Hurtigreferansen gir en rask oversikt over hovedfunksjonene i badet
og de operasjoner som er tilgjengelig fra det digitale kontrollpanelet.

Start av Pumpe 1:

Slå lyset på :

Trykk på Pumpe 1 tasten for å starte på lav hastighet.
Trykk en gang til for å kjøre Pumpe 1 på full hastighet. Et
tredje trykk slår av Pumpe 1. En innebygd timer slår
automatisk Pumpe 1 av etter 20 minutter, dersom den
ikke slås av manuelt.

Trykk på Lys tasten for å slå lyset på. Trykk en gang til
for å slå lyset av. En innebygd timer slår lyset
automatisk etter 20 minutter, dersom det ikke slås av
manuelt.
Lys-indikatoren vises når lyset er på.

Pumpe 1 indikatoren lyser når
Pumpe 1 går for full hastighet. Den blinker
når Pumpe 1 går på lav hastighet.

Ventemodus :

Start av Pumpe 2:
Trykk på Pumpe 2 tasten for å starte denne på lav hastighet.
Trykk en gang til for å kjøre Pumpe 2 på full hastighet. Et
tredje trykk slår av Pumpe 1. En innebygd timer slår
automatisk Pumpe 2 av etter 20 minutter, dersom den
ikke slås av manuelt.
Pumpe 2 indikatoren lyser når
Pumpe 2 går for full hastighet. Den blinker
når Pumpe 2 går på lav hastighet.

Trykk og hold Pumpe 3 tasten i 5 sekunder for å slå
systemet av (dvs. sette det i Ventemodus) i 30 min.
"OFF"-meldingen vises. Alle taster er nå deaktivert,
helt til Pumpe 3-tasten holdes nede i 5 sekunder
igjen for å reaktivere systemet før utløpet av
30-minutters forsinkelsen.
Dersom systemet er avslått med Pumpe 3-tasten når
varmekolben er på, vil Pumpe 1 fortsette i 3 min.

"Rens filter" påminnelse :
Start av Pumpe 3 :
Trykk på Pumpe 3 tasten for å starte denne pumpen.
Trykk en gang til for å slå av Pumpe 3. En innebygd
timer slår automatisk Pumpe 3 av etter 20 minutter
dersom den ikke slås av manuelt.

Starte luftkompressor :
Trykk tasten for luftkompressor for å slå denne på. Trykk en
gang til for å skru kompressoren av. En innebygd
timer slår automatisk kompressoren av etter 20 minutter
dersom den ikke slås av manuelt.
Luftindikatoren lyser når luftterapi er startet.

Stille inn vanntemperatur :
Benytt Opp- og Ned-pilene for å justere temperaturen
i vannet. Temperaturinnstillingen vil vises i 5
sekunder for å bekrefte valgt temperatur.
Temperatursymbolet indikerer valgt
temperatur, IKKE den faktiske
vanntemperaturen !
Vannets temperatur kan reguleres med 1/2-grads
intervaller fra 15 til 40°C

Automatisk start av oppvarming :
Når vannets temperatur er 0.5°C lavere enn innstilt
temperatur, slås varmeelementet automatisk på inntil
temperaturen i vannet når innstilling pluss 0.5°C.
Varmkolbe-indikatoren lyser når varmekolben er på.

Dersom funksjonen er aktivert, vil skjermen begynne å
blinke hver 14 dag med "CLE"-meldingen. Denne
meldingen vises for å minne brukeren på å rense filteret.
Trykk en valgfri tast for å stoppe meldingen.

Tastelås :
Det er to innstillinger å velge mellom: Full låsing eller
Delvis låsing. Full låsing betyr at alle tastefunksjoner
er låst. Delvis låsing betyr at kun basisfunksjonene
i badet blir tilgjengelige (pumper, luftkompressor
og lys). Når kontrollpanelet er låst, vil "Låst" indikatoren
vises på skjermen.
Låsing av det digitale kontrollpanel :
Hold nede Pumpe 1-tasten i 5 sekunder. Skjermen vil
vise "LocP", hvor "P" indikerer Delvis låsing. Slipp
tasten og kontrollpanelet vil være delvis låst.
Hold tasten nede i ytterligere 5 sekunder dersom panelet
skal låses fullstendig. "LocF"-meldingen vil da vises
på skjermen.
Når kontrollpanelet er låst, vil alle automatiske
operasjoner fungere som normalt. Dersom det trykkes
en tast vises "LocP" or "LocF"-melding i 1 sekund.
For å låse opp panelet, holdes Pumpe 1-tasten
nede igjen i 5 sekunder.

"Boost" modus :
Trykk og hold Pumpe 2 tasten i 5 sekunder for å starte
Boost modus. I denne modus går Pumpe 1 for full
hastighet og ozonatoren vil gå i 45 min. Når denne
startes, vises "BOO" meldingen. Denne modus brukes
for å øke filtrering etter intensiv bruk av badet, eller
for å hjelpe til å løse opp kjemikaler som tilsettes.

Snu skjermen :

Temperatur enhet:
Trykk og hold Lys-tasten i 5 sekunder for å skifte
mellom °F og °C.

Hold Filter tasten nede i 5 sekunder for å snu skjermen
Dersom badet restartes, vil innstillingen alltid endres
til standard modus.

Hurtigreferanse

PROGRAMMERE VARIGHET PÅ FILTER SYKLUS
Systemet utfører automatisk 4 1-times filter sykluser pr dag. I løpet av en filter syklus vil:
• Pumpe 2 og luftkompressor gå i et minutt, og deretter vil
• Pumpe 1 kjøre på lav hastighet i det valgte antall timer (se under), og
• Ozonatoren er slått på.
For å stille varighet på filter syklus :

Trykk ned Filter-tasten.
Skjermen viser Fdxx, hvor
"xx" representerer gjeldende
varighet for filtersyklus i
antall timer.

Benytt Opp- og Nedpilene for å endre innstilling
(fra 0 til 2).

Når ønsket innstilling vises,
trykk Filtertasten igjen.
Skjermen viser da FFxx,
hvor "xx" representerer
filtersyklus frekvens pr.
dag.

Benytt Opp- og Ned-tastene
for å endre innstilling (fra 1 til 4)
Når ønsket innstilling vises,
trykk Filter-tasten for å bekrefte.
En filter syklus starter
umiddelbart. "Filter Syklus"indikatoren vises når en filter
syklus er igang.

En blinkende "Filter Syklus" indikator betyr at systemet har stoppet filtrering fordi vanntemperaturen er 1°C
over valgt innstilling. Dersom temperaturen faller under denne innstillingen før den planlagte avslutning av
syklusen, vil programmet gjenoppta filtreringen.
Etter en strømstans vil den første filter syklus starte 12 timer etter at strømmen er tilbake.
40-minutter tidsavrudd for filter syklus :
Hvis en pumpe, kompressor eller lys slås på i løpet av en filter syklus, vil syklusen bli avbrutt og vil bare fortsette
etter at du (eller systemet) har skrudd av den siste aktive funksjonen.

FEILSØKING
En pumpe har startet opp for ett Ikke en feil, men spesialitet!
minutt ved flere anledninger og
"Filter Syklus"-indikatoren blinker. Vår Smart Vinter Modus beskytter systemet ditt mot
kulde ved å slå på en pumpe i ett minutt flere ganger
pr. dag for å hindre vannet i å fryse i rørsystemet

"HL"-feilmeldingen vises.

Systemet har slått av varmekolben fordi temperaturen ved
kolben har nådd 48°C. Gå ikke opp i badet!
Ta av Polarlokket og la vannet kjøle seg ned. Deretter trykkes
en valgfri tast for å tilbakestille systemet.

"HL"-feilmeldingen blinker.

System har slått varmekolben fordi vanntemperaturen
i badet har nådd 44°C. Kun Smart Vinter Modus fortsetter.
Gå ikke opp i badet!
Ta av Polarlokket og la vannet kjøle seg ned til 43°C.
Kontakt din Polarbad forhandler dersom problemet vedvarer.

"FLO"-feilmeldingen vises.

System registrerer ikke vanntrykk når en pumpe er startet.
Åpne vanndyser/ventiler. Kontroller vannstand. Rens filter.
Kontakt din Polarbad forhandler dersom problemet vedvarer.

"FLC"-feilmeldingen vises.

Det er oppdaget et problem med trykkbryteren.
Kontakt din Polarbad forhandler.

"Prr"-feilmeldingen vises.

Det er oppdaget et problem med temperatursonden.
Kontakt din Polarbad forhandler.

Skjermen blinker.

9919-100317

Det har vært strømstans.Trykk en valgfri tast for å tilbakestille
systemet, og sett på nytt alle ønskede innstillinger.

