
FLO melding  
 
FLO indikerer at det ikke sirkulerer nok vann til at varmekolbe vil starte oppvarming 
            
Er det nok vann i badet? - Slik at det ikke suger / slurper luft ned i filterhus?     
       
Kom FLO melding like etter vann-bytte i badet?  
        
Går pumpe 1 på både LAV og HØY hastighet?   
 
P* Hvis Pumpe 1 ikke går på lav hastighet er det sannsynligvis feil på en kondensator. 
 
Sirkulerer det vann når pumpe går på både lav og høy hastighet  
 
*1 hvis det ikke sirkulerer vann når pumpe 1 går på lav hastighet – Sjekk at alle dyser er åpne og ta ut filter 
og se om sirkulasjon forbedres og FLO forsvinner. 
 
Forsvinner FLO hvis du tar ut filter?  
 
Løste dette problemet? Hvis ikke,- Gå videre til neste punkt. 
 
Slå strøm til badet av 10 sekund og på igjen. Starter badet uten FLO ?  
 
Forsvinner FLO hvis du starter pumpe i høy hastighet? 
 
 
Justering av trykkbryter ved FLO melding: 
Når FLO vises i display og P1 går på lav hastighet  
– Juster trykkbryter forsiktig MOT klokke / Urviser  ¼ - ½ omdreining- sjekk display om FLO borte. 
Vri trykkbryter ytterligere ¼ - ½ omdreining etter at FLO forsvant. Slå strøm av og på mini,um for hver ½ 
omdreining. 
Hvis du justerer for langt vil du få FLC melding når pumpe stopper. 
 
 
 

FLC melding 
 
FLC indikerer at Trykkbryter kjenner trykk selv om Pumpe 1 ikke går. Hvis dette kommer etter justering av 
FLO, skyldes det at man har justert for mye (mot urviser / klokke) 
Justering av trykkbryter ved FLC melding: Når FLC vises i display og INGEN pumper går, - Juster trykkbryter 
sakte med urviser / klokke til FLC forsvinner. 
 
Hvis man skal justere for FLC melding mens Pumpe 1 går på Lav hastighet - Juster forsiktig med Urviser / 
klokke til FLO fremkommer i display - Juster så en ¼ - ½ omdreining tilbake igjen.  
 
 

Nei. 
Ja – Sannsynligvis luft i vannhus- se lufting av vannhus. 

Nei – Hvis Pumpe 1 ikke går på Lav hastighet se P* 
Ja. 

Nei – Fyll på mer vann. 
Ja. 

Nei  
Ja – Bytt til nytt rent filter. 

Nei Se *1 
Ja 

Nei - Sjekk Kabel og kontaktpunkt til trykkbryter. 
        Skift trykkbryter hvis nødvendig. 
Ja – Juster trykkbryter. 


