A víz hőmérséklete 42 ° C felett van Várja meg, amíg a vízhőmérséklet visszaáll 
38 ° C-ra 
 

EE03 A vízszint a javasolt minimum 
szint alatt van 

Töltsön vizet a fürdőbe a minimálisan 
ajánlott szintig, vagy tisztítsa meg az 
érzékelőt 

EE04 A víznyomás túl alacsony Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. 
EE05 A fűtés rövidzárlatos, vagy problémák 

vannak az áramellátással 
 

Ellenőrizze a fűtést vagy cserélje ki a 220 
V-os PCB-t 

EE006 A recirkulációs szivattyú szűrője 
rövidzárlatos, vagy problémák vannak 
az áramellátással 
 

Ellenőrizze vagy cserélje ki a 
recirkulációs szivattyú szűrőjét 

EE007 A JET1 szivattyú rövidzárlatos vagy 
áramellátási probléma 
 

Ellenőrizze a JET1 szivattyút, vagy cserélje 
ki a 220V PCB-t 

EE008 A JET2 szivattyú rövidzárlatos vagy 
áramellátási probléma 
 

Ellenőrizze a JET2 szivattyút, vagy cserélje 
ki a 220V PCB-t 

EE009 A ventilátor rövidzárlatos vagy tápellátási 
probléma 

Ellenőrizze a ventilátort, vagy cserélje ki 
a 220 V-os PCB-t 

EE10 A víz alatti lámpák rövidzárlatot vagy 
áramellátási problémát okoznak 
 

Ellenőrizze a lámpákat, vagy cserélje ki 
a 220 V-os PCB-t 

EE11 Az ÓZON rendszer rövidzárlattal vagy 
tápellátási problémával rendelkezik 

Ellenőrizze az ÓZON rendszer 
biztonságát, vagy cserélje ki a 220 V-os 
PCB-t 

 
           KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEI 

 
 
 

       KÉPERNYŐZÁR ( SCREEN LOCK) 
           

Minden gomb újraaktiválása. Győződjön meg arról, hogy az "TIME" jelenik meg. A "P" gombbal válthat az "TIME" kijelzésre, ha 
kívánt. Ezután nyomja meg a "UP" vagy "DOWN" nyíl. Figyelje meg az időszakos zár ikont. A panel zárolásához A panel feloldásához 
nyomja meg ismét az "UP" nyíl, a szakaszos zár ikon eltűnik, és minden spa funkció elérhető lesz. 

 
MEMÓRIA 

          A SPA vezérlőbe beírt összes beállítás véglegesen a memóriában lesz tárolva. Áramszünet esetén a dátum és az idő beállításai          
mindaddig tárolódnak, amíg az áramellátás vissza nem tér, és az áramellátás visszakapcsolásakor minden beállítás visszaáll. 
 
FAGY VÉDELMI RENDSZER 

A fürdő kezelőpanelje zárolható, hogy megakadályozzák a gyermekek vagy mások számára a fürdő bármely funkciójának  
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Ha a medence vizének hőmérséklete 10 Celsius fok alá süllyed, a vízpumpa (k) legalább egy percig beindul és működik. A 
fűtés bekapcsol és 13 Celsius fokig emeli a víz hőmérsékletét 
 
 
ÁRAMLÁSVÉDELEM 
Ha a vízmennyiség a fűtőberendezésen keresztül nem elegendő, a SPA vezérlő automatikusan kikapcsolja a fűtőtestet és 
bekapcsolja a visszavezető szivattyút a túlmelegedés elkerülése érdekében. Az önellenőrzést a diagnosztikai rendszer 
kezdeményezi. Hívja a szervizt, ha nem tudja azonosítani az okát. 
 
TÚLMELEGEDŐ VÉDELEM 
Ha a fürdő belsejében a víz hőmérséklete eléri a 42 Celsius fokot, a szivattyúk és a fűtés kikapcsol. A kijelzőn most az „EE02” jelenik 
meg (75. ábra). "EE02" állapotban. Ne lépjen a vízbe. Távolítsa el a fedelet, és hagyja lehűlni a víz hőmérsékletét 38 Celsius fokra. 
Ezután állítsa alaphelyzetbe a rendszert a "P" gomb lenyomásával, miközben az időmegjelenítés módban van. H. KÉPERNYŐ ZÁR A 
fürdő kezelőpanelje zárolható, megakadályozva, hogy a gyerekek vagy mások használhassák a fürdő bármely funkcióját. Minden 
gomb újraaktiválása. Győződjön meg arról, hogy az „Idő” jelenik meg. A „P” gombbal válthat az „Idő” kijelzésre, ha szükséges. 
Ezután nyomja meg a "UP" vagy "DOWN" nyíl. Figyelje meg az időszakos zár ikont. 
A panel zárolva van. A panel feloldásához nyomja meg ismét az "FEL" nyíl, a szakaszos zár ikon eltűnik, és az összes fürdőfunkció 
elérhető lesz. 
 
MASSZÁZSSZIVATTYÚ VÉDELMI RENDSZERE 
Kerülje a szivattyúk hosszú ideig történő üzemeltetését. A masszázsszivattyúk 30 perc folyamatos működés után automatikusan 
leállnak. Ha további masszázsra van szüksége, akkor ismét nyomja meg a "Jet" gombot. 
Ha a fürdőképernyőn megjelenik az „EE07” üzenet (72. ábra), akkor tudja, hogy a Jet1 spa szivattyúja rövidzárlatos vagy 
megszakadt. Most ellenőriznie kell a pump1-et, vagy ki kell cserélnie a "220V PCBt". Amikor a fürdőképernyőn megjelenik az „EE08” 
üzenet (73. ábra), problémák vannak a Jet 2 szivattyúval, rövidzárlattal vagy áramkimaradással. Ellenőrizze az SPA2 szivattyút, vagy 
cserélje ki a "220V PCBt". 
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