Ovládání zařízení Easy 4

Kompaktní multifunkční klávesnice pro rychlou obsluhu
Klávesnice s rychlou obsluhou (SRK) Vám zpřístupňuje pomocí digitální klávesnice funkce a činnosti Vašeho venkovního bazénu
SRK Vám poskytuje všeobecné pokrytí a jednotlivé varianty se mohou lišit.
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FUNKCE VENKOVNÍHO BAZÉNU
REŽIM VYPÍNÁNÍ

Pump 1

Jestliže stisknete tlačítko čerpadla 1 a přidržíte je po
dobu 5 vteřin, aktivuje se režim vypínání.
Tento režim Vám umožní vypnout veškeré výstupní
jednotky včetně automatických funkcí, jako je cyklus
filtrace, dotazování vyhřívání, a inteligentní zimní
režim vypnout na dobu 30 minut, aby se umožnilo
provedení rychlé údržby Vašeho zahradního bazénu.
Je-li režim vypínání aktivní, pak se na displeji
zobrazují za sebou hlášení „Vypnuto“ a hodnoty času
a teploty.
Signální kontrolka venkovního bazénu bliká po
dobu několika vteřin před ukončením časového
intervalu 30 minut a varuje Vás tak, že systém přejde
do normálního režimu používání. Stiskněte tlačítko
čerpadla 1 nebo čerpadla 2 (je-li přítomno) aby se
systém po uplynutí časového intervalu 30 minut
spustil! Jestliže systém dále běží v normálním režimu,
zobrazuje se na displeji hlášení „Zapnuto“.

TLAČÍTKO

ČERPADLA 1

Stiskněte tlačítko čerpadlo 1, tím přepnete
čerpadlo 1 do režimu s nižšími otáčkami! Opětovným
stiskem tohoto tlačítka přepne-te čerpadlo do

režimu s vyššími otáčkami (čerpadlo s dvojími
Up/Down
otáčkami*)! Jestliže toto tlačítko stiskne-te ještě
jednou, pak se čerpadlo vypne. Zabudovaný časový
spínač automaticky vypíná čerpadlo po 20 minutách,
pokud nebylo dříve vypnuto manuálně.
Signální kontrolka „Čerpadlo 1“ svítí, jestliže je
čerpadlo 1 v provozu. V případě čerpadla s dvojími
otáčkami signálka bliká, jestliže čerpadlo 1 běží v
režimu s nižšími otáčkami.

Pump 2

TLAČÍTKO

ČERPADLA 2

(není u každého modelu)
Stiskněte tlačítko čerpadla 2, tím přepnete čerpadlo
2 do režimu s nižšími otáčkami! Opětovným stiskem
tohoto tlačítka přepnete čerpadlo do režimu s vyššími
otáčkami (čerpadlo s dvojími otáčkami*)! Jestliže
toto tlačítko stisknete ještě jednou, pak se čerpadlo
vypne. Zabudovaný časový spínač automaticky
vypíná čerpadlo po 20 minutách, pokud nebylo dříve
vypnuto manuálně.
Signální kontrolka „Čerpadlo 2“ svítí, j signálka bliká,
jestliže čerpadlo 1 běží v režimu s nižšími otáčkami.

TLAČÍTKO OSVĚTLENÍ
Stiskněte tlačítko osvětlení, tím zapnete osvětlení!
Stisknete-li tlačítko ještě jednou, pak se osvětlení
vypne. Zabudovaný časový spínač automaticky
vypíná osvětlení po dvou hodinách, pokud nebylo
dříve vypnuto manuálně. Signální kontrolka
„Osvětlení“ svítí, je-li osvětlení v provozu.

ŠIPKY „NAHORU/DOLŮ“
Šipku „nahoru“ nebo „dolů“ použijte pro nastavení
požadované teploty! Zvolená teplota se zobrazuje
po dobu 2 vteřin, aby bylo možno nové nastavení
potvrdit.
Venkovní bazény se dvěma čerpadly mají
kombinované tlačítko „nahoru/dolů“. Přidržte
tlačítko stisknuté, pokud chcete hodnotu parametru
zvyšovat, nebo je uvolněte a tím zvyšování zastavíte.
Opětovným stiskem tlačítka hodnotu parametru
snížíte.
Ikona „nastavená teplota“ indikuje, že se na displeji
zobrazuje požadovaná teplota a NIKOLI teplota
aktuální.

* Ikona „nastavená teplota“ indikuje, že se na displeji zobrazuje požadovaná teplota a NIKOLI teplota aktuální.

KROKY PROGRAMOVÁNÍ
NABÍDKA PROGRAMU
Nabídka programu je přístupná, jestliže stisknete
tlačítko Osvětlení a přidržíte je minimálně po
dobu 5 vteřin. V nabídce programu lze nastavovat
následující parametry: čas, cyklus filtrace nebo
proplachování, úsporný režim a teplotní jednotky.
V nabídce programu používejte pro nastavování
parametrů šipky „nahoru“ a „dolů“ a tlačítko Osvětlení
pro přechod na následující parametr! Změny se uloží
pouze po potvrzení posledního parametru. Pokud
se během 10 vteřin neprovede žádný úkon, systém
vystoupí z nabídky programu, aniž by uložil změny.

PROGRAMOVÁNÍ CYKLU FILTRACE /
PROPLACHOVÁNÍ
V závislosti na konfiguraci systému Vašeho
venkovního bazénu probíhá buď cyklus filtrace,
nebo cyklus proplachování. Nabídka cyklu filtrace
obsahuje následující parametry: čas spuštění (FS),
časový interval (Fd) a četnost (FF). Nabídka cyklu
proplachování obsahuje následující parametry:

Nastavení hodin: Použijte šipku „nahoru“ nebo „dolů“!

Čas spuštění (FS) a četnost (FF).
Cyklus filtrace se skládá z rozběhu všech čerpadel a
ventilátoru a chodu vyššími otáčkami po dobu jedné
minuty (cyklus proplachování), čerpadlo provázané
s funkcí filtrace běží až do dříve zadaného okamžiku
v cyklu filtrace v nižších otáčkách.
Cyklus proplachování se používá pro zajištění
stálého čištění, jestliže je venkovní bazén
vybaven nepřetržitě fungujícím oběhovým
čerpadlem. Cyklus filtrace zahrnuje rozběh všech
čerpadel a ventilátoru a chod vyššími otáčkami po
dobu 1 minuty.

Pro přechod na nastavení minut použijte stisk
tlačítka Osvětlení. Pro nastavení minut použijte šipku
„nahoru“ nebo „dolů“! Pro vystoupení z nastavování
minut stiskněte tlačítko osvětlení (FS).

NASTAVENÍ OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ CYKLU FILTRACE
NEBO CYKLU PROPLACHOVÁNÍ
Na displeji se zobrazuje FSxx, hodnoty „xx“ označují
okamžik spuštění cyklu, vyjádřený v hodinách. Pro

NASTAVENÍ ČÍSELNÉHO ÚDAJE HODIN
Otevřete nabídku programu stiskem tlačítka Osvětlení
a jeho přidržením po dobu minimálně 5 vteřin!
Na displeji se zobrazuje aktuální nastavení času
blikajícími číslicemi.
Váš systém by měl zobrazovat časový údaj podle
standardního nastavení 24 nebo 12 hodin.

nastavení číselného údaje hodin použijte šipky „nahoru“
a „dolů“! Pro přechod k nastavení dalšího parametru,
trvání cyklu filtrace (Fd), použijte tlačítko osvětlení.
NASTAVENÍ CYKLU FILTRACE
(Není k dispozici u systému s cyklem proplachování.)
Na displeji se zobrazuje Fdxx, hodnoty „xx“ označují
dobu trvání cyklu filtrace, vyjádřenou v hodinách.
Pro nastavení číselného údaje hodin použijte šipky
„nahoru“ a „dolů“! Pro přechod k nastavení dalšího
parametru, četnosti filtrace nebo četnosti proplachování (FF), použijte tlačítko osvětlení.
0 = bez funkce filtrace
24 = nepřetržitá filtrace
Nikdy nenastavujte na „0“!
NASTAVENÍ OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ CYKLU
FILTRACE NEBO CYKLU PROPLACHOVÁNÍ
Na displeji se zobrazuje FFxx, hodnoty „xx“ označují
počet denních cyklů. Pro nastavení četnosti použijte
šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přechod k nastavení
dalšího parametru, úsporného režimu (EP), použijte
tlačítko osvětlení.
Signální kontrolka „cyklus filtrace“ svítí nebo bliká
podle toho, zda je filtr v provozu nebo je vypnut.

NASTAVENÍ ÚSPORNÉHO REŽIMU
Tento režim Vám umožňuje, abyste mohli nastavenou
teplotu Vašeho venkovního bazénu v určitých
denních dobách snížit na 20 °F (11 °C).
Na displeji se zobrazuje Epx, číselná hodnota „x“ udává
stav úsporného režimu („0“ = zapnuto, „1“ = vypnuto).
Pro vypínání a zapínání okamžiku spuštění použijte
šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přejití do nastavení dalšího
parametru, nastavení okamžiku spuštění úsporného
režimu (ES), použijte tlačítko osvětlení!
NASTAVENÍ OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ ÚSPORNÉHO
REŽIMU
Na displeji se zobrazuje Esxx, hodnoty „xx“ vyjadřují
okamžik spuštění úsporného režimu, vyjádřený
v hodinách. Pro nastavení číselného údaje hodin
použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přejití do
nastavení dalšího parametru, časového intervalu
trvání úsporného režimu (Ed), použijte tlačítko
osvětlení!
Je-li úsporný režim aktivní, na displeji se zobrazují za
sebou hlášení „Eco“ a hodnoty času a teploty.
NASTAVENÍ ČASOVÉHO INTERVALU TRVÁNÍ
ÚSPORNÉHO REŽIMU
Na displeji se zobrazuje Edxx, hodnoty „xx“ vyjadřují
časový interval trvání úsporného režimu, vyjádřený
v hodinách. Pro nastavení číselného údaje hodin
použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přejití do
nastavení dalšího parametru, jednotky teploty,
použijte tlačítko osvětlení!

NASTAVENÍ JEDNOTKY TEPLOTY
Teploty vody se vyjadřuje buď ve stupních
Fahrenheita (°F) nebo ve stupních Celsia (°C). Na
displeji se zobrazuje buď ve °F, nebo ve °C.
Pro změnu nastavení použijte šipky „nahoru“ a „dolů“!
Pro uložení nastavení použijte tlačítko osvětlení!

INTELIGENTNÍ ZIMNÍ REŽIM (IWB)
Inteligentní zimní režim chrání systém před mrazem
zapínáním čerpadel vícekrát za den, aby se zabránilo
zamrznutí vody.
Kontrolka IWB svítí, jestliže systém detekuje zamrzání
a při proplachování bliká.

CHLAZENÍ
Jestliže se dosáhne požadovaná teplota vody, systém ohřevu se vypne, ale jeho čerpadlo (čerpadlo 1 s nízkými
otáčkami nebo oběhové čerpadlo) běží dále až do dříve naprogramovaného okamžiku, aby se systém ohřevu
ochlazoval a prodloužila se jeho životost.
REGULOVÁNÍ TEPLOTY VODY
Čerpadlo se spouští každých 15 ÷ 90 minut, aby se přesně udržovala teplota vody a zabránilo se aktivaci
systému ohřevu při suchém stavu. Systém spouští ohřev automaticky po kontrole aktivace čerpadla a odečtení
teploty vody, aby se teplota vody zvýšila na nastavenou hodnotu a udržovala se na ní.
Signální kontrolka bliká při odečítání teploty vody
Pamatujte si, že parametry nastavení úsporného režimu jsou spojeny se zvláštní nízkoúrovňovou konfigurací (Low
level configuration) systému, která není k dispozici při všech aktualizacích software.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Při výskytu nějaké závady se zobrazí následující hlášení a za nimi následují hodnoty času a teploty.

CHYBOVÝ KÓD IN.XE

POPIS

Hr
in.xe detekoval interní chybu hardware.

Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě!

HL
Systém vypíná ohřev kvůli teplotě při ohřevu.
Nevstupujte do vody ve venkovním bazénu! Odstraňte zakrytí venkovního bazénu a nechte vodu ochladit!
Odpojte systém od přívodu proudu a znova jej spusťte, aby se vymazala předchozí nastavení!

AOH
Teplota uvnitř vnější stěny venkovního bazénu je příliš vysoká kvůli překročení mezních hodnot teploty
in.xe.
Otevřete vnější stěnu a vyčkejte do té doby, až se chybové hlášení přestane zobrazovat.

FLO
Systém nedetekuje průtok vody za chodu čerpadla.
Zkontrolujte a otevřete vodní ventily! Zkontrolujte hladinu vody!
Vyčistěte filtr! Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě, pokud problém nelze vyřešit!

Prr
Problém s měřením teploty/teploměrem.
Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě!

OH
Teplota vody ve venkovním bazénu dosáhla 108 °F (42 °C).
Nevstupujte do vody ve venkovním bazénu! Odstraňte zakrytí Vašeho venkovního bazénu a nechte vodu
ochladit! Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě, pokud problém nelze vyřešit!

