




















Fungovanie pracky krytu 

Zapnúť 

Pozn.: Pri spustenom ohreve vždy 
majte nasadený kryt vírivky. 
Zabráníte tak zbytečným tepelným 
stratám. 

FUNKCIA OVLÁDAČA 

LED Displej 

Tlačidlo ohrevu 

® 
Tlačidlo filtrácie 

Tlačidlo prebublávania 
- Nastavte úroveň stlačením tlačidla

®(L 1: 300W, L2: 500W, L3: 720W) o
o
o Tlačidlo časovača 

Tlačidlo nahor CD 0 Tlačidlo nadol 

® ® 
Tlačidlo ozónového 

Tlačidlo UVC žiariča generátora ' 

c=J: LED displej

20-40°C

Na prúdovom chrániči stlačte tlačidlo RESET. Na LED displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody. 
POZN.: Skutečná teplota vody sa od tej zobrazenej móže lišit' v závislosti na okolitých podmienkach až o 2 ·c.

OHREV 

1. Stlačte @ tlačidlo ohrevu (HEATER) pre zapnutie/vypnutie (on/off) ohrevu vody. Keď tlačidlo ohrevu svieti na červeno, ohrev
vody je aktivovaný. Keď svieti na zeleno, teplota vody dosiahla požadované hodnoty a ohrev je neaktívny.
2. Stlačte tlačidlo G) nahor alebo @ nadol a LED displej začne blikat'. Keď displej bliká, nastavte požadovanú teplotu vody (od 20 °C do
40°C ). Novo nastavená teplota zostane zobrazená na LED displeji po dobu 3 sekúnd, pre potvrdenie správnosti novo zadanej hodnoty.
POZN.: Keď je systém ohrevu aktívny, zapne sa automaticky filtrácia. 
POZN.: Keď teplota vody poklesne pod 1 °C, zapne sa automaticky systém ochrany proti zamrznutiu a ohreje vodu na 3 °C. Je však nutné, 
aby bola vírivka v pohotovostnom režime, tzn. je v zásuvke a zapnutá na prúdovom chrániči, takže svieti. Pokiaľ nebude v elektrike alebo
bude vyresetovaná na prúdovom chrániči, tak táto funkcia nebude aktívna a voda sa neohreje a môže dôjsť k poškodeniu vírivky. Taktiež 
táto funkcia nebude fungovať pokiaľ bude vírivka hlásiť chybovú hlášku F1 – zanesený filter.
DÓLEŽITÉ: Nasledujúce podmienky sposobia spomalený ohrev vody: 
• Teplota okolitého vzduchu je nižšia ako 10°c.
• Rýchlosť vetra je vyššia ako 3,5 m/s.
• Funkcia prebublávania je zapnutá, keď sa voda ohrieva.
• Vírivka nie je správne zakrytá, keď sa voda ohrieva.
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