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www.lotusspashottubs.com

Tento skrátený návod Vám umožní ovládať Váš nový vírivý bazén jednoducho a rýchlo. Bezpečnostné predpisy, inštrukciu k úprave vody,
ďalšie podrobné inštrukcie k ovládaniu a informácie ohľadne možných poruchových stavov nájdete v užívateľskej príručke.

Naplňte vírivý bazén vodou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skontrolujte, či sú filtre riadne uchytené - zašróbované. Otočte nimi v smere hodinových ručičiek
opatrne na doraz. Dajte pozor, aby ste ich nepretočili (aby nepraskol závit) .
Pripojte záhradnú hadicu na vodovodnú prípojku so studenou pitnou vodou (nepoužívajte úplne
zmäkčenú, alebo horúcu vodu).
Záhradnú hadicu pred plnením vypláchnite mimo bazén, aby sa odstránili prípadné sedimenty z
hadice a potrubia.
Zaveďte hadicu do priestoru s filtrami a otvorte vodovodný ventil. Vírivý bazén je vhodné začať
napĺňať cez filtre, aby sa predišlo k zavzdušneniu čerpadiel.
Naplňte vírivý bazén tak, aby hladina vody bola cca 2,5 cm nad najvyššie inštalovanými tryskami
(alebo cca 1,5 cm pod tryskami pre masáž krčných partií). Neprepĺňajte.
Skontrolujte, či sa nevyskytujú prípadné netesnosti na vodoinštalácii a na šróbovacích koncovkách.
Zapnite hlavný istič. Cirkulačné čerpadlo sa rozbehne automaticky. Ak voda nezačne prúdiť cez
trysky v priebehu 3 - 4 minút, odvzdušnite čerpadlo (povoľte šróbovaciu koncovku na výtlaku
čerpadla, alebo na výstupe z ohrevu).

Tlačidlový ovládač
Tlačidlovým ovládačom LOTUS SPAS® In-Touch 2000 je možné ovládať masážne čerpadlá,
vzduchové čerpadlo, svetlo, nastavovať čas, teplotu a ďalšie funkcie. Ovládač je vyrobený z
kvalitného materiálu, odolného voči vode, je vhodný aj do najobtiažnejších klimatických
podmienok.

Predtým ako naplníte vírivý bazén vodou
1.
2.
3.

Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.
Odmontujte predný panel pod tlačidlovým ovládačom.
Skontrolujte, či sú všetky ventily na uzatvorenie ohrevu a všetkých čerpadiel
otvorené (rukoväte musia byť otočené v smere prúdenia vody).
4. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené drôty, alebo prasknuté potrubia.
5. Skontrolujte, či sú obidve šróbovacie koncovky ohrevu dotiahnuté, tieto sa doťahujú
ručne, nepoužíva sa žiadny nástroj.
6. Skontrolujte, či sú šróbovacie koncovky na čerpadlách dotiahnuté.
7. Vyčistite servisný priestor od nečistôt, ak je to potrebné.
8. Ak je to potrebné, vypláchnite všetky trysky a potrubia čistou vodou, aby sa odstránil
z povrchov prach a prípadné nečistoty.
9. Skontrolujte, či je vypúšťací ventil zatvorený a uzáver dotiahnutý.
10. Skontrolujte, či sú všetky trysky otvorené (otočte nimi, otvorte ich naplno, trysky
strednej veľkosti sú rotačné, tieto nie je možné otočiť - zatvoriť, sú stále otvorené –
je možné ich regulovať pomocou trojcestného rozdeľovacieho ventilu).
11. Teraz je čas na vyčistenie a vyleštenie povrchu vírivého bazéna.

Nastavenie teploty
Možné je nastaviť maximálnu teplotu 40°C a minimálnu teplotu 26°C. Na displeji sa
štandardne zobrazuje aktuálna teplota vody, prípadne dve alebo tri pomlčky vtedy keď
čerpadlo nebolo v chode. Ak sú zobrazené pomlčky, je potrebné najskôr zapnúť
čerpadlo 1 a počkať cca 2 minúty, kým sa zobrazí aktuálna teplota vody. Nastavenie
požadovanej teploty je možné vykonať kedykoľvek použitím tlačidiel “hore”, alebo “dole”. Každým
stlačením tlačidla zmeníte požadovanú teplotu o 0,5°C. Ak je ohrev v činnosti, na LCD displeji sa
zobrazuje ikona ohrevu - zobrazenie teplomeru vo vode.

Tlačidlový ovládač - pokračovanie...
Čerpadlo č. 1 (dvojrýchlostné)
Stlačením tlačidla “Čerpadlo 1” zapnete čerpadlo na nízku rýchlosť, druhým stlačením prepnete na vysokú rýchlosť a tretím stlačením čerpadlo vypnete. Pri nízkej
rýchlosti sa čerpadlo automaticky vypne po 40 minútach, pri vysokej rýchlosti po 15
minútach chodu.

Čerpadlo č. 2 ( jednorýchlostné - ak je inštalované )
Stlačením tlačidla “Čerpadlo 2” zapnete čerpadlo, druhým stlačením ho vypnete.
Čerpadlo 2 sa automaticky vypína po 15 minútach chodu.

Sleep Mode ohrev je v činnosti iba počas filtračného cyklu a hreje vodu o 10°C menej
ako je nastavená teplota. “SLP” sa zobrazuje na displeji, alebo preblikáva s teplotou ak
je čerpadlo v chode.

Filtrácia vody
Vírivý bazén je vybavený energeticky úsporným cirkulačným čerpadlom, ktoré beží
kontinuálne 24 hodín denne s výnimkou, keď teplota vody presiahne nastavenú
požadovanú teplotu o 1,5°C, vtedy vypne na 30 minút. (stáva sa to v horúcom prostredí).
Cirkulačné čerpadlo sa zapína automaticky po ukončení štartovacej sekvencie (Pr).
Uzamknutie ovládača - stlačte “Čas” “Čerpadlo 1” potom “Hore” do 3 sekúnd.
Odomknutie ovládača - stlačte “Čas” “Čerpadlo 1” potom “Dole”.

Údržba a starostlivosť

Vzduchové čerpadlo
Stlačením tlačidla “Vzduchové čerpadlo” zapnete, alebo vypnete vzduchový system. Automatické vypnutie sa vykoná po 15 minútach chodu.

Svetlo
Stlačením tlačidla “Svetlo” zapnete / vypnete hlavné svetlo aj nadhladinové osvetlenie. Svetlo je možné prepínať v 12 programoch (rôzne farby). Na prepnutie je potrebné po vypnutí okamžite znova zapnúť. Automatické vypnutie je po 4 hodinách.

Hore / Dole
Tlačidlo “Hore” - používa sa na zvýšenie teploty vody, zmeny nastavenia času,
zmeny pri programovacích sekvenciách.
Tlačidlo “Dole” - používa sa na zníženie teploty vody, zmeny nastavenia času,
zmeny pri programovacích sekvenciách.

Čas

Vypúšťanie a opätovné naplnenie vodou
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tlačidlo “Čas” sa používa na zobrazenie času, vykonanie zmeny pri programovacích sekvenciách, výstup z programovania.
Pre nastavenie času stlačte tlačidlo “Čas”, potom tlačidlo “Programovací mód”. Keď
číslice začnú blikať tlačidlami “Hore” / “Dole” nastavte hodinu, potvrďte stlačením
tlačidla “Programovací mód”, podobne nastavte minúty.

Programovací mód
Tlačidlo “Programovací mód” sa používa na prepnutie módu a nastavenie času.
Standard Mode udržuje nastavenú teplotu. “STD” sa zobrazuje na displeji.
Economy Mode ohrev je v činnosti iba počas filtračného cyklu. “ECN” sa zobrazuje na displeji, alebo preblikáva s teplotou ak je čerpadlo v chode.

Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.
Dajte dole termokryt a nechajte vodu
chladnúť.
Vyberte vhodné miesto na vypustenie viac
ako 1000 litrov vody, ktorá môže
obsahovať nehygienické zložky škodlivé
pre trávnik, rastliny.
Na výpustnom ventile (nachádza sa v spodnej prednej časti ľavého panela z
pohľadu na hlavný ovládač) odšróbujte záslepku. Podržte telo ventilu, aby sa vám
pri tomto úkone neotvoril.
Pripojte záhradnú hadicu na závit ventilu.
Otočte ventilom o 1/3 obrátky proti smeru hodinových ručičiek, ventil sa odomkne a
vysunie, potom ho otvorte naplno. Voda bude pomaly vytekať samospádom.
Po vypustení vody zavrite ventil pred opätovným napĺňaním, postupujte opačne ako
pri otváraní ventilu.
Pri opätovnom napĺňaní, zaveďte záhradnú hadicu pripevnenú na vodovodnú
prípojku do priestoru s filtrami a otvorte ventil na potrubí s pitnou vodou.
Po naplnení vírivého bazéna vodou zapnite hlavný istič / prúdový chránič. Ak je
čerpadlo v chode a voda nepreteká cez trysky, odvzdušnite systém čerpadla.

Odvzdušnenie systému
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.
Odmontujte predný panel obkladu pod tlačidlovým ovládačom.
Povoľte šróbovacie koncovky ohrevu tak, aby vzduch zo systému unikol.
Keď tam už vzduch nie je, voda vyteká bez bublín, ručne dotiahnite šróbenie.
Povoľte šróbovaciu koncovku na výtlaku čerpadla č. 2 ak je nainštalované.
Zapnite všetky čerpadlá, aby ste sa presvedčili, že na spojoch nie je žiadna netesnosť.
Namontujte predný panel.
Zapnite istič/ prúdový chránič.

