Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING

STARTE OG STOPPE PUMPE
Pumpe 1 har 2 hastigheter. Lav hastighet for oppvarming og rensesyklus. Og høy hastighet for massasje. Ett
trykk på pumpe knappen starter pumpe i lav hastighet. Neste trykk starter pumpe i høy hastighet. Om pumpe
allerede går på oppvarming eller rensing vil den starte i høy hastighet på første trykk.
PUMPE 2 (ikke alle bad har 2 pumper) Pumpe 2 har i tilfelle kun 1 hastighet. 1. trykk slår pumpe på, neste
trykke slår pumpe av.
SLÅ PÅ, AV OG JUSTERE BELYSNING
Slå på lys ved å trykke på lysknapp. Slå lys av og på igjen for å endre farge og setting på belysning.
JUSTERE TEMPERATUR
Trykk og hold piltast knappen inne for å endre vanntemperatur opp og ned. Temperaturen vil justeres opp /
ned annenhver gang knappen holdes inne.
STILLE KLOKKEN
Press og hold lysknapp i 5-10 sekunder, Slipp lysknapp når tallene blinker.
Still timer ved å holde inn piltast. (Teller opp/ned annenhver gang) Trykk lysknapp for å lagre og justere så minuttene på
samme måte, og trykk lysknapp for å lagre.

JUSTERE FILTER / RENSESYKLUS
Hold inn lysknappen til det står FS i displayet. FS = FILTER START tidspunkt
Sett ønsket start tidspunkt ved å bruke piltast opp/ned, og bekreft start-tidspunkt med ett trykk på lysknappen.
Fd vil komme i displayet. Fd = FILTER VARIGHET
Når Fd står i displayet, still inn antall timer badet skal filtrere per syklus. (ANBEFALER 4) og trykk på lysknappen for å
lagre.
FF vil komme I displayet. FF = FILTER FREKVENS/GANGER PER DØGN.
Still Filter frekvenser med piltast (ANBEFALER 2) Trykk på lysknapp for å lagre.
Oppgradert med ONZEN SALTSYSTEM. Når filtersyklus er ferdig stilt vil du få opp ON. Her justeres da antall timer per
døgn vi ønsker at ONZEN saltsystemet skal gå. Dette vil variere ut fra badet størrelse (antall liter) og badebelastning og
hvilket vann du har. Har du et bad med +/- 1200 liter anbefale at du starter på ca 6 timer per. Døgn. I starten må du følge
godt med og finjustere dette.
RIKTIG UTSLAG på testestrips CL: Ved bruk av saltsystem er riktig utslag på CL mellom 0 og OK
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STRØMTILKOBLING.
NB med 4KW heater må man ha minimum 20 amp. kurs uansett antall faser.
Badet kan kobles til både 230V og 400V (N+3 faser)
På 230V anbefaler vi 1 fas 32 amp. (Minimum 20amp)
På 400V anbefaler vi N+3x20 amp.
Hvis ikke tilgang til mer enn 16 amp må man bytte til 3 kw heater.
ADVARSEL - Bad skal kun tilkobles strømkurs med egen jordfeilbryter.

PRORAMMERING AV BADETS SIKRINGSKURS. (antall faser og Amp)
1. Hold Lysknapp inne i 20 sekund til P X (1, 2 eller 3) fremkommer i display.
NB- Ved 230 volt SKAL P (fase) settes til 1. lagre med lysknapp.
2. b XX (breaker/sikringskurs/Amp) vil fremkomme i display. XX indikerer hvilken sikringskurs badet er tilkoblet.
JUSTER til faktisk sikringskurs med piltast. Og avslutt med et trykk på lysknapp for å lagre og avslutte. Badet vil
da re-starte, og vil nå ikke slå på flere komponenter en hva sikringskursen vil bære.
NB – Det kan være forskjellige konfigurasjoner på Elektronikken.
Ved 400V med N+3x20 amp, kan P settes til faktisk antall faser og B til faktisk amp. Men hvis du ikke får satt B
høyere enn 16. Sett i stedet P til 1 og juster B opp til minimum faktisk sikringskurs.

LOW LEVEL PROGRAMMERING
1. Hold Pump 1 knappen inne til LL kommer i display (ca 25-30 sekund)
2. Slipp pumpe 1 knappen når LL og et tall fremkommer I display.
3. Hold pil opp/ned knapp for å justere LL til ønsket setting.
4. Når riktig LL setting er valgt. Trykk på lysknappen for å lagre. 5. Systemet / badet vil re-starte og
programmering vil være lagret.
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