




















Fungování přezky krytu 

Pozn.: Při spuštěném ohřevu 
vždymějte nasazený kryt vířivky. 
Zabráníte tak zbytečným tepelným
ztrátám. 

FUNKCE OVLADAČE 

LED Displej 

Tlačítko ohřevu 

Tlačítko probu bláváni 
- Nastavte úroveň stiskem tlačítka 
(L 1: 300W, L2: 500W, L3: 720W) 
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Tlačítko filtrace 
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c=J: LED displej

20-40°c

Na proudovém chrániči stiskněte tlačítko RESET. Na LED displeji se zobrazí aktuální teplota vody. 
POZN.: Skutečná teplota vody se od té zobrazené může lišit v závislostí na okolních podmínkách až o 2°C. 

OHŘEV 

1. Stiskněte @ tlačítko ohřevu (HEATER) pro zapnutí/vypnutí (on/off) ohřevu vody.Když tlačítko ohřevu svítí červeně, ohřev
vody je aktivován. Když svítí zeleně, teplota vody dosáhla požadované hodnoty a ohřev je neaktivní.
2. Stiskněte tlačítko (D nahoru nebo @ dolů a LED displej začne blikat. Když displej bliká, nastavte požadovanou teplotu vody (od 20°C do 
40°C ). Nově nastavená teplota zůstane zobrazená na LED displeji po dobu 3 vteřin, pro potvrzení správnosti nově zadané hodnoty.
POZN.: Když je systém ohřevu aktivní, zapne se automaticky filtrace. 
POZN.: Když teplota vody poklesne pod 1 •c, zapne se automaticky systém ochrany proti zamrznutí a ohřeje vodu na 3°C. Je ovšem nutné, aby 
byla vířivka v pohotovostním režimu, tzn. je v zásuvce a zapnutá na proudovém chrániči, takže svítí. Pokud nebude v elektrice nebo bude 
vyresetována na proudovém chrániči, tak tato funkce nebude aktivní a voda se neohřeje a může dojít k poškození vířivky. Taktéž tato funkce 
nebude fungovat pokud bude vířivka hlásit chybovou hlášku F1 – zanesený filtr.
 DŮLEŽITÉ: Následující podmínky zapříčiní zpomalený ohřev vody: 
• Teplota okolního vzduchu je nižší než 10°C.
• Rychlost větru je vyšší než 3,5 mls.

• Funkce probubláváni je zapnutá, když se voda ohřívá.
• Vířivka není správně zakrytá, když se voda ohřívá.
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