Uživatelský manuál
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Gratulujeme!
Vaše volba bazénu Arctic Spa prokazuje, že se
spokojíte pouze s dokonalostí. Ve společnosti
Arctic Spas® jsme přesvědčeni, že dobrý
základ je nezbytný k dosažení dokonalého
výrobku. Kanadské výrobky společnosti Arctic
Spas® jsou vyráběny za použití nejlepších
materiálů a pokrokových technologií, aby odolaly
drsným klimatickým podmínkám a aby Vám dobře
sloužily, ať žijete kdekoli. Pro bezpečné a efektivní
používání Vašeho bazénu Vám doporučujeme, abyste si
před jeho zapojením a používáním přečetli tento návod. Tento
návod Vás seznámí s ovládacími prvky, postupy při zapojení, pokyny pro
údržbu a bezpečnostními opatřeními, které Vám zaručí příjemné zážitky
od samého začátku.
Potřebujete-li dodatečné informace, kontaktujte Vašeho místního
dealera společnosti Arctic Spas® nebo navštivte naše webové stránky
ArcticSpas.com.

DŮLEŽITÉ!

Ve většině měst a zemí bude potřeba povolení k elektroinstalaci nebo
ke stavbě venkovních konstrukcí (terasy nebo altány). V některých
místech jsou rovněž v platnosti nařízení o rezidenčních bariérách, které
na daném místě požadují realizaci oplocení nebo samouzavíratelných
bran, aby nemohlo dojít ke vstupu dětí do 5 let do prostoru bazénu bez
dozoru. Váš bazén Arctic Spa je vybaven uzamykatelným krytem, který
splňuje normu ASTM F1346-91 pro bezpečnostní kryty, a proto obvykle
nepodléhá většině dalších požadavků o zajištění bariér. V okamžiku
získání povolení k elektroinstalaci Vás bude Váš místně příslušný
stavební úřad informovat o veškerých požadavcích na zajištění bariér.
Váš dealer Arctic Spas Vám v případě potřeby poskytne informace o
nezbytných povoleních.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Toto zařízení není určeno pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi případně s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby
odpovídající za jejich bezpečnost nebo jim takovou osobou nebyla
poskytnuta instruktáž.
Děti by měly být pod dozorem, aby zařízení nepoužívaly jako hračku.
Čištění ani údržba zařízení by neměly být prováděny dětmi, pokud
nejsou pod dozorem.
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UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SÉRIE EXPEDITION

Důležité bezpečnostní pokyny:
PŘEČTĚTE SI A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE POKYNY

Při instalaci a používání elektrických zařízení musí být dodržována základní
pravidla bezpečnosti zahrnující:
1) VÝSTRAHA: Abyste předešli nebezpečí zranění, nedovolte dětem používat bazén, pokud nejsou pod
neustálým dohledem dospělých.
2) VÝSTRAHA: Jednotka je opatřena uzemňovací přípojkou, která musí být spojena pomocí měděného
drátu o minimálním průřezu 8,4 mm2 s veškerým kovovým zařízením, kovovými kryty elektrického zařízení,
kovovým vodovodním potrubím nebo vedením ve vzdálenosti 1,5 m od této jednotky.
3) NEBEZPEČÍ: Nebezpečí utonutí. Za žádných okolností nesmí docházet k neoprávněnému vstupu dětí
do bazénu. Přijměte nezbytná opatření, aby tento vyhřívaný bazén nemohly používat děti bez neustálého
dozoru a nemohlo tak dojít k nehodám. Použijte bezpečnostní zámky k zajištění termokrytu proti otevření.
Toto opatření může děti od nežádoucího vstupu do bazénu odradit, nemusí jim však v tomto zcela zabránit.
4) NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zranění. Velikosti sacích armatur tohoto vyhřívaného bazénu odpovídají
specifickému průtoku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud budete muset vyměnit sací armatury nebo
čerpadlo, musíte použít součásti s kompatibilním průtokem. Za žádných okolností vyhřívaný bazén
nepoužívejte, pokud jsou sací armatury poškozené nebo chybí. Výběr vhodných náhradních sacích
armatur proveďte po konzultaci s Vaším místním dealerem.

DŮLEŽITÉ!
Účelem tohoto
návodu je zajištění
řádného používání
a instalace všech
bazénů Arctic Spas.
Jakákoli změna
uvedených postupů
může vést ke ztrátě
záruky. Přečtěte
si, prosím, tento
návod, aby nedošlo
ke zbytečnému
poškození
Vašeho bazénu a
příslušenství.

5) NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení instalujte ve vzdálenosti
nejméně 1,5 m od veškerých kovových součástí. Vyhřívaný bazén může být nainstalován i
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kovových součástí, ale tyto součásti musí být natrvalo
spojeny pomocí pevného měděného vodiče o minimálním průřezu 8,4 mm2 se zemnícím
konektorem umístěným uvnitř prostoru pro zařízení na skříni zařízení.
6) NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré ovládací prvky
dostupné z bazénu musí být napájeny maximálním napětím 12 V. Ve vzdálenosti 1,5 m
od vyhřívaného bazénu nesmí být žádná elektrická zařízení, která jsou napájena napětím
vyšším než 12 V (světlo, telefon, rádio, televize atd.).
7) ELEKTRICKÝ PŘÍVOD: Přívod elektrické energie tohoto výrobku musí obsahovat
vhodný jistič, který rozpojí všechny neuzemněné přívodní vodiče. Jistič musí být snadno
dostupný a viditelný pro uživatele vyhřívaného bazénu, ale musí být nainstalován ve
vzdálenosti alespoň 1,5 m od bazénu.
8) VÝSTRAHA: Abyste snížili riziko zranění:
a) Teplota vody ve vyhřívaném bazénu nikdy nesmí překročit 40°C. Teplota vody mezi
38°C a 40°C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka. Pro děti a pro
případ používání vyhřívaného bazénu po dobu přesahující 10 minut se doporučují nižší
teploty.
b) Vzhledem k tomu, že příliš vysoká teplota vody může způsobit poškození plodu během
prvních měsíců těhotenství, těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství by měly
omezit teplotu vody ve vyhřívaném bazénu na 38°C. Pokud jste těhotná, poraďte se před
použitím vyhřívaného bazénu se svým lékařem.
c) Požívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během pobytu ve vyhřívaném bazénu
může vést ke ztrátě vědomí a následnému utonutí.
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d) Osoby trpící obezitou, srdečním onemocněním, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, nemocemi oběhového
systému nebo cukrovkou by se měly před použitím vyhřívaného bazénu poradit se svým lékařem.
e) Osoby užívající léky by se měly před použitím vyhřívaného bazénu poradit se svým lékařem, protože některé léky
mohou způsobovat ospalost, ovlivňovat frekvenci srdečního tepu, krevní tlak a krevní oběh.
9) VÝSTRAHA: Veškeré kovové součásti nainstalované ve vzdálenosti 3 m od vyhřívaného bazénu, jako např.
zábradlí, žebříky, drenáže apod. musí být spojeny s uzemňovací přípojkou pomocí měděných vodičů o minimálním
průřezu 8,4 mm2.

VÝSTRAHA!

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

VÝSTRAHA: Děti by neměly používat vyhřívaný bazén bez dozoru dospělých.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte vyhřívaný bazén, pokud nejsou nainstalovány veškeré kryty sacích otvorů,
které zabraňují zachycení těla nebo vlasů.
VÝSTRAHA: Osoby s infekčním onemocněním nesmí vyhřívaný bazén používat.
VÝSTRAHA: Do vyhřívaného bazénu vstupujte a vystupujte s nejvyšší opatrností, aby nedošlo ke
zranění.

Přečtěte si
a dodržujte
všechny pokyny
Je důležité, aby
také příležitostní
uživatelé vyhřívaného
bazénu byli
informováni o všech
NEBEZPEČÍCH,
VÝSTRAHÁCH  a
UPOZORNĚNÍCH
uvedených v tomto
manuálu před tím než
bazén použijí.

VÝSTRAHA: Před nebo během používání vyhřívaného bazénu neužívejte drogy nebo alkohol, aby
nedošlo ke ztrátě vědomí a případnému utonutí.
VÝSTRAHA: Těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství se před použitím vyhřívaného bazénu musejí poradit
s lékařem.
VÝSTRAHA: Teplota vody převyšující 38 °C může ohrozit Vaše zdraví.
VÝSTRAHA: Před vstupem do vyhřívaného bazénu změřte teplotu vody přesným teploměrem.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte vyhřívaný bazén ihned po namáhavé tělesné aktivitě.

UPOZORNĚNÍ!

Označuje situaci, při
které může dojít k
poškození zařízení
nebo materiálu.

NEBEZPEČÍ!
Označuje riziko
zranění.
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VÝSTRAHA!

Označuje informaci
zásadní důležitosti.
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VÝSTRAHA: Příliš dlouhý pobyt ve vyhřívaném bazénu může ohrozit Vaše zdraví.
VÝSTRAHA: Ve vzdálenosti do 1,5 m od vyhřívaného bazénu nesmí být žádná elektrická
zařízení (např. lampa, telefon, rádio, televizor apod.)
UPOZORNĚNÍ: Používejte bazénovou chemii v souladu s pokyny výrobce.
VÝSTRAHA: Užívání alkoholu nebo drog ve vyhřívaných bazénech může výrazným způsobem
zvýšit riziko smrtelného přehřátí.
VÝSTRAHA: Osoby se zdravotními problémy a užívající léky by měly použití vyhřívaného
bazénu konzultovat s lékařem.

Hypertermie
Delší pobyt v horké vodě může způsobit hypertermii.

VÝSTRAHA!

Užívání alkoholu nebo
drog ve vyhřívaných
bazénech může
výrazným způsobem
zvýšit riziko smrtelné
hypertermie.

Hypertermie nastává, když vnitřní tělesná teplota dosáhne úrovně několik stupňů
nad běžnou tělesnou teplotu 37°C. Symptomy hypertermie zahrnují ospalost,
letargii a zvyšování vnitřní tělesné teploty. Následky hypertermie jsou:
Neuvědomění si hrozícího nebezpečí
Nechopnost vnímat teplo
Neschopnost uvědomit si potřebu opuštění vířivky
Poškození plodu u těhotných žen
Ztráta vědomí a nebezpečí utonutí.
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SPECIFIKACE VÍŘIVEK
Vnější
rozměry

Výška

Ohřev (W)

Objem
vody

Hmotnost
bez vody

Elektrické
specifikace
severní Amerika

Elektrické specifikace
Evropa

Athabascan

171.75”x93”
436cm x 236cm

50.5”
128.5 cm

NA / Euro
5500/2x3600

1347 Galonů
5100 Litrů

1909 Lbs
866 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A

Cub

86”x86”
217cm x 217cm

41”
104 cm

NA / Euro
5500/2x3600

313 Galonů
1185 Litrů

740 Lbs
336 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A

Fox

86”x69”
217cm x 174cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

234 Galonů
884 Litrů

611 Lbs
277 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A

Frontier

86”x93”
217cm x 235cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

351 Galonů
1330 Litrů

785 Lbs
356 Kg

240 V., 50 A.

1Øx32 A., 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Glacier

86”x86”
217cm x 217cm

41”
104 cm

NA / Euro
5500/2x3600

302 Galonů
1144 Litrů

827 Lbs
375 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32Amp or 3 fáze x 16 A

Hudson

171.75”x93”
436cm x 236cm

50.5”
128.5 cm

NA / Euro
5500/2x3600

1347 Galonů
5100 Litrů

1909 Lbs
866 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32Amp or 3 fáze x 16 A

Kingfisher

171.75”x93”
436cm x236cm

50.5”
128.5 cm

NA / Euro
5500/2x3600

1347 Galonů
5100 Litrů

1909 Lbs
866 Kg

240 V., 60 A.

1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A

Klondiker

93”x93”
235cm x 235cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

378 Galonů
1431 Litrů

944 Lbs
428 Kg

240 V., 50 A.
(série Epic potřebuje 60A)

1Øx32 A, 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Kodiak

93”x93”
235cm x 235cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

370 Galonů
1400 Litrů

972 Lbs
441 Kg

240 V., 50 A.
(série Epic potřebuje 60A)

1Øx32 A, 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Ocean

171.75”x93”
436cm x 236cm

50.5”
128.5 cm

NA / Euro
5500/2x3600

1347 Galonů
5100 Litrů

1909 Lbs
866 Kg

240 V., 50 A.
(série Epic potřebuje 60A)

1Øx32 A, 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Okanagan

171.75”x93”
436cm x 236cm

50.5”
128.5 cm

NA / Euro
5500/2x3600

1347 Galonů
5100 Litrů

1909 Lbs
866 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A

Summit

93”x93”
235cm x 235cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

371 Galonů
1405 Litrů

935 Lbs
424 Kg

240 V., 50 A.
(série Epic potřebuje 60A)

1Øx32 A, 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Summit XL

117”X93”
297cm x 235cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

525 Galonů
1988 Litrů

1056 Lbs
479 Kg

240 V., 50 A.
(série Epic potřebuje 60A)

1Øx32 A, 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Tundra

93”x93”
235cm x 235cm

38.75”
98 cm

NA / Euro
5500/2x3600

449 Galonů
1700 Litrů

950 Lbs
431 Kg

240 V., 50 A.
(série Epic potřebuje 60A)

1Øx32 A, 3Øx16 A
(série Epic potřebuje 1x40A, 3x16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)

Wolverine

171.75”x93”
436cm x 236cm

50.5”
128.5 cm

NA / Euro
5500/2x3600

1347 Galonů
5100 Litrů

1909 Lbs
866 Kg

240 V., 60 A.

1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A

Yukon

86”x86”
217cm x 217cm

41”
104 cm

NA / Euro
5500/2x3600

359 Galonů
1360 Litrů

734 Lbs
333 Kg

240 V., 50 A.

1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A

* N Vířivky v severní Americe mohou být připojeny na jednu fázi 240 V, 40, 50 nebo
60 A. V základním programování (LLP) je třeba kategorii přívodu nastavit. Pokud je
příkon nižší, než kolik vířivka potřebuje, řídicí systém upraví provoz tak, aby maximálmní příkon nebyl překročen. To může znamenat, že nebude možno spustit všechny
elektrické zařízení současně.

** Vířivky v Evropě mohou být připojeny na jednu fázi nebo na tři fáze 16, 20, 25,
32 a 40 A. V základním programování (LLP) je třeba kategorii přívodu nastavit.
Pokud je příkon nižší, než kolik vířivka potřebuje, řídicí systém upraví provoz tak,
aby maximálmní příkon nebyl překročen. To může znamenat, že nebude možno
spustit všechny elektrické zařízení současně. Další informace na straně 10.
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Pokyny k instalaci
Příprava místa pro instalaci
Je nezbytné dodržet následující pokyny:
• Svůj bazén vždy umístěte na stabilní a vodorovný podklad. Naplněný bazén může dosahovat 			
vysoké hmotnosti. Místo, které vyberete pro instalaci, musí mít únosnost odpovídající hmotnosti Vašeho
naplněného bazénu.
• Umístěte bazén tak, aby technický prostor obsahující elektrické příslušenství byl snadno přístupný pro
pravidelnou údržbu a servis.
• Z důvodu servisu zajistěte dostatečný přístup také ke všem dalším dvířkům.

Venkovní osazení na terén
Ať už se rozhodnete nainstalovat svůj nový bazén kdekoli, musíte pro něj zajistit pevné podloží. Pokud
instalujete bazén s dřevěnou podlahou, doporučujeme pod tuto podlahu rovnoměrně rozmístit betonové
dlaždice. Tloušťka dlaždic musí být alespoň 5 cm a jejich rozrěmy alespoň 30 x 30 cm. I když použijete
dlaždice, bazén se může usadit a sesednout. Čas od času bude nutné provést opětovné vyrovnání. Pokud
instalujete bazén s podlahou Forever Floor®, můžete použít prakticky jakýkoli povrch, který však musí být
pevný a vodorovný.

Instalace na terase
Abyste měli jistotu, že terasa unese váhu naplněného bazénu, musíte znát její únosnost. Poraďte se s
kvalifikovaným stavebním dodavatelem nebo se statikem. Hmotnost Vašeho bazénu, jeho obsahu a osob
je uvedena v tabulce specifikace bazénů. Hmotnost na čtvereční metr nesmí překročit jmenovitou únosnost
nosné konstrukce. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému statickému poškození.
Váš dealer Arctic Spas vám může pomoci se získáním potřebných informací.

Příprava pro celoroční bazény
Váš nový celoroční bazén by měl být umístěn na pevný a vodorovný povrch (betonovou desku, dostatečně
únosnou dřevěnou terasu apod.). Celoroční bazén by neměl být umístěn přímo na trávník, na terén nebo na
štěrkový podsyp. Nerovnosti povrchu a nestejná únosnost mohou způsobit strukturální poškození kabinetu
a skořepiny, což není kryto zárukou.

VÝSTRAHA! VÝSTRAHA!

Doporučujeme instalovat vířivku Arctic Spas nad
zemí. Poraďte se s autorizovaným stavebním
dodavatelem o návrhu nebo zhotovení příslušné
plošiny či přístupu k vířivce. Doporučujeme mít
přístupné všechny 4 strany vířivky z důvodu
případného budoucího servisu.
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Konstrukce balkonů, betonových podkladních
desek a teras by měla odpovídat stavebním
předpisům a měla by zajistit únosnost vyšší
než 7 kPa (146 Lbs/sqft).
Vaše vířivka Arctic Spa je vybavena
přístupovými dvířky na všech čtyřech stranách.
Zákazník odpovídá za zajištění servisního
přístupu po celém obvodu vířivky v šířce min.
600 mm. Možné způsoby zajištění tohoto
požadavku konzultujte s Vaším dodavatelem
vířivky.
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Elektrické specifikace
VÝSTRAHA!

Veškerá elektrická připojení musí být provedena autorizovaným
elektrikářem!
DŮLEŽITÉ PŘIPOJENÍ

(pro instalace v severní Americe)
Neutral na straně GFCI musí být zapojen do svorky neutral.
Neutral od vířivky musí být zapojen do jističe..

Subpanel
Diagram připojení
Příklad

VÝSTRAHA
Z
rozvaděče

Do vířivky

Systém EcoPack dovoluje připojení vířivky pomocí naší bezplatné aplikace onSpa pro chytré telefony.
Aplikace onSpa obsahuje mnoho informací a návodů užitečných pro provoz. Detailní informace získáte po
stažení aplikace zde http://www.arcticspas.com/documents/ nebo jděte na www.ArcticSpas.com

Pokyny pro elektroinstalaci
ELEKTROINSTALACE BAZÉNŮ ARCTIC SPAS® MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU
SE VŠEMI MÍSTNÍMI PLATNÝMI NAŘÍZENÍMI TÝKAJÍCÍMI SE ELEKTROINSTALACE.
VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ZKUŠENÝM A AUTORIZOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM A ODSOUHLASENY MÍSTNÍM STAVEBNÍM NEBO
ELEKTROINSTALAČNÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM.
Elektrické připojení musí svým výkonem plně dostačovat potřebám vířivky tak, jak je uvedeno na štítku na
vířivce a jejího kontroleru. Pokud jmenovité zatížení není k přečtení nebo ho nemůžete najít, prosím kontaktujte výrobce.
VÝSTRAHA: Důsledkem odstranění nebo přemostění jističe či proudového chrániče bude
nebezpečná vířivka a ztráta záruky.
DŮLEŽITÉ: Vaše vířivka Arctic Spas byla pečlivě navržena pro maximální bezpečnost před
elektrickým úrazem. Připojením vířivky na nesprávně zapojený okruh můžete
vyřadit mnoho bezpečnostních prvků vířivky.
Poznámka pro evropské zákazníky:
Elektrické požadavky u vířivek série Epic 8´ jsou 1x40A nebo 2x20 A nebo 3x20A nebo 3x16A. Máte volbu
mezi jedno, dvou nebo třífázovým připojením 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 60 A.
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NEBEZPEČ!
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
NEPOKRAČUJTE,
pokud nejste autorizovaný elektrikář.
Toto schéma je pouze
pro kontrolu!
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Postup při zahájení provozu
DŮLEŽITÉ:

Váš bazén Arctic Spas byl během výrobního procesu řádně odzkoušen,
aby byla zajištěna jeho spolehlivost a dlouhodobá spokojenost zákazníka.
Před naplněním bazén vytřete pomocí měkkého hadříku. Napouštějte
přes skimmer.
Přečtěte si následující pokyny a přesně se jimi řiďte, abyste zajistili
úspěšné uvedení do provozu.
1) Elektrická připojení musí být provedena v souladu s tímto návodem.
2) Všechny těsnicí O-kroužky musí být nainstalovány na spojkách a spojky musí být řádně
dotaženy.
3) Všechny kulové ventily musí být otevřeny a vypouštěcí ventil musí být uzavřen.
Vypouštěcí armatura vířivky je umístěna z vnější strany kabinetu. Více informací na straně 16.
4) Naplňte bazén přefiltrovanou vodou pomocí zahradní hadice s filtrem po spodní okraj
podhlavníků (nebo cca 15 cm nad spodní okraj skimmeru).
Poznámka: pokud je Vaše vířivka vybavena systémem Peak Ozone 2,
napouštějte vodu přes filtrační koš, který nemá zatížený plovoucí skimmer.
5) Jakmile je bazén naplněn na příslušnou úroveň, zapněte přívod zapnutím jističe RCD na
Vašem rozvaděči.
6) Hydromasážní čerpadla, systém ohřevu a veškeré vnitřní instalace budou při napuštění
vody částečně zavodněny. Při kontrole funkce čerpadel a pro odstranění zbývajícího
vzduchu ze systému postupujte následovně:
		
a) Všechny modely: Dvakrát stiskněte tlačítko ČERPADLO 1 pro nastavení
vysoké rychlosti čerpadla 1. Nechte toto čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.
		
b) Modely Signature, Epic a Legend: Stiskněte rovněž tlačítko ČERPADLO 2. Toto
čerpadlo běží pouze při vysoké rychlosti. Nechte toto čerpadlo běžet po dobu 1
minuty.
		
c) Modely Legend a Epic: Stiskněte rovněž tlačítko ČERPADLO 3. Toto čerpadlo
běží pouze při vysoké rychlosti. Nechte toto čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.
Jakmile je tryskový systém plně funkční (z hydromasážních trysek vychází silný
proud vody bez rázů), je příprava vířivky k provozu hotová. Stiskněte jedenkrát
každé tlačítko čerpadla pro jejich vypnutí.
		
d) Modely Epic: Stiskněte tlačítka ČRERPADLO 4 a ČERPADLO 5 pro jejich zapnutí a
nechte je bežet jednu minutu.
DŮLEŽITÉ: Slabý chod trysek nebo jejich rázy jsou průvodním jevem nízkého stavu vody nebo
ucpaného filtru.
7) Nastavte chemickou rovnováhu vody a upravte vodu v souladu pokyny uvedenými v tomto
návodu v kapitole Úprava vody nebo podle doporučení Vašeho dealera.
8) Nastavte řízení teploty vody na požadovanou úroveň (mezi 38°C a 40°C nebo 100°F a
104°F). Potom na bazén umístěte izolovaný kryt a umožněte stabilizaci teploty vody
(přibližně 16 hodin). Ověřte správné zajištění krytu pomocí zámků krytu. Pravidelně
kontrolujte teplotu vody v bazénu. Když teplota vzroste nad 29°C, postupujte k dalšímu
kroku.

11

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - SÉRIE EXPEDITION
9) Zkontrolujte a upravte úroveň sanitačního činidla (chlor idelálně v množství 1 - 3 ppm nebo
brom ideálně v množství 3 - 5 ppm).
10) Otočte rozdělovače do středové polohy a stiskněte tlačítko ČERPADLO 2 a po dobu 5 sekund
je přidržte, abyste aktivovali BOOST mód filtračního systému. Na displeji se zobrazí “boo”
a bude následovat 45 minutová cirkulace vody přes filtrační systém, která zajistí řádné
rozpuštění nadávkovaných chemikálií.
11) Teplotu je možné nastavit (mezi 38°C a 40°C, 100°F a 104°F) stisknutím tlačítek TEPLOTA (
a TEPLOTA ( ) na ovládacím panelu. Bazén za běžných podmínek dosáhne požadované
teploty během 16 až 24 hodin. Vraťte termokryt zpět na vířivku, dokud teplota nedosáhne
požadované hodnoty.

)

DŮLEŽITÉ: Z bezpečnostních důvodů můžete uzamknout Vaše nastavení požadované teploty. Podrobnosti
viz kapitola Vrchní ovládací panel.

UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

Nezapínejte přívod
elektro do vířivky
dokud není vody
napuštěna na
požadovanou úroveň.
Provoz vířivky bez
vody může být
nebezpečný a vést k
porušení záruky!

Pokud je výbavou Vaší vířivky nebo celoročního
bazénu systém Spa Boy nebo ONZEN přečtěte
si prosím uživatelský návod pro Spa Boy nebo
pro ONZEN pro další nastavení.
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Přehled vířivky

B
F
D

E
A

C

G

A: Ovládací panel | Viz kapitola „Horní ovládací panel“ v tomto manuálu..
B: Vodopád | Ovládaný ventilem ON/OF.
C: Krční trysky | Otočné krční trysky jsou navržené pro osobní komfort a jsou ovládané ventilem ON/
OFF.
D: Tryska Monsoon | Velká tryska ve spodní části vířivky.
E: Trysky | Všechny trysky jsou nastavitelné, otočením trysky můžete trysku zavřít nebo otevřít.
F: Rozdělovač proudu | Pokud je tímto Vaše vířivka vybavena, pak otočením ventilu můžete směrovat
proud vody z příslušného čerpadla do různých sekcí vířivky.
G: Venturi systém | Umožňuje přisávání vzduchu do vodních trysek od čerpadla č.1. Pokud je vířivka
nepoužívána, ventil zavřete.
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Trysky

Jednopulsní

Pětipalcové (5”) trysky

Pětipalcové hydromasážní trysky poskytují širokou kruhovou masáž. Tyto trysky jsou nastavitelné
otáčením hlavy trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího proudu a otáčením proti
směruhodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření trysek. Tyto trysky mohou být také
zablokovány v trvale otevřené pozici otočením po směru hodinových ručiček do maximální úrovně a následným pootočením přes zajišťovací zobáček.

Jednopulsní

Krční tryska

Třípalcové (3”) trysky

Třípalcové hydromasážní jednopulsní turbotrysky poskytují širokou kruhovou masáž. Třípalcové
trysky jsou navrženy pro kompletní masáž svalů horní části zad, ramen a krku. Tyto trysky jsou
nastavitelné otáčením hlavy trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího
proudu a otáčením proti směru hodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření
trysek. Tyto trysky mohou být také zablokovány v trvale otevřené pozici otočením po směru hodinových ručiček do maximální úrovně a následným pootočením přes zajišťovací zobáček.

Tryska Monsoon (určité modely)

Tryska Monsoon je velká hydromasážní tryska navržená pro maximální masážní účinek na konkrétní
části těla. Je umístěna ve spodní části bazénu, aby byla umožněna snadná masáž chodidel, nohou,
boků a spodní strany zad. Intenzita trysky Monsoon může být nastavena pomocí rozdělovače proudu
(jeho umístění se liší v závislosti na modelu bazénu). Máte-li nejasnosti týkající se rozdělovače
proudu, kontaktujte svého místního dealera nebo si systém vyzkoušejte sami. U modelů velikosti 8´
a série Epic má tryska Monsoon vlastní čerpadlo a není zde rozdělovač.

Terapeutický vzduchový systém (volitelně)

Při zapnutí terapeutického vzduchového systému (viz ovládací funkce bazénu) se vytvářejí jemné vzduchové bublinky kolem celého Vašeho těla pro osvěžující masáž.
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Horní ovládací panel
Řídicí jednotka Vaší vířivky je navržena tak, aby po připojení na správně navržený a uzemněný elektrický
okruh a po provedení kroků podle kapitoly „Postup při zahájení provozu“ okamžitě začala nahřívat vodu na
nastavenou hodnotu. Mnoho jiných funkcí - jako filtrace, bezpečnostní testování a různé upomínky - bylo
předem nastaveno v závodě tak, aby byla obsluha vířivky co nejjednodušší.
Vy se však samozřejmě můžete také zapojit! Ovládací panel Vám umožňuje nastavit teplotu vody, iniciovat
filtrační cyklus, ovládat světla, spustit a vypnout čerpadla či vzduchovač. Na displeji jste pak informováni, že
zvolená funkce byla spuštěna.

Test po zapnutí proudu

Po zapnutí vířivka testuje, zda je připojen a funkční senzor vysoké teploty. V průběhu tohoto testování se
objeví na displeji „tSt“. V případě, že „tSt“ selže, objeví se na displeji nápis „HPT“. V tom případě se prosím
podívejte do sekce „Rychlý průvodce nastavením“ na další stránce pro možná řešení.

Vzduchovač
Čerpadlo 2

Osvětlení

Čerpadlo 1

Čerpadlo 3
Šipka
Nastavení nahoru Šipka
dolů

Displej

Zobrazení funkcí
Malý obrácený trojúhelník označuje aktivní funkci

Čerpadlo 3
Čerpadlo 2
Čerpadlo 1

Čerpadlo 4
Čerpadlo 5 Šipka Šipka
nahoru dolů
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Osvětlení
Displej

Zobrazení funkcí
Malý obrácený trojúhelník
označuje aktivní funkci

Stručný průvodce nastavením
Firmware revize 3.51.00.20

Tato karta vám poskytne rychlý přehled hlavních funkcí a nastavení vířivky

The
Quickhorního
Referenceovládacího
Card provides
a quick overview of your spa’s main functions and
pomocí
panelu.
the operations accessible with your digital control pad.
Zapnutí čerpadla P1
Starting
Pump 1: tlačítka uvede P1 na pomalou
První zmáčknutí
Press
PumpZmáčknete-li
1 button to turntlačítko
Pump 1 on
at low
rychlost.
podruhé,
uvedete
na vysokou
speed.
PressP1a second
time to rychlost.
turn PumpZmáčknete1 to high
li potřetí, čerpadlo se vypne. Čerpadlo, v
případě, že je zapomenete vypnout, bude po
20 minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud
unless
it has been
manuallyručně.
deactivated.
je předtím
nevypnete
The
Pumpikona
1 indicator
lightsčerpadlo
up when Pump
is on
Pokud
P1 bliká,
jede1na
nízkou
rychlost, pokud svítí, tak jede na vysokou
rychlost.
speed.

ZapnutíPump
čerpadla
P2
Starting
2:
Zmáčknutím
tlačítka
uvedete
Press
Pump 2 button
to turn
pump 2čerpadlo
on. A second

do chodu na vysokou rychlost. Druhým
zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě,
že je zapomenete vypnout, bude po 20
manually
deactivated.
minutách
samočinně vypnuto. Tedy pokud je
předtím
ručně.
The
Pump 2nevypnete
indicator lights
up when Pump 2 is on
Je-li
at
highčerpadlo
speed. P2 v provozu, svítí jeho ikona.
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ZapnutíPump
čerpadla
P3
Starting
3:
Zmáčknutím
tlačítka
uvedete
Press
Pump
3
button
to
turn
Pump 3čerpadlo
on. Press aP3
do chodu na vysokou rychlost. Druhým

zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě,
že je zapomenete vypnout, bude po 20
minutách
Tedy pokud je
unless
it has samočinně
been manuallyvypnuto.
deactivated.
předtím nevypnete ručně.

4

Starting
4 (EpicP4
series
only): u série Epic)
ZapnutíPump
čerpadla
(pouze
Press
Pump 4 button
to turn
Pump 4čerpadlo
on. Press aP4
Zmáčknutím
tlačítka
uvedete
do chodu na vysokou rychlost. Druhým
zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě,
že je zapomenete vypnout, bude po 20
unless
it has samočinně
been manuallyvypnuto.
deactivated.
minutách
Tedy pokud je
předtím nevypnete ručně.

5

Starting Pump 5 (Epic series only):
Zapnutí
u série
Press
Pumpčerpadla
5 button to P5
turn(pouze
Pump 5 on.
Press a Epic)
Zmáčknutím tlačítka uvedete čerpadlo P5
do chodu na vysokou rychlost. Druhým
zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě,
unless
it has been manually
deactivated.
že je zapomenete
vypnout,
bude po 20
minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud je
předtímthe
nevypnete
Starting
blower: ručně.

Press
the Blower
button once to turn on the Therapy
Spuštění
vzduchovače
A second
time turns the
TA
Air
(TA) blower.
Stiskem
tlačítka
vzduchovače
zapnete

terapeutický vzduch TA. Druhým zmáčknutím
TA vypnete.

Setting
waterteploty
temperature:
Nastavení
vody
Use
Up or Down
button
to regulate
water
Použijte
šipku arrow
Nahoru
nebo
Dolů pro
temperature.
The temperature
setting Nastavená
will be
nastavení požadované
teploty.
teplota bude pro potvrzení svítit na displeji
- po
dobu
5 s. Teplota
vody
může
být nastavována
tion.
Water
temperature
can
be
adjusted
by
1º
po 0,5°C a to v rozmezí od 15°C – 40 °C.
increments
from 59 to 104ºF
(15 tonastavenou
40ºC).
Ikonka „Nastaveno“
indikuje
The
temperature
symbol teplotu
indicates vody!
the desired temteplotu,
NE aktuální
perature, NOT the current water temperature.
Zahájení automatického ohřevu vody
Je-li teplota vody o 0,5°C nižší než nastavená,

pak se automaticky
spustí
Automatic
water heater
start:ohřev vody a
nahřeje
ji na
teplotu ois 0,5°C
vyšší,
nežthan
je
When
water
temperature
1ºF (0.5ºC)
lower
nastaveno.
the
Set „Ohřevu“
Point, the heater
turn on &
Ikona
svítí,will
je-liautomatically
topení v provozu.
heat until the water temperature reaches 1ºF (0.5ºC)
Spa Boy
above
the setBOOST
point. (pokud je součástí)
Stiskněte
a přidržte
tlačítko
dobuis 10
The
Heater indicator
lights
up whenP2thepoheater
on.

vteřin, abyste iniciovali BOOST mód systému
Spa Boy. PO aktivaci se na displeji zobrazí
“Sbb” a systém Spa Boy spustí na 30 minut
elektrolýzu bez ohledu na stav ORP.

Otočení zobrazení displeje

Stiskněte a přidržte tlačítko vzduchovače po
dobu 20 vteřin, abyste otočili zobrazení na
displej

Nastavení jednotek teploty

Temperature
unit: tlačítko osvětlení po dobu
Stiskněte
a přidržte
and hold
the light
button
for 5 seconds
to toggle
5Press
sekund,
abyste
změnili
jednotky
teploty
between
mezi
°F aºF°C.and ºC.

Zapnutí osvětlení

Pokud
je the
Vašelight
vířivka
Turning
on: vybavena originálním
systémem
můžete
barvy
Press Lightosvětlení,
button to turn
light on.přepínat
Press a second
opakovaným stiskem tlačítka osvětlení.
Zmáčknutím tlačítka osvětlení rozsvítíte.
Opětovným zmáčknutím je zase zhasnete.
deactivated.
Světla
v případě, že je zapomenete vypnout,
budou
poindicator
2 hodinách
samočinně
The Light
is displayed
when thevypnuta.
light is on.
Jsou-li světla zapnuta, svítí i jejich ikona.

Stereo (on stereo-equipped spas):
Vodopád

Any user function
will turn
stereo onč.for
hours.
Vodopád
je napojen
na the
čerpadlo
1 a2 funguje
pouze je-li zapnuto. Množství vody z chrličů
jeWaterfall
možno řídit malou medvědí tlapkou –
ventilem
v blízkosti
chrličů.byToto
se liší
model
The waterfall
will be operated
turning
pump
1 on
od
andmodelu.
adjusting a small bear paw control nearest to the
Pohotovostní režim

location by the
model andtlačítko
series. P3 po dobu 5
Zmáčkněte
a podržte
sekund, dostanete se tak do pohotovostního
režimu. Na displeji bude hlášení „stby“
Standby mode:
(Standby).
Po dobu 30 minut bude vypnut jak
ohřev
tak hold
i filtrace.
jakéhokoliv
Press and
PumpZmáčknutím
3 button for 5 seconds
to enter
tlačítka
standbyrežim
mode. ukončíte.
The “stby” message is displayed and
Poznámka: pokud je systém zastaven v
době kdy ohřívá vodu, čerpadlo č. 1 bude
Pressing any vbutton
willještě
exit standby.
pokračovat
chodu
3 minuty.
Note: If the system is turned down while the heater is

Zamknutí
ovládacího
panelu3 minutes.
on, Pump 1 will
run for an additional

K dispozici jsou dva režimy klávesnice: úplný
zámek nebo částečný zámek. Úplný zámek
zamyká
VŠECHNY funkce klávesnice. Částečný
Pad Lockout:
zámek
zamyká
pouze
There
are
two modes
youprogramovací
can choose from: funkce;
Full or partlačítka čerpadla a osvětlení zůstávají funkční.
tial
lock.
Full
lock
means
that
all keypad
functions are
Chcete-li klávesnici zamknout,
přidržte
locked. Partial
means
that onlyPotom
the basicsefunctions
tlačítko
P1 polock
dobu
5 sekund.
na
displeji
zobrazí
„LocP“.
Pokud
v tuto
chvíli
will remain
accessible
(pumps,
blower,
light).
tlačítko
Locking uvolníte,
your digitalklávesnice
control pad: bude zamknuta
částečně.
Pokud
je však
Press
and
hold
Pump
1 for 5tlačítko
seconds.uzamčení
The display will
přidrženo po dobu dalších 5 s, zobrazí se
show
“LocP”,
with
“P”
representing
partial
lock. Release
„LocF“ a klávesnice je uzamčena
úplně.
button andklávesnici
the keypad will
in Partial lock mode.
Přithezamknuté
běžíbevšechny
automatické
funkce
systému
obvyklým
Keep button pressed
down
for 5 more
seconds if you
způsobem.
stisknete
zamknuté
want to be inPokud
Full lockale
mode.
The “LocF”
message will
tlačítko,
na displeji se po dobu 1 sekundy
then
be
displayed.
zobrazí „LocP“ nebo „LocF“. Odemčení
When control
pad is locked,
all automatic
functions will
klávesnice
provedete
jednoduše
zmáčknutím
as usual. If(5
a button
is pressed
a run
podržením
s) tlačítka
P1. down, a “LocP” or

“LocF” message will be displayed for 1 second. To unlock

Režim
přídavné
filtrace
(BOOST
the keypad,
simply press
and hold
Pump 1 mód)
button again
Chcete-li aktivovat režim přídavné filtrace,
for 5 seconds.
přidržte
tlačítko P2 po dobu 5 sekund. V
tomto režimu čerpadlo 1 pojede na vysokou
rychlost
a ozonizér bude v chodu po dobu 45
Boost Mode:
minut.
Je-li
tento
aktivován,
na to
displeji
Press and
hold
Pumprežim
2 button
for 5 seconds
enable
se zobrazí „boo“. Tento režim se využívá k
Boost mode.
In this mode,vody
Pump po
1 high
speed and the
urychlení
přefiltrování
intenzivním
ozonator will
run fornebo
45 minutes.
When enabled, “boo”
používání
vířivky
pro promíchání
message is displayed.
This mode
is used to speed up
aplikovaných
chemikálií.
Stlačením
jakéhokoliv tlačítka se režim přeruší.

chemicals- just
addedvodopád
to the spa. Pressing any button
Fogger
mlžný

will exitse
boost
mode.podržením tlačítka Světla
Fogger
spouští
po dobu 2sekund. Toto aktivuje světla, fogger
a malé čerpadlo tohoto systému. Stiknutím
tlačítka Světla znovu systém vypnete. Fogger
od spuštění zůstává v činnosti po dobu 2
hodin, pokud ho dříve nevypnete opětovným
stlačením tl. Světla.
Je vhodné při prvním spuštění nebo výměně
vody nalít trochu vody do otvoru Foggeru, aby
se zabránilo předčasnému poškození jednotek
Foggeru.
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Naprogramování
PROGRAMMING
THEfiltračního
SETTINGS cyklu

Během filtračního cyklu:
-- Pump
2, Pump
(Pump
Pump
5 onEpic)
an epic
series spa) andběží
the blower
run 1forminuta,
20 seconds,
then
čerpadla
P2 a3 P3
(P44a&P5
u série
a vzduchovač
po dobu
potom:
čerpadlo
na nízkou
dle počtu
hodin (viz tabulka) a
- Pump
1 runsP1atběží
low speed
for therychlost
programmed
numbernaprogramovaných
of hours (see below), and
je zapnut
ozonu
--The
ozonatorgenerátor
is turned on.
3

Sett

3

O 03

5

5

Press
the Filtertlačítko
button“Filtrace”
(pump 5 on Press
your Filter/Pump
Zmáčkněte
Zmáčkněte
tlačítko 5 but(P5 u série Epic) pro vstup
do nastavení.
Na displeji
se
options.
Your display
will show
zobrazí “Sett” a budete mít
“Sett”
and nastavit
from herefiltrační
you willcykly.
be
možnost

able to choose your settings.

“Filtrace/P5” ještě
jednou pro nastavení
option.
This is yourcyklu
Ozone
délky ozonového
Cycle
Duration
(if equipped).
(volitelné
vybavení).

F 06

On 02

5
Pomocí
šipek
nastavte
Use your
arrow
keys to select
požadovanou
délku
your Ozone Cycle
Duration.
ozonového cyklu. Nastavení
can select
from 11toaž2424
lzeYou
provést
v rozmezí
hourszaperden.
day.
hodin

Press your Filter/Pump
5
Zmáčkněte
znovu tlačítko
“Filtrace/P5”.
zobrazí
button again.Nyní
Yourse
display
nastavení
pro váš
will now show
the Onzen
settings
systém (volitelné vybavení).
for your Onzen system (if
equipped).

FF 02

F 06

p

p

5

Press your Filter/Pump
5
Zmáčkněte
znovu tlačítko
“Filtrace/P5“.
se
button again.Zobrazí
Your display
nastavení
délkythe
filtračního
will now show
settings
cyklu “Fd”.

On 02

O 03

Pomocí
Use youršipek
arrownastavte
keys to select
požadovanou
délku
cyklu
your
Onzen
Cycle
Duration.
Onzen. Nastavení lze provést v
You
can
select
from
1
24den.
rozmezí 1 až 24 hodintoza

hours per day.

FF 02

5
Pomocí
vámi
Use youršipek
arrownastavte
keys to select
požadovanou
délkuin
cyklu
your
Filter
Duration
hours.
filtrace. Nastavení lze provést
can select
0 to 6
v You
rozmezí
0 až 6from
hodin.

Press your Filter/Pump
5 butZmáčkněte
znovu tlačítko
“Filtrace/P5”.
Zobrazí
ton again. Your
displaysewill
nastavení
filtračních
now show počtu
the settings
for
cyklů „FF“.

Pomocí
Use youršipek
arrownastavte
keys to select
požadovaný
počet
filtračních
your Filter Cycle
Frequency
cyklů za den. Můžete si
from
1
to
4
times
per
day.
vybrat 1 až 4 krát za den.

for your Filter Duration.
your Filter Cycle Frequency.
hours.
Prosím uvědomte si: Při nastavování uvidíte jen možnosti, kterými je vaše vířivka vybavena. Pokud nemáte ani Ozon ani
Onzen systém, zobrazí se vám přímo nastavení délky filtrace. Pamatujte také, že verze Epic má jiný design ovládacího panelu,
ale kroky jsou stejné. V menu se můžete vracet stisknutím tlačítka P3 (P4 u série Epic). Tlačítko P1 vám zase umožní odejít
z nastavování, aniž by se změny uložily. Jakmile máte filtrační dobu i počet cyklů navolen, můžete zmáčknout na tlačítko
“Filtrace“ ještě jednou a tím potvrdíte nastavení a ukončíte programování. Filtrační cyklus začne okamžitě . Pokud tlačítko
“Filtrace” nakonec nezmáčknete, nastavení se uloží, filtrační cyklus ale začne v naprogramovanou dobu.

Přerušení fltračního cyklu: Pokud během filtračního cyklu manuálně použijete doplňkové zařízení (čerpadlo, vzduchovač
nebo osvětlení), filtrační cyklus se přeruší na dobu používání tohoto doplňkového zařízení. Po vypnutí všech doplňkových
zařízení (ať už manuálně nebo prostřednictvím zabudovaného časovače), bude filtrace přerušena ještě dalších 45 minut.
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
KÓDY CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Prr

Teplotní čidlo je odpojené ze základní desky elektroniky.

HL (blikající)

Přehřátí. Teplota vody ve vířivce je vyšší než 44,5 °C.

Hl (svítí)

Teplotní limit. Teplota topného tělesa je vyšší než 48 °C.

FLO

Čidlo průtoku vody nedetekuje adekvátní průtok při spuštěném čerpadle č. 1.

FLC

Čidlo průtoku vody detekuje průtok, přitom čerpadlo č. 1 je zastaveno.

oth

Topné těleso ohřívá příliš rychle. Kontrolováno pouze při spuštěném ohřevu.

FrEEzE
ProtEct

Mód proti zamrznutí. Začíná při teplotě vody nižší než 10 °C a končí při teplotě vyšší než 15 °C.
Požadavek na spuštění některého zařízení není splněn z důvodu nedostatečného jističe.
Požadovaná funkce byla znepřístupněna z důvodu chyby zemnění.

GF

Ovládací panel je částečně uzamčený.

l

f

Ovládací panel je úplně uzamčený.
Po zapnutí vířivka testuje, zda je připojen a funkční senzor vysoké teploty. V průběhu tohoto testování se objeví na displeji „tSt“.

hpt

Pokud test senzoru vysoké teploty nedopadne dobře, objeví se chyba „HPt“.

h

Pro rozšířený popis chybových hlášení si stáhněte
Pokud je čidlo přehřátí odpojené od základní desky elektroniky, tak Poznámka:
Referenční
kartu
chybových hlášení z následující stránky
se objeví chyba „Hd“.
http://www.arcticspas.com/documents/ nebo jděte na www.

ph

Pokud je nainstalován systém SpaBoy a pH vody je vyšší jak 8,2,
objeví se chyba „pH“.

*Pokud je to nastaveno v programování LLP, světla vířivky při
chybových hlášeních blikají.
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Další návod pro řešení potíží je dostupný také na myarcticspa.
com.V položce Troubleshooting v horním vodorovném menu.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - SÉRIE EXPEDITION

Péče o vířivku a její údržba
Váš bazén Arctic Spas je vyroben v nejvyšší kvalitě z těch nejodolnějších materiálů. Životnost
Vašeho bazénu a jeho individuálních součástí však bude záviset na tom, jak se o Váš bazén budete
starat. Provádění pravidelné údržby v souladu s pokyny uvedenými v této kapitole Vám pomohou
ochránit Vaši investici.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prováděním údržby Vašeho bazénu proveďte jeho

vizuální kontrolu, abyste zjistili jeho stav a případné nesrovnalosti. Pokud se zdá, že je nějaká část
poškozená, uvolněná nebo chybí, nepokračujte dále. Okamžitě zkontaktujte Vašeho oprávněného
dealera.

Vypouštění vody

Zbytky mycích prostředků a rozptýlené částečky z plavek a chemikálií se
postupně nahromadí ve vodě Vašeho bazénu. Za běžných podmínek se za tři až
čtyři měsíce voda stane těžce upravitelnou a bude potřeba ji vyměnit. Sprchování bez použití mýdla před vstupem do bazénu a používání pouze máchacího
cyklu při praní plavek pomůže snížit obsah mycích prostředků ve vodě bazénu.
Pokud však máte problémy s tvorbou pěny, jsou pravděpodobně způsobeny
shromažďováním organických látek v bazénu, které pocházejí převážně z
tělových olejů. Pokud je bazén využíván často mnoha osobami, bude potřeba
vodu vyměňovat častěji. Voda v bazénu postupně ztrácí svoji kvalitu díky
nahromadění nefiltrovatelných látek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte tradiční chemikálie,
nezapomeňte vodu ve svém bazénu každé tři až čtyři měsíce vyměnit. Používání
systému Spa Boy může frekvenci vody prodloužit na 6 měsíců až dva roky.
Postup při vypouštění vody:

1. Vypněte jistič umístěný v hlavním rozvaděči nebo vypínač zhotovený pro
vířivku.
2. Hlavní vypouštěcí ventil bazénu je umístěn na vnější straně kabinetu
napravo od prostoru pro zařízení.
3. Našroubujte koncovku zahradní hadice s vnějším závitem na vypouštěcí
ventil. Druhý konec hadice nasměrujte na příslušné vypouštěcí místo.
4. Otevřete ventil otočením velkého vnějšího kroužku proti směru hodinových
ručiček. Bazén se sám vypustí díky gravitačním silám.

Poznámka: Všechny modely bazénů Arctic Spas® se vypouští podlahovým
vypouštěcím ventilem. Voda odteče z vnitřního zařízení, jako je čerpadlo
(čerpadla) a ohřívací těleso. U všech modelů zůstane po vypuštění malé
množství vody v prostoru pro nohy. Veškerá zbývající voda v potrubí nebo v
zařízení musí být vypuštěna pouze v případě, pokud je bazén připravován na
zimu.
5. Když je bazén prázdný, zkontrolujte jeho vnitřní povrch a podle potřeby jej
vyčistěte.
6. Uzavřete vypouštěcí ventil.
7. PŘED zapnutím je nutné bazén naplnit vodou.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě opakovaně použitelných filtrů
je nutné každý týden vložky filtru vypláchnout. Každý měsíc a pokaždé, když
je bazén vypuštěn z důvodů čištění, vyčistěte filtry v čističi filtrů. (V případě použití filtrů Arctic
Spas® MicroPure™ na jedno použití vyměňte vložku filtru pokaždé, když je bazén vypuštěn nebo
přibližně každé tři měsíce).
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Filtrační systém

Použití vločkovačů a přípravků zamezujících tvorbě pěny není doporučeno u
jednorázových filtrů!
Vířivky Arctic Spas® jsou vybaveny vyváženým systémem filtrace. Velikosti filtračních kartuší odpovídá
potřebám recirkulačního systému. Jako u všech vodních filtračních systémů se vložka filtru může ucpat,
což bude mít za následek nižší průtok vody. Je nezbytné udržovat čistý a průchodný filtrační systém.
Doporučujeme provést výměnu jednorázového filtru Arctic Pure® každé tři měsíce.

Výměna filtrační vložky

1. Přepněte bazén do pohotovostního režimu pomocí tlačítka ON/OFF na vrchním ovládacím panelu.
2. Vytáhněte teleskopický kryt skimmeru.
3. Vyšroubujte filtr. Filtr na jedno použití vyhoďte a umyvatelný důkladně propláchněte a vyčistěte.
4. Našroubujte zpět vyčištěný nebo nový filtr.
5. Osaďte zpět teleskopický kryt na skimmer.

Péče o opěrky hlavy

Opěrky hlavy používané u mnoha modelů bazénů Arctic Spas® Vám budou dlouho sloužit, pokud se o
ně budete náležitě starat. Byly umístěny nad hladinu vody, aby byly minimalizovány bělící účinky chlorované vody a dalších vodních chemikálií. Chcete-li prodloužit životnost opěrek, vyjměte je a vyčistěte vždy,
když provádíte čištění vnitřního povrchu bazénu. Tělové oleje je možné odstranit pomocí jemného mýdla
a vodního roztoku. VŽDY z opěrek řádně opláchněte zbytky mýdla. Opěrky mohou být po umytí ošetřeny
např. pomocí čistícího prostředku Arctic Pure® Cover Renew. Pokud nebude bazén dlouhou dobu používán
(tj. během dovolené nebo během zimního období) nebo pokud je voda v bazénu upravována super-chlorováním, vyjměte opěrky hlavy a zpátky je dejte až při opětovném použití.

Vyjmutí a opětovné umístění opěrek hlavy:

1. Táhněte opěrku kolmo vzhůru dokud není zcela povytažena. Hned u skořepiny vířivky se nachází
kolík, jehož stlačení Vám umožní opěrku zcela vytáhnout.
2. Při zpětné instalaci opěrky je opět potřeba kolík stlačit a opěrku opatrně vsunout.

Péče o vnitřní povrch bazénu

Váš bazén Arctic Spas je opatřen akrylátovým povrchem Aristech® vyztuženým sklolaminátem. Na tomto
povrchu za běžných okolností neulpívají nečistoty a skvrny. Většinu nečistot je možné snadno odstranit
měkkým hadříkem nebo houbičkou. Většina chemikálií používaných v domácnosti je však pro povrch
Vašeho bazénu škodlivá .
Pro čištění povrchu v malém rozsahu lze použít jedlou sodu nebo ocet. Po čištění vždy skořepinu řádně
opláchněte čistou vodou.

Servisní poznámky:

1. Železo a měď obsažené ve vodě mohou způsobit skvrny na vnitřním povrchu bazénu, jestliže není
obsah těchto látek ve vodě kontrolován. Váš dealer Arctic Spas® Vám může poskytnout přípravek
Arctic Pure® Best Defence pro případ vysoké koncentrace rozpuštěných minerálů ve Vaší vodě.
2. Používání alkoholu nebo jiných čistících prostředků používaných v domácnosti, které zde nejsou
uvedeny, NENÍ pro čištění vnitřního povrchu bazénu doporučeno. NEPOUŽÍVEJTE žádné čistící
prostředky s obsahem brusných částic nebo rozpouštědel. V opačném případě by mohlo dojít k
poškození vnitřního povrchu bazénu. Na poškození bazénu agresivními chemikáliemi se záruka
nevztahuje.
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MANUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT

VÝSTRAHA
VYVARUJTE
SE NEBEZPEČÍ
UTONUTÍ

Zamezte přístupu dětí. Děti ani
jiné objekty nejsou pod krytem
viditelné. Před vstupem do bazénu
kryt zcela odstraňte - mohlo by
dojít k uzavření koupající se osoby
uvnitř. Nezajištěný nebo nesprávně
zajištěný kryt představuje riziko.
Pokud se nebudete řídit veškerými
pokyny, může dojít ke zranění nebo
k utonutí.

Péče o kryt vířivky
VÝSTRAHA: Kryt bazénu je manuálním bezpečnostním krytem, který splňuje nebo překonává

veškeré předcházející požadavky norem ASTM pro bezpečnostní kryty bazénů při jejich správné instalaci
a používání ke dni výroby bazénu. Nezajištěné nebo nesprávně zajištěné kryty jsou zdrojem rizika. Před
použitím bazénu otevřete kryt do zcela otevřené pozice. Ověřte, zda na krytu nejsou viditelné známky
předčasného opotřebení nebo poškození. Během používání bazénu je normální, že dojde k běžnému
opotřebení krytu a zhoršení jeho stavu. Pokyny pro řádnou údržbu krytu jsou uvedeny níže.

Vinylový kryt

Vinylový kryt bazénu je trvanlivý izolační výrobek vyrobený z odolné pěny. Pro zachování jeho atraktivního
vzhledu doporučujeme provádět pravidelné měsíční čištění a ošetřování.
Čištění a ošetřování vinylového krytu:
1. Sejměte kryt z bazénu a opatrně jej opřete o zeď nebo plot.
2. Pomocí zahradní hadice z krytu opláchněte případné nečistoty.
3. Pomocí velké houby nebo měkkého kartáče a velmi jemného mýdlového roztoku nebo jedlé sody
kruhovým pohybem vinylový povrch vyčistěte. Nenechávejte zaschnout mýdlový film na vinylovém
krytu bez opláchnutí.
4. Vyčistěte kryt i po obvodu a rovněž jeho boční strany. Opláchněte tyto části vodou.
5. Opláchněte spodní stranu krytu vodou (nepoužívejte mýdlo) a osušte tuto část pomocí suchého
čistého hadru.
6. Po vyčištění ošetřete kryt nanesením tenkého filmu Arctic Pure® Cover Renew a vyleštěte.

Péče o kabinet vířivky
Cedrový kabinet: Při správné péči si dřevěný kabinet Vašeho bazénu zachová svoji krásu

po mnoho let. Kabinet Vašeho bazénu byl ošetřen mořidlem Olympic Maximum Wood Stain. K ochraně
dřevěných částí kabinetu a pro udržení dobrého vzhledu Vašeho bazénu používejte toto mořidlo nebo
podobný výrobek.

Nejjednodušší způsob, jak zachovat vzhled cedrového kabinetu stejný jako v okamžiku dodání vířivky, je
provést jeden olejový nátěr dvakrát ročně. Nejlepší moment je před letní sezónou a po jejím skončení. V
období mezi olejovými nátěry můžete kabinet čistit a udržovat pomocí přípravku Arctic Pure Cover and
Cabinet Renew.

Bezúdržbový kabinet: Čistěte pouze mýdlem a vodou, nepoužívejte žádné chemikálie.
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Výměna LED osvětlení
Všechny bazény Arctic Spas® jsou vybaveny dvěmi 12-voltovými
vícebarevnými podvodními LED světly pro noční použití - Northern
Lights™. Pokud je potřeba vyměnit kterékoli světlo, postupujte
podle níže uvedených pokynů:
1. Ověřte, zda je osvětlení vypnuto. Symbol osvětlení na
horním ovládacím panelu nesmí být zobrazen.
2. Odmontujte šrouby u přístupových dvířek k zařízení a dvířka
odstraňte.
3. Reflektor je upevněn do držáku světla. Opatrně otáčejte reflektor proti směru hodinových ručiček, až
se uvolní z držáku světla.
4. Opatrně odpojte veškeré kabely (zapamatujte si umístění kabelu(ů), protože celek osvětlení LED má
dvě objímky) a vyjměte celek osvětlení z příslušné objímky nebo slotu.
5. Nainstalujte nový celek LED do příslušného slotu nebo objímky a připojte kabely.
6. Celek podvodního osvětlení nainstalujte otáčením po směru hodinových ručiček, až dojde k jeho
utažení v držáku světla. Pokud přestane fungovat osvětlení Family Lighting nebo Ultimate Lights,
obraťe se na autorizovaný servis.

Pokyny pro období dovolené
Pokud máte v plánu odjezd na 7 - 14 dní, pro zachování kvality vody ve Vašem bazénu postupujte podle
následujících pokynů.
1. Upravte pH vody podle potřeby.
2. Ověřte, zda je v bazénu dostatek sanitačního činidla pro dobu Vaší nepřítomnosti.
3. Nárazově aplikujte přípravek Arctic Pure® Spa Boost nebo Refresh.
4. Můžete snížit teplotu.
Při návratu proveďte následující postup:
1. Nárazově aplikujte přípravek Arctic Pure® Spa Boost nebo Refresh.
2. Ověřte, zda je v bazénu dostatek sanitačního činidla pro pravidelné používání.
3. Vraťte teplotu na původní nastavení. Bazén můžete používat, jakmile úroveň zbývajícího sanitačního
činidla klesne do ideálního rozmezí.

Zazimování vířivky
Pokud máte v plánu Váš bazén odstavit po dlouhou dobu ve velmi chladných klimatických podmínkách, je
zapotřebí bazén vypustit, aby nedošlo k náhodnému zamrznutí v důsledku výpadku elektrické energie nebo
poruchy zařízení.
Doporučujeme, aby přípravu bazénu na zimu provedl Váš místní oprávněný dealer. Mráz může Váš bazén
vážným způsobem poškodit. Nesprávné zazimování Vašeho bazénu může mít za následek ztrátu záruky.

Hudební systémy (volitelné příslušenství)
S novým řídicím systémem Eco-Pak vybaveným Bluetooth si nyní můžete pouštět hudbu z jakéhokoliv
přístroje s konektivitou Bluetooth. Jednoduše otevřete nastavení Bluetooth ve Vašem chytrém telefonu,
najděte zařízení “WAU-xxxxx” a připojte se. Žádné heslo není potřeba.
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Jak provést upgrade softwaru
v řídicím systému Eco-Pak
Software Vaší vířivky můžete upgradovat třemi různými způsoby:
1. Stažením přes aplikaci Arctic Spas App.
2. Stažením ze stránky myarcticspa.com
3. Nebo následujícím postupem:
1.
Nejnovější verzi softwaru můžete najít na stránce arcticspas.com/support/downloads/.
Bude se jednat o zazipovaný soubor, který musíte nejdříve odzipovat nebo otevřít.
2.
Uložte příslušný soubor na přenosnou USB paměť.
3.
Na tomto USB disku nesmí být uložen žádný další soubor firmwaru.
4.
Zasuňte USB disk do konektoru v procesorové kartě.
5.
Resetujte napájení
6.
Diody začnou blikat zeleně a žlutě. Počkejte, dokud žluté světlo nezhasne a nezůstane svítit
pouze zelené světlo (bude to trvat přibližně 40 sekund). Během procesu nahrávání nevytahujte
USB disk.
7.
Nyní můžete USB disk odpojit a poté vypněte / zapněte přívod elektro.
8.
Znovu začnou blikat žluté a zelené LED diody, vířivka si zaktualizuje software a nastartuje se.
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Řešení potíží s vířivkou

1. Nic nefunguje: Je vyhozený proudový chránič nebo není přívod proudu.
Vyzkoušejte proudový chránič. Zapněte znovu příslušný jistič a zkontrolujte, jestli je
vířivka pod proudem. Pokud ne, kontaktujte autorizovaný servis.
2. Vířivka neohřívá vodu: Zkontrolujte, jestli svítí indikátor ohřevu a jestli na displeji
není nějaké chybové hlášení. Pokud indikátor svítí a není žádné chybové hlášení,
kontaktujte autorizovaný servis.
3. Slabý proud vody z trysek: Nejdříve zkontrolujte, že jsou trysky plně otevřeny.
Zkontrolujte také filtr, jestli není ucpaný nebo špinavý. Dále zkontrolujte, jestli výtlaku
vody z trysek nebrání nějaká překážka a jestli je zapnutý ovladač přisávání vzduchu.
Nakonec zkontrolujte, jestli proud vody z trysky nevytváří rázy. Pokud ano, znamená
to že čerpadlo přisává vzduch. To se obvykle děje při příliš nízké hladině vody a může
to být vyřešeno dopuštěním vody. Pokud problém přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.
4. Světla nefungují: Postupujte podle pokynů v kapitole “Výměna LED osvětlení”
5. Vířivka se sama zapne: Tato funkce je normální, když nastává filtrační cyklus
nebo potřeba ohřevu..
6. Vířivka se zcela nevypustí: Vypouštění vířivky se děje pomocí gravitace a nikdy
nedojde k úplnému vypuštění. Vířivku ani není nutné úplně vypouštět s výjimkou
zazimování. Pokud si přejete odstranit i zbytek vody, doporučujeme použít vysavač
na mokré vysávání.
Technická podpora:
Instruktážní videa jsou dostupná na http://www.arcticspas.com/support/

Důležité
Tento manuál a jeho obsah může být změněn bez předchozího upozornění. I když společnost Blue Falls
Manufacturing připravila tento manuál co nejlépe a nejpřesněji, nebude odpovědná za ztráty, zranění nebo
poškození způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou vířivky.
Vířivky Arctic Spas jsou vyráběny v Kanadě z nejlepších materiálů a s pokročilou technologií tak, aby obstály
v nejnáročnějších klimatických podmínkách. Výkon a spolehlivost jsou zárukou každého zákazníky Arctic
Spas. Pokud Vaši vířivku nebude možno opravit v rámci našich rozsáhlých rozšířených záruk, Arctic Spas
poskytnou náhradní vířivku na výměnu v hodnotě vadné vířivky. Naší filozofií je spokojenost zákazníka. Za
tímto slibem si stojíme i v písemném vyjádření.
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Úprava vody

Je důležité udržovat vodu v optimální kvalitě. Úprava vody je často podceňovanou, přitom však jednou
z velmi důležitých oblastí při provozování Vašeho bazénu. Váš dealer Vám vysvětlí způsoby dosažení
dokonalé vody ve Vašem bazénu a její úpravy v závislosti na Vašich místních podmínkách. Váš program
péče o kvalitu vody bude záviset na obsahu minerálů ve vodě, frekvenci používání bazénu a na počtu osob
používajících bazén. Níže je uveden náš navrhovaný program krok po kroku:

Všeobecné informace
Existují tři základní oblasti úpravy vody. Jsou to (1) filtrace vody, (2) sanitace vody a (3) chemická rovnováha/
řízení hodnoty pH.
Ačkoli filtrační systém Vašeho bazénu pracuje několik hodin denně a odstraňuje pevné částice z vody,
neodstraní bakterie a viry. Za sanitaci vody je zodpovědný majitel bazénu. Může být prováděna pravidelným
a periodickým (v případě potřeby denním) přidáváním schváleného sanitačního činidla. Sanitační činidlo
chemicky působí na bakterie a viry přítomné ve vodě bazénu. Ve vodě neošetřené sanitačním činidlem
může dojít k rychlému nárůstu obsahu bakterií a virů. Za chemickou rovnováhu vody a úpravu hodnoty pH je
rovněž zodpovědný majitel bazénu. Pro udržení správných hodnot celkové zásaditosti (Total Alkalinity – TA),
tvrdosti vody (Calcium Hardness – CH) a pH budete muset do vody přidávat chemikálie. Správná rovnováha
vody a řízení hodnoty pH bude minimalizovat usazování vodního kamene a korozi kovů, prodlouží životnost
bazénu a umožní maximální účinnost sanitačního činidla.

Pro systém Onzen: informace o úpravě vody tímto systémem najdete v
samostatném manuálu Onzen (str. 81).
Pro systém Spa Boy: informace o úpravě vody tímto systémem najdete v
samostatném manuálu pro Spa Boy (str. 54).

Způsoby provádění kontroly vody v bazénu
Přesné testování vody a její analýza jsou důležitými součástmi efektivní úpravy vody ve Vašem bazénu.
Abyste dodrželi doporučený program údržby vody společnosti Arctic Spas®, musíte provést následující
kontroly:
• Celkové zásaditosti (TA)
• Tvrdosti vody (CH)
• pH
• Sanitačního činidla
Ačkoli testovací sady s kapalnými činidly zaručují nejpřesnější výsledky, nejjednodušší kontrolní metodou
jsou testovací pásky, které používá mnoho majitelů bazénů. Mějte na vědomí, že testovací pásky podléhají
vlivu horka a vlhkosti, což má za následek nepřesné výsledky. Velmi vysoké hodnoty sanitačního činidla
rovněž způsobí nespolehlivost testobvacích proužků.

DŮLEŽITÉ: Vždy si přečtěte pokyny uvedené na testovacích sadách nebo testovacích páscích a
pečlivě se jimi řiďte, aby byla zaručena přesnost výsledků.
Rady pro úspěšné otestování vody
Pokud použijete reagenční testovací sadu:
• Vždy naberte vodu z hloubky 30 - 45 cm pod hladinou.
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• Před a po každém použití opláchněte testovací nádobky.
• Zkušební vzorky nevracejte do vody v bazénu.
• Když přidáváte kapky chemikálií z testovací sady (činidla) do zkušební nádobky, držte lahvičku kolmo
a kapky přidávejte pomalu, aby bylo zajištěno jejich správné množství.
• Činidla v testovací sadě musí být každý rok vyměněna, aby byla zaručena přesnost výsledků.

Bezpečnost při používání chemikálií
Při používání chemikálií si vždy pečlivě přečtěte pokyny na štítcích a přesně se uvedenými pokyny řiďte.
Ačkoli chemikálie při správném použití chrání Vás a Váš bazén, mohou být v koncentrované formě
nebezpečné. Vždy se řiďte následujícími pokyny:
• CHEMIKÁLIE VŽDY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
• NIKDY NAVZÁJEM NEMÍCHEJTE KONCENTROVANÉ CHEMIKÁLIE.
• PO POUŽITÍ VŽDY ŘÁDNĚ VYPLÁCHNĚTE NÁDOBU POUŽITOU PRO MÍCHÁNÍ CHEMIKÁLIÍ.
• PRÁZDNÝ OBAL OD CHEMIKÁLIÍ PŘED LIKVIDACÍ VŽDY ŘÁDNĚ VYPLÁCHNĚTE.
• Přesně odměřte stanovená množství. Nikdy nepřekračujte stanovené dávkování. Požadované množství
se liší podle aktuálního stavu vody, uvedená množství jsou pouze orientační.
• Chemikálie uchovávejte v chladném, suchém a dobře větraném místě.
• Pokud chemikálie nepoužíváte, vždy jejich nádoby mějte uzavřené.
• Nevdechujte výpary chemikálií a zabraňte kontaktu s očima, nosem nebo ústy. Okamžitě po použití si
umyjte ruce.
• V případě nechtěného kontaktu s chemikáliemi se řiďte pokyny pro první pomoc na štítku příslušné
chemikálie.
• Nikdy v blízkosti chemikálií nekuřte. Některé výpary mohou být vysoce hořlavé.
• Neskladujte žádné chemikálie v prostoru zařízení bazénu.

Přidávání chemikálií do bazénu
Většina chemikálií (vyjma pomalu rozpustných chemikálií) může být přidána přímo do bazénu při zapnutém
čerpadle (čerpadlech), které běží při vysoké rychlosti alespoň po dobu 10 minut.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARCTIC PURE® BOOST
NEBO REFRESH TREATMENT (šokové přípravky)
POZNÁMKA: Po provedení superchlorování nebo nárazové nechlorové úpravy vody v bazénu, nechejte
kryt otevřený po dobu minimálně 20 minut, aby bylo umožněno odvětrání plynu vzniklého oxidací. Vysoká
koncentrace uzavřeného oxidačního plynu, který může vzniknout následkem nárazové úpravy (nikoli denní
sanitací), může způsobit odbarvení nebo narušení vinylu na spodní straně krytu. Takové poškození je
považováno za špatné zacházení s chemickými látkami a nevztahuje se na něj záruka.

Program úpravy vody Arctic Pure®
Pokud budete postupovat v souladu s programem úpravy vody Arctic Pure®, ušetříte čas a zajistíte si
průzračnou a čistou vodu ve Vašem bazénu.

Odstranění nadbytečných minerálů
Běžná voda z kohoutku většinou obsahuje minerály, jako např. vápník, měď, železo, mangan a sodík
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a cirkulace vody může způsobit erozi kovů ze zařízení bazénu, což může mít za následek usazovaní
vodního kamene a tvorbu skvrn ve Vašem bazénu. V případě použití vody s extrémně vysokým obsahem
minerálů (může nastat u vody ze studny) postupujte následovně:
- 1. Doporučujeme při napouštění bazénu přidat 3,5 polévkových lžic (48 gramů) přípravku Arctic
Pure® Best Defense na 1.000 litrů vody.

Dosažení optimální hodnoty celkové zásaditosti (TA)
1. Doporučená celková zásaditost (TA) pro vodu ve Vašem bazénu je 80-120 ppm.
2. Celková zásaditost je množství celkových hodnot uhličitanů, hydrogenuhličitanů, hydroxidů a dalších
zásaditých látek ve vodě. TA je označována jako „pH tlumič“ vody. Jinými slovy je to míra schopnosti
vody odolávat změnám hodnoty pH.
3. Pokud je hodnota TA příliš nízká, hodnota pH se bude výrazně měnit od vysoké hodnoty k nízké
hodnotě. Tyto změny hodnoty pH mohou způsobit korozi nebo usazování vodního kamene na
součástech bazénu. Nízká hodnota TA může být upravena přidáním přípravku Arctic PureTM Perfect
Balance.
4. Pokud je celková zásaditost příliš vysoká, hodnota pH bude rovněž vysoká a může být obtížné ji snížit.
Hodnota pH může být snížena použitím přípravku Arctic Pure® Adjust Down (pH mínus).
5. Jakmile je hodnota TA vyvážená, zůstává zpravidla stabilní, ačkoli některá sanitační činidla a přidání
více vody s vysokou nebo nízkou zásaditostí zvýší nebo sníží hodnotu TA vody.
6. Jakmile je hodnota celkové zásaditosti v doporučeném rozmezí, postupujte k dalšímu kroku.

Dosažení optimální hodnoty pH
.

1. Ve Vašem bazénu doporučujeme udržovat hodnotu pH vody 7,2 - 7,6.
2. Úroveň pH je mírou kyselosti a zásaditosti. Hodnoty nad 7 znamenají zásaditost; hodnoty
pod 7 znamenají kyselost. Udržování správné hodnoty pH je velmi důležité pro:
• Optimální účinnost sanitačního činidla.
• Udržování vody, která je příjemná pro uživatele bazénu.
• Zabránění zhoršování stavu zařízení bazénu.
• Zamezení vytváření zákalů a zápachu ve vodě.
3. Pokud je hodnota pH vody příliš nízká, může dojít k následujícímu:
• Voda může působit dráždivě na uživatele bazénu.
• Zařízení bazénu může podléhat korozi.
Pokud je hodnota pH vody příliš nízká, může být zvýšena přidáním přípravku Arctic Pure®
Adjust Up do vody v bazénu.
4. Pokud je hodnota pH vody příliš vysoká, může dojít k následujícímu:
• Sanitační činidlo je méně účinné.
• Na vnitřním povrchu bazénu a na zařízení bazénu se bude tvořit vodní kámen.
• Voda se může stát kalnou.
Pokud je hodnota pH vody příliš vysoká, může být snížena přidáním přípravku Arctic Pure®
Adjust Down do vody v bazénu.
5. Je důležité hodnotu pH pravidelně kontrolovat. Hodnota pH bude ovlivněna využíváním
bazénu, přidáváním nové vody, přidáváním různých chemikálií a typem používaného
sanitačního činidla.
6. Jakmile je hodnota pH v doporučeném rozmezí, postupujte k poslednímu kroku.
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Vápenatá tvrdost (CH)
Většina výrobců bazénů doporučuje hodnotu vápenaté tvrdosti vody ve Vašem bazénu v rozmezí 150 - 200
ppm. My však nedoporučujeme přidávat do bazénu vápník, pokud hodnota vody v bazénu přesahuje 100
PPM nebo pokud voda, kterou používáte pro plnění bazénu, má velmi nízkou hodnotu vápenaté tvrdosti.
VÝSTRAHA: Pokud se vápník vysráží ze suspenze, může se zachycovat na ohřívacím tělese nebo
čerpadle a zkrátit jejich životnost.

Aplikace sanitačního činidla
Sanitační činidlo je velmi důležité pro likvidaci řas, bakterií a virů a pro prevenci množení nežádoucích
organizmů v bazénu. Zároveň však není dobré používat příliš mnoho sanitačního činidla, protože by mohlo
dojít k podráždění pokožky, plic a očí.
1. Hladinu sanitačního činidla v bazénu vždy udržujte na doporučené úrovni pro daný typ sanitačního
činidla.
2. Doporučujeme následující sanitační činidla:
Chlorový systém:
• Chlorové tablety Arctic Pure® Chlorine Tablets (chlorové tablety)
• Přípravek Arctic Pure® Refresh (OXI granulát)
• Přípravek Arctic Pure® Spa Boost (rychlorozpustný chlor)
Bromový systém:
• Bromové tablety Arctic Pure® Brominating Tablets
• Přípravek Arctic Pure® Refresh
• Přípravek Arctic Pure® Peak Boost

Důležité: Sanitační činidla jsou kyselá a sníží hodnotu celkové zásaditosti. Pravidelné testování a
udržování hladiny TA je u těchto výrobků velmi důležité.

Důležité: Při používání bazénu vždy vyjměte plovoucí dávkovač.

Dávkovač vyjměte pomocí plastového kbelíku (aby byl stále ponořen) a umístěte jej mimo dosah dětí,
dokud je bazén používán.

Aplikace chlorového systému
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s dávkovačem nebo tabletami doporučujeme používat osobní ochranné
pomůcky (gumové, latexové nebo vinylové rukavice, ochranu očí).
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Zahájení:
1.
2.
3.
4.

Přidejte tablety do plovoucího dávkovače a nastavte jej na stupeň 4.
Přidejte 7 polévkových lžic (100 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1500 litrů vody.
Přidejte 1 polévkovou lžíci (14 gramů) přípravku Arctic Pure® SpaBoost na 1000 litrů (265 galonů) vody.
Zkontrolujte hodnotu chloru. Jakmile je hodnota chloru v ideálním rozmezí (1-3 ppm), nastavte dávkovač
tablet na stupeň 1 - 2 (více nebo méně podle využívání bazénu).

Týdně:
1. Přidejte do plovoucího dávkovače tablety a v případě potřeby změňte stupeň jeho nastavení.
2. Přidejte 7 polévkových lžic (100 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1500 litrů vody.

Důležité: Přípravek Arctic Pure® Refresh výrazným způsobem snižuje hodnoty pH a TA. Jednu hodinu po
přidání přípravku Arctic Pure® Refresh zkontrolujte a podle potřeby upravte hodnoty TA a pH.

Bromový systém:
Poznámka: pokud chcete novou vířivku začít hned používat, musí být nejdříve aplikován přípravek
Peak Boost. Postupujte podle těchto pokynů:
1. Vložte do plovoucího dávkovače tablety a nastavte otevření na stupeň 7.
2. Přidejte 7 polévkových lžic (100 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1500 litrů vody.
3. Přidejte 2,5 polévkové lžíce (35 gramů) přípravku Artic Pure Boost na 1000 litrů vody pro vytvoření
bromové rezervy.
4. Otestujte hodnotu bromu. Pokud je v doporučeném rozmezí (3-5 ppm) snižte nastavení dávkovače na 2
nebo 3 (podle využívání bazénu).

Týdně
1. Dvakrát týdně měřte a upravujte hodnoty TA, pH a úrovně bromu.
Důležité: Přípravek Arctic Pure® Refresh výrazným způsobem snižuje hodnoty pH a TA. Jednu hodinu po
přidání přípravku Arctic Pure® Refresh zkontrolujte a podle potřeby upravte hodnoty TA a pH.
Nedoporučujeme použití vločkovačů a činidel k zamezení tvorby pěny u jednorázových
filtrů Silver Sentinel!
Důležité: dávkování uvedené v tomto manuálu je jen informativního charakteru. Vždy se
řiďte hodnotami uvedenými na obalech jednotlivých chemikálií.
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Společné problémy s vodou v lázni ~ Příčina a náprava
PROBLÉM

MOŽNÉ PŘÍČINY
A. Nedostatečná filtrace

KALNÁ VODA

B. Rozpýlené částice
C. Vyšší obsah organických znečisťujících látek
D. Vysoká hodnota pH
E. Vysoká hodnota celkové zásaditosti
F. Vázaný chlor ve vodě
G. Vysoký obsah rozptýlených pevných látek
H. Příliš tvrdá voda

ZBARVENÁ VODA

A. Rozpuštěné kovy ve zdrojové vodě
B. Nízká hodnota chloru nebo bromu
C. Obsah vonných látek

TVORBA PĚNY

A. Vysoká koncentrace olejů a organických látek, které jsou rozmíchávány
tryskami nebo systémem Therapy Air

USAZOVÁNÍ
A. Vysoká hodnota vápníku, vysoká hodnota pH, vysoká zásaditost
VODNÍHO KAMENE
ZÁPACH

PODRÁŽDĚNÍ OČÍ
NEBO POKOŽKY

A. Vysoký obsah organických znečišťujících látek kombinovaných s
chlorem.

A. Příliš nízká hodnota pH
B. Vázaný chlor kvůli vysoké koncentraci organických znečišťujících
látek
C. Alergická reakce na sanitační činidlo
D. Kontaminace bakteriemi

NULOVÁ HODNOTA A. Vysoká koncentrace znečišťujících látek spotřebovávajících
sanitační činidla
CHLORU NEBO
BROMU
B. Činidla v testovacích sadách jsou nefunkční

29

ŘEŠENÍ
A. Špinavý filtr, vyčistěte pomocí přípravku Arctic Pure® Filter Restore (neplatí pro filtr na jedno použití). Zvyšte
počet naprogramovaných filtračních cyklů pomocí ovládacího panelu nebo aplikace.
B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Easy Clear
C. Proveďte nárazové ošetření přípravkem Arctic Pure® Refresh (OXI granulát)
D. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Down (pH minus), dokud nedocílíte hodnoty 7,2 - 7,6
E. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Down, aby byla hodnota TA v rozmezí 80 - 120 ppm
F. Proveďte nárazové ošetření, dokud nebude vázaný chlor eliminován (viz pokyny na obalu)
G. Vypusťte bazén a znovu jej naplňte
H. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence (stabilizátor tvrdosti), dokud nedocílíte hodnoty 100 - 280 ppm
A. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence (stabilizátor tvrdosti) a nechejte si u dealera zkontrolovat
složení vody
B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Boost a zkontrolujte hodnotu chloru nebo aplikujte Peak Boost u bro
mového systému a zkontrolujte obsah bromu
C. Přestaňte používat vonné látky
A. Aplikujte na pěnu přípravek Foam DissolveTM. (neplatí pro filtr na jedno použití)
A. Částečně bazén vypusťte, aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence, upravte hodnotu pH na 7,2 7,6 a hodnotu zásaditosti na 100 - 130 ppm.
A. Zkontrolujte hodnotu pH a podle potřeby ji upravte
B. Proveďte nárazovou úpravu přípravkem Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla Boost nebo Peak
Boost podle toho, jestli používáte chlorový nebo bromový systém
C. Rozředění vody sníží obsah znečišťujících látek a zápach
D. Zkontrolujte funkčnost ozonového systému
A. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Up, dokud nedocílíte hodnoty 7,2 - 7,6
B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla
C. Změňte chlor na brom nebo naopak
D. Vypusťte bazén a znovu jej naplňte
A. Doplňte sanitační činidla, dokud nedosáhnete doporučené úrovně
B. Testovací sady alespoň jednou ročně vyměňujte
C. Hodnoty chloru nebo bromu jsou velmi vysoké a odbarvují testovací činidlo. Nařeďte vzorek
čerstvou vodou v poměru 50:50, proveďte zkoušku znovu a výsledek vynásobte dvěma
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Záruka
Skořepina - doživotní záruka

Arctic Spas – salt blend, speciálně navrženou pro ochranu komponentů
vířivky.

Zařízení bazénu a instalatérské součásti - záruka 5 let

Použití alternativních solí poškodí komponenty systému Spa Boy a znamená
porušení záruky. Roztok Arctic Pure Sea Salt byl vytvořen speciálně pro
systém Spa Boy a použití alternativních slaných roztoků bude snadno
odhaleno technikem.

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na únik vody v důsledku
konstrukční vady po celou dobu, kdy bude první majitel bazén vlastnit.
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchu součástí
elektrického zařízení bazénu - konkrétně čerpadla(del) *(prosím podívejte
se na podrobnou záruku čerpadel – viz pokračování), výrobcem
nainstalovaného ozonového systému Peak I a Peak II, Therapy Air systému,
systému Skyfall Fogger, RossExhaustTM, řídící jednotky Ultimate Lighting
a LED diod, ohřívacího tělesa a řídicího systému v důsledku vad materiálu
a zpracování na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od
původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci nezbytnou pro
opravu.

Další součásti - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na pojistky, osvětlení (modré
LED, Northern Lights), WiFi, trysky**, polepku displeje, košík filtru a části
skimmeru, ventily a jejich ovladače, plastové klipy krytu, chromovaný lem v
důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje
na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se pouze na
náhradní díly nezbytné pro opravu, ne práci.
** - trysky (také sada Titanium) – do záruky není zahrnuta změna barvy,
blednutí a koroze trysek.

Vnitřní povrch bazénu - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® na vnitřní povrch bazénu se vztahuje na
unikání vody v důsledku vadného materiálu zahrnující praskliny, bubliny,
oprýskávání a delaminaci na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního
majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

Kryt - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci krytu
Castcore® v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu tří let. Tato záruka
se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje
díly nezbytné pro opravu. (Normální opotřebení není do záruky zahrnuto a
pokud se kryt používá dohromady se zvedákem, poškození švu krytu bude
považováno za normální opotřebení)

Onzen TM systém - záruka 2 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný
OnzenTM systém v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu dvou let
vyjma elektrod. Na elektrody se poskytuje záruka 30 dní na vadu materiálu
a zpracování. Elektrody jsou spotřební materiál a je potřeba je pravidelně
měnit, podobně jako je třeba měnit filtry. Systémy Onzen, které byly
nainstalovány mimo výrobní závod avšak autorizovaných technikem Arctic
Spas budou mít dva roky záruku na materiál nikoliv na práci. Tato záruka všal
v žádném případě nebude delší než je záruka na samotnou vířivku. Procesní
řízení při reklamaci si může vyžadovat přímý kontakt výrobce se zákazníkem
přes e-mail nebo telefonem. Je zodpovědnost dealera dodat tyto kontaktní
informace. Záruka může být uznána jen v případě, že vířivka je provozována
s úrovní soli ve vodě mezi 2000 – 2500 ppm. Porucha různých systémů
nesouvisejících se systémem Onzen způsobená únikem vody z čerpadel
se zvláště do záruky nezahrnuje. Například čerpadla, gufera čerpadel,
trysky, ohřev. Kvalita vody ve vířivce a jakékoliv poruchy z důvodu chemicky
nestabilní vody nejsou zahrnuta do této záruky. Záruční opravy musí být
provedeny autorizovaným dealerem. Onzen system není plně automatický
systém. Je navržen pro minimalizování potřeby údržby vody při běžném
zatížení vířivky, potřebuje však podpůrné chlorování a vyvážení stability vody.
Zákazník je zodpovědný za bezpečnou vodu a její chemickou rovnováhu.
Onzen system musí být provozován se solí Arctic Spas – salt blend,
speciálně navrženou pro ochranu komponentů vířivky. Použití alternativních
typů solí může poškodit komponenty a může být odhaleno techniky a bude
vyloučeno ze záruky.

Záruka může být uznána jen v případě, že vířivka je provozována s úrovní soli
ve vodě jen mezi 2000 – 2500 ppm. Porucha různých systémů nesouvisejících
se systémem Spa Boy způsobená únikem vody z čerpadel se zvláště do
záruky nezahrnuje. Například čerpadla, gufera čerpadel, trysky, ohřev. Kvalita
vody ve vířivce a jakékoliv poruchy z důvodu chemicky nestabilní vody nejsou
zahrnuta do této záruky.

Aquatremor® ~ záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný
zvukový systém Aquatremor® Bluetooth na nefunkčnost v důsledku vady
materiálu či zpracování po dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního
majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro
opravu. Záruku na iPod a vodotěsné pouzdro drží jejich výrobce. Záruční
doba na vysouvací reproduktory Aquatremor Deluxe v důsledku vad
materiálu či zpracování je jeden rok.

WetTunesTM ~záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný
zvukový systém WettunesTM Bluetooth na nefunkčnost v důsledku vady
materiálu či zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje
na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci
nezbytnou pro opravu. Záruku na iPod a vodotěsné pouzdro drží jejich
výrobce. Záruční doba na vysouvací reproduktory Aquatremor Deluxe v
důsledku vad materiálu či zpracování je jeden rok.

Forever Floor®~záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® na podlahu Forever Floor® se vztahuje
na hnilobu a strukturální praskliny po dobu pěti let. Tato záruka se vztahuje
na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci
nezbytnou pro opravu.

PODROBNÁ ZÁRUKA NA ČERPADLA

Na poruchu čerpadla způsobenou vadou materiálu nebo vadným dílem
se záruka uplatňuje. Těsnění hřídele čerpadla je kryto zárukou. Záruka se
nevztahuje na další poškození vyplývající ze zanedbané netěsnosti těsnění
hřídele, jako např. zadření ložiska, poškození příruby, porucha spínače
spouštění, porucha oběžného kola, porucha kondenzátoru a dalších
komponent. Odpovědností zákazníka je nahlásit netěsnost těsnění hřídele
dříve, než dojde k dalším poškozením. Jakákoliv porucha komponentu
čerpadla vyplývající z vady materiálu je kryta zárukou a poškozený díl bude v
rámci záruky vyměněn. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo výměny
dílu čerpadla před výměnou čerpadla celého. Na zvuk pocházející z vibrací
čerpadla při normálním chodu se záruka nevztahuje.

PROVÁDĚNÍ

Potřebujete-li opravit bazén v důsledku závady nebo poruchy v souladu
s touto rozšířenou zárukou, kontaktujte co nejdříve Vašeho dealera Arctic
Spas a přijměte veškerá přiměřená opatření, aby nedocházelo k dalšímu
poškozování bazénu. Na základě dokladu o koupi opraví v souladu
podmínkami uvedenými v této rozšířené záruce zástupce společnosti Arctic
Spas® nebo určený servisní zástupce závadu bazénu. Schválené reklamace
musí být vyřešeny do 60-ti dnů, všechny existující nároky zanikají po uplynutí
záruky. * Vezměte prosím na vědomí, že úniky vody z převlečených matic
jsou uživatelsky opravitelné a jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky.
Škody vzniklé v důsledku takovéhoto úniku vody jsou výslovně vyloučeny z
omezené záruky. Po dobu pěti let od původního data doručení nebo šesti let
od data výroby, podle toho, co nastane dříve, nebude zákazníkovi účtován
žádný poplatek za práci - zvláště se to týká vad materiálu a zpracování
Spa Boy - záruka 5 let
zařízení, instalatérských součástí, vnitřního povrchu bazénu nebo jeho
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem
konstrukce v souladu s podmínkami této rozšířené záruky. Cestovní náklady
nainstalovaný systém Spa Boy v důsledku vad materiálu a zpracování
jsou odpovědností zákazníka. Služby a/nebo cestovní náklady jsou zahrnuty
na dobu pěti let od doby dodání vyjma elektrod systému. Na elektrody
do záruky prvních 30 dnů vlastnictví a do maximální vzdálenosti 100 km
se poskytuje záruka 30 dní na vadu materiálu a zpracování. Elektrody
od obchodního zastoupení nebo určeného servisního střediska. Pokud
jsou spotřební materiál a je potřeba je jednou ročně měnit. Záruka
zahrnuje náhradní díly a práci technika na místě. Kvalita vody ve vířivce společnost Arctic Spas® stanoví, že oprava závady bazénu v souladu se
a jakékoliv poruchy z důvodu chemicky nestabilní vody nejsou zahrnuta zárukou není proveditelná, vyhrazuje si právo provést výměnu bazénu za
náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní ceně vadného
do této záruky. Záruční opravy musí být provedeny autorizovaným
bazénu. Výměna bazénu se provádí pouze na uvážení společnosti Arctic
dealerem. Systémy Spa Boy, které byly nainstalovány mimo výrobní
Spas®. Přiměřené náklady na demontáž vadného bazénu a dodávku a
závod avšak autorizovaných technikem Arctic Spas budou mít pět let
záruku na materiál nikoliv na práci. Tato záruka však v žádném případě montáž nového bazénu uhradí majitel bazénu. Náklady na přepravu uhradí
nejbližší distribuční centrum společnosti Arctic Spas®.
nebude delší než je záruka na samotnou vířivku.
Spa Boz není zcela automatický systém a je nastaven pro obvyklý
způsob využití vířivky. Zákazník je zodpovědný za bezpečnou vodu a
její chemickou rovnováhu. Spa Boy system musí být provozován se solí
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ztrácí záruka. Seznam schválené chemie můžete najít na arcticspas.
com. Instalací výrobcem neschváleného systému se slanou vodou
ztrácíte záruku vztahující se na díly typu těsnění hřídele, kovové části,
trysky a jiné. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv
příslušenstvím a vybavením připojeným k vířivce, jako jsou například
altánky, zvedáky krytu, cedrové doplňky. Záruka se nevztahuje
na všechna příslušenství a dodatečné komponenty, které nejsou
instalovány při výrobě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození
nebo selhání v důsledku nesprávné přípravy na zimní období. Záruka
se nevztahuje na poškození opěrek hlavy hlášené po datu instalace.
Opěrky mají být odstraněny z vířivky, pokud není používána. Onzen
a Spa Boy jsou jediné výrobcem schválené systémy slané vody. Na
jakékoliv poškození vyplývající z používání zvedacích mechanizmů
krytu se záruka nevztahuje. Elektrody systémů Onzen a Spa Boy
jsou považovány za uživatelsky opravitelné součásti, výměna je v
kompetenci zákazníka.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky se vztahují pouze na prvního majitele bazénu,
pokud byl bazén nakoupen u autorizovaného dealera Arctic Spas a byl
instalován uvnitř hranic země, kde byl zakoupen. Veškeré tyto záruky končí
převodem vlastnických práv na bazén z prvního majitele nebo pokud
bazén opustí zemi nákupu. Tato záruka platí pouze v servisní oblasti,
kde byl bazén původně nainstalován. Omezená záruka se nevztahuje na
cestovní náklady vzniklé při opravě nebo náklady na přepravu stanovené
Vaším oprávněným dealerem nebo servisním zástupcem. Veškeré opravy
v souladu s touto omezenou zárukou musí být provedeny oprávněným
dealerem nebo společností Arctic Spas®. Záruka se nevztahuje na žádné
náklady na opravy provedené subjektem, který není oprávněným technikem
společností Arctic Spas®. Při řešení oprav musí zákazník kontaktovat
oprávněného dealera ve své oblasti. Pokud musí být bazén nebo jeho
součást dopravena do distribučního centra společnosti Arctic Spas®,
veškeré náklady na přepravu hradí majitel bazénu. Ve všech případech má
Arctic Spas® výhradní odpovědnost za určení příčiny a povahy poruchy
bazénu a toto určení by mělo být konečné.

Veškeré zde uvedené záruky zanikají, pokud byl bazén pozměněn
(zahrnujíce veškeré příslušenství), nesprávně používán nebo byla
provedena oprava bazénu subjektem, který není oprávněným dealerem
společnosti Arctic Spas®. Změnami se rozumí jakékoli změny
součástí, výměna součástí nebo přidání součástí bez písemného
souhlasu společnosti Arctic Spas®. Nesprávným používáním se
rozumí škody způsobené neopatrnou manipulací, nesprávným nebo
neodsouhlaseným elektrickým zapojením, provozováním bazénu,
které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze
dodávanému s bazénem, dále nesprávnými postupy při spouštění
nebo provozem nasucho, používáním bazénu nebo jakékoli jeho
součásti k jinému účelu, než pro který byly navrženy, poškozením
způsobeným nesprávným chemickým složením (včetně poškození
komponentů vířivky způsobené usazováním vodního kamene), ledem
v bazénu, přehřátím bazénu nebo vody v bazénu nebo poškozením
povrchu bazénu způsobeném ponecháním nerozpuštěných sanitačních
chemikálií na něm nebo pokud je bazén používán komerčně. Do záruky
nespadá poškození krytu od chemie nebo změna barvy krytu. Také
sem nespadá nasákání vlhkosti u krytů nebo jakékoliv poškození v
důsledku nasákání vlhkosti u krytu a jakékoliv poškození vyplývající
z nesprávného používání krytu. Jakékoli poškození způsobené
přemísťováním bazénu nebo nesprávnou instalací (zahrnuje i
nesprávně připravené podloží) je považováno za nesprávné použití.
Jakékoli poškození materiálu nebo zpracování kabinetu bazénu během
přepravy nebo manipulace se výslovně z omezené záruky vylučuje.
Celoroční bazény All Weather Pool musí být umístěny na betonový
podklad nebo na správně navrženou terasu.
Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za potíže způsobené
nesprávnou elektroinstalací, dodávkou elektřiny, poruch zařízení a/
nebo jejich slabého výkonu z důvodů vysokého nebo nízkého napětí
mimo provozní veličiny. Společnost Arctic Spas nenese odpovědnost
za software a produktový upgrade po celou dobu životnosti bazénu.
Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za aktualizaci software
a rozšíření produktu po celou dobu jeho životnosti.
Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky následující
případy: vlivy přírody, mimo jiné včetně škody způsobené bleskem,
bouří, záplavou, mrazem, ohněm a jiné vlivy přírody. Jakýkoliv bazén
instalovaný pro komerční účely. Jakákoliv závada vzniklá nesprávným
používáním krytu nebo poničení povrchu skořepiny necháním
vířivky bez krytu. Ponecháním vířivky na přímém UV záření bez krytu
může vytvořit takové teplo, že dojde k poruše akrylového povrchu
skořepiny, deformaci plastových částí, některé armatury mohou přestat
těsnit nebo ve výsledku přestat pracovat úplně. Na tyto případy se
nevztahuje záruka. Jakmile není vířivka používána musí být na ní kryt.

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za škodu způsobenou
provozem bazénu nebo za další vedlejší nebo následné náklady
nebo škody, které plynou např. z demontáže stálé terasy, prosklené
místnosti, altánu nebo jiného zařízení, cenu jeřábu nebo jakékoli jiné
náklady spojené se zpřístupněním vířivky za účelem servisu či výměny.
Společnost Arctic Spas® nenese zodpovědnost za ztrátu vody, filtrů
ani chemikálií. Za žádných okolností nenese společnost Arctic Spas®
ani žádný z jejich zástupců odpovědnost za zranění osob nebo za
škodu na majetku vzniklou v jakékoli spojitosti s bazénem. Záruky
společnosti Arctic Spas® jsou omezeny pouze do výše částky přijaté
společností Arctic Spas® ve spojitosti s prodejem bazénu.

CELKOVÁ ZÁRUKA

Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou poskytnutou
společností Arctic Spas® zákazníkovi a jsou v rozsahu povoleném
zákonem. Povinnost registrovat se (do 30-ti dnů od dodání bazénu) je
výlučně záležitostí zákazníka a je nutnou podmínkou platnosti záruk.
(Více informací naleznete na „Registračním listu“ nebo se registrujte
na www.arcticspas.com). Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje
veškeré záruky udělené zákazníkovi výslovně nebo nevýslovně psaným
nebo zvykovým právem, které je nadřazeno nebo je ve sporu s zde
uvedenými zárukami. Podmínkou veškerých zde uvedených záruk
je, aby bylo společnosti Arctic Spas® zasláno písemné oznámení o
uplatnění nároku do deseti dní od zjištění závady. Toto oznámení musí
být doloženo originálem dokladu o koupi bazénu s uvedením data
nákupu. Pokud nebude toto oznámení včetně veškerých nezbytných
dokumentů dodáno, veškeré zde uvedené záruky se ruší. Všechny
záruky musí být vyřešeny v záruční době. Společnost Arctic Spas® si
vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit komponenty nebo materiál dle
svého uvážení. V určitých případech mohou být vyžádány fotografie,
aby bylo možno lépe rozhodnout o záruce. Pokud nemůže oprávněný
dealer společnosti Arctic Spas® zákazníkovi dodat součásti nebo
poskytnout uspokojivý servis, tato skutečnost musí být okamžitě
oznámena servisnímu oddělení zástupce, kde byl bazén zakoupen, a
společnosti Arctic Spas®.
Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky po datu doručení
rozštěpení, blednutí a deformaci cedrového kabinetu. Jakékoliv
poškození cedrového kabinetu způsobené manipulací je vyloučeno
z této záruky. Tato záruka se nevztahuje na práci při pomoci/řešení
problémů s připojením WiFi / Bluetooth, inicializaci a připojení onSpa®
App a ostatní záležitosti s chytrými telefony spojenými nebo pomoc s
připojením všech těchto zařízení.

Na škrábance a mikrotrhliny na povrchu skořepiny nahlášené po
datu instalace se záruka nevztahuje. Mikrotrhliny jsou definovány
jako oblast malých lesklých linek viditelných na povrchu některých
termoplastů. Tento jev, i když vzácně, se vyskytuje u mnoha typů
plastových materiálů. Povrch tepelně formovaného akrylátu vířivky není
proti tomuto jevu imunní.
Poškození vzniklá používáním neschválené vodní chemie jako
je například tri-chlor, kyseliny, chlornan vápenatý, chlornan
sodný, peroxidy, jakákoliv dezinfekční chemie, která může zůstat
nerozpuštěná na povrchu vířivky. Jakákoliv a všechna sanitační zařízení
musí být před instalací ve Vaší vířivce schválena výrobcem, jinak se
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PRŮVODCE WEBOVÉHO
PŘIPOJENÍ A ONSPA
1 Průvodce webového připojení a onSpa

Tento průvodce sdělí uživateli veškeré informace jak připojit vířivku Arctic do jeho domácí sítě a jak server My Arctic
Spa umožní uživateli přístup ke všem výhodam, kterými vířivka Arctic disponuje.
Kompletní proces připojení zahrnuje tyto tři kroky::
1. Nainstalování volně stažitelné aplikace Arctic Spas App do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. K nalezení např.
v App Store.
2. Připojení vířivky do vaší domácí počítačové sítě pomocí buďto síťových adaptérů (EoP - Ethernet over Power),
nebo WiFi extenderu, nebo pomocí LAN kabelu. Toto připojení vám umožní využívat funkce onSpa lokálně pomocí
mobilního zařízení, tedy v rámci dosahu WiFi signálu vaší domácí sítě.
3. Spojení vířivky se serverem My Arctic Spa skrze webové rozhraní, které lze aktivovat zřízením uživatelského účtu
zdarma na stránce myarcticspa.com a následné registraci vířivky v rámci zřízeného účtu. Jakmile je účet zřízen a
vířivka registrována, můžete ji ovládat pomocí mobilního zařízení nebo počítače odkudkoliv, kde je internetové
připojení.
Poznámka: Pokud vaše vířivka není vybavena možností připojení do sítě, prosím kontaktujte prodejce vířivek
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Průvodce webového připojení a onSpa

1.1 Arctic Spas App?
Aplikace onSpa vám umožní vzdáleně řídit vaši vířivku.
Pomocí ní můžete:
• Spouštět čerpadla, vzduchovač(e), světla, mlhu, SpaBoy Boost.
• Kontrolovat a nastavovat teplotu vody, filtraci, ozon, onzen, spaboy.
• Nastavit a aktivovat režim úspory energie, zjistit detailně spotřebu energie.
• Přehrávat hudbu.
• Zamknout displej vířivky.
• Přístupovat k uživatelským manuálům, kartám rychlého nastavení a mnohem více.
• Využít nové vlastnosti, které budou přidány.

1.1.1 Stažení aplikace
Běžte na váš App Store nebo Obchod Play a nainstalujte si volně stažitelnou aplikaci Arctic Spas.
Dostupné pro:
· zařízení Apple
· zařízení Android
Aplikace má i DEMO mód, který vám umožní si aplikaci prohlédnout před samotným připojením vířivky.

1.2 Co je to onSpa?
Je to nejmodernější řídicí systém pro vířivky na trhu.
Jakýkoliv mobil, tablet či PC s touto aplikací může ovládat vířivku Arctic.

1.3 Co je to Web Connect?
Možnost přímého webového rozhraní je nejambicióznější část systému onSpa, vířivek vybavených řídicí jednotkou
EcoPack. To umožňuje uživateli se připojit k vířivce kdekoliv, kde je internetové připojení a pohodlně pomocí
mobilních zařízení nebo PC kontrolovat a nastavovat všechny důležité funkce vířivky. Připojit se tak můžete buďto
pomocí Cloudu, WiFi, nebo stránky myarcticspa.com.
Poznámka: Předem je nutno míti vířivku připojenou do vaší domácí sítě pomocí některého z těchto připojení:
EoP, WiFi, kabel.
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1.4 Jaké jsou výhody webového připojení?
A) Nastavování základních funkcí vířivky jako jsou:
1. Zapínání a vypínání čerpadel.
2. Zjištění aktuálního stavu ohřevu vody, filtračních cyklů a režimu úspory energie.
3. Zjištění teploty vody a jejího nastavení.
4. Pouštění světel a změna barevného spektra.
B) Nastavování vyšších funkcí jako jsou:
1. Nastavení frekvence a doby trvání filtračních cyklů.
2. Nastavení systému Peak Ozone.
3. Nastavení systému Onzen.
4. Nastavení režimu úspory energie.
5. Přehled o spotřebě elektrické energie.
6. Přehled o chemických parametrech u systému SpaBoy.
C) Přístup k materiálům jako jsou:
1. Uživatelský manuál k vířivce.
2. Uživatelský manuál k systému Onzen.
3. Uživatelský manuál k systému SpaBoy.
4. Řešení problémů, katalogy produktů, a Quick Reference Cards (QRC).

1.5 Co je to EoP (Ethernet over Power)
Jedná se o dvě elektrická zařízení, které využijí napájecí elektrický kabel vířivky pro přenos dat mezi sebou a zajistí tak
internetové připojení aniž by se musel přitáhnout k vířivce datový kabel.

1.6 Co je WiFi extender - prodlužovač?
Jedná se o WiFi zařízení, které prodlouží dosah vaší WiFi sítě.

1.7 Co znamená připojení do sítě pomocí kabelu LAN?
Jedná se klasický ethernetový kabel, který se přímo zapojí do konektoru RJ45 nacházející se na řídicí desce vířivky.
Kabel tak přímo propojí váš router s vířivkou. Pokud teprve budujete elektrické připojení k vířivce, je vhodné k
silovému kabelu současně přidat i ethernetový kabel. Takto získáte nejlepší metodu připojení vířivky do domácí sítě.

1.8 Co je to myarcticspa.com
Myarcticspa.com je server zajišťující webový přístup a funkce onSpa. Je to systém speciálně vytvořený pro majitele
vířivek Arctic Spas a je součástí poprodejní podpory.
Tento server umožňuje nalogovat se do systému a ovládat svoji vířivku kdekoliv, kde je internetové připojení a
pomocí mobilních zařízení nebo PC pohodlně zjistit stav své vířivky nebo změnit její nastavení.
Adresa serveru je: www.myarcticspa.com
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1.9 Jak onSpa a Web Connect fungují?
Následující diagram ukazuje jak:
• onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí Ethernet over Power (EoP).
• onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí WiFi extenderu
• onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí ethernetového kabelu zapojeného přímo do
konektoru RJ45 na straně vířivky a druhý konec kabelu přímo do routeru umístěného v domě.
• onSpa propojí vaše mobilní zařízení / počítač s vířivkou (EcoPak) pomocí Ethernet over Power (EoP), nacházíte-li se
kdekoliv na světě s přístupem k internetu.
• onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí WiFi extenderu, nacházíte-li se kdekoliv na světě s
přístupem k internetu.
• onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí ethernetového kabelu zapojeného přímo do
konektoru RJ45 na straně vířivky a druhý konec kabelu přímo do routeru umístěného v domě, nacházíte-li se
kdekoliv na světě s přístupem k internetu.
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The following diagram reflects onSpa interface through a EoP.
Následující diagram ukazuje zapojení vířivky do sítě pomocí modulů EoP.
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1.9.2

onSpa Interface Through WIFI Extender
1.9.2
onSpa pojení pomocí WiFi extenderu
The following diagram reflects onSpa interface through a WIFI Extender
Následující diagram ukazuje zapojení vířivky do sítě pomocí WiFi extenderu (prodlužovače).
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1.9.4 Internetové
Web Connect spojení
Interfacepomocí
ThroughEoP
EoP

1.9.4

The following diagram reflects onSpa interface with Web Connect through EoP.
Následující diagram ukazuje onSpa internetové spojeni pomocí EoP.
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The following diagram reflects onSpa interface with Web Connect through WIFI
Extender.
Následující diagram ukazuje onSpa internetové spojeni pomocí WiFi extenderu - prodlužovače.
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1.10 onSpa příručka rychlého nastavení
How
to Connect
Your
Spa Topři
Your
HomeonSpa
Network
With
1.10.1
Graf rychlého
nastavení
připojení
pomocí
EoP EoP
Quick
Reference
Následující diagram zobrazuje postup
jak připojit
vířivku do sítěGuide
pomocí modulů EoP.
Dersom spabadet ditt ble bestilt med EoP, vil en EoP
modul bli tilkoblet til hovedkortet & prosessorkortet i
spabadets koblingsskap. LLP vil bli fabrikkinnstilt til
Dynamisk. Innstill for å ha en Dynamisk Internett
Protokoll (IP) adresse.

Følgende instruerende video-lenke
kan også hjelpe deg i prosessen:
http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/
How-to-connect-your-spa-with-ethernet-over-power/

Koble til den andre EoP modulen du mottok sammen
med spabadet inn i et elektrisk koblingspunkt ved
siden av din hjemmeruter.

Sjekk om STRØM-lyset er
belyst på EoP modulen ved
siden av ruteren din.

NEI

Forsikre at strømmen ved
strømpunktet er på/aktivt og at EoP
modulen er skikkelig koblet.

Dersom strøm-lyset ikke er belyst, må
det være en feil ved EoP. Erstatt EoP
modulen.

JA
Koble til EoP modulen til din hjemmeruter ved å bruke
den vedlagte Ethernet-kabelen. Den ene enden av
kabelen kobles inn i RJ45 på EoP modulen og den
andre enden kobles inn i RJ45 på hjemmeruteren.

Sjekk om ETHERNET-lyset er belyst
på EoP modulen ved siden av
ruteren din.

Omstart spabadets bryter
(Skru av og på strømmen)

Har du en IP adresse?
Gi spabadet 3-4 minutter for å omstarte.

NEI

Sjekk om HJEM-lyset er belyst på
EoP modulen ved siden av ruteren
din.

Prøv forskjellige:

NEI

JA

• Ethernet kabler, begge ender.

De to EoP modulene kommuniserer med hverandre. Gå inn
på LLP innstillinger, skroll ned for å se om spabadet har
mottatt en IP adresse fra hjemmeruteren. Merk: .100
eller .0 er falske, alle andre tall er ok.

• Prosessorkort

Har du en IP adresse?

JA NEI
Sjekk hjemmeruterens
brannvegginnstillinger for begrensninger.
Ruteren kan være innstilt til å blokkere
enheter som "skanner" nettverket.

NEI Blokkert?

Prøv å koble til
spabadet med en
annen enhet.

Har du en IP adresse?

JA
OÅpne Arctic Spas appen på din enhet, for
eksempel på en smarttelefon eller et nettbrett. .

JA

NEI

Tilkoblet?

JA

Er HJEM-lyset belyst?

JA

NEI
• Fjern EoP modulen fra innsiden av
koblingsskapet, trekk av ledningen på
modulen.
• Deretter koble til EoP modulen inn i
et strømpunkt i huset for å se om du
kan få de to EoP modulene til å
kommunisere, HJEM-lyset er belyst.

JA
Det kan hende at signalet ikke kommer
gjennom GFCI bryteren, spabadets kretsbryter.
For å sjekke dette, trekk en forlengingsledning
fra et strømuttak i huset eller fra hagen til
spabadet og koble til spabadet. EoP modulen
kobles til forlengelsesledningen og koble til
ethernet kabelen på nytt. Dette for å forsikre at
den andre ended fremdeles er koblet til RJ45 på
prosessorkortet. Dersom HJEM-lyset er belyst
kan du:
• Erstatte GFCI bryteren.

NEI

Du kan enten:
• Omplassere hjemmeruteren ved
siden av strømpunktet hvor EoP modulen
fikk kontakt, HJEM-lyset er belyst.
• Bruke en lang kabel for å koble
hjemmeruteren til den nye lokalisasjonen
til EoP modulen.
• Forsøke å flytte EoP modulens
strømledning på innsiden av
koblingsskapet til en annen
strømforsyningslinje på hovedkortet.

Forsøk å pare de to EoP modulene ved å
bruke PARINGs knappen på EoP modulen.
Dersom du ikke får de to EoP modulene til å
kommunisere, HJEM-lyset er belyst.
Du har kanskje:
• En ødelagt EoP modul.
• Et annet EoP system i hjemmet ditt som
forstyrrer signalet.Du må kanskje gjøre
følgende:
• Erstatte EoP modulene.
• Fjerne EoP modulene og installere en
WiFi forlenger. Se flytskjema om Hvordam
Koble Ditt Spabad til Ditt Hjemmenettverk
med WiFi Forlenger QRC.

Fjerne EoP modulen og installere en
• WiFi forlenger. Se flytskjema om
Hvordan Koble Ditt Spabad Til Ditt
Hjemmenettverk med WiFi Forlenger
QRC.

JA
Tilkoblet?

Forsøk å flytt EoP modulen til et annet
strømpunkt i huset ditt.

Er HJEM-lyset belyst?

Koble til spabadet ved å bruke en LAN
knapp på appen.
Mer: Det kan ta opp til 6-8 timer før
appen finner Spabadet på ditt
hjemmenettverk, dersom det trengs
kan du trykke på omkoblings knappen.

Fjern blokkering
fra
ruterinnstillingene.

Koble til spabadet ved å bruke LAN knappen i
appen. Merk: Det kan ta opp til 6-8 timer før
appen finner spabadet på hjemmenettverket,
dersom det trengs kan du trykke på
omkoblings knappen.

• Erstatt kabelen
• Også kontroller om ruterens lys blinker ved
ethernet-kabelens tilkoblingspunkt. Du må
kanskje omstarte strømmen på ruteren.

JA

JA

NEI

NEI

Dersom ETHERNET-lyset ikke er belyst, må
det være en feil ved ethernet-kabelen:

Forsikre deg om at: Ethernetkabelen er skikkelig koblet inn i EoP
modulen og ruteren. Det kan være
du må koble fra, for å så koble til
igjen i RJ45 på både EoP modulen
og ruteren.

Spabadet er nå tilbokblet ditt hjemmenettverk
og du kan kontrollere spabadet ditt i appen.

NEI
Ring din lokale forhandler for hjelp.

Gå på nettsiden myarcticspas.com for å lage en
bruker til, og for å registrere, ditt spabad. Se
flytskjema om Hvordan Koble Ditt Spabad Til Myarctic
Spas Server.
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1.10.2
rychlého
nastavení
při připojení
onSpa pomocí
WiFiExtender
extenderu
How
to Graf
Connect
Your
Spa To Your
Home Network
With WIFI
Následující diagram zobrazuje postupQuick
jak připojit Reference
vířivku do sítě pomocí
WiFi prodlužovače.
Guide

Følgende Instruerende Video-lenke kan
også veilede deg i prosessen:
http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/ howto-connect-with-a-tenda-wifi-extender/

Dersom spabadet ditt ble bestilt med en WiFi forlenger, vil WiFi
forlengeren bli koblet til hovedkortet og prosessorkortet i koblingsskapet
til spabadet ditt, og ditt spabads LLP innstillinger vil bli fabrikkinnstilte til
Dynamisk. Innstill for å få en Dynamisk Internett Protokoll (IP) adresse.

Se videon som demonstrerer Hvordan Koble Din Tenda Trådløse RekkeviddeForlenger til Ditt Hjemmenettverk (WiFi forlenger som kom med spabadet)

Følg instruksjonene i videoen, koble til WiFi forlengeren til ditt
hjemmenettverk.

Gå til innstillinger/WiFi ved å bruke en smarttelefon eller et nettbrett.
Koblte til Tenda _XXXXX (Åpen)

JA
NEI

Prøv en annen
WiFi forlenger.

Fjern koblingsskapets deksel, lokaliser WiFi
forlengeren. Sjekk og bekreft at WiFi forlengerens
strøm-lys er belyst. Dersom det ikke er belyst, forsikre
deg om at strømkabelen er riktig installert.

Belyst?

• Skroll gjenom LLP innstillingene ved å trykke på
FILTER-knappen. Hver gang du trykker på filterknappen forflytter du deg til den neste LLp
innstillingen, skroll gjennom til det står IP på
skjermen.
• St eller dy vil vises på skjermen. Dersom det står
St på skjermen trykk på Opp pilen for å endre til
Dynamisk.
• Trykk på FILTER-knappen igjen for å se
spabadets IP adresse på skjermen (siste Octec
burde vise).
• Fortsett å trykke på FILTER-knapppen helt til du
har gått ut av LLP innstillingene. Koblingsskapet vil
lagre endringene.

NEI

Ser du WiFi forlengeren?

JA
Få tilgang til spabadets LLP gjennom
kontrollpanelet ved å holde inne FILTERknappen helt til LLP vises på skjermen.

Skroll gjennom Spabadets LLP program
og sjekk spabadets IP adresse.

JA

Blokkert?

Prøv å kobble til
spabadet med en
annen enhet.

• Strøm-lyset på WiFi forlengeren er belyst.
• Ethernet kabelen er koblet til RJ45 på WiFi
forlengeren og lyset er belyst.
• Ethernet kabelen er koblet til RJ45 på
prosessorkortet og lyset direkte under RJ45 er
belyst.

JA

Åpne Arctic Spas app på din enhet, enten
smarttelefon eller nettbrett.

NEI

Koblet til spabadet ved å bruke LAN
knappen i appen. Merk: Det kan ta
opp til 6-8 timer for appen å finne
spabadet på ditt hjemmenettverk,
dersom det trengs kan du fortsette å
trykke på omkoblings knappen.

Fjern blokkering på
ruterinnstilling.

Koble til spabadet ved å bruke LAN knappen i
appen. Merk: Det kan ta opp til 6-8 timer før appen
finner spabadet på hjemmenettverket, dersom det er
nødvendig kan du fortsette å trykke på omkoblings
knappen.

NEI
Tilkoblet?

JA
Tilkoblet?

NEI

Fjern Spabadets koblingsskap-deksel, lokaliser
WiFi forlengeren. Sjekk og bekreft:

Sjekk hjemmeruter brannvegginnstillinger for
begrensninger. Ruteren kan være innstilt til å blokkere
enheter som "skanner" nettverket.

NEI

Har du en IP adresse?

JA

Ditt spabad er nå tilkoblet ditt hjemmenettverk. Du
kan nå kontrollere spabadet ditt gjennom appen.

Er alle lyst belyst?

Dersom WiFi lyset er oransje, kan
hjemmenettverks signalet være svakt. Prøv
følgende:
• Omplasser WiFi forlengeren.
• Omplasser Hjemmeruteren. Merk:
Dersom følgende ikke fikser
problemet, ta kontakt med din
lokale forhandler for hjelp.

JA

Prøv følgende, en om gangen, i vist
rekkefølge:
• Forskjellig ethernet kabel.
• Omstart WiFi forlengeren ved å holde
inne den fabrikkinnstilte omstartsknappen i
10 sekunder med en penn.
• Ny WiFi forlenger.
• Nytt prosessorkort.
Merk: Dersom følgende ikke
fikser problemet, ta kontakt
med din lokale forhandler for
hjelp.

NEI
Kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Gå til nettsiden myarcticspas.com for å opprette en
konto til, og for å registrere, ditt spabad. Se
flytskjema om Hvordan Koble Ditt Spabad til Myarctic
Spas Server.
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1.10.3 Graf rychlého nastavení při připojení pomocí kabelu LAN

How to Connect Your Spa To Your Home Network With LAN Cable
Následující diagram zobrazuje postup jak připojit vířivku do sítě přímo pomocí ethernetového kabelu vedeného
z routeru do vířivky.
Quick Reference Guide
Følgende Instruerende Video-lenke
kan hjelpe deg i prosessen:
http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/
how-to-connect-with-direct-ethernet-connection/

Skaff deg en LAN kabel med RJ45 plugger som passer
i begge endene. Pass på at den er lang nok til å nå
din hjemmeruter til RJ45 på prosessorkortet, som er
montert på hovedkortet i koblingsskapet til spabadet.

Er spabadet ditt utstyr med EoP modul eller
WiFi forlenger?

Dersom det er hensiktsmessig:
• Koble fra EoP modulen fra hovedkortet, koble fra ethernet kabelen fra prosessorkortet, og fjern EoP modulen fra
koblingsskapet, eller.

JA

• Koble fra WiFi forlengeren fra hovedkortet, koble fra ethernet kabelen fra prosessorkortet og fjern WiFi forlengeren fra
spakabinettet.

NEI

• Skroll gjennom LLP innstillingene ved å trykke på FILTERknappen, hver gang du trykker på filter-knappen forflytter
du deg til neste LLP innstilling. Skroll gjennom til LLP vises
på skjermen.

Koble til ethernet kabelen, den ene enden kobles
til RJ45 på prosessorkortet, og den andre enden
kobles til RJ45 på hjemmeruteren.

• St eller dy vil vises på skjermen, dersom st vises på
skjermen trykk på Opp pilen for å endre til dy Dynamisk.
Få tilgang til LLP programmeringen
gjennom kontrollpanelet ved å holde inne
FILTER-knappen helt til LLp vises på
skjermen.

Skroll gjennom spabadets LLP program, sjekk
spabadets IP adresse.

Har du en IP adresse?
Gi spabadet 3-4 minutter slik det kan omstartes.
Merk: .100 eller .0 er falske, alle andre tall er ok.

NEI

• Trykk på FILTER-knappen igjen for å vise spabadets IP
adresse (siste Octec burde vise).
• Fortsett å trykke på FILTER-knappen helt til du har gått ut
av LLP innstillingene. Hovedkortet vil lagre innstillingene.
Få tilgang til spabadets LLP gjennom kontrollpanelet
ved å holde inne FILTER-knappen helt til LLP vises på
skjermen.

Omstart spabadets bryter (Skru av
og på kretsbryteren til spabadet).

JA
Åpne Arctic Spas appen på enheten din, enten en
smarttelefon eller et nettbrett.

Skroll gjennom LLP innstillingene ved å trykke på FILTERknappen, hver gang du trykker forflytter du deg til neste LLP
innstilling. Skroll gjennom helt til det står IP på skjermen.

Prøv å koble til spabadet med en
annen enhet.

Koble til spabadet ved å bruke LAN
knappen i appen. Merk: Det kan ta opp
til 6-8 timer for appen å finne
spabadet ditt på hjemmenettverket,
dersom det er nødvendig kan du
fortsette å trykke på omkoblings
knappen.

• Bekreft at IP er innstilt på dy.
• Trykk på FILTER-knappen igjen for å vise spabadets IP
adresse (siste Octec). Merk: .100 eller .0 er falske, alle andre
tall er ok.

Fjern blokkering fra
ruterinnstillingene.

JA

• Fortsett å trykke på FILTER-knappen helt til du har gått ut av
LLP innstillingene. Hovedkortet vil lagre innstillingene.

NEI
Blokkert?

JA
Har du en IP adresse?

Tilkoblet?

JA
Ditt spabad er nå tilkoblet hjemmenettverket og du
kan kontrollere spabadet ditt gjennom appen.

Gå på nettsiden myarcticspas.com for å opprette en
bruker, og for å registrere, ditt spabad. Se flytskjema
om Hvordan Koble Ditt Spabad til Myarctic Spas
Server.

NEI

Sjekk hjemmeruterens
brannvegginnstillinger for begrensninger.
Ruteren kan være innstilt til å blokkere
enheter som "skanner" nettverket.

NEI
NEI

Sjekk at ETHERNET-lyset er belyst på prosessorkortet, se
rett under RJ45 porten.

JA
• Sjekk at porten på ruteren din ikke er
defekt.

Kontakt din lokale forhandler for hjelp.

• Prøv en annen ruterport.
• Prøv en annen ethernet kabel.
• Prøv en annen ruter.
• Prøv et annet prosessorkort.

1.11 Připojení vířivky do domácí sítě
Než se budete moci spojit s vířivkou pomocí mobilního zařízení, musíte vířivku nejprve připojit do domácí sítě a to
buď pomocí EoP, WiFi extenderu nebo kabelu.
Více kapitola 1.10 Příručka rychlého nastavení
• Kapitola 1.10.1 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí EoP.
• Kapitola 1.10.2 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí WiFI extenderu.
• Kapitola 1.10.3 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí kabelu LAN.
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Refer Section 1.10 onSpa Quick Reference Charts (QRC)
• Section: 1.9.1 onSpa QRC Through Ethernet Over Power (EoP) Flowchart.
• Section: 1.9.1 onSpa QRC Through Ethernet Over Power (EoP) Flowchart.
• Section 1.9.2 onSpa QRC Through WIFI Extender Flowchart.
• Section 1.9.2 onSpa QRC Through WIFI Extender Flowchart.
webového
připojení
a onSpa
• Section 1.9.3
onSpa QRC Through
LAN Cable Flowchart.
• Section 1.9.3 onSpa QRC Through LAN Cable Flowchart.

1.12 Low Level Programming (LLP) - přehled
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K tomu je potřeba si vytvořit zdarma účet na serveru myarcticspa.com a v tomto vašem účtu si vířivku registrovat.

44

1.13.1 Webové připojení - diagram

ow to Connect
Your Spa to the My Arctic Spas Server
Následující diagram ukazuje, jak vytvořit nový účet na serveru myarcticspa.com a následně si registrovat vířivku.
Po zkompletování
obou úkolů
bude onSpa skrze
Web Connect plně funkční.
Quick
Reference
Guide
Nye brukere må først opprette en ny brukerkonto på hjemmesiden myarcticspas.com.
For å få tilgang til My Arctic Spas Hjemmeside, sett inn følgende nettadresse i
nettleseren: www.myarcticspa.com

Følgende Instruksjons Video-lenke
kan også hjelpe deg i prosessen:
http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/
how-to-connect-arctic-spas-to-the-my-arctic-server/

For å opprette en ny brukerkonto, fullfør detaljene i registreringsboksen lokalisert til
høyre på hjemmesiden.
Merk: Forsikre deg om at passordet har minst 7 tegn.
Når dette er gjennomført, trykk på "klikk her for å registrere"- knappen på bunnen av
registreringsboksen for å få opp din nye brukerkonto. .

Når du er inne på din nye brukerkonto, fullfør all den nødvendige informasjonen deretter.
Når dette er gjennomført, trykk på registreringsknappen på bunnen av skjermen.
En pop-opp melding vil vise på skjermen, som forteller deg at du vil nå motta en
bekreftelsesmail innen få minutter for å fullføre registreringen.

Åpne mailen du fikk i fra donotreply@myarcticspa.com.
Fullfør registrasjonen ved å trykke på bekreftelseslinken.
(Confirm my MyArcticSpa.com account: link) Du vil nå bli henvist til
kontoaktiveringen på myarcticspas.com og bekreftelsen vil vises på skjermen.

Du kan nå logge inn for første gang.
Gjør følgende for å logge inn.

Trykk på innloggings lenken i bekreftelsesmeldingen på kontoaktiveringssiden, du vil da bli
henvist til innloggings siden.
Skriv inn brukernavn og passord i innloggingsboksen. (Username and Password) Når
dette er skrevet inn, trykk på logg inn rett under brukernavn og passord feltene. (Profile
and Preferences), Du vil bli henvist til profil- og preferanse siden, her kan du klikke på
lenken for å registrere detaljer til spabadet ditt.
Klikk på Register er Arctic Spa lenken i profil- og preferanse boksen for å starte
registreringen av spabadet. Du vil automatisk bli henvist til en registreringsside hvor du kan
registrere detaljene til spabadet ditt.

Trykk på søkknappen for å finne ditt spabad.
Bekreftelse av registreringen vil vises på skjermen, som forteller deg at du må trykke
på en knapp på spabadets kontrollpanel for å bekrefte registreringen.
Merk: Du har 3 minutter på deg fra du søkte opp spabadet ditt, ellers må du søke på
nytt.

MERK: Når du har logget inn for første gang og registrert
detaljene til ditt spabad på myarcticspas.com, må innlogging
skje fra hjemmesiden til myarcticspa.com.
Logg inn ved å skrive brukernavn og passord i feltene på øvre
side til høyre på hjemmesiden. Når dette er skrevet inn, trykk
på innloggingsknappen rett under brukernavn og passord
feltene. Når du har logget inn, vil My Arctic Spas automatisk
åpne din personlige side.
MERK: Du vil motta en melding som minner deg på at du må
være tilkoblet hjemmenettverket. Du må først koble til ditt
spabad til hjemmenettverket ved å bruke appen på din enhet,
enten en smarttelefon eller et nettbrett. Dette har blitt oppnådd
med en WiFi tilkobling gjennom enten EoP, WiFi
forlenger eller en LAN kobling.

Du må gå til spabadet ditt og trykke på en av knappene på kontrollpanelet. “rEG”
avil vise på skjermen på kontrollpanelet. Når du trykker på en av knappene på
spabadets kontrollpanel vil “ConF” vise på skjermen på kontrollpanelet, som
bekrefter registreringen av spabadet.

På registreringssiden vil du nå kunne se ditt spabad. Trykk på registreringsknappen.
Deretter skriv inn et kallenavn og serienummeret til spabadet ditt i feltene på
registreringssiden. Trykk på registreringsknappen for å fullføre registreringen.

Spabadets serienummer kan bli lokalisert på en metallplate
montert på spabadet rett over nederste skinne og mellom de to
dørene. Du trenger bare å registrere denne delen (17890) av
registreringsnummeret: Eg Spa Serial No. AX16KX178919.

Gjennom myarcticspa.com har du nå tilgang til alle
funksjoner og innstillinger til spabadet ditt. Dette gjelder
uansett hvor du er i verden, så lenge du har internettilgang
gjennom enten en smarttelefon, et nettbrett eller en
datamaskin.

Ditt spabad er nå tilkoblet My Arctic Spas Serveren.
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1.13.2 Registrace vířivky na serveru My Arctic Spa
Nyní potřebujete zaregistrovat vířivku přes internet na serveru MyArcticSpa - www.myarcticspa.com.
Myarcticspa.com je server zajišťující webový přístup a funkce onSpa. Je to systém speciálně vytvořený pro majitele
vířivek Arctic Spas, který umožňuje plné využití vlastností vířivky.
Server MyArcticSpa je schopný sbírat data z vířivek pomocí internetového připojení. Data jsou kontinuálně sbírána a
ukládána.
Webová adresa je: www.myarcticspa.com
Více viz kapitola 1.11 MyArcticSpa podrobnosti registrace.

1.14 My Arctic Spa
Následuje stručný popis serveru MyArcticSpa.
Myarcticspa.com je server zajišťující webový přístup a funkce onSpa. Je to systém speciálně vytvořený pro majitele
vířivek Arctic Spas a je součástí poprodejní podpory.
Server MyArcticSpa je vytvořen pro kontinuální sběr dat z Vaší vířivky, které přijímá pomocí internetového připojení
vířivky do vaší domácí počítačové sítě.
Server byl navržen tak, aby:
• Kontinuálně sbíral data z vaší vířivky skrze vaši domácí síť a internet. Data jsou na serveru uložena.
• Je-li vaše vířivka vybavena systémem SpaBoy, server automaticky posílá e-mail v případě, že je hodnota pH
vody příliš vysoká nebo nízká.
Webové rozhraní serveru MyArcticSpa má následující záložky:
• Home.
• Register.
• Login.
• Settings.
• Documentation.

• Error Codes.
• About.
• Profile.
• Diagnostics.
• Logout.

Jak zde můžete vidět, tak server MyArcticSpa jasně posunuje vpřed majitele Arctic vířivky před vlastníky vířivek jiných
výrobců.
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boxatlocated
pravé straně stránky Home.
box
on
the
Home
Page.
on the right hand side of the Home Page.
My
Arctic
Register
Box long.
on Home Page –
Note:
password
be nejméně
at
leastSpa:
seven
characters
Poznámka:
heslo must
musí být
sedm
znaků
dlouhé.
Screen Shot
Once completed, press the Click Here to Register button at the bottom of the Register
Jakmile
vyplníte
položky
box
on the
Home
Page.klikněte na tlačíítko Click Here to Register, které se nachází v dolní části okna.
My Arctic Spa: Register Box on Home Page –
Screen Shot

Následně budete přesměrováni na stránku New User
Account (stránka nového uživatele).
Vyplňte všechny potřebné položky.
Po zadání veškerých informací klikněte na tlačítko
Register nacházející se dole na stránce.
You will now have been directed to New User Account screen.

Complete all the Required information fields accordingly.
Once completed, press the Register button at the bottom of the New User Account
screen.
You will now have been
directed to New User Account screen.
Complete all the Required information fields accordingly.
Once completed, press the Register button at the bottom of the New User Account
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screen.

My Arctic Spa: New User Account – Screen
Shot
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My Arctic Spa: New User Account – Screen
Shot

Nyní dostanete od serveru MyArcticSpa do vaší
e-mailové schránky potvrzovací e-mail.
Jakmile e-mail obdržíte, klikněte na link umístěný v
těle této zprávy, tím potvrdíte správnost své e-mailové
adresy.

You will then receive an Account Confirmation Email from My Arctic Spa.
Once you receive the email complete the registration through confirming your email
address by clicking on the LINK in the email received.
You will be directed to the Account Activation screen on the myarcticspa.com Web page,
and the confirmation will be displayed.
Budete přesměrováni na stránku Account Activation,
Mythen
Arctic
LoginConfirmation
Box Account
You will
receiveSpa:
an Account
Email from My Arctic Spa.
Activation – Screen Shot
kde bude potvrzení zobrazeno.
Once you receive the email complete the registration through confirming your email
address by clicking on the LINK in the email received.
You will be directed to the Account Activation screen on the myarcticspa.com Web page,
and the confirmation will be displayed.
My Arctic Spa: Login
Activation – Screen Shot

Account

1.14.3 První přihlášení

1.14.3

1.14.3

Box

Login First Time

Before
youpřihlášením
login for do
thesystému
first time
you
firstpřipojenou
ensure your
Spa has
already
been
Před
prvním
byste
mělishould
mít vířivku
do domácí
počítačové
sítě.
connect your home network.
Na
stránce
Account
klikněte
na link
“login”
a následně
zadejtehow
své přihlašovací
a heslo.
The
following
linkActivation
takes you
to all the
help
videos
that explain
to connect jméno
your Spa
to
the Home Network.
onSpa and
Po přihlášení budete automaticky přesměrováni na stránku Profile and Preferces, kde je potřeba registrovat vaši
??????
vířivku.First Time
Login
Before you login for the first time you should first ensure your Spa has already been
My Arctic
Spa:
Loginand
Box
– Screen Shot
connect
yournow
home
network.
You can
login
by clicking the login link on the Account
Activation
screen
entering
your
user
name
and
password
in
the
fields
provided
in
the
Login
box.
The
followingJakmile
link takes
you to přihlásíte
all the help
Poznámka:
se poprvé
a videos that explain how to connect your Spa to
the You
Home
willNetwork.
automatically be directed to the Profile and Preferences Page, where you will
registrujete svou vířivku, tak pro možnost dalšího
need to register your spa details.
??????
přihlášení běžte na úvodní stránku myarcticspa.
Note: Once you have logged in for the first time and registered your Spa details within
com. Vpravo nahoře naleznete přihlašovací políčka
myarcticspa.com, logging into myarcticspa.com is achieved from accessing the
jména
hesla.
Po by
přihlášení
se
vám
automaticky
You
can anow
clicking
the
login
linkinon
Account
Activation
screen
and entering
Mylogin
Arctic
Spa
home
page
Log
bythe
entering
your
user name
and password
in the
your
user
name
and
password
in
the
fields
provided
in
the
Login
box.
zobrazí vaše
osobní
stránka.
fields
on the
upper. right hand side of the home page. Once logged in, My Arctic
Spa will automatically
open
your
personal
Arctic Spa Page.
You will automatically
be directed
to the
Profile
andMy
Preferences
Page, where you will
need to register your spa details.

Note: Once you have logged in for the first time and registered your Spa details within
myarcticspa.com, logging into myarcticspa.com is achieved from accessing the
My Arctic Spa home page Log in by entering your user name and password in the
fields on the upper right hand side of the home page. Once logged in, My Arctic
your personal
My Arctic Spa Page.
Version 1 Revision Draft 1 Spa will automatically
onSpa andopen
Web Connect
User Guide
Issued Mar 2016
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1.15.4 Register an Arctic Spa

To register your Arctic Spa details click the Register an Arct
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1.14.4 Registrování vířivky

1.15.4 Register an Arctic Spa

To register your Arctic Spa details click the Register an Arctic Spa link in the Profile and
Zahájení registrace vířivky provedete tak, že na stránce Profile and Preferences kliknete na link Register an Arctic
Preferences box.
Spa.
You will receive a prompt to reflect that your spa must be connected to the Internet (Your
Home
the musí
Search
button do
to vaší
finddomácí
your počítačové
spa. The sítě.
Spa
Registration
BudeteNetwork).
upozorněni,Click
že vířivka
být připojena
Klikněte
na tlačítko Search začne
Confirmation pop up box will be displayed advising you to press a button on your Spas
hledání vířivky v domácí síti a vyskočí upozorňovací okno. Okno vás informuje o tom, že musíte stisknout libovolné
Topside Controller to confirm the spa registration.
tlačítko na vířivce, čímž potvrdíte registraci vaší vířivky.
You must go to your Spa and press any button on the Topside Controller.
Musíte
tedy
k vířivce a stiknout
‘rEG”
will
bejítdisplayed
on the libovolné
Topside tlačítko.
Controller. When you press any button on your
Spas Topside Controller “Conf” will be displayed, reflecting that your Spa is being
Na displejifor
vířivky
bude zobrazeno ‘rEG” Jakmile stisknete jakékoliv tlačítko, tak jako potvrzení o úspěšné registraci se
confirmed
registration.
zobrazí nápis“Conf”.

On
thenaRegister
a Spa page
will vaši
nowvířivku
be able
to see your Spa.
Nyní
stránce Register
a Spayou
uvidíte
zobrazenou.
Press the Register button.
Klikněte na tlačítko Register.
Then enter a nickname for your Spa and the Serial Number of your Spa in the Nickname
and Spa Registration fields on the Register a Spa Page.
Vložte přezdívku vaší vířivky (Nickname) a její sériové číslo (Serial Number).
Press the Register button to complete the registration process.
Kliknutím na tlačítko Register její registraci dokončíte. Nyní je vířivka připojena k serveru MyArcticSpa.
Your spa will now be connected to the My Arctic Spa server
My Arctic Spa: Profile and Preferences – Screen
Shot
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onSpa and
Web Connectwebového
User Guide

připojení a onSpa

1.14.5 Přihlášení

1.15.5 Login

Once
you
for thea first
time and
registered
your
spa
details
within
My Arctic
Jakmile
jstehave
se užlogged
poprvé in
přihlásili
registrovali
si svoji
vířivku, pak
pro
další
budoucí
přihlášení
využijte úvodní
Spa, logging into My Arctic Spa is achieved from accessing the My Arctic Spa home
stránku webu MyArcticSpa. V pravém horním rohu naleznete přihlašovací kolonky.
page. Login by entering your user name and password in the fields on the upper right
hand side of the home page.
Po zadání jména a hesla klikněte na tlačítko Login.

Once entered press the Login button directly under the Username and Password fields.
Po zadání budete automaticky přesměrováni na vaši osobní stránku vaší vířivky.
Once logged in, My Arctic Spa will automatically open your personal My Arctic Spa page.

Note:
If you
havejste
forgotten
your heslo
password
you can
pressvyužít
the Forgot
buttonkteré vás
Poznámka:
pokud
jméno nebo
zapomněli,
můžete
tlačítkoPassword
Forgot Password,
to re-establish your password.
provede znovuzaložením hesla.
My Arctic Spa: Login Box on Home Page –
Screen Shot

1.14.4

1.14.6 Stránka vířivky

My Arctic Spa

Once you have logged in, My Arctic Spa will have automatically directed you to, your My
JakmileSpa
jste page.
přihlášeni, automaticky se vám zobrazí stránka vaší vířivky.
Arctic
IfJe-li
your
spa
is connected
to vaší
the domácí
internetsítě,
through
yourstránce
home uvidíte
network
you can
see if můžete
your nastavovat
tedy
vířivka
připojena do
pak na této
aktuální
stav vířivky,
spa is in use, adjust the temperature and turn on and off components if desired, see ORP
teplotu vody, ovládat jednotlivá zařízení, zjistit stav ORP a pH, a tak dále.
and pH levels, etc

Z tétothis
vstupní
stránky
pakable
možno
MyArcticSpa,
které
naleznete
From
page
you jeare
to prozkoumat
explore thedalší
Mystránky
Arcticserveru
Spa web
pages by
clicking
thev horizontálním
desired
menu. tab along the horizontal tool bar.

My Arctic Spa: My Arctic Spa – Screen Shot
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1.14.7 Nastavení (Settings)

Settings

Pod položkou nastavení můžete zjistit stav filtračních cyklů, hodnoty ORP a pH, zda vířivka se systémem SpaBoy produkuje
Click on this tab to access the Settings page.
sanitační činidlo … Nastavit zde tedy můžete:
From this page, you can see your spas pH and ORP readings, see if your Spa Boy
• Filtraci. producing Sanitizer (Sanitizing) adjust the following settings of your
System is currently
spa:
• Spa Boy.
•

• Spa Boy Status.
Filtration.
• Peak
II nebo
je-liset
jimito
vířivka
vybavena.
Spa Boy
(Spa
Boy Peak
must1 be
run 24/7)
doing so ensures sanitizer is produced
when below
theenergie
optimum range).
• Úspora

•

• Aktualizace
Spa Boy
Status. firmware

•
•

Onzen
Peak II•Ozone.
Poznámka:
Seznam položek výše je závislý na konfiguraci vaší vířivky, tedy tím, čím je vířivka vybavena.
Power
Management.

•

Firmware Upgrade

•

Filtrace

My Arctic Spa: Settings – Filtration Screen Shot

Pomocí tlačítek můžete jednoduše nastavit délku
filtračního cyklu a počet opakování tohoto cyklu za
den..

My Arctic Spa: Settings – Spa Boy Status Screen Shot

Onzen Status
Documentation

Owners manual.

•

Networking guide.

•

onSpa user guide.

•

Spa Boy Owners Manual.

•

Other cool stuff.

•

Power Management.

•

Quick Reference Cards.

onSpa and Web Connect User Guide

Je-li vaše vířivka vybavena systémem SpaBoy, tak zde
vidíte:
· Hodnoty ORP a pH vody, které nabývají hodnot Low
(nízké), OK, High (vysoké).
· Indikátor stavu baterie, což v praxi ukazuje zbývající
životnost SpaBoy cely. Pro tuto funkcionalitu musíte
mít ve vířivce firmware 3.30 nebo vyšší.
· Indikační kontrolku, která rozsvícením signalizuje, že
cela právě pracuje.
· Tlačítko Boost, které slouží k aktivaci cely na dobu
1 hodiny. To je možné použít například při zvýšeném
používání vířivky.

My Arctic Spa: Settings

vířivka
vybavena
systémem
SpaBoy a page.
v
ClickJe-li
on vaše
this tab
to access
the
Documentation
menu LLP je položka Onzen nastavena na hodnotu 1,
This pak
page
you easy
access
to: pH a ORP.
zdeprovides
uvidíte číselné
aktuální
hodnoty
•

Spa Boy Status

Onzen Status - snímek obrazovky
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My Arctic Spa: Documentation – Screen Shot

1.14.8 Dokumentace

nSpa and Web Connect User Guide

onSpa and Web Connect User Guide

V My
menu
dokumentace
naleznete přístup k–uživatelským
manuálům jako jsou:
Arctic
Spa: Documentation
Screen Shot
• Uživatelský manuál vířivky

My Arctic Spa: Documentation – Screen Shot

• Onzen příručka
• Spa Boy příručka
• Ostatní materiály
• Nastavení úspory energie
• Příručky rychlého nastavení

1.14.3

Error Codes

1.14.3

Click on this tab to access the Error Codes page.

This page provides you quick access to error code descriptio
solutions for error codes that will be displayed on your spas
Click on this tab to access the Error Codes page. unlikely event of a system warning linked to a possible compone
1.14.3
Error Codes
This page provides you quick access to error code
descriptions,
causes
and
Click
on this
tab possible
toerror
access
the Error
Codes page.
- FLC.
solutions for error codes that will be displayed on •your Flow
spasswitch
topside
controller,
in the
This
page
provides
you
quick access to error code descripti
unlikely
eventchybových
of a system
warning
linked
to Codes.
a possible
fault,
such
as:
• component
Flow switch
error
- FLO.
Pro zobrazení
hlášení
klikněte
na Error
solutions for error codes that will be displayed on your spas
•
High
limitoferror
- HL. warning linked to a possible compone
•
Flow switch error - FLC.
unlikely
event
a system
Stránka zobrazuje popis chybových hlášení vířivky zobrazující se na displeji vířivky a jejich možné řešení či odkaz na chybný
•
High limit temp probe error - HL.
•
Flow switch error - FLO.
•
Flow switch error - FLC.
komponent jako je:
•
Temp probe error - PRR.
•
High limit error - HL.
•
Flow switch error - FLO.
• Tlakové čidlo průtoku - chyba FLC.
•
High limit temp probe error - HL.
•
High limit error - HL.
• Tlakové čidlo průtoku - chyba FLO
My Arctic Spa: Error Codes – Screen Shot
•
Temp probe error - PRR.
•
High limit temp probe error - HL.
• Chyba vysoké teploty - HL
•
Temp probe error - PRR.
• ChybaSpa:
senzoru
vysoké
teploty– -Screen
HL
My Arctic
Error
Codes
Shot
• Chyba teploty - PRR
My Arctic Spa: Error Codes – Screen Shot

Error Codes

1.14.9 Chybová hlášení (Error Codes)

Kliknutím na příslušné chybové hlášení se zobrazí
detailní popis chyby.

1.14.4
1.14.10 O aplikaci (About)
1.14.4

About

Click on this tab to access the About page.

Stránka About zobrazí informace o hardwaru a softwaru.

This page displays the following details about your spa:

About

Na této
naleznete
detaily
vaší vířivce:
Click
on stránce
this tab
to access
theoAbout
page.

1.14.4

•

Firmware version load.

About

This page
displays
the
details about your spa:
•
Hardware
• Verze
firmware
vefollowing
vířivce
Click
on this tabversion.
to access the About page.
•

• Verze hardwaru
Firmware
version load.

•

• Číslo produktu
ID
Hardware
version.

•

Product
• Sériové ID.
číslo vířivky

•

• page
Product
ID. the following details about your spa:
This
displays
•
Spa serial number.
•
Firmware version load.
My Arctic Spa: About – Screen Shot
•
Hardware version.

Spa serial number.
My Arctic Spa: About – Screen Shot

•
•
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Product ID.
Spa serial number.
My Arctic Spa: About – Screen Shot

onSpa
Web Connect User Guide
Průvodce webového připojení
a and
onSpa
onSpa and Web Connect User Guide

1.14.5
1.14.5

1.14.11 Profil uživatele

Profile
Profile
Click on this tab to access the Profile page.

Click
on this
tab
toto:
access
the Profile
page.profilu uživatele:
Kliknutím
na
položku
se dostanete
do nastavení
This
page
is used
This page is used to:
zde můžete:
•Změnit
Update
your personal details such as email and password.
••
Update
details
as emailand
andremove
password.
Update your
your personal
preferences
suchsuch
as register
an Arctic Spa from My Arctic
• Osobní data jako e-mail, heslo
•
Update your preferences such as register and remove an Arctic Spa from My Arctic
Spa.
Spa.
• Přidat nebo ubrat vířivku ze seznamu vašich vířivek.
My Arctic Spa: Profile – Screen Shot
My Arctic Spa: Profile – Screen Shot

1.14.6
1.14.6

1.14.12 Diagnostika

Diagnostics
Diagnostics
Click on this tab to access the Diagnostics page.

Click
on this
toto
access
the
Diagnostics
page.
Pro page
přístup
diagnostice
klikněte
na
položku
This
isk tab
used
access
the
data
thatDiagnostics.
has
been transmitted from your spa to My Arctic
Spa.
Data is
such
as,tobut
not limited
to the
captured: from your spa to My Arctic
This page
used
access
the data
thatfollowing
has beenis transmitted
Stránka
zobrazuje
data
vířivky,
která byla
na server
MyArcticSpa. Data jsou zaznamenána, ale nejsou omezena
Spa.
Data
such as,
but
not limited
to přenesena
the following
is captured:
•na následující
Spa Boyúdaje:
Power Consumption.
•
Spa Boy Power Consumption.
• Spotřeba
energie
The data
can be
used by the Spas owner to determine and track their spas power
consumption.
The data can be used by the Spas owner to determine and track their spas power
Data mohou sloužit uživateli pro přehled o spotřebované energii.
consumption.
My Arctic Spa: Diagnostics – Screen Shot
My Arctic Spa: Diagnostics – Screen Shot

1.14.7
1.14.7

Logout
Logout
To logout of My Arctic Spa press the Logout button on the horizontal tool bar in the right

1.14.13 Odhlášení

To
logout
ofcorner
My Arctic
Spa
press the Logout button on the horizontal tool bar in the right
hand
upper
of the
screen.
Chcete-li
se odhlásit
ze služby
Arctic Spa, stiskněte tlačítko Odhlásit na vodorovném panelu nástrojů v pravém horním rohu
hand
upper
corner
of
the
screen.
Once out, enjoy your spa!
obrazovky.
Once
out, enjoy your spa!
Po opuštění služby si užijte koupání!

53

SPA BOY UŽIVATELSKÝ MANUÁL
1.1 Získání technických dat o vaší vířivce

Abyste se ujistili, že máte pro vaši vířivku správná technická data, doporučujeme jejich získání od vašeho autorizovaného
dealera Arctic Spas nebo ze stránek http://arcticspas.com.

1.2 Shrnutí revize

Tabulka níže ukazuje všechny významné změny provedené ve Spa Boy manuálu od srpna 2017.
Shrnutí změn pro Revizi 1 - Srpen 2017
Kapitola

Podrobnosti změn

Obecné změny

Přepracování hodnoty salinity.
Znalosti získané z výzkumu a vývoje určily, že systém SpaBoy nejlépe
pracuje se salinitou v rozmezí 2000 až 2500 ppm.

1.15

Zahrnnuje všechny onSpa uživatelské instrukce.

1.16

Přidána otázka 15 pojednávající o tlačítku Boost systému SpaBoy a
reviduje otázky 1,3,5,6,7,9,10,11. Aktualizace ostatních otázek.

1.17

Aktualizace Plánu údržby a karty rychlého nastavení.

1.18

Zahrnutí řešení problému s nízkým ORP.

Poznámka: Jestliže máte ve vířivce instalovaný systém Onzen, pro informace přejděte na kapitolu Onzen - technické informace.

1.3 Co je to Spa Boy?

Spa Boy je pokročilý systém údržby slané vody založen na sběru dat o stavu pH a ORP, a na základě kterých pak řídí dezinfekci
vody – stav ORP.

1.4 Co Spa Boy dělá?

• Sbírá data o stavu vody pH a ORP.
• Udržuje ORP ve stanoveném rozmezí pomocí automaticky vyráběné dezinfekce (elektrolýza soli).
• Zobrazuje aktuální hodnoty úrovní pH a ORP vody.
• Změkčuje vodu.
• Projasňuje vodu.

1.5 Jaké jsou výhody systému Spa Boy?

• Automaticky udržuje pomocí vyráběné dezinfekce (chlor) úroveň ORP v daných mezích.
NATURAL
SALT
WATER CARE
• Zobrazuje aktuální úrovně
pH a ORP vody.

• Určuje kolik je potřeba přidat do vody prostředku pro snížení nebo zvýšení pH vody tak, aby úroveň pH vody byla v
daném rozmezí.
• Udržuje vaši pokožku jemnější a hladší.
• Udržuje vodu křišťálově průzračnou.
• Redukuje kontakt s chemikáliemi.
• Výrazně snižuje čas a peníze nutné pro údržbu vody.
• Snižuje dopad na životní prostředí:
1. Snižuje počet cest do obchodu za účelem koupě chemie a testrů.
2. Méně obalů z chemikálií ...
3. Méně průmyslových odpadů při výrobě chemikálií ...
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Spa Boy uživatelský manuál
1.6 Jak Spa Boy vlastně funguje?
• Zákazník si svoji vířivku zaregistruje na MyArcticSpa.com, jednom ze základů poprodejní podpory.
• Jakmile je voda připravena s vyrovnanými parametry, přidá se do vody mořská sůl.
• Následně sondy pH a ORP umístěné v dolní části vířivky předají signál pomocí komunikačního kabelu řídicí jednotce Global Eco Pack,
která pak vytvoří obousměrnou komunikaci se serverem MyArcticSpa.com.
• Spa Boy zapisuje data o úrovních pH a ORP.
• Automaticky udržuje pomocí vyráběné dezinfekce (chlor) úroveň ORP v daných mezích.
• Spa Boy zobrazuje aktuální naměřená data pomocí MyArcticSpa.
• Je-li potřeba, zákazník přidá do vody přípravky pH mínus nebo pH plus pro nastolení správné úrovně pH vody.

1.6.1 Systém Spa Boy a jeho rozhraní.
Následující diagram zobrazuje rozhraní systému:

Systém Spa Boy a jeho rozhraní
Displej

Spa Boy generátor

Spa Boy čidlo (senzor)

Mobilní zařízení

2011 Global Eco Pack

Spa Boy výstupní elektroda - cela
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The following table depicts the Spa Boy components referenced in this manual.

1.6.2
1.6.2TERM Sap
Sap Boy
Boy Main
Main Components
Components
Picture

Spa Boy Owners Manual

Spa
Owners
Manual
The manuál
following table depicts the Spa Boy components referenced
this manual.
Spa Boy
Boyin
Manual
Spa Boy uživatelský
The following table depicts the Spa Boy components referenced
inOwners
this manual.

TERM
2011
Global Eco PAK

Picture
Picture

TERM
1.6.2 Hlavní součásti systému.

1.6.2
Sap Boy
Main Components
1.6.2
Boy
Components
V následující tabulce jsou zobrazeny
komponenty
sytému
Spa Boy,Main
na které se
odkazuje tato příručka.
2011
GlobalSap
Eco
PAK
1.6.2
Sap
Boy
Main
Components
2011 Global
Eco
PAK table depicts the Spa Boy components referenced in this manual.
The
following
The following table depicts the Spa Boy components referenced in this manual.

The following table depicts the Spa Boy components referenced in this manual.

Položka

Obrázek

TERM
TERM
TERM

Picture
Picture
Picture

2011 Global Eco PAK

2011
2011 Global
Global Eco
Eco PAK
PAK
Spa Boy Generator

2011 Global Eco Pack

Spa Boy Generator
Spa Boy Generator
Spa
Boy Generator
Spa
Spa Boy
Boy Generator
Generator

Spa Boy generátor

Spa Boy Output Electrode
Spa Boy Output Electrode
Spa Boy Output Electrode

Spa
Boy Output
Electrode
Spa
Spa Boy
Boy Output
Output Electrode
Electrode

Spa Boy výstupní elektroda
Spa Boy Sensor

Spa Boy čidlo (senzor)

Boy
Sensor
Spa Boy Spa
Sensor
Boy
Spa Boy Spa
Sensor
Spa
Boy Sensor
Sensor

Spa
Spa Boy
Boy Niche
Niche

Spa Boy Niche
Spa Boy Niche

Spa Boy Niche

(Two
piece the
front
section
unscrews
(Two
the
front
section
unscrews
Spa Boy Niche
Spa Boy Niche
(Two piece
piece
thethe
front
section
unscrews
from
body
section)
from
the
body
section)
(Two
piece
the
front
section
unscrews
from
the
body
section)
(Two
piece
the
front
section
unscrews
(dvě části, vyšroubovaná (Two
přední piece
část od the
části front
zadní) section unscrews

(Two piece
the
front
section unscrews
from
the
body
from
the
bodysection)
section)
Spa
Boy
Electrode
Housing
Spa
Boy
Electrode
Housing
from
the
body
Spa Boy Electrode section)
Housing
(Also
(Also known
known as
as Lippert
Lippert Wallfitting
Wallfitting
Threaded)
Electrode
Housing
Threaded)

(Also
as
(Also known
known
as Lippert
Lippert Wallfitting
Wallfitting
SpaSpa
Boy
Electrode
Housing
Threaded)
Boy
Electrode
Housing
Threaded)

Spa Boy Electrode Housing
Spa Boy pouzdro
(Also
known
asasLippert
(Also
known
LippertWallfitting
Wallfitting
(Also known
asHousing
LippertGrate
Wallfitting
Spa
Boy
Spa
Boy
Housing
Grate
Threaded)
(umístěné napevno na skořepině Threaded)
jako
průchodka)
Spa
Boy Housing Grate
Threaded)
(Also known as Lippert Grate Threaded)

(Also
(Also known
known as
as Lippert
Lippert Grate
Grate Threaded)
Threaded)

Boy
HousingGrate
Grate
SpaSpa
Boy
Housing
Spa
Boy
Housing Grate

Spa
Spa Boy
Boy Housing
Housing Plug
Plug

Spa
Boy
Housing
(Also
known
asLippert
LippertPlug
GrateThreaded)
Threaded)
Spaas
Boy
Housing
Plug
Spa Boy krycí mřížka (Also
known
(Also
known
as LippertGrate
Grate Threaded)
(šroubovací)
Spa
Cable
Spa Boy
Boy Communication
Communication
Cable
Spa Boy Housing
Plug

Spa Boy Communication
Cable
Boy
Housing
Plug
SpaSpa
Boy
Housing
Plug

Spa Boy ucpávka
Spa Boy Communication Cable
Spa Boy Communication Cable

Boy
CommunicationCable
Cable
SpaSpa
Boy
Communication

Spa Boy komunikační kabel

Spa Boy Owners Manual
Spa Boy Owners Manual
Spa Boy Owners Manual

Page 6 of 35
Page 6 of 35
Page 6 of 35

Version 1 Revision 1 (R1)
Version 1 Revision 1 (R1)
Version
1 Revision
(R1)
Issued
20 Nov12014
Issued 20 Nov 2014
Issued 20 Nov 2014

56
Spa Boy Owners Manual

Version 1 Rev

Spa Boy uživatelský manuál
1.7 Spa Boy - přehled verzí
Spa Boy verze 1, revize 1 (R1)
Když Arctic Spas v roce 2009 prvně uveřejnil systém Onzen, byla vize udělat vířivku s automatickou úpravou vody (úprava pH i
sanitace vody).
S verzí 1 R1 systému Spa Boy dosáhl Arctic Spas v realizaci této vize dalšího milníku.
Systém Spa Boy je možno jednoduše namontovat do vířivky, která tímto systémem není vybavena, ale obsahuje řídicí jednotkou
Global ECO PACK. Řídicí jednotka ECO PACK byla montovaná do vířivek od roku 2011. Do vířivek uvedených na trh dříve, může
systém Spa Boy být namontován také, ale je potřeba změnit řídicí jednotku na jednotku Eco Pack. O možnostech se prosím
informujte u svého dealera.

1.8 Spa Boy Tabulka verzí
Následující tabulka ukazuje jednotlivé verze systému Spa Boy, které kdy byly vydány.

SPA BOY VERZE
Verze 1

DATUM VYDÁNÍ
Leden 2015

SHRNUTÍ
První vydání

1.9 Spa Boy verze – instalovaná ve vířivce
Následující tabulka slouží zákazníkovi pro vyplnění vlastních informací o Spa Boy instalovanému ve vířivce.

SPA BOY VERZE

DATUM VYDÁNÍ

SPA SÉRIE NO.

1.10 Jak určit datum výroby vířivky
Datum výroby vířivky je možno určit ze sériového čísla vířivky, které je umístěno na kovovém štítku na kabinetu vířivky většinou
namontovaném na straně displeje.

Příklad : Spa Serial No. A10H131112
• Dvě číslice následující za prvním písmenem symbolizují rok výroby vířivky:
10 = 2010.
•Písmeno následující za prvními dvěmi číslicemi symbolizuje měsíc výroby
H = August.
*Posledních 6 číslic reprezentuje sériové číslo vířivky. 131112 je sériové číslo.
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1.11 Definice pojmů
POJEM

DEFINICE

Spa Boy

Spa Boy je pokročilý systém údržby slané vody založený na sběru dat o stavu pH a ORP
a na základě těchto dat pak řídí dezinfekci vody – stav ORP (v rozmezí 545-550 mV).

Výstupní elektroda Spa Boy

Průtoková cela vybavená elektrodou z pěti desek ze slitiny platiny a iridia mění slaný
roztok v sanitační činidlo, po sanitační reakci dochází ke zpětné vazbě do podoby slané
vody. Pokud do vířivky nedopustí velký objem nové vody, nemusíte přidávat více soli.
Cela s pěti deskami má šedou barvu.
Poznámka: Pokud systém Spa Boy aktivoval výstupní elektrodu, produkce sanitačního
činidla se projevuje vytvářením kouřového efektu.

Výstupní elektroda verze

Stav modifikace elektrody namontované ve vířivce.

Čidlo

Čidlo pH / ORP slouží pro měření pH a chlóru (ORP) a spolu s dalšími měřeními
vše předává na server MyArcticSpa. Senzor je spojen s řídicí jednotkou pomocí
komunikačního kabelu.

Komunikační kabel

Propojuje SpaBoy s řídicí jednotkou vířivky a zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi
Spa Boy systémem a MyArcticSpa.

Bazénová chemie

Sestava produktů pro úpravu vody.

My Arctic Spa

MyArcticSpa.com je webové prostředí speciálně vytvořené pro zákazníky Arctic Spas,
zvláště pro zákazníky mající systém Spa Boy.
MyArcticSpa přijímá data z vířivky pomocí ethernetové domácí sítě připojené do
internetu. Data z vířivek jsou na serveru kontinuálně uchovávána.

Vápenatá tvrdost (CH)

Vápenatá tvrdost je míra celkového množství rozpuštěných solí vápníku ve vodě.
CH (Calcium Hardness) pomáhá určit, jak srážlivá nebo korozní je voda. Předpokládá
se, že vápník pomáhá kontrolovat korozní charakter vody.
Množství vápníku v horké vodě přináší dva hlavní problémy:
1. CH má tendenci se vysrážet (srážet se při ve vysoké teplotě vody).
2. Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém srážení vápníku je, že se sráží na
topném tělese, čerpadlech a zkracuje jejich životnost.
Jakoukoliv přírodní korozívnost ve vodě je možno potlačit tím, že se udržuje mírně vyšší
hodnota celkové alkality.
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1.11 Definice pojmů (pokračování)
POJEM

DEFINICE

Celková alkalita (TA)

Míra toho, jak je stabilní pH (míra celkového množství uhličitanů, hydrogenuhličitanů,
hydroxidů a dalších zásaditých látek ve vodě).
TA (Total Alkalinity) je označován jako vodní “pH buffer”. Jinými slovy, je to míra
schopnosti vody odolávat změnám pH.
V případě, že TA je příliš nízká, pH velmi kolísá od nejvyšší k nejnižší hodnotě. Kolísání
pH může způsobit korozi nebo vysrážení vápníku na komponentech vířivky.
Nízká TA: většinou se doporučuje nízkou alkalitu nezvyšovat.
Je-li celková alkalita příliš vysoká, voda je náchylnější k vysrážení a je vysoké pH. Tuto
vysokou hodnotu pH může být obtížné snížit.
Poznámka: Slaný systém přirozeně zvyšuje pH.
Vysoká TA může být snížena přidáním přípravku pH mínus.
Jakmile je TA je vyrovnané, obvykle zůstává stabilní, i když některé dezinfekce a
přidání více vody s vysokou nebo nízkou alkalitou se může projevit zvýšením nebo
snížením TA.

pH Potential Hydrogen

pH je mírou alkality. pH se měří mezi 0 – 14 a označuje tím, jak moc je roztok zásaditý
nebo kyselý.
Neutrální voda má pH 7,0 a hodnoty pod vytváří kyselé prostředí tím více, čím více se
blíží nule.
Voda s pH nad 7,0 je zásaditá a zásaditější čím více se blíží 14.
Jakmile je pH vody 7,0 nebo nižší, tak chlór má primárně účinky dezinfekční a velice
dobře funguje jako zabiják bakterií.
Při hodnotě 7,4 pracuje chlor v rovnováze jako sanitační činidlo tak oxidant. Nad 7,8 již
pracuje primárně jako oxidant.
Vyvážená voda je taková, jejíž pH se pohybuje v rozmezí hodnot 7,2 až 7,6.
Je-li pH vody vyšší jak 7,6 a přidáme-li do vody chlór (ať už ručně nebo vyrobením automaticky systémem), tak se hodnota pH ještě zvýší a dramaticky zredukuje efektivitu
chlóru jako sanitační činidlo. Tomu musí být zamezeno tím, že před přidáním musí být
hodnota pH upravena na hodnoty v rozmezí 7,2 – 7,6.
Tabulka níže ukazuje závislost efektivity chlóru jako dezinfekčního prostředku na
hodnotě pH vody:
Úroveň pH

Sanitační činidlo (chlor)
a jeho ztráta efektivity
v závislosti na pH

Sanitační činidlo (chlor)
a jeho efektivita
a jeho efektivita

6.0 pH

4%

96%

6.5 pH

10%

90%
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POJEM
Potential Hydrogen
(pH)
(pokračování)

DEFINICE
Úroveň pH

Sanitační činidlo (chlor)
a jeho ztráta efektivity
v závislosti na pH

Sanitační činidlo (chlor)
a jeho efektivita
a jeho efektivita

7.0 pH

27%

73%

7.2 pH
7.5 pH
8.0 pH
8.5 pH

38%
50%
78%
90%

62%
50%
21%
10%

Udržení vyrovnaného pH v mezích 7,2 až 7,6 je velmi důležité pro:
• Optimální účinnost sanitačních činidel
• Pohodlné udržování vody uživatelem
• Prevence poškození zařízení
• Poznámka: Systém slané vody přirozeně zvyšuje pH vody, proto usilujte, aby jste
dosáhli vyváženého pH.
Je-li pH vody příliš nízké, může to mít následující výsledek:
• Sanitační činidlo se rychle rozptýlí.
• Může dojít k podráždění pokožky
• Zařízení vířivky může korodovat
Nízké pH může být zvýšeno přidáním přípravku pH plus.
Je-li pH vody příliš vysoké, může to mít následující výsledek:
• Sanitační činidlo je méně efektivní.
• Budou se tvořit na povrchu vířivky a zařízení vápenaté usazeniny
• Vysoká hodnota pH způsobí, že se vápník ve vodě vysráží
• Voda může být zakalená
Vysoké pH může být sníženo přidáním přípravku pH mínus.
Je důležité kontrolovat hodnotu pH v pravidelných intervalech. Hodnota pH bude ovlivněna
počtem a frekvencí koupajících se uživatelů, přidání nové vody, přidáním různých chemikálií
a typem použitého sanitačního činidla.
ORP

Oxidation–Reduction Potential.
Je to měření schopnosti vody samostatně se čistit. Měří se v milivoltech (mV).

Volný chlor (FCL)

Volný chlor (FCL) =FCL (Free Chlorine) je aktivní forma chlóru, která opravdu zabíjí
bakterie a řasy (jedná se o sanitační činidlo).
Sanitace je nesmírně důležitá pro zabíjení řas, bakterií a virů a prevenci růstu
nežádoucích organismů ve vířivce. Zároveň příliš vysoká úroveň sanitačního může
dráždit kůži, plíce a oči.
Vždy udržujte předepsanou hodnotu sanitačního činidla.
Také se podívejte na ORP.

Zbytkový chlór

Hodnota aktuálního stavu úrovně chlóru ve vodě po té co již splnil svůj účel.
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1.11 Definice pojmů (pokračování)
POJEM

DEFINICE

Dezinfekční prostředek

Chemikálie používaná k ničení bakterií.
Obecné názvy: chlor, brom, biguanid,
Arctic pure: Boost
Přidání dezinfekčního prostředku BOOST byste se měli vyhnout, pokud není ORP příliš nízké.
Pro více informací jděte na kapitolu 1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy, otázky č. 5 a 6 postup
při nefungujícím systému či nízkém ORP, co mám udělat, pokud potřebuji přidat dezinfekční
prostředek?
Poznámka: vypnutí a zapnutí jističe může urychlit zotavení čidla.

Refresh

Oxidant, který je pH neutrální
Oxidační prostředek, který „spálí“ organické nečistoty, jež způsobují zákal a vznik řas. Je to
obecný název pro oxidační prostředek, který se používá k oxidaci organických nečistot.
Ve většině případů máte vířivku vybavenou ozónovým systémem Peak I nebo Peak II, pak
množství přidávaného oxidantu redukujte. Množství záleží na využívání vířivky i na době, kdy je
ozónový systém v provozu. Ale jednou týdně je to vyžadováno.

Parts Per Million (ppm)

ppm: parts per million (částic na jeden milion). Standardní měření koncentrace (obsahu)
chemikálií či minerálů.

Organický odpad

Nečistoty jako jsou mikroorganismy, pot, moč, atd., které musí být pravidelně spáleny nebo
“zoxidovány”, aby se zabránilo tvorbě zákalu, řasám, chloraminů, atd.

Šok

Oxidant, který spálí organické odpady, jež způsobují zákal a růst řas. Je to obecný pojem pro
chemickou látku používanou k oxidaci organických odpadů.
Varování: Je třeba se vyhnout přidávání sanitačního činidla (chloru) pro zvýšení okamžité dezinfekce vody, protože to postihnout Spa Boy čidlo, které následně způsobí nepřesné čtení hodnot
ORP a pH, které jsou zasílání do My Arctic Spa a registrovány My Arctic Spa. V případě přidání
chloru do vířivky, bude čidlu trvat nejméně tři dny než se vyčistí a začne měřit přesné údaje.
Také se prosím podívejte na kapitolu 1.15 Péče o váš Spa Boy, otázka č.3 Pakliže systém Spa
Boy nefunguje, co bych měl udělat, když potřebuji do vířivky přidat sanitační činidlo?
Poznámka: vypnutí a zapnutí jističe může urychlit zotavení čidla.

Salt Water Balance

Chemie z řady Arctic pure, která slouží pro snížení pH vody a nezpůsobuje jakékoliv poničení
výstupní elektrody.

Testovací sada

Sada testerů na kvalitu vody používající vzorek vody, do kterého se přidá
měřící roztok nebo prášek, namísto používání testovacích proužků.
Tento způsob testování je efektivnější při měření zbytkového chlóru kolem
hodnot 0,5ppm, který generuje SpaBoy.
0,5ppm zmanená přibližně hodnotu 550mV.
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1.12 Chemie vody – zkratky a rozsahy hodnot
ZKRATKA

DEFINICE

ROZSAH SPRÁVNÝCH HODNOT

CH

Vápenatá tvrdost

50 až 150 ppm

TA

Celková alkalita

80 až 100 ppm

pH

pH (potential hydrogen)

7.2 až 7.6 ppm

ORP

Oxidačně-redukční potenciál

545 až 550 mV optimální rozsah pro Spa Boy
(Toto je nastavení z výroby. Uživatel jsi může
úroveň zvednout, jestli potřebuje.)
V závislosti na chemickém složení vody, množství
využití vířivky se může hodnota ORP pohybovat
jak nad tak pod zvoleným rozsahem.
Poznámka: 0,5ppm změřeno kapičkovým
testerem, odpovídá asi 550mV.

1.13 Spa Boy – záruka
Informace naleznete v kapitole Záruky. (Pg 29)
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1.14 Začínáme – průvodce nastavením
1.14.1 Začínáme - blokové schéma
Vířivka byla správně nainstalována
v součinnosti s uživatelským návodem.
Vířivka je připojena na
elektrický kabel dle technických
požadavků a norem, více viz
stránka 10.

Naplňte vířivku vodou, zapněte ji a nastavte teplotu
vody.
Pozn.: Čidlo Spa Boy musí být nainstalováno. Více v
kap. 1.14.2

Naprogramujte filtrační cykly.
Více v kap. 1.14.3
Stabilizujte vodu.
Více v kap. 1.14.4

Arctic Spas Spa Boy průvodce
množstvím soli – tabulka.
Více v kap. 1.14.6

Nastavte chemickou rovnováhu
vody.
Více v kap. 1.14.5
Připojte vířivku do domácí sítě.
Více v kap. 1.14.7

Registrujte vířivku:
myarcticspa.com
Více v kap. 1.15 & 1.13.2

Nastavení sanitace a hodnot pH.
Více viz kap. 1.14.7
Relaxujte a užívejte vířivku.

Pečujte o systém Spa Boy.
Více v kap. 1.16

Udržujte chemickou rovnováhu vody.

Držte se plánu údržby Spa Boy.
Více v kap. 1.17
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POZNÁMKA:
Tento vývojový diagram vás provede startovací
procedurou.
Podrobný popis jednotlivých postupů naleznete
dále v této příručce.
Veškeré kontroly a testování musí probíhat v
souladu s tímto manuálem.
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1.14.21.14.2
Naplnění vodou,
nastaveníWater
teploty Power Up Spa and Set Water
Fill zapnutí,
Spa With

1.14.2
Fill Spa vodítko,
Withabyste
Water
Power Up Spa and Set Water
Následující kroky poskytnou
mohli nastolit správně chemicky vyváženou vodu. Chcete-li zajistit správné
Temperature
Temperature
rozpuštění chemikálií, rozpusťte je nejprve v chemicky nekontaminované nádobě s teplou vodou. Přidávejte chemikálie do vody,

The following steps provide guidance to help establish correct chemically balanced water.

ne naopak.

The following steps provide guidance to help establish correct chemically balanced water.

To help
ensure dissolve
chemicals
dissolve appropriately
it is good
to first
To help ensure
chemicals
appropriately
it is good practice
to firstpractice
mix/dissolve
themix/dissolve the
chemical
in
an
uncontaminated
container
of
hot
water
before
carefully
adding to the spa
chemical in an uncontaminated container of hot water before carefully adding to the spa
water.
Upozornění:water.
Mějte na paměti následující kroky a to, že technik naplnil vířivku vodou nad Spa Boy senzor, odstranil Spa Boy

ucpávku, našrouboval Spa Boy mřížku, a že je nainstalovaný Spa Boy senzor.
Note: TheNote:
following
take steps
into account
that account
the Spa that
Technician
hasTechnician
filled your spa
The steps
following
take into
the Spa
has filled your spa
with
water
to
above
the
Spa
Boy
Sensor
Housing,
removed
the
Spa
Boy
Sensor
Plug,
waternenaplnil
to above
Spa
Housing,
removed
the
Spa
Varování: Nepokračujte with
dokud technik
vířivkuthe
vodou
nad Boy
Spa BoySensor
senzor, odstranil
ucpávku,
našrouboval
mřížku
a Boy Sensor Plug,
installed the
Spa Boy
Housing
Grate
and installed
Boy Sensor.
installed
theSensor
Spa Boy
Sensor
Housing
Grate the
andSpa
installed
the Spa Boy Sensor.

senzor je instalovaný. Nebo si dané informace vyžádejte od technika.
Warning:Warning:
Do not proceed
the Spa
Technician
filled your
spafilled
with your
waterspa with water
Do notuntil
proceed
until
the Spa has
Technician
has
to above the Spa Boy Sensor Housing, removed the Spa Boy Housing
to above the Spa Boy Sensor Housing, removed the Spa Boy Housing
Plug, installed the Spa Boy Sensor Housing Grate and installed the Spa
installed the Spa Boy Sensor Housing Grate and installed the Spa
Boy Sensor.
or youteploty.
have obtained further direction from your Dealer.
Naplnění vířivky vodou, zapnutí
vířivky,Plug,
nastavení
Boy Sensor. or you have obtained further direction from your Dealer.
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Steps to Fill Spa With Water Power Up Spa and Set Water Temperature
Step
Fill SpaVODY
KROK 1.1.– NAPUŠTĚNÍ

Step 1.through
Fill Spa
your spa
the Vodu
filter
intake
asspodní
shown
to the
VoduFill
napouštějte
skrze otvor skimmeru.
napusťte
až po
okraj prolisů
appropriate Fill
levelyour
(just spa
underthrough
the head
rests).
Ifintake
you have
the
filter
as shown to the
skořepiny v místě pod vysouvacími podhlavníky.
sediment orappropriate
high mineral level
content
a “carbon
filledhead
pre-filter”,
(just
under the
rests). If you have
as pictured,sediment
can help. or
(This
optionalcontent
and will
prolong filled pre-filter”,
highismineral
a “carbon
the
fillpříliš
time).
Pokud
máte
sedimentů
nebo
vysoce
minerální
vodu,
doporučujeme
naplnit and will prolong
as pictured, can help. (This is optional
the fillfiltr.
time).
vířivku vodou přes uhlíkový
(Není součástí dodávky, prodlouží dobu

použitelnosti vody.)

Step 2.

Connect/Turn on Electrical Power to the Spa

the spa
to the proper level, connect power to
KROKOnce
2. – ZAPNĚTE
VÍŘIVKU
Step
2.is filled
Connect/Turn
on Electrical Power to the Spa
the spa in accordance with the Arctic Spas Owners Manual,

Jakmile
máte
vířivku
až po
spodní
and
turn
the naplněnou
power onvodou
to the
spa
on.prolisy podhlavníků, zapněte
Once the spa is filled to the proper level, connect power to
...). in accordance with the Arctic Spas Owners Manual,
vířivku (jističem, vypínačem
the spa
and turn the power on to the spa on.

Spa Boy Owners Manual
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Steps to Fill Spa With Water Power Up Spa and Set Water Temperature
Step 3. Set Water Temperature
KROK 3. – NASTAVENÍ TEPLOTY
water
control
on Přibližně
the Topside Controller to
Pomocí Set
šipek the
nahoru
a dolůtemperature
nastavte požadovanou
teplotu.
the
desired
temperature
(between
100ºF
and 104ºF or 38°C
37°C.
and 40°C).

1.14.3 Naprogramování filtrace
Systém je automaticky naprogramován na filtrování 4 hodiny denně, například 1 hodina vždy po 6 hodinách. V případě
zvýšeného nebo sníženého užívání vířivky je toto tovární nastavení možno snadno uživatelsky změnit a to pomocí buďto:
• Aplikace onSpa v telefonu či tabletu, který je připojen k vířivce pomocí domácí lokální sítě nebo přímo přes wifi vířivky ...
Více v uživatelském manuálu „onSpa“ (str. 33).
• Horního ovládacího panelu, více v uživatelském manuálu pro vířivky Arctic Spas (str. 24).

1.14.4 Stabilizace vody
Dříve než začnete s vyrovnávání chemických parametrů vody, je potřeba ji nechat nahřát alespoň na 29°C.
Poznámka: Odolejte pokušení vířivku v tomto čase vyzkoušet.

Kroky pro stabilizaci vody.
KROK 1. Stabilizace vody
Jakmile je napuštěna voda a nastaveny filtrační cykly, přikryjte
vířivku jejím termokrytem, aby se mohla nahřát a ustálit na
zvolené teplotě. To může trvat až 16 hodin.
Nicméně pravidelně kontrolujte teplotu vody a jakmile dosáhne
teploty 29°C, můžete pokračovat v následujících krocích.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že teplota vody má vliv jak
na, tak na celkovou alkalitu vody, je lépe nechat vodu nahřát
předtím, než se pustíte do nastavování chemické rovnováhy
vody.
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Test Calcium hardness. Level should be between 50-150 ppm. If
high, lower with a stain & scale controller such as Arctic Pure, Best
Defence, to help hold the Calcium in suspension Test pH. Levels
should be between 7.2 – 7.6.

Spa Boy uživatelský manuál
NOTE:

Salt systems perform best with Low Calcium levels.
Do not increase Calcium hardness level.
1.14.5
Establishing
Correct Water Chemistry
1.14.5 Nastavení
chemické rovnováhy vody
WARNING:
Skipping this step on Start-up can cause scaling
TheVám
following
to helpvyváženou
establish
correct
chemically
water.
Následující kroky
poskytnoutsteps
vodítko,provide
jak nastolitguidance
správnou, chemicky
problems
and vodu.
cloudy
water
that maybalanced
not be covered
under
warranty.
To help ensure chemicals dissolve appropriately it is good practice to first mix/dissolve the

Chcete-li zajistit správné rozpuštění chemikálií, je dobré před přidáním do vířivky nejprve chemikálii rozpustit v nekonchemical in an uncontaminated
water before
addingtoto directions
the spa water.
NOTE: container
Use of
allhot
products
according
on the
taminované nádobě s horkou vodou.
bottle.

Steps to Establish Chemically Balanced Water With Spa Boy

Nastavení chemické rovnováhy vody pro systém
StepSpa
2. Boy.Test and Adjust Total Alkalinity
Spa Boy Owners Manual

Test Total Alkalinity. It should be 80 – 100 ppm (100 max). If high,

Step
1.
Test
and
Adjust
Calcium
Krok
1.lower
ZměřteTotal
a nastavte
celkovou
alkalitu
Alkalinity
with
Arctic Pure, Adjust Down (pH Down) or

1.14.5

muriatic
acid. Do
not
raise
Total80
Alkalinity!
Test
Calcium
hardness.
Level
should
be (100
between
ppm. If
celkovou
alkalitu.
Měla
by být
v rozmezí
– 100 ppm
max.). 50-150
Jestliže je alkalita
Establishing Změřte
Correct
high, lowerWater
with a stainChemistry
& scale controller such as Arctic Pure, Best

WARNING:
this pH
step
onCelkovou
Start-up
cause scaling
vyšší,
prosím
použijtetokeSkipping
snížení
přípravek
mínus.
alkalitucan
nezvyšujte!
The following steps provide
guidance
to
help
establish
correct
balanced
water.
Defence,
help
hold
the Calcium
in chemically
suspension
Test pH. Levels
problems and cloudy water that may not be covered

should
beappropriately
between
7.2 – it7.6.
To help ensure chemicals
dissolve
is good
practice
to first
mix/dissolve
under
VAROVÁNÍ:
Vynechání
tohoto
krokwarranty.
při spuštění
může způsobit
problémy
s vysrážením
nebo the
chemical in an uncontaminated
container
of
hot
water
before
adding
to
the
spa
water.
NOTE:
Salt
systems
perform
best
with
Low
Calcium
levels.
products
the
zakalenou vodu, kteréUse
nemusíall
být kryty
zárukou. according to directions on
Do
not increase Calcium hardness level.
bottle.
can cause scaling
problems
and
cloudy
water
that
may
not be covered
Step 3.
Test and Adjust pH
under warranty.
pH.
between 7.2 – 7.6.
Step
1.
Test
and should
Adjustbe
Calcium
Krok
2.Test
Změřte
pHLevels
vody
NOTE:
Use all products according to directions on the
pH is
high,bottle.
(over
add
Pure,7,2
Adjust
Test
Calcium
hardness.
Level
be
50-150 ppm. If
ZměřteIf
úroveň
kyselosti
vody
– 7.6)
pH. Měla
byArctic
být vshould
rozmezí
ažbetween
7,6. Down.
high,
lower
with
a
stain
&
scale
controller
such
as
Arctic
Pure, Best
If pH is low, (under 7.2) add Arctic Pure, Adjust Up.
Defence,
helpAdjust
hold
the
Calcium
suspension
Test pH. Levels
Pokud
vyšší jak
7,6toaplikujte
prostředek
na
snížení
pHin(pH
mínus).
Stepje
2.
Test
and
Total
Alkalinity
NOTE:
all products
to directions on the bottle.
should Use
be between
7.2 – according
7.6.
Pokud jeTest
nižšíTotal
než 7,2Alkalinity.
aplikujte prostředek
na zvýšení
plus).
It should
be 80pH–(pH
100
ppm (100 max). If high,
NOTE:
SaltSalt
systems
naturally
drive
pHwith
levels to Calcium
increase,levels.
strive
NOTE:
systems
best
lower Total
Alkalinity
withperform
Arctic Pure,
AdjustLow
Down (pH Down)
or
to achieve
a
Balanced
pH
level.
Do not
increase
Calcium
hardness level.
muriatic acid.
Do not
raise Total
Alkalinity!
Poznámka:
SlanéHigh
systémy
zvyšují pH,calcium
usilujte o dosažení
vyváženého pH.
NOTE:
pHpřirozeně
will cause
to precipitate
(fall scaling
out of
WARNING:
Skipping
this step
step on
on Start-up
Start-up
can cause
cause
WARNING:
Skipping
this
can
scaling
Poznámka: Vysoké
pH způsobuje
srážení
vápníku.
Problém
srážení
vápníku
je,
že
se
sráží
na of
suspension).
The
problem
with
calcium
falling
out
problems and
and cloudy
cloudy water
water that
that may
may not
not be
be covered
covered
problems
suspension
is that
it collects on the heater and pump,
topném tělese, čerpadlech
a
zkracuje
jejich
životnost.
under
warranty.
under warranty.
and shortens their life.
NOTE:
Use
all products
products according
according to
to directions
directions on
on the
the
NOTE:
Use all
bottle.
bottle.
Step
Mix Salt
Krok
3. 4.
Rozmíchejte
sůl. Crystals

Steps to Establish Chemically
Balanced
Water
With
Spa
Boy
WARNING:
Skipping
this
step
Start-up
Poznámka:
Používejte
veškeré
chemie
dle návodu
naon
jejich
obalech.

1/3 and
of doporučené
the
required
saltvodou
dosage
in litrů).
a 5 Gallon (20
Rozpusťte
dávkyrecommended
vAlkalinity
kbelíku s teplou
(cca 20
StepDissolve
2.1/3 minimální
Test
Adjust
Total
Steplitre)
3. pail
Test
andwater.
Adjust pH
of hot
TabulkuTest
s množstvím
soli pro jednotlivé
typy vířivek
naleznete
dále v max).
tomto dokuTotal Alkalinity.
It should
be 80
– 100v tabulce
ppm (100
If high,
Test pH. Levels
should
be
between
7.2 Dosage
– 7.6. Chart contained in this
Refer
Arctic
Spas
–
Spa
Boy
Salt
mentu.lower Total Alkalinity with Arctic Pure, Adjust Down (pH Down) or
guide.
If pHSůlismůže
high,
(over
7.6)
add Total
Arctic
Pure,
Adjust
Down. rozmezí je
muriatic
acid.
Do not
raise
Alkalinity!
způsobovat
zvyšování
pH. Abyste
udrželi
pHBoy
v definovaném
VAROVÁNÍ:
Spa
Owners
Manual
WARNING:
Salt
causes
pH
rise, on
to
help
ensurecan
pH
be managed
WARNING:
Skipping
this
step
Start-up
cause
scaling
If pH is
(under
7.2)
addtoArctic
Pure,
Adjust
nejdůležitější,
abylow,
se celá
dávka
soli nepřidala
v jednom
kroku.
Pokud Up.
bystecan
rozpustili
celou
within
the
target
range,
it
is
most
important
not
to
add
the
problems and cloudy water that may not be covered
NOTE:
Use mohlo
all
products
according
toúroveň,
directions
the
bottle.
dávku
soli najednou,
by to
zvýšit
pH na
takovou
že jižthe
by on
nešla
srazit
dolů a in
entire
salt
dose
in
one
step.
If
all
salt
is
added
under warranty.
Steps to Establish Chemically
Balanced
Water
With
Spa
Boy
voda
by se musela
vypustit
one(výjimečně).
dose
it may
increase
the topH
level to
an
NOTE:
Salt
systems
naturally
drive
pH levels
increase,
strive
NOTE:
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Use
all products
according
to directions
on the
unmanageable
that requires
the spas water
to
to achieve
a Balancedlevel
pH level.
bottle.
be drained.
NOTE:
pH will
cause
calcium to precipitate (fall out of
Step
5. High
Add
Spa
Water
Krok
4. Přidejte
sůl doSalt
vodyto
a změřte
TA a pH & Re-Test TA / pH
suspension). The problem with calcium falling out of
Step 3.
Test and Adjust pH
(a) Pomale
rozpuštěnou
vodysalt
vířivky.
suspension
isz kbelíku
that
itdocollects
on the
thepail
heater
andspa
pump,
(a)nalijte
Slowly
poursůlthe
dissolved
from
into the
water.
Test pH.
Levels
should
be between
7.2 – 7.6.
and
shortens
their
life.
(b) Nechte
běžet Run
čerpadla
po dobufor5 minut,
aby se to
sůl help
rovnoměrně
promíchala.
(b)
pumps
5 minutes
mix salt
blend through.
pHOwners
is high,Manual
(over 7.6) add Arctic Pure, Adjust Down.
SpaIfBoy
Step 4.
Mix Salt Crystals
Page 17 of 35
Wait(under
1 hour.
(c) Počkejte
hodinu
If(c)
pH1 is
low,
7.2) add Arctic Pure, Adjust Up.
Dissolve 1/3 of the required recommended salt dosage in a 5 Gallon (20
(d)
Then
re-test
and according
adjust
Total
level
Use
all
products
directions
onaccordingly.
the bottle.
pail
of ahot
water.správnou
(d)NOTE:
Potélitre)
zkontrolujte
nastavte
hodnotu
pH toAlkalinity
NOTE:
systems
naturally
drive
pH
levels
to increase,
(e) Salt
Then
re-testSpas
and
pHSalt
level
accordingly.
Refer
Arctic
–adjust
Spa Boy
Dosage
Chart
contained strive
in this
Viz tato kapitolato
krok
2.guide.a Balanced pH level.
achieve

Refer:
Steps 2 and 3 for correct TA/pH levels
NOTE:
High Salt
pH causes
will cause
calcium
toensure
precipitate
out of
WARNING:
pH to rise,
to help
pH can(fall
be managed
suspension).
The
problem
with
calcium
falling
out
of
Step 6.
Repeat
Steps
4 & 5 range, it is most important not to add the
within
the target
suspension
is
that
it
collects
on
the
heater
and
pump,
entire salt dose in one step. If all the salt is added in
and 4shortens
theirit life.
one
dose
may
increase
pH out
level
to an
Repeat steps
and 5,
ensuring
all sub
steps arethe
carried
accordingly.
unmanageable level that requires the spas water to
Step
Salt
Crystals
be drained.
Step4.7. Mix
Repeat
Step 4 & 5
Dissolve 1/3 of the required recommended salt dosage in a 5 Gallon (20
Repeat steps 5 and 6, ensuring all sub steps are carried out
litre) pail of hot water.
accordingly.
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(b)

Run pumps for 5 minutes to help mix salt blend through.

(c)

Wait 1 hour.

(d)
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(e)

Then re-test and adjust Total Alkalinity level accordingly.
Then re-test and adjust pH level accordingly.

Refer: Spa Steps
Kroky pro nastavení chemicky vyvážené vody u systému
Boy. 2 and 3 for correct TA/pH levels
Step
Repeat
Steps
Krok
č. 56.Opakujte
kroky
č. 3 a44& 5

Opakujte
kroksteps
3 a 4 4dokud
ve vířivce potřebné
množství
soli.
Zajistěte,
všechny
Repeat
and není
5, ensuring
all sub steps
are
carried
outaby
accordingly.
dílčí kroky byly prováděny správně.
Step
Repeat
Step
Krok
č. 67. Opakujte
kroky
č. 34a&4 5

Repeat
and
6, ensuring
all subsoli.
steps
areabycarried
Opakujte
krok 3 asteps
4 dokud5není
ve vířivce
potřebné množství
Zajistěte,
všechny out
accordingly.
dílčí kroky
byly prováděny správně.
Step 8.

Test Sodium Chloride Level

Krok č. 7 Změřte úroveň množství soli

(za použití
Saltneed
testovacího
YouAquachek
will now
to testproužku)
sodium chloride levels. This can be carried
out using a salt tests strip.

Nyní budete muset změřit úroveň chloridu sodného. Pro to je potřeba použít testovací proužek pro
If sodium
měření množství
soli. chloride levels are low, dissolve 1/2 lb (225 Grams) of salt
(using cup provided) into hot water. Pour the dissolved salt into the
spa water. Test sodium chloride level.

Je-li úroveň soli ve vodě nízká, rozpusťte asi 225 gramů soli v teplé vodě a přidejte ji do vířivky. Znovu
otestujte.Repeat until required sodium chloride level is reached:
Spa Boy Version

Minimum

Maximum

Version 1 R1

2000ppm

2500ppm

Opakujte dokud úroveň soli ve vodě nedosáhne:

Spa Boy verze
Note:

Minimum

Maximum

The Arctic Spas Spa Boy Salt Chart in this guide provides

Verze 1 R1the estimated
2000ppm
impact2500ppm
of adding ½ lb (225Grams) of salt to
your spa.

Poznámka: Pro začátek je vhodné dosáhnout pouze minimální hodnoty koncetrace soli. Jakmile máte

the correct
of salt na
concentration,
will reduce
tutoNote:
minimálníHaving
hodnotu dosaženou,
tak jedosage
možné v závislosti
využití víířivky případně
množství soli
potential corrosion and increase the life of the Spa Boy

v daném rozsahu
zvýšit. Electrode.
Output

Poznámka: Tabulka Množství soli pro Spa Boy v této příručce obsahuje odhadovaný dopad přidání 225
gramů soli do vody Vaší vířivky.

Postup níže vám pomůže jak správně změřit množství soli ve vodě pomocí testovacích proužků.
Krok 1. Odeberte vzorek vody
Naberte vodu z vířivky do kelímku tak, že výška hladiny bude asi 25 mm.
Poznámka: Odebraná voda v nádobě musí mít vždy výšku hladiny asi 25 - 30 mm.

Krok 2. Postavte testovací proužek do kelímku
Ponořte testovací proužek spodní částí do odebrané vody. Opřete o kraj nádoby.
Spa Boy Owners Manual
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DŮLEŽITÉ: Pro správné měření musí horní polovina testovacího proužku zůstat zcela suchá!
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Postup měření množství soli ve vodě. (Pokračování).
Krok 3. Doba trvání testu.
Nechte testovací proužek ve vodě 3 až 5 minut, dokud nebude horní žlutý pruh zbarven do
černa.

Krok 4. Čtení výsledku
Hodnotu výsledku je potřeba odečíst v místě vrcholu bílého pruhu, postupujícího směrem
nahoru. Odečtěte nejbližší hodnotu v jeho nejvyšším bodě.

Krok 5. Přepočet odečtené hodnoty.
Pomocí tabulky nalepené na krabičce odečtěte výsledné množství soli.
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1.14.6 Tabulka množství soli

Následující tabulka množství soli obsahuje odhadovaný dopad přidání 225 gramů soli do vody pro jednotlivé modely vířivek Arctic
Spas. Použijte tuto tabulku pro verzi Spa Boy verze 1 R1.
Správná koncentrace soli ve vodě redukuje potenciální možnost koroze a zvyšuje životnost Spa Boy elektrody.
Arctic Spas Spa Boy - Tabulka množství soli - verze 1 R1

Množství vody po bod naplnění
(přibližně po spodní okraj prolisu
podhlavníků)

Potřebné množství soli k dosažení
koncentrace 2200 ppm
(koncentrace u verze 1 R1 musí být v
rozmezí 2000 - 2500 ppm)

Předpokládaný dopad po přidání soli navíc

Model vířivky

Litrů

US Gal

Kg

Lb

225 Grams

1/2 lb

Fox

884

234

2.0

4.4

295 ppm

295 ppm

Glacier

1144

302

2.6

5.6

216ppm

216ppm

Glacier Xl

1300

343

3.0

6.6

190ppm

190ppm

Cub

1185

313

2.6

5.6

210ppm

210ppm

Klondiker

1431

378

3.2

7.1

173ppm

173ppm

Frontier

1330

351

3.0

6.6

188ppm

188ppm

Summit

1405

371

3.2

6.9

175ppm

175ppm

Summit XL

1988

525

4.5

10

122ppm

122ppm

Yukon

1360

359

3.1

6.7

180ppm

180ppm

Kodiak

1592

420

3.6

7.8

157ppm

157ppm

Norwegian

1565

413

3.5

7.7

157ppm

157ppm

Tundra

1700

449

3.8

8.4

147ppm

147ppm

Swim Spa (AWP)

5100

1347

11.4

25.1

49ppm

49ppm

Poznámka: Tabulka výše popisuje jak dosáhnout salinity 2200 ppm. Dodržujte startovací proceduru popsanou předem v
této brožuře. Pro potvrzení množství soli ve vodě je možno použít testovací proužky Aquachek Salt Test Strips.

1.14.7 Úroveň sanitace ORP a pH
Následující kapitola vás provede nastavením a údržbou dezinfekce vody a její pH.

Úroveň sanitace ORP.
Hodnotu ORP by jste měli být schopni přečíst již do 24 hodin.
Tedy po 24 hodinách po přidání soli do vody je systém MyArcticSpa schopný ukázat přesné hodnoty jak sanitačního činidla (chlor)
ORP tak pH měření.
Důležité: Vždy měřte hodnoty ORP a pH před každým použitím vířivky.
Jestliže je pH příliš vysoké, snižte jej prosím přípravkem pH mínus.
Předpokládá se, že hodnota pH se bude každý týden malinko zvyšovat, proto jakmile dosáhne vysoké hodnoty, je nutné ji pomocí
přípravku pH mínus upravit na doporučenou hodnotu.
Vysoké pH vody má za následek předčasné opotřebování či chybu elektrody, kalnou vodu a snížený účinek sanitačního činidla.
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1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy
Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 1 – Jak mohu vyměnit výstupní elektrodu?
Výstupní elektroda systému Spa Boy by měla být měněna přibližně každých 12 měsíců.
V tomto případě bude produkce sanitačního činidla dostatečná a bude v definovaném rozmezí. Aplikace v mobilu vám pomocí
ikonky “Baterka” zobrazí stav opotřebení výstupní elektrody. Přesnost zobrazení je závislá na množství soli ve vodě, které by
mělo být v rozpětí 2000 až 2500 ppm.
Elektroda může být vyměněna aniž byste vypouštěli vodu z vířivky za předpokladu dodržení následujících kroků.
Postup:
• Vypněte vířivku od elektrického napětí.
• Odšroubujte patici Niche od její pevné časti.
• Vyzvedněte Niche celou nad hladinu vody a veškerou vodu z ní i elektrody vytřepejte ven, osušte.
• Abyste předešli galvanické korozi kontaktů (kontakt mezi elektrodou a Niche) je velice důležité, aby se voda nedostala do prostoru
kontaktů nebo na kontakty. To se může stát, když rozpojujete obě části od sebe.
* Držte obě části vždy nad vodou a suché!
• Pomocí křížového šroubováku odšroubujte zajišťovací šroubek, který zamezuje vyšroubování elektrody.
• Elektrodu vyšroubujte z Niche a při tom dávejte pozor, zda na elektrodě zůstal těsnící o-kroužek a nespadl do vnitřku Niche
či jinam.
• Zkontrolujte zda nová elektroda má těsnící o-kroužek správně usazen tak, aby chránil kontakt.
• Zkontrolujte zda kontakt uvnitř Niche není zkorodovaný. V tom případě byste museli kontaktovat servisní středisko a Niche
bude pravděpodobně potřeba vyměnit.
• Namažte nevodivou (dielektrickou) vazelínou kontakt elektrody.
• Vložte elektrodu zpátky do Niche a zašroubujte. Šroubujte tak dlouho dokud to půjde (přibližně 4 otáčky). Pak by otvor
pro zabezpečující šroubek měl být nad závitem.
• Zašroubujte zpět aretační šroubek.
• Smotejte kabel do dutého prostoru těla pevné části Niche.
• Dávajíce pozor na kabel našroubujte zpět Niche tak, že když Niche dotáhnete, budou desky elektrody svisle nahoru. Tím se
dosáhne největší účinnosti.
• Zapněte vířivku.

Otázka č. 2 – Jak mohu vyměnit Spa Boy čidlo?
Spa Boy senzor nesmí nikdy zmrznout a vždy musí být v kontaktu s vodou. Pokud senzor vystavíte mrazu nebo ho neponecháte vždy ve vodě,
čidlo se znehodnotí a musí se vyměnit.
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Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 3 – Jak zabezpečit Spa Boy čidlo při vypuštění vody z vířivky?
Protože Spa Boy čidlo musí být neustále ponořené do vody, musí se před vypuštěním vody z vířivky prostor kolem čidla
utěsnit ucpávkou tak, aby v prostoru kolem čidla voda zůstala.
Pouzdro (čidlo) je ve vířivce zpravidla namontováno v dolní části u nohou tak, aby byl na něj co nejmenší dopad proudu z
tryskajících trysek a přitom nepřekážel koupajícím se. Čidlo je chráněno našroubovanou mřížkou na pouzdro.
Kroky vedoucí k zabezpečení čidla při vypouštění vody:
• Připravte si ucpávku 2” (50mm) dodanou se Spa Boy systémem.
• Ujistěte se, že ucpávka má nainstalovaný těsnící o-kroužek.
• Vypněte vířivku od proudu.
• Odšroubujte krycí mřížku senzoru.
• Našroubujte ucpávku (pod vodou – voda musí být stále nad pouzdrem se senzorem). To zajistí, že voda po
zašroubování ucpávky zůstane v prostoru kolem čidla i po vypuštění vody z vířivky a čidlo tak bude neustále v
kontaktu s vodou.
Varování: Spa Boy senzor nesmí nikdy zmrznout a vždy musí být v kontaktu s vodou. Pokud senzor vystavíte mrazu nebo ho
neponecháte vždy ve vodě, čidlo se znehodnotí a musí se vyměnit. Nepodléhá záruce.
• Nyní můžete vypustit vodu z vířivky.
• Vyčistěte vířivku například jemnou octovou vodou. Opláchněte čistou vodou.
• Jakmile budete zase napouštět vodu do vířivky zpět, nechte ucpávku stále dotaženou dokud nebude vodní hladina nad
pouzdrem s čidlem.
• Jakmile je hladina nad pouzdrem, můžete ucpávku odšroubovat a našroubovat zpět krycí mřížku.
• Po napuštění vířivky vodou na provozní úroveň, můžete vířivku zapnout do elektřiny.
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Otázka č.4 Má vliv přidání soli na pH vody?
Ano přidáním soli do vody bude mít za následek zvýšení pH .
Chlor, který produkuje solonizační zařízení Spa Boy, hraje velkou roli v chemické stabilitě slané vody. Sůl je chlorid sodný. Pokud
prochází elektrické napětí slanou vodou, stává se ze soli chlornan sodný, což je vlastně například prodávaný tekutý chlor. Velice
důležitá vlastnost chlornanu sodného je, že má vysoké pH. Pokud tedy solonizační jednotka produkuje chlor, zvyšuje to pH vody ve
vířivce. Snažte se tedy držet pH vody v mezích 7,2 až 7,6.

Otázka č. 5 – Co mám dělat, když naměřené ORP je pod optimální hranicí?
Pokud zjistíte, že hodnota ORP je pod optimální hranicí 545 – 550 mV, nejprve zvažte, jestli to není důsledek nedávného
zvýšeného využívání vířivky, nebo si uvědomte, že řízením se dostane hodnota ORP někdy nad stanovenou hodnotu a někdy
pod.
Jestliže tedy zjistíte pomocí MyArcticSpa, že hodnota ORP je pod doporučenou hladinou 545 mV, pak:
Zkontrolujte pomocí MyArcticSpa, zda Spa Boy je zapnutý a je aktivní (sanitizing YES), Za několik hodin ověřte, zda se
hodnota ORP zvedla.
Pokud MyArcticSpa říká Sanitizing NO:
Vypněte vířivku od elektrického proudu a zase ji zapněte.
Zkontrolujte pomocí MyArcticSpa, zda Spa Boy je zapnutý a je aktivní (sanitizing YES), Za několik hodin ověřte, zda se
hodnota ORP zvedla.
Jestliže Spa Boy stále hlásí Sanitizing NO:
Prvně zkuste v aplikaci Arctic Spas stiknout tlačítko Spa Boy BOOST, nebo toto tlačítko naleznete na webovoém rozhraní
myarcticspa.com v položce “Settings/Spa Boy Status”, kde ho také můžete ručně spustit a to na dobu 30 minut.
Pokud je status stále na “Sanitaizing NO”, kontaktujte vaše servisní středisko, které
zajistí nalogování hlavního technika na vířivku a zjistí možné příčiny nefunkčnosti, jako
je opotřebená elektroda, špatné čidlo či zkorodovaný kontakt mezi Niche a elektrodou...
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Otázka č. 6 – Jestliže Spa Boy nefunguje, mohu přidat do vody dezinfekční
prostředek?
Ano můžete, pokud je to potřeba.
V případě běžného používání by přídávání dezinfekčního prostředku nemělo být třeba.
Přidání jakéhokoliv dezinfekčního, oxidačního přípravku se většinou zvýší úroveň ORP nad optimální hodnotu (545mV-550mV) a
má za následek, že systém Spa Boy přestane pracovat do té doby, dokud hodnota neklesne pod 545mV/ORP.
• Zašokování vody chlorovým nebo jiným dezinfekčním přípravkem dojde k dočasnému „otrávení“ Spa Boy čidla na dobu asi
24 až 48 hodin. Nevěřte naměřeným hodnotá ORP dokud se voda nestabilizuje.

Otázka č. 7 Je dovoleno do vody přidávat oxidační prostředek?
Ano, je dovoleno použít oxidační prostředek a přidávat jej do vody.
Jednou týdně lžička pro vířivky a 2 lžičky pro swimspa.
U vířivek vybavených ozónovým systémem Peak I nebo II je možno množství výrazně snížit.
Přidání oxidačního prostředku má malý vliv na Spa Boy čidlo.
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Údržba systému Spa Boy.
Otázka č.8 Jak mohu zabránit zvýšení odporu výstupních elektrod systému Spa
Boy?
Udržujte pH vody v rozmezí hodnot 7,2 – 7,6.
Protože slaný systém přirozeně zvyšuje hodnotu pH, je velice důležité pro výkon a životnost takového sytému, aby hodnoty pH
vždy byly v daném rozsahu.
Vysoké pH redukuje efektivitu chloru:
• Je-li úroveň pH kolem 7, pak je asi jen ze 70% efektivní (30% ztrácí)
• Je-li úroveň pH kolem 8, pak je asi jen z 21% efektivní (79% ztrácí)
Proto vysoká hodnota pH nutí systém vyrábět zbytečně více sanitačního činidla, a tím také zvyšovat pH, což ještě více krátí
účinnost chloru.
Usilujte o dosažení hodnot pH 7,2 a hodnota pH nesmí překročit 7,6.

Otázka č. 9 – Proč je moje voda najednou světle žlutá, světle zelená nebo
má rezavý nádech ?
To se může stát, pokud je pH příliš vysoké.

Udržujte pH vody v rozmezí hodnot 7,2 – 7,6.
Snižte hodnotu pomocí přípravku pH mínus. Pokud zbarvení nezmizí, možná bude třeba vyměnit vodu.
Jestliže hodnota pH dosáhne nebo překročí 8,2, pak se na displeji vířivky bude zobrazovat chyba pH, dokud pH vody nebude
sníženo.
* Hlídejte hodnotu pH a jednou za týden ji zkorigujte, vyhnete se tak v budoucnu
opakování těchto problémů.
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Otázka č. 10 – Mám zakalenou vodu, co mám dělat?
1. Nejprve zjistěte hodnotu pH a pokud je vysoká, tak ji přípravkem pH mínus snižte.

2. Zkontrolujte / otestujte vodu na přítomnost chloru. Je-li nízká nebo není-li žádný výstup z elektrody, pak je
pravděpodobně vyčerpaná a je ji potřeba vyměnit. Kvalitu/životnost výstupní elektrody můžete zjistit na myarcticspa.com
nebo v mobilní aplikaci. Symbol baterky v “Settings/Spa Boy Status” vám napoví a stavu. Množství zelené barvy v baterce.
3. Zkontrolujte množství soli ve vodě. Mělo by být 2000 a 2500 ppm. Pokud je salinita nižší, může ikonka životnosti elektrod
svítit červeně, což znamená konec životnosti, i když to nemusí být pravda.
4. Zkontrolujte kvalitu či čistotu filtrů, případně vyměňte.

Otázka č. 11 Mohu použít přípravek na zjemnění tvrdosti vody?

Doporučuje se spíše vápník odstranit - řešit při napouštění vířivky vodou tím, že se použije předfiltr nebo při nastavení
počáteční chemické rovnováhy vody, než přidáváním chemikálií za provozu vířivky.
Hodnoty vápenaté trvdosti by měly zůstat pod 150pp.

Otázka č. 12 Jaký dopad mají fosfáty na systém Spa Boy?
Vysoká úroveň fosfátů (nad 250 ppm) může snížit produkci sanitačního činidla.
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Otázka č. 13 Mohu použít změkčovače vody ?
Ano. Pravděpodobně již používáte v domácnosti změkčovač vody, protože máte tvrdou vodu. Změkčovač vody odstraní z vody
vápník a pomůže vám dosáhnout úrovně blížící se definovanému rozmezí 50 – 150 ppm.

Otázka č. 14 Mám vířivku vyčistit před výměnou vody?
Ano můžete. Řiďte se instrukcemi na přípravcích. Občasné vyčistění systémových zařízení a hadic pomůže odstranit biofilmy na
hadicích či nárůst vápenatých usazenin.
Vhodné je to dělat alespoň jednou ročně.

Otázka č. 15 Jestliže očekávám zvýšené využití vířivky, mohu manuálně
aktivovat Spa Boy, aby generoval vyšší hodnotu dezinfekce (zvýšil hodnotu
ORP)?
Ano, můžete.
Kliknutím na tlačítko BOOST v aplikaci nebo skrze myarcticspa.com bude systém Spa Boy generovat dezinfekci po dobu 30 minut.
Je tedy možno ho aktivovat před dobou, kdy očekáváte velké vytížení vířivky.
POZOR: Na tlačítko klikněte pouze jednou.
Jakmile tlačítko aktivujete:
• Na tlačítku s bleskem se rozsvítí kontrolka
• Spa Boy generátor se dvakrát zapne a vypne viz kontrolka a
• Funkce Boost provede 30-ti minutový cyklus. Během tohoto cyklu bude kontrolka svítit.
Kliknutím na tlačítko Boost více jak jednou způsobí, že funkce nebude aktivována.
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1.16 Plán údržby - verze 1 R1
Následující tabulka ukazuje doporučené intervaly jednotlivých úkonů zajišťujících provoz systému Spa Boy verze 1 R1.
Pro zajištění správného rozpuštění a přidání chemikálií do vody vířivky doporučujeme rozpouštět chemii nejprve v nádobě s čistou
teplou vodou a její následné opatrné vlití do vířivky.
Existují dvě metody jak měřit – získat chemické parametry vody:
• Pomocí aplikace MyArcticSpa, kde na stránce Settings and Diagnostics získáte hodnoty pH a ORP. Tedy v tomto případě musíte
mít vířivku připojenou do vaší domácí WiFi sítě, potom pomocí chytrého telefonu přes aplikaci nebo z PC na stránkách myarcticspa.
com v menu Settings Page / Spa Boy Status page naleznete patřičné parametry. (Pro přístup na stránky myarcticspa.com musíte
být registrováni.)
• Pomocí testovacích proužků, tabletek, kapek nebo vezměte vodu k vašemu dealerovi.
Item

Frequency

pH

Týdně

Maintenance Task

Target Range

Zjistěte hodnotu pH a zajistěte, aby byla v daném
rozsahu.

7.2 – 7.6 pH

Vždy nejprve upravte hodnotu pH než bude nastavovat
úroveň chlorizace.

ORP

Týdně
(& před

Zjistěte hodnotu volného chloru a zajistěte, aby byla v
rozsahu.

545–550 mV /ORP
Použijte například
kapičkový tester ke
zjištění hodnoty volného
chlóru. Hodnota 0,5
ppm přibližně. 550mV

každým
použitím)

Sůl

Měsíčně

Zjistěte hodnotu množství soli ve vodě a zajistěte, aby
byla v daném rozsahu.

Verze 1 R1 2000 –
25000 ppm

Šok

Týdně

Zašokujte vodu ve vířivce oxidačním přípravkem.

N/A

Filtr

3 měsíce

Vyměňte filtr.

N/A

Voda

6 měsíců

Vyměňte vodu.

N/A
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Údržba: nastavení / oprava

Protože slaný systém přirozeně zvyšuje hodnotu pH, je velice důležité pro výkonnost a životnost elektrody udržovat pH
vody ve stanovených mezích. .
Vysoké pH redukuje efektivitu chloru.
• Je-li úroveň pH kolem 7,2 pak je asi jen ze 62% efektivní (38% ztrácí)
• Je-li úroveň pH kolem 7,5 pak je asi jen z 50% efektivní (50% ztrácí)
• Je-li úroveň pH kolem 8, pak je asi jen z 21% efektivní (79% ztrácí)
Proto vysoká hodnota pH nutí systém vyrábět zbytečně více sanitačního činidla, a tím také zvyšovat pH, což ještě více
snižuje účinnost chloru.
Snažte se držet pH na hodnotě 7,2 a nesmí překročit hodnotu 7,6. Je-li pH lehce pod 7,0, nemusíte ji upravovat.
Nízké pH: zvyšte přípavkem pH plus,
Vysoké pH: snižte přípravkem pH mínus
Optimální hodnoty 545 až 550 mV jsou nastaveny při výrobě.
Uživatel si může toto nastavení změnit na vyšší úroveň.
Pokud zjistíte, že hodnota ORP je pod optimální hranicí 545 – 550 mV, nejprve zvažte jestli to není důsledek nedávného
zvýšeného využívání vířivky, či si uvědomte, že řízením se dostane hodnota ORP někdy nad stanovenou hodnotu a někdy
pod.
Jakmile jste už jednou udělali tu správnou koncentraci soli ve vodě, tak se její hodnota nemění pokud vodu nevyšplícháte
nebo neupustíte. Nepřidávejte sůl, pokud měření neprokáže, že je pod hranící doporučeného množství.
Vysoká koncentrace (víc jak 2500 ppm): přidejte vodu;
Nízká koncentrace (méně jak 2000 ppm): přidejte sůl.
Jednou týdně přidejte malou lžičku pro vířivky a dvě lžičky pro swimspa přípravku na bázi aktivního kyslíku. V případě, že
vířivka je vybavena generátorem ozónu, dávku zredukujte.
Vyměňte filtr dle uživatelského návodu vířivky (strana 19).
Vyměňte vodu dle uživatelského návodu vířivky (strana 22).
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1.17 Řešení problémů při nízké hodnotě ORP
Následující vývojový diagram ukazuje kroky pro řešení nízkých hodnot ORP.
Nízká hodnota ORP (chlor).
(Zapněte čerpadla na vysokou rychlost a nechte běžet po dobu 20 minut. Je-li hodnota stále nízká, pokračujte dalším krokem.)

Zapněte Spaboy Boost Elektroda se okamžitě
zapne a poběží 30 minut.

NE

Vypněte a zapněte vířivku. SpaBoy se tím
resetuje a hned po startu provede test
polarity. 3 vteřiny na každou stranu.

ANO

Produkovala elektroda po dobu 30ti minut
mlhovinu?

ANO

Kouří se z elektrody?
NE

Elektrody zakouřily 3 vteřiny,
pauza a zase zakouřily 3 vteřiny,
ale nezůstaly zapnuté 30 minut.

Zkontrolujte
propojení mezi
SpaBoy Niche a a
generátorem

Vyměňte výstupní elektrodu.
Poznámka: Pokud to problém
nevyřeší, vyměňte také SpaBoy Niche.

Odpojte SpaBoy výstupní elektrodu a otestujte, že je napájena
stejnosměrným napětím 12 - 13 V.

ANO

NE

ANO

Vyměňte výstupní elektrodu.

Propojte SpaBoy
Niche se Spa Boyem
generátorem.

Zkontrolujte
napájení SpaBoy
generátoru.
ANO

NE
Je SpaBoy
generátor pod
proudem?

Zkontrolujte
komunikační kabel
mezi generátorem
a základní deskou
(konektor P7, P8, P9)

Ok?

Zkontrolujte
SpaBoy pojistku.
NE

Vyměňte základní
desku.

12 až 13 voltů DC?

NE

Ok?

Ok?

ANO

ANO

Vyměňte SpaBoy
generátor.

NE

Vyměňte komunikační kabel.
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Ok?

NE

ANO

Vyzkoušejte
napěťový zdroj
pro SpaBoy.

Vyměňte pojistku
pro SpaBoy.
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ANO

Používala se vířivka nedávno?
NE

Ověřte, že salinita vody je v
rozmezí 2000 až 2500 ppm

ANO

Jaká je salinita vody?

Zkontrolujte životnost
elektrody pomocí
kontrolky “baterie”.
NE

Ok?

NE

Vyčkejte 24 hodin, zda
Spaboy automaticky
hladinu ORP nezvýší.

Nastavte správně
salinitu vody.

ANO

NE

Je hodnota ORP OK?
ANO

Počkejte 24 hodin, jestli SpaBoy
automaticky opraví hodnotu ORP.

Zkontrolujte kontrolku
“Baterie” ukazující
životnost elektrody.

Ručně přeměřte hodnotu
volného chlóru.
Nízká?

Konec

NE

ANO

Zkontrolujte SpaBoy
čidlo.

Konec

ANO

Ok?

NE

Ok?

ANO

Vyčkejte 24 hodin zda SpaBoy automaticky nastaví správnou hodnotu ORP.

NE

Vyměňte SpaBoy
Niche.
Vyměňte SpaBoy
čidlo.
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1.0 Onzen technický návod

1.1 Získání technických údajů vířivky

Abyste se ujistili, že máte aktuální technická data vířivky, je doporučeno jejich získání od autorizovaného
prodejce nebo ze stránky www.arcticspas.com.

1.2 Přehled revizí

Tato publikace byla revidována, aby odpovídala verzi Onzen 8 a vířivkám vybaveným řídicím systémem Eco-Pak.

1.3 Co je Onzen?

Onzen je plně přírodní systém úpravy vody na bázi slané vody.

1.4 Onzen dělá?

· Změkčuje vodu.
· Čistí vodu.
· Automaticky vytváří sanitační činodla.

1.5 Jaké jsou výhody systému Onzen?

· Pokožka je měkčí a jemnější.
· Voda je jiskřivě čistá.
· Omezuje kontakt s koncentrovanými chemikáliem.
· Výrazně snižuje čas a peníze potřebné pro údržbu vody ve vířivce.
· Snižuje vliv na životní prostředí:
1. Méně cest do obchodu pro nákup chemie.
2. Méně obalového materiálu.
3. Méně průmyslového znečištění při výrobě chemických přípravků.

1.6 Jak Onzen pracuje?

· do vody ve vířivce je při napouštění přidán roztok přírodní minerální mořské soli.
· sanitační činidlo (volný chlor) je vyráběno a směšováno s vodou automaticky
· Výkon je snadno řízen tak, aby vyhovoval velmi nízkému až velmi vysokému využití vířivky.

1.7 Jak určit výrobní datum vířivky?

Výrobní datum vířivky může být určeno ze sériového výrobního čísla, které je uvedeno na registračním štítku
umístěném obvykle na kabinetu pod ovládacím panelem.
Příklad
Výrobní číslo vířivky A10H131112
· Dvě čísla za prvním písmenem označují rok výroby vířivky 10 = 2010
· Písmeno následující po prvních dvou číslech znamená měsíc výroby vířivky H=srpen
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1.8 Definice pojmů
POJEM

DEFINICE

Onzen

Veskrze přírodní, automatický systém se slanou vodou, který vodu změkčuje a udržuje.

Elektrody Onzen

Tři deskových platino-iridiových titanových elektrod převádí slaný roztok na sanitační
činidlo, které se po sanitaci vrátí zpět do původního stavu přírodní soli. Jestliže do
vířivky nedoplníte velké množství vody, nemusíte přidávat žádnou další sůl. Schránka
na elektrody má Černá barvu.
Poznámka: jestliže systém Onzen aktivoval výstupní elektrody vzniká při produkci
sanitačního činidla kouřový efekt.

Verze výstupní elektrody Onzen

Modifikace stavu elektrody osazené ve vířivce.

Vápenatá tvrdost (CH)

Vápenatá tvrdost je míra celkového množství rozpuštěných solí vápníku ve vodě.
CH (Calcium Hardness) pomáhá určit, jak srážlivá nebo korozní je voda. Předpokládá
se, že vápník má vliv na korozní charakter vody.
Množství vápníku v horké vodě přináší dva hlavní problémy:
1. CH má tendenci se vysrážet (srážet se při ve vysoké teplotě vody, pokud je pH
vyšší než 7,8 ppm).
2. Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém srážení vápníku je, že se sráží na
topném tělese, čerpadlech a zkracuje jejich životnost.
Jakoukoliv přírodní korozi ve vodě je možno potlačit tím, že se udržuje mírně vyšší
hodnota celkové alkality.

Celková alkalinita (TA)

Míra toho, jak je stabilní pH (míra celkového množství uhličitanů, hydrogenuhličitanů,
hydroxidů a dalších zásaditých látek ve vodě).
TA (Total Alkalinity) je označován jako vodní “pH buffer”. Jinými slovy, je to míra
schopnosti vody odolávat změnám pH.
V případě, že TA je příliš nízká, pH velmi kolísá od nejvyšší k nejnižší hodnotě. Kolísání
pH může způsobit korozi nebo vysrážení vápníku na komponentech vířivky.
Nízká TA může být upravena přidáním Arctic Pure, Perfekt Balance.
Je-li celková alkalita příliš vysoká, voda je náchylnější k vysrážení a je vysoké pH. Tuto
vysokou hodnotu pH může být obtížné snížit.
Poznámka: Slané systémy přirozeně zvyšují pH.
Vysoká TA může být snížena přidáním Arctic Pure, Adjust Down.
Jakmile je TA je vyrovnané, obvykle zůstává stabilní, i když některé dezinfekce a
přidání více vody s vysokou nebo nízkou alkalitou se může projevit zvýšením nebo
snížením TA.
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Potenciál vodíku
(pH Potential
Hydrogen)

Hodnota pH je mírou alkalinity.
pH nabývá hodnoty od 0 do 14 a vyjadřuje různé úrovně kyselosti či zásaditosti.
Neutrální voda má pH 7,0, voda s hodnotou nižší než pH 7,0 je kyselá tím více, čím více se hodnota blíží k nule.
Voda s hodnotou vyšší než pH 7,0 je zásaditá tím více, čím více se hodnota blíží ke 14,0.
Pokud je pH vody 7,0 a nižší působí volný chlor hlavně jako sanitační činodlo. V tomto stavu velmi efektivně
likviduje bakterie.
APři pH 7,4 působí volný chlor současně jako sanitační i oxidační činidlo.
Nad pH 7,8 působí volný chlor hlavně jako oxidační činidlo.
Hodnota pH chloru je 11,7 ppm.
Voda ve vířivce je považována za vyváženou, pokud je hodnota pH mezi 7,2 až 7,6.
Přidání chloru, automaticky prostřednictvím systému slané vody nebo manuálně, do vody s vysokým pH (nad 7,6)
způsobí další zvýšení pH a prudké snížení účinnosti chloru jako sanitačního činidla. Tomu je potřeba se vyhnout
tím, že se hodnota pH nejdříve upraví na cílový rozsah 7,2 - 7,6.
Tabulka níže ukazuje ztrátu účinnosti sanitačního efektu v závislosti na hodnotě pH vody:
Hodnota pH

Sanitační činidlo (chlor)
Ztráta účinnosti v závislosti na
hodnotě pH

Sanitační činidlo (chlor)
Účinnost v závislosti na hodnotě pH

6.0 pH

4%

96%

6.5 pH

10%

90%

7.0 pH

27%

73%

7.2 pH
7.5 pH
8.0 pH
8.5 pH

38%
50%
78%
90%

62%
50%
21%
10%

Udržení vyrovnaného pH mezi 7,2 - 7,6 je velmi důležité pro:
• Optimální účinnost sanitačních činidel.
• Pohodlné udržování vody uživatelem.
• Prevence poškození zařízení.
• Poznámka: Systém slané vody přirozeně zvyšuje pH vody, proto usilujte, abyste dosáhli vyváženého pH.
Je-li pH vody příliš nízké, může to mít následující výsledek:
• Sanitační činidlo se rychle rozptýlí.
• Může dojít k podráždění uživatelů vodou.
• Zařízení vířivky může korodovat.
Nízké pH může být zvýšeno přidáním přípravku pH plus.
Je-li pH vody příliš vysoké, může to mít následující výsledek:
• Sanitační činidlo je méně účinné.
• Budou se tvořit na povrchu vvířivky a zařízení vápenaté usazeniny.
• Vysoká hodnota pH způsobí, že se vápník ve vodě vysráží.
• Voda může být zakalená.
Vysoké pH může být sníženo přidáním přípravku pH mínus.
Je důležité kontrolovat hodnotu pH v pravidelných intervalech. Hodnota pH bude ovlivněna počtem a frekvencí koupajících se uživatelů, přidání nové vody, přidáním různých chemikálií a typem použitého sanitačního činidla.
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Chlor

FCL je aktivní forma chlóru, která reálně lividuje bakterie a řasy (jedná se o sanitační
činidlo).
Sanitace je nesmírně důležitá pro likvidaci řas, bakterií a virů a pro prevenci růstu
nežádoucích organismů ve vířivce. Zároveň příliš vysoká úroveň sanitačního činidla
může dráždit kůži, plíce a oči.
Vždy udržujte předepsanou hodnotu sanitačního činidla.
Sledujte rovněž hodnotu ORP.

Volný chlor (FCL)

Zbytkový chlor

Skutečný obsah chlóru ve vodě poté, co byl splněn požadavek sanitace.

Sanitační činidlo

Chemikálie určená k likvidaci bakterií.
Generické názvy: chlor, brom a biguanid..
Arctic Pure, Boost
Přidání přípravku Arctic Pure Boost by nemělo být prováděno, pokud není hodnota ORP
příliš nízká.

Parts Per Million (ppm)

ppm: počet částic na jeden milion, standardní jednotka pro koncentraci chemikálií nebo
minerálů.

Organický odpad

Nečistoty jako jsou mikroorganismy, pot, moč atd., které musí být pravidelně spáleny
nebo “zoxidovány”, aby se zabránilo tvorbě zákalu, řas, chloraminů, atd.

Šok

Oxidant, který spálí organické odpady, jež způsobují zákal a růst řas. Je to obecný
pojem pro chemickou látku používanou k oxidaci organických odpadů.

ORP

Oxidation–Reduction Potential.
ORP je zjednodušeně vyjádření schopnosti samočisticí funkce vody. ORP je měřeno v
milivoltech (mV). Další informace v FCL.
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1.9 Chemická rovnováha zkratky a hodnoty
ZKRATKA

DEFINICE

HODNOTA

CH

Vápenatá tvrdost

50 - 150 ppm

TA

Celková alkalinita

80-100 ppm

pH

Potenciální vodík

7.2 – 7.6 ppm

FCL

Volný chlor

1 – 3 ppm

ORP

Oxidačně-redukční potenciál

600 - 1000

1.10 Zkratky pro nastavení
ZKRATKA

DEFINICE

Fd

Trvání filtračního cyklu
Fd 00 = žádná filtrace.
Fd 01 = cyklus 1 hodina.
Fd 02 = cyklus 2 hodiny.
Fd 03 = cyklus 3 hodiny.
Fd 04 = cyklus 4 hodiny.
Fd 05 = cyklus 5 hodin.
Fd 06 = cyklus 6 hodin.

FF

FF
Frekvence filtračních cyklů
FF 1 = 1 cyklus za 24 hodin.
FF 2 = 2 cykly za 24 hodin.
FF 3 = 3 cykly za 24 hodin.
FF 4 = 4 cykly za 24 hodin.

On

Trvání cyklu Onzen
0-24 hodin za den
* Cykly jsou rozděleny na 4 úseky
Tj. pokud je zvolen cyklus 8 hodin, bude proveden ve čtyř dvouhodinových úsecích.

O3

Trvání ozonového cyklu
0-24 hodin za den
* Platí pouze pro systém Peak II, u systému Peak I funguje ozonizace v době běhu
filtrace.
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1.11 Začínáme se systémem Onzen
1.11.1 Přehledové schéma

Přehledové schéma Onzen
Poznámka:
Vířivka je umístěna v souladu s
uživatelským manuálem (str. 9)
Elektrické
připojení a
instalace provedeny v souladu uživatelským
návodem (str. 10)
Tabulka množství soli
Viz kapitola 1.12.4

· Tento graf poskytuje přehled
procesu spuštění systému
Onzen.
· Nejsou zde zahrnuty detaily
jednotlivých postupů.

Naplňte vířivku vodou, zapněte přívod
elektro a nastavte teplotu vody.
Viz kapitola 1.12.2

· Všechny kontroly a testy musí
být prováděny v souladu s
uživatelským návodem systému
Onzen.

Použití testovacích
proužků pro chlorid
sodný
Viz kapitola 1.12.5

Nastavení chemické rovnováhy vody
Viz kapitola 1.12.3

Naprogramování filtrace a nastavení
Onzen
Viz kapitola 1.12.6

Provedení kontroly sanitačního činidla
Viz kapitola 1.12.7

Měření sanitačního činidla
Viz kapitola 1.12.7

Relaxujte a užívejte si Vaši vířivku

Onzen - časté dotazy
Viz kapitola 1.14

Udržování správné
chemické rovnováhy
vody
Schéma údržby
systému Onzen
Viz kapitola 1.15
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Řešení problémů se
zakalenou vodou u systému
Onzen. Viz kapitola 1.13
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1.11.2 Napuštění vířivku vodou, zapnutí a nastavení teploty
Následující kroky poskytnout vodítko, abyste mohli dosáhnout správně chemicky vyvážené vody. Chcete-li zajistit správné
rozpuštění chemikálií, rozpusťte je nejprve v chemicky nekontaminované nádobě s teplou vodou. Přidávejte chemikálie do
vody, nikoliv naopak.
Kroky při napuštění vody, zapnutí přívodu a nastavení teploty vody
Krok 1. Naplňte Vaši vířivku vodou přes filtrační osazení podle
obrázku. Úroveň hladiny vody by měla být přibližně po spodní
okraj opěrek hlavy. Jestliže Vaše voda obsahuje velké množství
sedimentů a minerálů, může pomoci ji napouštět přes uhlíkový
„předfiltr“, tak jak vidíte na obrázku. (Můžete tím docílit
prodloužení doby pro výměnu vody.)

Krok 2. Zapněte vířivku. Jakmile je napuštěné správné množství
vody, zapněte proudovým chráničem / jističem vířivku.

Krok 3. Nastavte teplotu vody pomocí šipek na horním ovládacím
panelu na požadovanou úroveň, přibližně 38°C až 40°C (100°F
až 104°F).
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1.11.3 Dosažení chemické rovnováhy vody
Následující kroky poskytují návod k dosažení chemické rovnováhy vody.
Pro řádné rozpuštění chemikálií ve vodě je doporučeno je naředit v čisté nádobě s horkou vodou před tím, než roztok opatrně
vmícháte do vody ve vířivce.
Kroky pro dosažení chemické rovnováhy vody při systému Onzen
Krok 1. Změřte a upravte vápenatou tvrdost a celkovou alkalitu
(a) Změřte vápenatou tvrdost. Hodnota by měla být mezi 50150 ppm. Pokud je hodnota vyšší, použijte ke snížení stabilizační
prostředek, který pomůže udržet vápník v suspenzi.
POZNÁMKA: Systémy slané vody jsou nejúčinnější při nízkých
hodnotách tvrdosti.
(b) Změřte celkovou alkalitu. Měla by být v rozmezí 80 – 100
ppm (100 max.). Jestliže je alkalita vyšší, použijte ke snížení (pH
mínus) nebo kyselinu solnou. Celkovou alkalitu nezvyšujte!
VAROVÁNÍ: Vynecháním těchto kroků při spuštění může způsobit
problémy s vysrážením nebo zakalenou vodu, které
nemusí být kryty zárukou.
POZNÁMKA: Používejte všechny chemikálie dle návodů na jejich
balení.
Krok 2. Změřte a upravte pH vody
Změřte úroveň kyselosti vody – pH. Měla by být v rozmezí 7,2 až
7,6.
Pokud je vyšší jak 7,6 aplikujte prostředek na snížení pH (pH
mínus).
Pokud je nižší než 7,2 aplikujte prostředek na zvýšení pH (pH plus)
POZNÁMKA: Slané systémy přirozeně zvyšují pH, usilujte o
dosažení vyváženého pH.
POZNÁMKA: Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém
srážení vápníku je, že se sráží na topném tělese,
čerpadlech a zkracuje jejich životnost.
Krok 3. Rozmíchejte sůl
Rozpusťte 1/3 minimální doporučené dávky v kbelíku s teplou
vodou (cca 20 litrů).
Tabulku s množstvím soli pro jednotlivé typy vířivek naleznete v
tomto návodu.
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1.11.3 Dosažení chemické rovnováhy vody
Následující kroky poskytují návod k dosažení chemické rovnováhy vody.
Pro řádné rozpuštění chemikálií ve vodě je doporučeno je naředit v čisté nádobě s horkou vodou před tím, než roztok opatrně
vmícháte do vody ve vířivce.
Kroky pro dosažení chemické rovnováhy vody při systému Onzen - pokračování
Krok 4. Přidejte do vody sůl a změřte TA a pH
(a) Pomale nalijte rozpuštěnou sůl z kbelíku do vody vířivky. (b)
Nechte běžet čerpadla po dobu 5 minut, aby se sůl rovnoměrně
promíchala.
(c) Počkejte 1 hodinu.
(d) Poté zkontrolujte a nastavte správnou hodnotu TA.
(e) Poté zkontrolujte a nastavte správnou hodnotu pH.
Při nastavení správných hodnot postupujte podle kroků 3 a 4.
Krok 5. Opakování kroků 3 a 4
Opakujte kroky 5 a 6 abyste se ujistili, že všechny kroky byly řádně
provedeny.
Krok 6. Opakování kroků 3 a 4
Opakujte kroky 5 a 6 abyste se ujistili, že všechny kroky byly řádně
provedeny.
Krok 7. Měření úrovně chloridu sodného
Nyní bude potřeba změřit chlorid sodný, postupujte podle kapitoly
“Měření chloridu sodného pomocí testovacích proužků”.
Pokud je úroveň slanosti nízká, rozpusťte 225 gramů soli (pomocí
dodané odměrky) v teplé vodě a nalijte roztok do vířivky. Znovu
změřte hodnotu chloridu sodného.
Opakujte, dokud nedosáhnete žádaných hodnot:
Minimum
2000 ppm

Maximum
2500 ppm

POZNÁMKA: Tabulka Množství soli pro Onzen v této příručce obsahuje
odhadovaný dopad přidání 225 gramů soli do vody Vaší vířivky.
POZNÁMKA: Pro začátek je doporučeno pracovat s minimálním
množstvím soli. Jakmile je dosažena minimální potřebná hodnota
chloridu sodného, může být dávka ještě lehce navýšena, aby se
pokrylo zatížení při užívání a zvýšení provozní doby systému Onzen
neznamenalo vyšší zbytkový chlor. Při minimální koncentraci soli,
pokud je systém Onzen stále schopen zpracovávat zbytkový chlor,
znamená omezení rizika koroze a zvýšení životnosti elektrody
Onzen.
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1.11.4 Tabulka množství soli pro Onzen
Následující tabulka určuje množství soli potřebné pro jednotlivé modely vířivek Arctic Spas a odhadovaný vliv přidání 225 g soli.
Při prvotním dávkováním je doporučeno dát do vířivky minimální uvedené množství soli. V případě vyššího zatížení vířivky koupajícími a kdy nepomůže prodloužení doby běhu Onzenu, je možno lehce zvýšit množství soli ve vodě vířivky tak, aby se zvýšil
zbytkový chlor. Budete-li udržovat ve vířivce minimální množství soli při přijatelném množství zbytkového chloru, velice tím přispějete
k zabránění potenciálnímu korodování částí vířivky a k prodloužení životnosti elektrod systému Onzen.

Arctic Spas - tabulka množství soli pro Onzen
Objem vody při
Potřebné množství soli pro Onzen verze 8 Odhadovaný vliv přidání
doporučeném naplnění
dávky soli
Min 1500 ppm
Max1800ppm
(spodní okraj podhlavníků)
Model vířivky

Litry

US Gal

Min Kg

Max Kg

Min Lb

Max Lb

225 G

1/2 lb

Fox

875

231

1.06

1.32

2.34

2.92

255 ppm

255 ppm

Glacier

1131

299

1.37

1.71

3.02

3.78

195 ppm

195 ppm

Cub

1176

311

1.43

1.78

3.14

3.93

190 ppm

190 ppm

Klondiker

1264

334

1.53

1.91

3.38

4.23

175 ppm

175 ppm

Frontier

1267

335

1.53

1.92

3.39

4.24

175 ppm

175 ppm

Summit

1339

354

1.63

2.03

3.59

448

165 ppm

165 ppm

Yukon

1364

360

1.66

2.07

3.65

4.56

163 ppm

163 ppm

Kodiak

1492

394

1.81

2.26

3.99

4.99

150 ppm

150 ppm

Tundra

1614

426

1.96

2.45

4.32

5.40

138 ppm

138 ppm

Norwegian

1553

410

1.89

2.36

4.16

5.20

144 ppm

144 ppm

Ocean

6000

1585

7.28

9.10

16.00

20.08

37 ppm

37 ppm

Poznámka: Technický návod Onzen poskytuje podpůrné procesy pro spuštění a nastavení systému Onzen.
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1.11.5 Zjištění množství soli pomocí testovacích proužků
Následující kapitola Vám usnadní správně odečíst hodnotu množství soli rozpuštěné ve vodě.

Kroky pro správné odečtení koncentrace soli.

Krok 1. Odeberte vzorek vody
Kelímkem naberte takové množství vody, aby výška hladiny byla
přibližně 25 mm.
POZNÁMKA: Jako vzorky vždy berte vodu z místa 20 až 30 cm pod
hladinou vody.
Krok 2. Umístěte testovací proužek do vzorku vody
Spodní částí postavte testovací proužek do vody.
DŮLEŽITÉ: dbejte, aby horní polovina proužku byla za každou cenu
suchá a měření tak bylo správné!

Krok 3. Doba trvání testu
Ponechejte proužek ve vodě po dobu 3 až 5 minut dokud žlutý
pásek v horní části testovacího proužku neztmavne.

Krok 4. Odečet hodnoty
Odečtěte hodnotu na stupnici nejblíže bílému vršku.
Hodnoty jsou po krocích 0,2. Odečtěte tu, co je nejblíže bílému
vršku.

Krok 5. Odpovídající hodnota
Hodnotu, kterou jste přečetli na testovacím proužku, srovnejte s
hodnotou na obalu.
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Kroky pro správné odečtení koncentrace soli - pokračování.
Krok 6. Úprava množství soli
Následující hodnoty jsou ideální:
Minimum
2000 ppm

Maximum
2500 ppm

POZNÁMKA: v tabulce množství soli výše naleznete také jaký má
dopad přidání 225 g soli do vody.
Přidejte sůl nebo rozřeďte vodu jak potřebujete:
· jestliže měření ukázalo více než maxi\mum, přidejte vodu.
· jestliže měření ukázalo méně než minimum, přidejte sůl.
POZNÁMKA: Jakmile jednou měřením zjistíte, že množství soli je v
uvedeném rozmezí, množství soli se už nemění. Jedině pokud vodu
vycákáte nebo upustíte a vodu doplňujete. Nepřidávejte sůl dokud
test nepotvrdí, že je ve vodě méně soli než je doporučeno.
ZÁRUKA: Použití jiných roztoků než Arctic Pure Sea Salt (čistá
mořská sůl) poškodí komponenty systému a zruší záruku. Roztok
Arctic Pure byl vyvinut tak, aby chránil komponenty systému Onzen
před poškozením. Použití alternativních roztoků může být servisním
technikem snadno zjištěno.
Kroky ke stabilizaci vody
Krok 1. Stabilizace vody ve vířivce
Jakmile byly nastaveny filtrační cykly a jejich trvání, umístěte na
vířivku termokryt a umožněte stabilizaci teploty vody (přibližně 16
hodin). Zajistěte termokryt pomocí zámků. Teplotu vody průběžně
kontrolujte. Jakmile se teplota dostane nad 29°C, přistupte k
dalšímu kroku.
POZNÁMKA: Protože teplota mírmě ovlivňuje jak vápenatou tvrdost
tak celkovou alkalitu, je lepší dosáhnout teploty nad 29°C před
provedením dalších kroků.
Přerušení filtračhího cyklu
Jestliže ručně spustíte během probíhajícího filtračního cyklu jakékoliv zařízení (čerpadla, světla, vzduchovač), tak se
filtrační cyklus přeruší na dobu, po kterou jsou zařízení používána.
Jakmile jsou tato zařízení vypnuta ať manuálně nebo časovačem, tak filtrační cyklus zůstává vypnutý ještě po dobu 40
minut. Signalizováno to je blikajícím trojúhelníkem u symbolu filtrace.
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1.11.6 Programování filtrace a nastavení systému Onzen
Nastavení produkce chloru systémem Onzen (doba trvání cyklů Onzen) musí být naprogramováno. Následující kroky jsou
návodem pro toto naprogramování.
Kroky pro nastavení filtrace a systému Onzen
Krok 1. Vstupte do nastavení pomocí horního ovládacího panelu
5
Přidržte tlačítko Filtrace (Čerpadlo 5 u modelů Epic)
pro
vstup do nastavení. Na displeji se objeví nápis “SETT” a můžete začít
proces nastavení.

Krok 2. Doba trvání ozonových cyklů
5
Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5
znovu pro
zobrazení první volby. Tou je doba trvání ozonového cyklu.

* pouze u Peak II, u systému Peak I se ozon vytváří v době běhu
filtrace
Krok 3. Nastavení doby trvání ozonových cyklů
Pomocí šipek
nastavte dobu trvání ozonového
cyklu. Můžete zvolit v rozsahu mezi 1 a 24 hodinami za den.
Krok 4. Vstup do nastavení Onzen
Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5
neuvidíte 0n02.

5

znovu dokud

Displej nyní zobrazuje nastavení pro systém Onzen.
Krok 5. Doba trvání cyklu Onzen
Pomocí šipek
nastavte dobu trvání cyklu Onzen.
Můžete zvolit v rozsahu mezi 1 a 24 hodinami za den.
* Cykly budou rozděleny na 4 úseky. Tj. pokud je zvoleno 8 hodin,
systém provede 4 cykly po dvou hodinách za den.
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Kroky pro nastavení filtrace a systému Onzen - pokračování

Krok 6. Doba trvání filtrace
5
Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5
znovu.
Na displeji se zobrazí nastavení doby trvání filtrace.

Krok 7. Nastavení doby trvání filtrace
Pomocí šipek

zvolte dobu trvání filtrace v hodinách.

Můžete zvolit v rozsahu mezi 0 až 6 hodinami, což je doba, po
kterou poběží filtrace v každém cyklu.

Krok 8. Frekvence filtračních cyklů
5
Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5
znovu.
Na displeji se nyní zobrazí nastavení frekvence filtračních cyklů.

Krok 9. Nastavení frekvence filtračních cyklů
Pomocí šipek

nastavte frekvenci filtračních cyklů.

Můžete volit mezi jedním až čtyřmi cykly za den.

V nastavení se můžete vrátit zpět stisknutím tlačítka Čerpadlo 3 (Čerpadlo 4 u série Epic). Tlačítko Čerpadlo 1 Vám
umožní odejít z nastavení bez uložení změn. Poté co se dostanete ke konci nastavení, stiskněte tlačítko Filtrace ještě naposledy pro uložení změn a okamžité zahájení filtračních cyklů. Pokud nestisknete tlačítko Filtrace znovu, budou změny
uloženy, filtrační cykly však začnou podle nastavení.
5
* Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5
znovu pro okamžité zahájení dalšího cyklu (čerpadla se spustí na
20 sekund).
Pro odchod bez uložení změn stiskněte tlačítko Čerpadlo 1.
Pro uložení změn a odchod bez okamžitého zahájení filtračního cyklu jednoduše nechte vypršet časovač displeje.
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1.11.7 Kontrola produkce sanitačníhio činidla
Vytváří se ve vodě sanitační činidlo?
Předpoklady tohoto testu jsou:
· Teplota vody alespoň 27°C
· Nastavení doby trvání filtračního cyklu na 00
· Nastavení doby trvání cyklu Onzen na 24, systém Onzen poběží 24 hodin za den.
Krok 1. Nastavte dobu trvání filtračního cyklu na Fd 00 (=žádná
filtrace)
5
Stiskněte tlačítko filtračního cyklu
dokud se nezobrazí
SETT. Délka filtračního cyklu se zobrazí jako “Fd XX”.

Pomocí šipky dolů

nastavte dobu filtračního cykllu na Fd 00.

Toto nastavení zastaví filtrační čerpadlo, takže budete moci vidět
mlhu plynových bublinek vycházejících ze systému Onzen.
Krok 2. Přejděte na nastavení Onzen (On)
Rolujte v nastevní pomocí tlačítka Filtračních cyklů
5

mezi 0 - 24).

dokud se nezobrazí “On X”. (Hodnota “X” bude

Krok 3. Nastavte On na 24
Změňte nastavení na On24.
V tomto nastavení bude systém Onzen produkovat sanitační činidlo
24 hodin denně.

Krok 4. Rolujte v nastavení
Pokračujte v rolování v nastavení opakovaným stisknutím tlačítka
5 dokud se nastavení neresetuje.
filtračních cyklů
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Kroky pro nastavení filtrace a systému Onzen - pokračování
Krok 5. Revize softwaru
Revize softwaru bude blikat 5 sekund.
Pokud je v této době stisknuto nějaké tlačítko, musíte test
zopakovat od kroku 1.
* Systém projde cyklem sepnutí všech čerpadel na dobu 20
sekund. Vyčkejte, dokud tento proces neskončí a hladina se
neuklidní.
Krok 6. Kontrola vytváření jemné mlhy malých bublinek
Nedotýkejte se žádných tlačítek a lokalizujte ve dnové části vířivky
výstupní elektrodu Onzen. Během jedné nebo dvou minut byste z
tohoto prostoru měli vidět vycházet jemnou mlhu malých bublinek.
Pokud tomu tak není, je třeba se obrátit na autorizovaný servis.
POZNÁMKA: V takovém případě můžete k sanitaci použít
granulovaný chlor!
Krok 7. Umožněte vytváření sanitačního činidla
Pokud bublinky vidíte, dochází k produkci sanitačního činidla.
Nechte systém Onzen produkovat sanitační činidlo po dobu
následujích dvou hodin a kontrolujte, že se produkce nezastaví.
Pokud nepozorujete mlhu jemných bublinek, je třeba se obrátit na
servis.

Krok 8. Resetování nastavení filtrace
a. Po vizuální kontrole můžete resetovat nastavení filtrace.
Doporučeno je Fd 1.
b. Poté znovu nastavte požadovanou teplotu.
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1.11.8 Měření hodnoty sanitačního činidla
Toto je postup pro měření a odečet hodnoty sanitačního činidla

Měření sanitačního činidla
Hodnotu sanitačního činidla (chloru) byste měli být schopni přečíst do 24 hodin.
Na začátek můžete do vody přidat jednu lžíci přípravku Arctic Pure “Boost”.
Přídavek Arctic Pure Boost zajistí okamžité vytvoření volného chloru, zatímco systém Onzen
bude produkovat zbytkový. To umožní používat vířivku do doby, než se vytvoří adekvátní
množství zbytkového chloru.
Pokud je úroveň chloru (sanitačního činidla) příliš vysoká, snižte pomocí horního ovládacího
panelu v nastavení dobu Onzenu. Pokud nejste schopni nic naměřit, naopak dobu Onzenu
prodlužte.
Čím více budete sledovat parametry jako využívání vířivky, počet koupajících se, monitorovat
FCL (volný chlor) a upravovat množství produkce sanitačního činidla (doba Onzenu), tím
méně budete muset přidávat do vody ostatní sanitační činidla.
Nicméně použijte chlorový šok po zvýšeném využití vířivky nebo pokud je nízká hladina
chloru.
DŮLEŽITÉ: Před každým použitím vířivky kontrolujte hodnotu pH a chloru.
*Očekává se, že hodnota pH bude v průběhu týdnů stoupat. Ke snížení hodnoty pH použijte
prostředek pH mínus.
Vysoké pH má za následek předčasné opotřebování součástí, zakalenou vodu a slabou účinnost sanitačních činidel.
Systém Onzen pracuje nejlépe s nízkou úrovní vápenaté tvrdosti. Kontrolujte ji proto měsíčně a zajistíte si tak dlouhou životnost
vířivky a jejích komponentů, stejně tak jako svou radost a relaxaci.
Vždy po použití přídavného sanitačního nebo oxidačního činidla, které přidáte do vody, nechte termokryt odklopený alespoň
20 minut. Tím umožníte vytvořeným plynům uniknout. Vysoká koncentrace těchto plynů, která vzniká při šokovém aplikování
sanitačních činidel (ne při běžné produkci), může mít za následek blednutí barev nebo degradaci vinylového obalu termokrytu.
Takováto závada není zahrnuta do záruky, vzhledem k nesprávnému používání chemie.
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1.12 Řešení problémů - zakalená voda
Mám systém Onzen a voda je zakalená.

Poznámka:
Všechny kontroly a testy by
měly být prováděny v souladu
s příručkou Arctic Spas® Onzen

Zkontrolujte, že jsou všechna nastavení v
souladu s doporučením na str. 9.
Upravte nastavení
podle doporučení na
str. 9

Jsou
nastavení v
pořádku?

Ne

Ano

Proveďte test vápenaté tvrdosti (CH)
Použijte přípravek pro
snížení tvrdosti, jako
např. Arctic Spas Best Defence, a snižte hodnotu
pod 150 ppm.

Je CH nižší
než 150
ppm?

Ne

Ano

Proveďte test chloridu sodného.

Přidejte potřebné
množství soli podle
tabulky na str. 13 a
současně změřte a podle
potřeby upravte TA & pH,
viz str. 26.

Je množství soli
v doporučeném
rozsahu
2000 ppm
2000 ppm - 2500 ppm
- 2500 ppm?

Pood

Nad

Snižte úroveň soli vypuštěním části vody
a dopuštěním čerstvé vody. Změřte a
upravte TA, pH a sůl podle grafu 26.

Proveďte test celkové alkality (TA).
Přidejte přípravek Arctic
Pure Adjust Up podle
dávkování na obalu
pro zvýšenín TA podle
potřeby.

Je TA v doporučeném
rozsahu mezi 80 - 100 ppm?

Pood

Nad

Přidejte přípravek Arctic Pure Adjust
Down podle dávkování na obalu pro
snížení TA podle potřeby.

Nad

Přidejte přípravek Arctic Pure Adjust
Down podle dávkování na obalu pro
snížení pH podle potřeby. Strana 19.

Nad

Přidejte přípravek Arctic Pure X-it podle
pokynů na obalu pro snížení volného
chloru. Poté upravte trvání cyklů Onzen
abyste zamezili přechlorování, viz
kapitola 1.12.6

Proveďte test pH.
Přidejte přípravek Arctic
Pure Adjust Up podle
dávkování na obalu
pro zvýšenín pH podle
potřeby.

Je pH v doporučeném
rozsahu mezi 7,2 - 7,6 ppm?

Pood

Proveďte test volného chloru (FCL).
Proveďte
test
generování
sanitačního
činidla str.
19.

Je FCL v doporučeném
rozsahu mezi 1 - 3 ppm?

Pood

Ano

Vycházejí z
elektrody
Onzen malé
bublinky?

Ne
Volejte
servis

Ano

Zvyšte v nastavení
dobu generování
chloru. Přidejte do
vody chlor šok, aby
byla úroveň sanitace
zvýšena manuálně.
Kontrolujte každý den
volný chlor, protože
může být potřeba snížit
nastavení, aby nedošlo
k přechlorování. Během
následujících několika
hodin sledujte, jestli
vycházejí bublinky.

Zkontrolujte filtry, jestli
nejsou zanesené.

Jsou filtry
zanesené?

Ne

Vyměňte
filtry.

Ano

Vycházejí
bublinky?

Ne

Systém Onzen
generuje chlor.
Upravte hodnoty
vody a vyčkejte 24
hodin. Množství FCL
by se mělo zvýšit.

Vypusťte vodu. Vířivku
znovu napusťte podle
postupu v kapitole
1.12.2. Ujistěte se
přitom, že hodnota pH
není vyšší než 7,6.

Ano
Zvýšilo se
FCL?

Ne
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Pravidelně
kontrolujte.
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1.13 Časté dotazy Onzen
Dotazy Onzen
Otázka 1: Jak poznám, že systém Onzen pracuje?
Proveďte zkoušku, zda elektrody generují chlor (Kontrola produkce sanitačního činidla). Tato procedura
aktivuje pouze Onzen, zatímco deaktivuje filtraci a ohřev, takže lehce uvidíte, zda od elektrody vychází
mlha malých bublinek.
Otázka 2: Co bych měl udělat, když test „Kontroly produkce sanitačního činidla“ nedopadne dobře?
Nejdříve zjistěte, zda je ve vodě rozpuštěno dostatečné množství soli. Použijte k tomu testovací proužky na
chlorid sodný – sůl. Potom se začněte starat o vodu ručně. Tedy dezinfikujte pomocí granulovaného chloru a
přitom pravidelně kontrolujte a vyrovnávejte hodnotu pH. Takhle pokračujte denně, dokud systém neopraví
autorizovaný technik.
• Nepřestávejte se těšit z koupání!
Otázka 3: Co bych měl dělat, jestliže úroveň chloru je příliš vysoká?
V nastavení snižte hodnotu Onzenu (On). Pokud jste nepřidali ručně do vody granulovaný chlor nebo jiný
šok, pak vysoká úroveň chloru znamená, že je Onzen nastaven na příliš dlouhou dobu. Snížení hladiny
chloru může trvat den dva … Pokud byste to chtěli urychlit můžete neutralizovat chlor např. přípravkem „Xit“
Otázka 4: Co bych měl dělat pokud se hodnota pH neustále zvyšuje?
Ujistěte se, že hodnota celkové alkality TA je v doporučeném rozmezí a pokud není, tak ji snižte přípravkem
pH minus (Adjust Down). To je normální; všechny systémy se slanou vodou způsobují zvyšování pH.
Otázka 5: Poškodí slaná voda můj trávník?
To je velmi nepravděpodobné.
Doporučená koncentrace soli je jen přibližně desetina toho, co obsahuje mořská voda.
Otázka 6: Jak to, že je moje voda najednou světle žlutá nebo světle zelená či rezavá?
To se může stát, pokud pH vystoupí příliš vysoko.
Snižte ji přípravkem pH minus (Adjust Down). Vysoké pH může být znakem, že je Onzen nastaven na příliš
vysokou hodnotu, takže budete asi potřebovat tuto hodnotu snížit. Po vyrovnání pH a nastavení Onzenu
počkejte 48 hodin a pokud zabarvení nezmizí, pravděpodobně budete potřebovat vyměnit vodu.
* Hlídejte hodnotu pH jednou za týden, abyste se těmto problémům v budoucnu vyhnuli.
Otázka 7: Jak vypadá taková typická pravidelná údržba, kterou musím s Onzenem dělat?
1. Výměna vody dvakrát do roka.
2. Výměna filtru čtyřikrát do roka.
3. Týdně kontrolovat celkovou alkalitu TA a držet ji pod hranicí 100 ppm.
4. Vyrovnávat pH jednou týdně. Slané systémy mají tendenci pH zvyšovat. Snažte se ji držet na hodnotě 7,2
a neměla by přesáhnout hodnotu 7,6.
5. Jednou měsíčně zkontrolujte hodnotu vápenaté tvrdosti, zda je v daném rozmezí. Onzen systém pracuje
nejlépe s nízkou hodnotou vápníku obsaženého ve vodě. Zkuste držet jeho hodnotu mezi 50 – 150 ppm.
6. Změňte nastavení výstupu Onzenu v případě velkých změn v používání vířivky.
7. Po hojném využívání vířivky nebo v případě nízké úrovně chloru přidejte do vody granulovaný chlor
(Boost).
Viz tabulka údržby.
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Otázka 8: Co mám dělat pokud vířivka nebude používána nebo jedu na dovolenou?
Podívejte se na otázku č.3.
Otázka 9: Mám používat přípravek Best Defence nebo jiný odstraňovač vápníku?
Je doporučeno použít takový přípravek dopředu než řešit již vysrážený vápník.
Otázka 10: Jaký mají dopad fosfáty na systém Onzen?
Vysoká úroveň fosfátů (nad 250 ppb) má za následek, že může snížit účinnost výroby sanitačního činidla.
Otázka 11: Co se stane, když se voda zakalí?
1. Otestujte vodu na přítomnost chloru. Pokud je nízká přidejte granulovaný chlor „Boost“.
2. Zkontrolujte filtr, jestli není třeba jeho výměna.
3. Zkontrolujte hodnotu pH, jestli není vysoká a případně ji snižte přípravkem pH mínus.
Otázka 12: Mohu použít změkčovač vody?
Ano. Asi pravděpodobně změkčovač máte, protože Vaše voda je docela tvrdá. Změkčovače odstraňují vápník z
vody a pomáhají tak dosáhnout požadované hodnoty CH v rozmezí 50 -150 ppm.
Otázka 13: Je dobré před výměnou vody provést vyčištění vířivky?
Ano je, před vypuštěním vody. Například použití prostředku Arctic Pure – Fresh Start. Vymytí / vypláchnutí
vířivky a její technologie (potrubí, trysky, …) zvláště usadil-li se na stěnách biofilm nebo se začal usazovat vápník je vhodné a doporučuje se provést minimálně jednou za rok.

*** DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ONZEN V8 ***
Aktivní jednotka systému je považována za spotřební materiál a je navržena pro snadnou výměnu zákazníkem.
VYHNĚTE SE NAVLHČENÍ VNITŘNÍHO PROPOJENÍ!
Pro výměnu elektrolytické cely nad vodou nejdříve pomocí křížového šroubováku uvolněte šroub, kterým je
cela zajištěna. Nyní vyšroubujte celu z osazení otáčením proti směru hodinových ručiček. To bude vyžadovat
určité úsilí, protože cela je našroubována tak, aby se zamezilo vniknutí vody na 12 voltové připojení. Před
našroubováním nové cely použijte dostatečné množství těsnicí dielektrické silikonové vazelíny do a kolem 12 V
připojení uprostřed osazení na konci cely (kontaktu). Nyní našoubujte novou celu do osazení. V místě správné
pozice cely je zarážka, která ji zastaví tak, aby mohla být zajištěna šroubem. Pokud by cela byla měněna pod
vodou, dostane se vlhkost do připojení a objeví se koroze. Koroze poškodí spojení mezi aktivní celou a jejím
osazením. Tato koroze bude při servisní kontrole znatelná a povede k odmítnutí záruky.
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1.14 Plán údržby pro Onzen
Následující tabulka ukazuje typický program údržby pro vířivky Arctic Spas se systémem Onzen.
Pro usnadnění rozpuštění chemikálií ve vodě je doporučeno naředění chemického koncentrátu v čisté nádobě s teplou vodou
před vmíchání do vody ve vířivce.

POLOŽKA

ČETNOST

Úkol údržby

Cílová hodnota

TA

Týdně

Změřte hodnotu TA a zajistěte, aby byla v
doporučeném rozsahu.

80 – 100 ppm.

pH

Týdně

Změřte hodnotu pH a zajistěte, aby byla v
doporučeném rozsahu.

7.2 – 7.6 ppm

Změřte hodnotu volného chloru a zajistěte,
aby byla v doporučeném rozsahu.
FCL

Týdně (a před každým
použitím)

ORP

Podle FCL

Viz FCL úkol údržby.

600–1000 mV

CH

Měsíčně

Změřte hodnotu vápenaté tvrdosti a zajistěte,
aby byla v doporučeném rozsahu.

50-150 ppm

Chlorid sodný

Měsíčně

Změřte hodnotu množství soli ve vodě a
zajistěte, aby byla v doporučeném rozsahu.

Verze 8 2000-2500 ppm

Výstup Onzen

Podle potřeby

Pokud se způsob užívání výrazně změní,
upravte
výstupní úroveň produkce chloru (On)
systému Onzen.

2 - 4 hodiny za den
doporučeno

Filtr

Každé tři měsíce

Výměna filtru

N/A

Voda

Každých 6 měsíců

Výměna vody

N/A

Při zvýšeném využívání vířivky nebo při
nízkém výstupu Onzenu je možno použít
granulovaný chlor.

1 – 3 ppm

Poznámka: Je rovněž doporučeno jednou za čas odebrat vzorek vody a nechat jej otestovat místním dodavatelem vířivek či bazénů.
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Údržba

Nízké TA – může být zvýšeno přípravkem „Perfekt Balance“. Vysoké TA – může být sníženo přípravkem
Adjust Down (pH minus).
Slané systémy přirozeně zvyšují pH vody. Snažte se držet pH na hodnotě 7,2 a nesmí překročit hodnotu 7,6.
Nízké pH: zvyšte přípravkem pH plus.
Vysoké pH: snižte přípravkem pH mínus.
Nízká hodnota FCL: může být zvýšeno granulovaným chlorem nebo zvýšením hodnoty výstupu Onzenu.
Vysoká hodnota FCL: může být snížena:
•Přirozenou cestou během několika dní.
•Snížení výstupu Onzenu
•Přidáním přípravku snižujícího volný chlor
Výše uvedené závisí na hodnotě volného chloru, využívání vířivky a počtu koupajících se.
Viz postup v kolonce FCL.
Vysoká hodnota CH: snižte ji pomocí přípravků zamezujících vysrážení vápníku, které udrží vápník ve vodě
(například “Best Defence“).
Jakmile jste dosáhli správné koncentrace soli ve vodě, tak se její hodnota nemění pokud vodu nevyšplícháte
nebo neupustíte. Nepřidávejte sůl, pokud měření neprokáže, že je pod hranící doporučeného množství.
Vysoká koncentrace: přidejte vodu.
Nízká koncentrace: přidejte sůl.
V nastavení změňte dle požadavku hodnotu délky produkce systému Onzen.
Dle využití a počtu koupajících se.
Vyměňte filtr dle uživatelského návodu vířivky.
Vyměňte vodu dle uživatelského návodu vířivky.
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SÉRIE BEAR ESSENTIALS

SPECIFIKACE VÍŘIVEK
Vnější
rozměry

Výška

Ohřev (W)

Objem
vody

Váha
bez
vody

Elektrické
požadavky
Severní Amerika

Elektrické požadavky
Evropa

CHURCHILL

93”x93”
235cm x 235cm

39”
99 cm

NA / Euro
4000 W

463 Gallons
1753 Litrů

765 Lbs
347 Kg

240 Volt, 50 Amp

1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x
16Amp

LAURENTIAN

93”x93”
235cm x 235cm

39”
99 cm

NA / Euro
4000 W

380 Gallons
1438 Litrů

763 Lbs
346 Kg

240 Volt, 50 Amp

1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x
16Amp

MALIGNE

86”x86”
218cm x 218cm

41”
104 cm

NA / Euro
4000 W

375 Gallons
1420 Litrů

734 Lbs
333 Kg

240 Volt, 50 Amp

1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x
16Amp

BAFFIN

86”x86”
218cm x 218cm

41”
104 cm

NA / Euro
4000 W

333 Gallons
1260 Litrů

802 Lbs
364 Kg

240 Volt, 50 Amp

1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x
16Amp

TIMBERWOLF

75.5”x86”
192cm x 219cm

37”
94 cm

NA / Euro
4000 W

272 Gallons
1030 Litrů

630 Lbs
286 Kg

240 Volt, 50 Amp

1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x
16Amp

Overview
in.ye Přehled
overview
In.ye

Industry-standard
AMPAMP
Standardní
konektory
connectors
for outputs
pro výstupní
zařízení
Watertight
strainprůchodky
Voděodolné
relief system

Hllavní
elektro
Main power
přívod.
entry
connection

Enough
outputs množství
for all
Dostatečné
konektorů
your
spa needspro zařízení

Ground input
connection
Zemnící
svorka
(pouze
pro Evropu)
(European
version shown)

LightVýstup
outputs
pro osvětlení
(1 přímý,
1 spínaný)
(1 direct,
1 switched)
MainKonektor
keypad connector
pro displej
Communications
link
Komunikační
link

Access to heater
Přístup ke svorkám
connections
ohřevu
heatwav heater
with inflo
Heat.way ohřev s
technology
technologií
in.flo

Mounting
feet úchyty
Montážní
Accessible
Zemnící
lišta
bonding
lugs

in.ye dimensions
Front view
1655"
(420 mm)
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Side view

bonding lugs

Uživatelský
manuál - série Bear Essentials
in.ye dimensions
in.ye
In.yedimensions
Rozměry

Side view

Front view
1655"
(420 mm)

Side view
Pohled
z boku

Front zepředu
view
Pohled
1655"
(420 mm)

1075"
(273 mm)
1075"
(273 mm)

238 "
(603 mm)
288 "
(73 mm)

238 "
(603 mm)

1960"
(498 mm)

288 "
(73 mm)

1960"
(498 mm)

2"
(51 mm)
498"
2"(126 mm)
(51 mm)
498"
(126 mm)

Pohled
zezadu
Rear
view

Bottomzespodu
view
Pohled

17"
(431 mm)

Bottom 1047"
view

Rear view

(266 mm)

163"
(41 mm)

17"
(431 mm)

1047"
(266 mm)

225"
(57 mm)

163"261"
(66 mm)
(41 mm)
261"
(66 mm)

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

225"
(57 mm)

429"
(108 mm)
429"
(108 mm)716"
(182 mm)

456"
(115 mm)
456"
(115 mm)

716"
(182 mm)

Note:
Shown with
optional swall
mouting brackets
(seena
Installation)
POZNÁMKA:
zobrazeno
volitelnými
úchytkami
stěnu. .
Note: Shown with optional wall mouting brackets (see Installation).

+EYPADõINSTALLATION
Instalace
ovládacího panelu

Podrobnosti
vyhledejte v dané technické příručce vašeho ovládacího panelu.
3EEõTHEõTECHBOOKõFORõYOURõSPECIlCõKEYPADõMODELõFORõINSTALLATIONõDETAILSõANDõDRILLINGõTEMPLATE
Připojení
ovládacího panelu ke kontroleru vířivky.
#ONNECTINGõTHEõMAINõKEYPADõTOõTHEõSPAõPACK
4OõCONNECTõTHEõKEYPAD
õREMOVEõTHEõCOVER
õTHENõINSERTõTHEõINLINKõCONNECTORõINTOõTHEõAPPROPRIATEõKEYPADõCONNECTORõ
Otevřete
čelní panel kontroleru
a konektor
in-link zastrčte do příslušné zdířky na kontroleru (viz obrázek). Kabel
ASõILLUSTRATED
veďte
jednímõ2OUTEõTHEõCABLEõTHROUGHõONEõOFõTHEõMOLDEDõSTRAINõRELIEFõCHANNELSõONõTHEõBOTTOMõRIGHTõSIDEõOFõTHEõSPAõ
z prolisů snižující tah umístěných vpravo dole (viz obrázek). Vyplňte zbývající prostor přiloženou
PACKõASõILLUSTRATED
õ&ILLõTHEõREMAININGõSPACEõWITHõTHEõFOAMõGASKETSõSUPPLIEDõ$ONTõFORGETõTOõREPLACEõTHEõCOVERõANDõALLõ
pěnovkou.
Vraťte čelní
panel a zašroubujte (max 0,9 N.m).
SCREWSõTORQUEõTOõõINLBõMAXõ;õ.M= 

POZNÁMKA: Před připojením všech příslušenství musíte mít vířivku odpojenou od elektrického napájení.
Note: always shut power down before connecting an accessory to the in.ye or in.yt.

Ovládací
KEYPADpanel

#ONNECTõTHEõ

MAINõKEYPADõASõ
Připojení
panelu
je zde.
INDICATEDõHEREõ
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5

9õ3ERIESõCONNECTIONS
9õ3ERIESõCONNECTIONS
%LECTRICALõWIRINGõFORõ.ORTHõ!MERICANõMODELS

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský
manuál - série Bear Essentials
%LECTRICALõWIRINGõFORõ.ORTHõ!MERICANõMODELS
9õ3ERIESõCONNECTIONS
9õ3ERIESõCONNECTIONS
õ

9õ3ERIESõCONNECTIONS
Y Připojení
%LECTRICALõWIRINGõFORõ.ORTHõ!MERICANõMODELS
%LECTRICALõWIRINGõFORõ.ORTHõ!MERICANõMODELS
Elektrické připojení pro Severní Ameriku
%LECTRICALõWIRINGõFORõ.ORTHõ!MERICANõMODELS

õ

-AINõELECTRICALõBOX

'&#)õPANEL

-AINõELECTRICALõBOX
Hlavní elektrický
rozvaděč

'&#)õPANEL
Proudový
chránič

-AINõELECTRICALõBOX
-AINõELECTRICALõBOX
-AINõELECTRICALõBOX

'&#)õPANEL
'&#)õPANEL
'&#)õPANEL

Elektrické
připojení pro všechny modely
%LECTRICALõWIRINGõFORõALLõMODELS
%LECTRICALõWIRINGõFORõALLõMODELS

õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ
õ

õõ
õ
õ
õ
õ
õõõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õõ
õ
õ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õ
õõ
õõ
õ
õ
õ

7ARNING

Upozornění!
&ORõUNITSõFORõUSEõINõOTHERõTHANõSINGLE
FAMILYõõ õ
7ARNING
DWELLINGS
õAõCLEARLYõLABELEDõEMERGENCYõSWITCHõõ
Pro vířivky provozované jinak než soukromými
&ORõUNITSõFORõUSEõINõOTHERõTHANõSINGLE
FAMILYõõ õ
osobami
je nutné mít jasně označený vypínač
SHALLõBEõPROVIDEDõASõPARTõOFõTHEõINSTALLATIONõõ
7ARNING
7ARNING
DWELLINGS
õAõCLEARLYõLABELEDõEMERGENCYõSWITCHõõ
jako Ssoučást
elektroinstalace. Vypínač musí být
4HEõõ
WITCHõSHALLõBEõREADILYõACCESSIBLEõTOõTHEõõ
7ARNING
&ORõUNITSõFORõUSEõINõOTHERõTHANõSINGLE
FAMILYõõ
õ õm
&ORõUNITSõFORõUSEõINõOTHERõTHANõSINGLE
FAMILYõõ
jednoduše
přístupný a vzdálený minimálně
1,5
SHALLõBEõPROVIDEDõASõPARTõOFõTHEõINSTALLATIONõõ
OCCUPANTSõANDõSHALLõBEõINSTALLEDõATõLEASTõgõõM
od
vnější
hrany
vířivky, přičemž musí být
od nějõ na õõ
DWELLINGS
õAõCLEARLYõLABELEDõEMERGENCYõSWITCHõõ
DWELLINGS
õAõCLEARLYõLABELEDõEMERGENCYõSWITCHõõ
4HEõõ
SWITCHõSHALLõBEõREADILYõACCESSIBLEõTOõTHEõõ
&ORõUNITSõFORõUSEõINõOTHERõTHANõSINGLE
FAMILYõõ
vířivkuõADJACENTõTO
vidět.
AWAY
õANDõWITHINõSIGHTõOFõTHEõUNIT
SHALLõBEõPROVIDEDõASõPARTõOFõTHEõINSTALLATIONõõ
SHALLõBEõPROVIDEDõASõPARTõOFõTHEõINSTALLATIONõõ
OCCUPANTSõANDõSHALLõBEõINSTALLEDõATõLEASTõgõõM
DWELLINGS
õAõCLEARLYõLABELEDõEMERGENCYõSWITCHõõ õõ
4HEõõ
SWITCHõSHALLõBEõREADILYõACCESSIBLEõTOõTHEõõ
4HEõõ
SõADJACENTõTO
WITCHõSHALLõBEõREADILYõACCESSIBLEõTOõTHEõõ
AWAY
õANDõWITHINõSIGHTõOFõTHEõUNIT
SHALLõBEõPROVIDEDõASõPARTõOFõTHEõINSTALLATIONõõ
----4HISõPRODUCTõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõõ
OCCUPANTSõANDõSHALLõBEõINSTALLEDõATõLEASTõgõõM
OCCUPANTSõANDõSHALLõBEõINSTALLEDõATõLEASTõgõõM
4HEõõ
SWITCHõSHALLõBEõREADILYõACCESSIBLEõTOõTHEõõ õõ õõ
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõGROUNDõFAULTõINTERRUPTER
AWAY
õADJACENTõTO
õANDõWITHINõSIGHTõOFõTHEõUNIT
AWAY
õADJACENTõTO
õANDõWITHINõSIGHTõOFõTHEõUNIT
4HISõPRODUCTõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõõ
OCCUPANTSõANDõSHALLõBEõINSTALLEDõATõLEASTõgõõM
õõ
Tento
produkt
musí
být připojen vždy na okruhu
chráněném
proudovým
chráničem.
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõGROUNDõFAULTõINTERRUPTER
AWAY
õADJACENTõTO
õANDõWITHINõSIGHTõOFõTHEõUNIT
0ROPERõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX õõ
4HISõPRODUCTõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõõ
4HISõPRODUCTõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõõ
'&#)õANDõINYTõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
Správné
zapojení elektrického rozvaděče, GFCI
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõGROUNDõFAULTõINTERRUPTER
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõGROUNDõFAULTõINTERRUPTER
0ROPERõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX
õõ a
4HISõPRODUCTõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõõ
svorkovnice in.yt je nezbytné!
'&#)õANDõINYTõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõGROUNDõFAULTõINTERRUPTER
#HECKõYOURõELECTRICALõCODEõFORõLOCALõREGULATIONSõõ
0ROPERõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX
õõ õõ
0ROPERõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX
Zkontrolujte místní předpisy a držte se
jimi. Použit
/NLYõCOPPERõWIREõSHOULDõBEõUSED
õNEVERõõ
õ
'&#)õANDõINYTõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
'&#)õANDõINYTõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
#HECKõYOURõELECTRICALõCODEõFORõLOCALõREGULATIONSõõ
0ROPERõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX
õõ
musí být jenom měděný vodič.
ALUMINUM
/NLYõCOPPERõWIREõSHOULDõBEõUSED
õNEVERõõ õ
'&#)õANDõINYTõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
#HECKõYOURõELECTRICALõCODEõFORõLOCALõREGULATIONSõõ
#HECKõYOURõELECTRICALõCODEõFORõLOCALõREGULATIONSõõ
ALUMINUM
----$ISPOSALõOFõTHEõPRODUCT
/NLYõCOPPERõWIREõSHOULDõBEõUSED
õNEVERõõ
/NLYõCOPPERõWIREõSHOULDõBEõUSED
õNEVERõõõ õ
#HECKõYOURõELECTRICALõCODEõFORõLOCALõREGULATIONSõõ
4HEõAPPLIANCEõORõTHEõPRODUCT
õMUSTõBEõõ õ
Likvidace
ALUMINUM
ALUMINUMvýrobku
$ISPOSALõOFõTHEõPRODUCT
/NLYõCOPPERõWIREõSHOULDõBEõUSED
õNEVERõõ õ
DISPOSEDõOFõSEPARATELYõINõACCORDANCEõWITHõTHEõõ
Spotřebič (nebo výrobek) musí být
zlikvidován õ
4HEõAPPLIANCEõORõTHEõPRODUCT
õMUSTõBEõõ
ALUMINUM
zvlášť v souladu s místními platnými právními
LOCALõWASTEõDISPOSALõLEGISLATIONõINõFORCE
$ISPOSALõOFõTHEõPRODUCT
$ISPOSALõOFõTHEõPRODUCT
DISPOSEDõOFõSEPARATELYõINõACCORDANCEõWITHõTHEõõ
předpisy
o nakládání s odpady.
4HEõAPPLIANCEõORõTHEõPRODUCT
õMUSTõBEõõ
4HEõAPPLIANCEõORõTHEõPRODUCT
õMUSTõBEõõ õ õ
LOCALõWASTEõDISPOSALõLEGISLATIONõINõFORCE
$ISPOSALõOFõTHEõPRODUCT
DISPOSEDõOFõSEPARATELYõINõACCORDANCEõWITHõTHEõõ
DISPOSEDõOFõSEPARATELYõINõACCORDANCEõWITHõTHEõõ
4HEõAPPLIANCEõORõTHEõPRODUCT
õMUSTõBEõõ õ
LOCALõWASTEõDISPOSALõLEGISLATIONõINõFORCE
LOCALõWASTEõDISPOSALõLEGISLATIONõINõFORCE
DISPOSEDõOFõSEPARATELYõINõACCORDANCEõWITHõTHEõõ
LOCALõWASTEõDISPOSALõLEGISLATIONõINõFORCE

%LECTRICALõWIRINGõFORõALLõMODELS
%LECTRICALõWIRINGõFORõALLõMODELS
%LECTRICALõWIRINGõFORõALLõMODELS
Zemnící lišta

BONDINGõLUG
BONDINGõLUG

BONDINGõLUG
BONDINGõLUG
BONDINGõLUG





4OõINSTALLõTHEõWIRINGõFORõTHEõ9õ3ERIESõSPAõCONTROL õYOUgLLõ
NEEDõAõ0HILLIPSõSCREWDRIVERõANDõAõmATõSCREWDRIVER
Pro
instalaci kontrolerů potřebujete křížový a plochý
4OõINSTALLõTHEõWIRINGõFORõTHEõ9õ3ERIESõSPAõCONTROL
õYOUgLLõ
šroubovák.
NEEDõAõ0HILLIPSõSCREWDRIVERõANDõAõmATõSCREWDRIVER
,OOSENõTHEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõANDõREMOVEõITõ
4OõINSTALLõTHEõWIRINGõFORõTHEõ9õ3ERIESõSPAõCONTROL
õYOUgLLõ
4OõINSTALLõTHEõWIRINGõFORõTHEõ9õ3ERIESõSPAõCONTROL
õYOUgLLõ
2EMOVEõõõõMM
õOFõCABLEõINSULATIONõ3TRIPõAWAYõõ
Povolte
šrouby čelního panelu
a odstraňte jej. õYOUgLLõ
NEEDõAõ0HILLIPSõSCREWDRIVERõANDõAõmATõSCREWDRIVER
NEEDõAõ0HILLIPSõSCREWDRIVERõANDõAõmATõSCREWDRIVER
,OOSENõTHEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõANDõREMOVEõITõ
4OõINSTALLõTHEõWIRINGõFORõTHEõ9õ3ERIESõSPAõCONTROL
õMModstraňte
õOFõEACHõWIREõINSULATIONõ0ULLõTHEõCABLEõTHROUGHõ
Z kabelu
15 cm ochranné bužírky a z
2EMOVEõõõõMM
õOFõCABLEõINSULATIONõ3TRIPõAWAYõõ
NEEDõAõ0HILLIPSõSCREWDRIVERõANDõAõmATõSCREWDRIVER
každého
vodiče 25 mm izolace.
Prostrčte kabel
THEõCUTOUTõOFõTHEõBOXõANDõSECUREõITõWITHõõ
,OOSENõTHEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõANDõREMOVEõITõ
,OOSENõTHEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõANDõREMOVEõITõ
õMM
õOFõEACHõWIREõINSULATIONõ0ULLõTHEõCABLEõTHROUGHõ
průchodkou
a
zajistěte
(průchodka
33,9 mm).
AõSTRAINõRELIEFõõ.04õSTRAINõRELIEFõHOLEõDIAMETERõõ
2EMOVEõõõõMM
õOFõCABLEõINSULATIONõ3TRIPõAWAYõõ
2EMOVEõõõõMM
õOFõCABLEõINSULATIONõ3TRIPõAWAYõõ
THEõCUTOUTõOFõTHEõBOXõANDõSECUREõITõWITHõõ
,OOSENõTHEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõANDõREMOVEõITõ
;õMM= 
õMM
õOFõEACHõWIREõINSULATIONõ0ULLõTHEõCABLEõTHROUGHõ
õMM
õOFõEACHõWIREõINSULATIONõ0ULLõTHEõCABLEõTHROUGHõ
AõSTRAINõRELIEFõõ.04õSTRAINõRELIEFõHOLEõDIAMETERõõ
2EMOVEõõõõMM
(Pro
zajištění
certifiakce CEõOFõCABLEõINSULATIONõ3TRIPõAWAYõõ
použijte plastovou
THEõCUTOUTõOFõTHEõBOXõANDõSECUREõITõWITHõõ
THEõCUTOUTõOFõTHEõBOXõANDõSECUREõITõWITHõõ
průchodku
splňující
krytí IPX5.)
;õMM=

õMM
õOFõEACHõWIREõINSULATIONõ0ULLõTHEõCABLEõTHROUGHõ
&ORõ#%õUSEõANõ)%#õCERTIlEDõPLASTICõBUSHINGõTHATõWILLõ
AõSTRAINõRELIEFõõ.04õSTRAINõRELIEFõHOLEõDIAMETERõõ
AõSTRAINõRELIEFõõ.04õSTRAINõRELIEFõHOLEõDIAMETERõõ
THEõCUTOUTõOFõTHEõBOXõANDõSECUREõITõWITHõõ
MAINTAINõTHEõ)08õRATING
Připojujte
pouze
za odizolovanou část vodiče. Než
;õMM=
 
;õMM=
&ORõ#%õUSEõANõ)%#õCERTIlEDõPLASTICõBUSHINGõTHATõWILLõ
AõSTRAINõRELIEFõõ.04õSTRAINõRELIEFõHOLEõDIAMETERõõ
vložíte
vodič do svorky, buďte si jistí, že mechanismus
MAINTAINõTHEõ)08õRATING
;õMM=
-AKEõSUREõTHATõONLYõTHEõUNCUTõSHEATHINGõISõCLAMPEDõõ
svorky
je plně otevřen. Vložte příslušný barevně
&ORõ#%õUSEõANõ)%#õCERTIlEDõPLASTICõBUSHINGõTHATõWILLõ
&ORõ#%õUSEõANõ)%#õCERTIlEDõPLASTICõBUSHINGõTHATõWILLõ
ATõTHISõOPENINGõ-AKEõSUREõTHATõTHEõTERMINALõBLOCKõCASEõ
MAINTAINõTHEõ)08õRATING
MAINTAINõTHEõ)08õRATING
-AKEõSUREõTHATõONLYõTHEõUNCUTõSHEATHINGõISõCLAMPEDõõ
&ORõ#%õUSEõANõ)%#õCERTIlEDõPLASTICõBUSHINGõTHATõWILLõ
ATõTHISõOPENINGõ-AKEõSUREõTHATõTHEõTERMINALõBLOCKõCASEõ
MAINTAINõTHEõ)08õRATING
-AKEõSUREõTHATõONLYõTHEõUNCUTõSHEATHINGõISõCLAMPEDõõ
-AKEõSUREõTHATõONLYõTHEõUNCUTõSHEATHINGõISõCLAMPEDõõ
ATõTHISõOPENINGõ-AKEõSUREõTHATõTHEõTERMINALõBLOCKõCASEõ
ATõTHISõOPENINGõ-AKEõSUREõTHATõTHEõTERMINALõBLOCKõCASEõ
-AKEõSUREõTHATõONLYõTHEõUNCUTõSHEATHINGõISõCLAMPEDõõ
ATõTHISõOPENINGõ-AKEõSUREõTHATõTHEõTERMINALõBLOCKõCASEõ
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CLAMPSõAREõLOWEREDõBEFOREõINSERTINGõWIRES
0USHõTHEõCOLOR CODEDõWIRESõINTOõTHEõTERMINALSõõ
označený
vodič do odpovídající svorky a dotáhněte
CLAMPSõAREõLOWEREDõBEFOREõINSERTINGõWIRES
ASõINDICATEDõONõTHEõSTICKERõANDõUSEõTHEõmATõSCREWDRIVERõ
plochým
šroubovákem.
0USHõTHEõCOLOR
CODEDõWIRESõINTOõTHEõTERMINALSõõ
TOõTIGHTENõTHEõSCREWSõONõTHEõTERMINALSõ
CLAMPSõAREõLOWEREDõBEFOREõINSERTINGõWIRES
CLAMPSõAREõLOWEREDõBEFOREõINSERTINGõWIRES
ASõINDICATEDõONõTHEõSTICKERõANDõUSEõTHEõmATõSCREWDRIVERõ
PoTOõTIGHTENõTHEõSCREWSõONõTHEõTERMINALSõ
zkontrolování,
že je vše správně zapojeno a
0USHõTHEõCOLOR
CODEDõWIRESõINTOõTHEõTERMINALSõõ
0USHõTHEõCOLOR
CODEDõWIRESõINTOõTHEõTERMINALSõõ
CLAMPSõAREõLOWEREDõBEFOREõINSERTINGõWIRES
!FTERõMAKINGõSUREõWIREõCONNECTIONSõAREõSECURE
õPUSHõ
připojeno,
vodiče zarovnejte, aby nebránily krytu.
ASõINDICATEDõONõTHEõSTICKERõANDõUSEõTHEõmATõSCREWDRIVERõ
ASõINDICATEDõONõTHEõSTICKERõANDõUSEõTHEõmATõSCREWDRIVERõ
0USHõTHEõCOLOR
CODEDõWIRESõINTOõTHEõTERMINALSõõ
Čelní
kryt pak našroubujte
zpět (max dotahovací
THEMõBACKõINTOõTHEõBOXõANDõREPLACEõTHEõCOVERõ4IGHTENõ
TOõTIGHTENõTHEõSCREWSõONõTHEõTERMINALSõ
TOõTIGHTENõTHEõSCREWSõONõTHEõTERMINALSõ
!FTERõMAKINGõSUREõWIREõCONNECTIONSõAREõSECURE
õPUSHõ
ASõINDICATEDõONõTHEõSTICKERõANDõUSEõTHEõmATõSCREWDRIVERõ
moment
0,9 Nm).
THEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõ$OõNOTõOVERõTIGHTENõ
THEMõBACKõINTOõTHEõBOXõANDõREPLACEõTHEõCOVERõ4IGHTENõ
TOõTIGHTENõTHEõSCREWSõONõTHEõTERMINALSõ
COVERõSCREWSõTORQUEõTOõINLBõMAXõ;õ.M= 
!FTERõMAKINGõSUREõWIREõCONNECTIONSõAREõSECURE
õPUSHõ
!FTERõMAKINGõSUREõWIREõCONNECTIONSõAREõSECURE
õPUSHõ
K THEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõ$OõNOTõOVERõTIGHTENõ
zemnící
liště pak připojte zemnící vodiče všech
THEMõBACKõINTOõTHEõBOXõANDõREPLACEõTHEõCOVERõ4IGHTENõ
THEMõBACKõINTOõTHEõBOXõANDõREPLACEõTHEõCOVERõ4IGHTENõ
zařízeních
nacházející se ve vířivce nebo v okolí 1,5
m
COVERõSCREWSõTORQUEõTOõINLBõMAXõ;õ.M=
!FTERõMAKINGõSUREõWIREõCONNECTIONSõAREõSECURE
õPUSHõ
#ONNECTõTHEõBONDINGõCONDUCTORõTOõTHEõBONDINGõLUGõõ
odTHEMõBACKõINTOõTHEõBOXõANDõREPLACEõTHEõCOVERõ4IGHTENõ
vířivky.
THEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõ$OõNOTõOVERõTIGHTENõ
THEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõ$OõNOTõOVERõTIGHTENõ
ONõTHEõFRONTõOFõTHEõ9õ3ERIESõSPAõPACKõAõGROUNDEDõ
COVERõSCREWSõTORQUEõTOõINLBõMAXõ;õ.M=
 
COVERõSCREWSõTORQUEõTOõINLBõMAXõ;õ.M=
#ONNECTõTHEõBONDINGõCONDUCTORõTOõTHEõBONDINGõLUGõõ
THEõSCREWSõOFõTHEõSPAõPACKõCOVERõ$OõNOTõOVERõTIGHTENõ
ELECTRODEõCONDUCTORõSHALLõBEõUSEDõTOõCONNECTõTHEõ
ONõTHEõFRONTõOFõTHEõ9õ3ERIESõSPAõPACKõAõGROUNDEDõ
COVERõSCREWSõTORQUEõTOõINLBõMAXõ;õ.M= 
EQUIPMENTõGROUNDINGõCONDUCTORS 
#ONNECTõTHEõBONDINGõCONDUCTORõTOõTHEõBONDINGõLUGõõ
#ONNECTõTHEõBONDINGõCONDUCTORõTOõTHEõBONDINGõLUGõõ
ELECTRODEõCONDUCTORõSHALLõBEõUSEDõTOõCONNECTõTHEõ
ONõTHEõFRONTõOFõTHEõ9õ3ERIESõSPAõPACKõAõGROUNDEDõ
ONõTHEõFRONTõOFõTHEõ9õ3ERIESõSPAõPACKõAõGROUNDEDõ
EQUIPMENTõGROUNDINGõCONDUCTORS

#ONNECTõTHEõBONDINGõCONDUCTORõTOõTHEõBONDINGõLUGõõ
ELECTRODEõCONDUCTORõSHALLõBEõUSEDõTOõCONNECTõTHEõ
ELECTRODEõCONDUCTORõSHALLõBEõUSEDõTOõCONNECTõTHEõ
ONõTHEõFRONTõOFõTHEõ9õ3ERIESõSPAõPACKõAõGROUNDEDõ
EQUIPMENTõGROUNDINGõCONDUCTORS
 
EQUIPMENTõGROUNDINGõCONDUCTORS
ELECTRODEõCONDUCTORõSHALLõBEõUSEDõTOõCONNECTõTHEõ
EQUIPMENTõGROUNDINGõCONDUCTORS 
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Uživatelský manuál - série Bear Essentials
%LECTRICALõWIRINGõ.ORTHõ!MERICANõMODEL
Elektrické
připojení: Severní Amerika
2EFERõTOõWIRINGõDIAGRAMõINõTHEõENCLOSUREõBOXõLIDõFORõMOREõINFORMATION
Pro nápovědu shlédněte schéma nacházející se na čelním panelu kontroleru.
,õ
.

.

,õ

,õ

'

'

Pro
240 V (4 vodiče)
&ORõõ6õõWIRES

Pro 120 V
(*3 vodiče)
&ORõõ6õ
õWIRES

#ORRECTõWIRINGõOFõTHEõ
Základní zapojení õ
ELECTRICALõSERVICEõBOX
vodičů.
'&#)
õANDõPACKõTERMINALõ
BLOCKõISõESSENTIAL
V případě nejasností
volejte elektrikáře.
#ALLõANõELECTRICIANõ
IFõNECESSARY

)FõCONNECTEDõTOõAõõ
jestliže kontroler
õ *õWIREõSYSTEM
õNOõõ6õ
na 3 vodičový
õ připojíte
COMPONENTõWILLõWORK
systém, tak zařízení
na 240V nebudou
fungovat.

5V[L!;VJVU]LY[TVKLS[VH=Z`Z[LT[OL^OP[LJVTTVU
POZNÁMKA: Pro předelání na 120V systém, musí být
accessory
wirebílá
mustpropojka.
be moved.Více
See viz
wiring
diagram
details.
přepojena
schéma
nafor
panelu.

Elektrické připojení: in.ye Evropa
%LECTRICALõWIRINGõINYEõ%UROPEANõMODELõ
2EFERõTOõWIRINGõDIAGRAMõINõTHEõENCLOSUREõBOXõLIDõFORõMOREõINFORMATION
Pro nápovědu shlédněte schéma nacházející se na čelním panelu kontroleru.
,

,
,
.

0*
0*

.
'

,
,
.
,

0*
0*

'

 PHASE
1-fáze
#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
Propojte PJ1 mezi P7 a
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
P13, propojte PJ2 mezi
BETWEENõ0õANDõ0
P10 a P74.

0*

'

 PHASEõ
2-fáze
s nulovým
WITHõSINGLEõNEUTRAL
vodičem
#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
Propojte PJ1 mezi P7 a
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
P10, propojte PJ2 mezi
BETWEENõ0õANDõ0
P13 a P74.

#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
Propojte PJ1 mezi P7 a
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
P10, propojte PJ2 mezi
BETWEENõ0õANDõ0
P11 a P13.

õ

0*
0*

'

 PHASEõ
3-fáze
s nulovým
WITHõSINGLEõNEUTRAL
vodičem

)NYECEõõ6õORõõ6õ
In.ye.ce 230V nebo 240/400V

,
,
,

0*

 PHASEõ$ELTA

3-fáze trojúhelník
#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
Propojte PJ1 mezi P7 a
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
P10, propojte PJ2 mezi
BETWEENõ0õANDõ0
P13 a P74

Varování!
7ARNING

Všechny modely in.ye.ce musí být chránněny proudovým
)NYECEõMODELSõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõ
chráničem s vypojovacím proudem nepřevyšujícím 30
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõ2ESIDUAL
#URRENTõ$EVICEõ
mA.

#ORRECTõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX
õ2#$
Pro nápovědu shlédněte schéma nacházející
seõ
na čelním panelu kontroleru.
ANDõPACKõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
#ALLõANõELECTRICIANõIFõNECESSARYõ
Je-li nutné volejte elektrikáře.

2#$ õHAVINGõAõRATEDõOPERATINGõRESIDUAL CURRENTõNOTõ
EXCEEDINGõõM!

%LECTRICALõWIRINGõINYTõ%UROPEANõMODELõ
2EFERõTOõWIRINGõDIAGRAMõINõTHEõENCLOSUREõBOXõLIDõFORõMOREõINFORMATION
'
,
.

0*
0*

 PHASE
#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
BETWEENõ0õANDõ0

'
,
,
.

'

0*

,
,
.
,

0*

 PHASEõ

)NYTCEõõ6õORõõ6õ
#ORRECTõWIRINGõOFõTHEõELECTRICALõSERVICEõBOX õ2#$ õõ
ANDõPACKõTERMINALõBLOCKõISõESSENTIAL
#ALLõANõELECTRICIANõIFõNECESSARY

0*

 PHASEõ

WITHõSINGLEõNEUTRAL

#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
BETWEENõ0õANDõ0

0*

WITHõSINGLEõNEUTRAL

#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
BETWEENõ0õANDõ0
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õ

'
,
,
,

0*
0*

 PHASEõ$ELTA
#ONNECTõ0*õBETWEENõ0õ
ANDõ0õ#ONNECTõ0*õ
BETWEENõ0õANDõ0

7ARNING

)NYTCEõMODELSõMUSTõALWAYSõBEõCONNECTEDõTOõAõ
CIRCUITõPROTECTEDõBYõAõ2ESIDUAL #URRENTõ$EVICEõ
2#$ õHAVINGõAõRATEDõOPERATINGõRESIDUAL CURRENTõ
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(EATERõCONNECTIONS
(EATERõCONNECTIONS
Uživatelský
manuál
(EATERõCONNECTIONS
Připojení ohřevu

,IVE 2ETURN 'ROUND
2EGULATIONõPROBEõ
- série
Bear Essentials
,IVE

2ETURN

'ROUND

Fáze
,IVE

Nulák 'ROUND
Zem
2ETURN

2EGULATIONõPROBEõ

Sonda regulace
2EGULATIONõPROBEõ

INmO
INmO

in.flo
INmO

HEATWAVõHEATER
HEATWAVõHEATER
!LLõ9õ3ERIESõSYSTEMSõCOMEõWITHõAõHIGHõPERFORMANCEõõ
HEATWAVõHEATERõ7ITHõNOõPRESSUREõSWITCH
õITõFEATURESõ
HEATWAVõHEATER
Heat.wav
ohřev
!LLõ9õ3ERIESõSYSTEMSõCOMEõWITHõAõHIGHõPERFORMANCEõõ
INmOõINTEGRATEDõDRY
lREõPROTECTION
HEATWAVõHEATERõ7ITHõNOõPRESSUREõSWITCH õITõFEATURESõ
Všechny systémy YlREõPROTECTION
série jsou vybaveny
!LLõ9õ3ERIESõSYSTEMSõCOMEõWITHõAõHIGHõPERFORMANCEõõ
INmOõINTEGRATEDõDRY
výkonnými heat.wav topnými tělesy. Neobsahují
HEATWAVõHEATERõ7ITHõNOõPRESSUREõSWITCH
õITõFEATURESõ
tlaková čidla, jejichlREõPROTECTION
výhodou je integrovaný
INmOõINTEGRATEDõDRY
in.flo systém chránící před přehřátím provozu na
sucho.

4HEõHEATWAVõHEATERõISõFACTORYõCONlGUREDõFORõõ
õ6õõõK7
õBUTõITõCANõBEõCONVERTEDõTOõAõDEDICATEDõ
4HEõHEATWAVõHEATERõISõFACTORYõCONlGUREDõFORõõ
Ohřev
heat.wav je vyroben pro napětí 240V a výkon
õ6õõõK7õBYõSIMPLYõADDINGõAõCABLEõCONNECTIONõõ
õ6õõõK7
õBUTõITõCANõBEõCONVERTEDõTOõAõDEDICATEDõ
4kW,
ale může
být jednoduše
předělán na 120V/1kW
0ARTõõ

õ
4HEõHEATWAVõHEATERõISõFACTORYõCONlGUREDõFORõõ
õ6õõõK7õBYõSIMPLYõADDINGõAõCABLEõCONNECTIONõõ
pomocí
kabelové
propojky (part#: 9917-101959).
õ6õCONVERSIONõISõAVAILABLEõONõ.ORTHõ!MERICANõINYE
õ
õ6õõõK7
õBUTõITõCANõBEõCONVERTEDõTOõAõDEDICATEDõ
0ARTõõ
õ
MODELSõONLY

õ6õõõK7õBYõSIMPLYõADDINGõAõCABLEõCONNECTIONõõ
õ6õCONVERSIONõISõAVAILABLEõONõ.ORTHõ!MERICANõINYE õ
(Pouze
u modelů
proõ Severní Ameriku a třívodičové
0ARTõõ

MODELSõONLY

připojení)
HEATWAVõSPECIlCATIONõSUMMARY
õ6õCONVERSIONõISõAVAILABLEõONõ.ORTHõ!MERICANõINYE õ
MODELSõONLY

HEATWAVõSPECIlCATIONõSUMMARY
sõ
3UPPORTSõõ6õORõõ6
Heat.wav
souhrn specifikací:
sõ 3UPPORTSõõ6õORõõ6
0ROTECTEDõBYõEXTERNALõBREAKERõNOTõFUSED
sõ
HEATWAVõSPECIlCATIONõSUMMARY
sõPodpora
)NCOLOYèõHEATERõELEMENTõ
0ROTECTEDõBYõEXTERNALõBREAKERõNOTõFUSED
·sõ
120V nebo 240V
sõChráněno
3UPPORTSõõ6õORõõ6
/PTIONALõõK7õ0ARTõõ

õ
·sõ
externím jističem (není
pojistka)*
)NCOLOYèõHEATERõELEMENTõ
0ROTECTEDõBYõEXTERNALõBREAKERõNOTõFUSED
·sõ
Ohřívací prvek
õsõIncoloy®
õ6õHEATERõISõAVAILABLE
/PTIONALõõK7õ0ARTõõ
 õ
·5V[L!,\YVWLHUTVKLSZHYL=VUS`
Volitelný
5,5kW (part#: 9920-101449), 240V ohřev k
)NCOLOYèõHEATERõELEMENTõ
õsõdispozici.
õ6õHEATERõISõAVAILABLE
and
are fuse protected
sõ
/PTIONALõõK7õ0ARTõõ
 õ
5V[L!,\YVWLHUTVKLSZHYL=VUS`
õandõ6õHEATERõISõAVAILABLE
are fuse protected
*POZNÁMKA:
Evropské verze jsou 230-240V a jsou
5V[L!,\YVWLHUTVKLSZHYL=VUS`
chráněny
pojistkami.
and are fuse protected
!LLõHEATERõCONNECTIONSõAREõACCESSIBLEõWHENõTHEõCOVERõISõREMOVEDõ#ONNECTIONSõINCLUDEõTHEõINmOõDRY
lREõPROTECTION õ
HI
LIMITREGULATIONõPROBEõCONNECTORS
õPOWERõANDõGROUNDõCABLEõCONNECTIONS
!LLõHEATERõCONNECTIONSõAREõACCESSIBLEõWHENõTHEõCOVERõISõREMOVEDõ#ONNECTIONSõINCLUDEõTHEõINmOõDRY lREõPROTECTION õ
kontakty a spoje jsou přístupné
po odstranění čelního krytu kontroleru. Propojení zahrnuje in.flo ochranu,
HIVeškere
LIMITREGULATIONõPROBEõCONNECTORS
õPOWERõANDõGROUNDõCABLEõCONNECTIONS
hi-limit/regulation senzor, připojení napájení a uzemnění.
!LLõHEATERõCONNECTIONSõAREõACCESSIBLEõWHENõTHEõCOVERõISõREMOVEDõ#ONNECTIONSõINCLUDEõTHEõINmOõDRY
lREõPROTECTION õ
HI LIMITREGULATIONõPROBEõCONNECTORS õPOWERõANDõGROUNDõCABLEõCONNECTIONS

#ONNECTIONSõFORõALLõõ
U zapojení 240V
õ6õHEATERSõõ
#ONNECTIONSõFORõALLõõ
(instalace v Severní
.ORTHõ!MERICANõ
õ6õHEATERSõõ
Americe)
INSTALLATIONSõONLY
#ONNECTIONSõFORõALLõõ
.ORTHõ!MERICANõ
õ6õHEATERSõõ
INSTALLATIONSõONLY
"2/7.õWIREõMUSTõBEõ
.ORTHõ!MERICANõ
musí hnědý vodič být
CORRECTLYõANDõCOMPLETELYõ
INSTALLATIONSõONLY
"2/7.õWIREõMUSTõBEõ
připojen mezi P12 a P9.
CONNECTEDõBETWEENõ0õ
CORRECTLYõANDõCOMPLETELYõ
"2/7.õWIREõMUSTõBEõ
ANDõ0
CONNECTEDõBETWEENõ0õ
Pro dřívější instalace v
CORRECTLYõANDõCOMPLETELYõ
ANDõ0
NA musí být žlutý vodič
&ORõEARLYõ.ORTHõ!MERICANõ
CONNECTEDõBETWEENõ0õ
zapojen mezi P25 a P20.
VERSIONõINSTALLATIONSõ
ANDõ0
Oranžový pak musí být
&ORõEARLYõ.ORTHõ!MERICANõ
THEõ9%,,/7õWIREõMUSTõBEõ
zapojen mezi P24 a P16.
VERSIONõINSTALLATIONSõ




BETWEENõ0õANDõ0
THEõ9%,,/7õWIREõMUSTõBEõ
&ORõEARLYõ.ORTHõ!MERICANõ
THEõ/2!.'%õWIREõMUSTõBEõ
BETWEENõ0õANDõ0
VERSIONõINSTALLATIONSõ
BETWEENõ0õANDõ0
THEõ/2!.'%õWIREõMUSTõBEõ
THEõ9%,,/7õWIREõMUSTõBEõ
BETWEENõ0õANDõ0
BETWEENõ0õANDõ0
THEõ/2!.'%õWIREõMUSTõBEõ
BETWEENõ0õANDõ0
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#ONNECTIONSõFORõALLõõ
Zapojení ohřevu na
õ6õHEATERSõõ
#ONNECTIONSõFORõALLõõ

120V.

õ6õHEATERSõõ
"2/7.õWIREõMUSTõBEõ
#ONNECTIONSõFORõALLõõ
CORRECTLYõANDõCOMPLETELYõ
õ6õHEATERSõõ
"2/7.õWIREõMUSTõBEõ
CONNECTEDõBETWEENõ0õ
CORRECTLYõANDõCOMPLETELYõ
Hnědý vodič musí být
"2/7.õWIREõMUSTõBEõ
ANDõ0
CONNECTEDõBETWEENõ0õ
zapojen mezi P12 a P10.
CORRECTLYõANDõCOMPLETELYõ
ANDõ0
CONNECTEDõBETWEENõ0õ
Poznámka: Pro předělání
ANDõ0
na systém
120V
musí
Note:To
convert
model
to
být bílá propojka řádně
H=Z`Z[LT[OL^OP[L
Note:To
convert
model
to
zapojena.accessory
Více viz wire
schéma.
(common)
H=Z`Z[LT[OL^OP[L
must be moved. See wiring
(common)
accessory
wire
Note:To
convert
model
to
diagram for details.
must be moved. See wiring
H=Z`Z[LT[OL^OP[L
diagram foraccessory
details. wire
(common)
must be moved. See wiring
diagram for details.
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9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský
manuál - série Bear Essentials
0OWER UPõõBREAKERõSETTING
0OWER UPõõBREAKERõSETTING
Zapnutí
jističe
)-0/24!.4õ2EADõBEFOREõSTARTING
4URNõOFFõTHEõBREAKER
DŮLEŽITÉ!
)-0/24!.4õ2EADõBEFOREõSTARTING
-AKEõSUREõALLõACCESSORIESõAREõLINKEDõTOõTHEõBONDINGõCONNECTORõANDõCONNECTEDõ
4URNõOFFõTHEõBREAKER
Čtěte
před startem.
TOõPACK
-AKEõSUREõALLõACCESSORIESõAREõLINKEDõTOõTHEõBONDINGõCONNECTORõANDõCONNECTEDõ
Vypněte
jistič.
!õMINIMUMõmOWõRATEõOFõõ'0-õISõREQUIREDõ-AKEõSUREõTHATõALLõVALVESõAREõOPENõINõ
TOõPACK
THEõSPAõPLUMBINGõANDõTHATõYOUõHAVEõGOODõWATERõmOWõCIRCULATIONõFROMõTHEõPRIMARYõ
Zkotrolujte, že veškeré zařízení jsou řádně připojena a uzemněna k zemnící liště.
!õMINIMUMõmOWõRATEõOFõõ'0-õISõREQUIREDõ-AKEõSUREõTHATõALLõVALVESõAREõOPENõINõ
PUMPõINTOõTHEõHEATERõ
THEõSPAõPLUMBINGõANDõTHATõYOUõHAVEõGOODõWATERõmOWõCIRCULATIONõFROMõTHEõPRIMARYõ
Minimální
průtok ohřevem je 18 GPM (70 l/min). Ujistěte se, že jsou veškeré ventily na
4URNõONõTHEõBREAKER
technologii
otevřené a je zajištěn dostatečný průtok z cirkulačního čerpadla skrze ohřev.
PUMPõINTOõTHEõHEATERõ
INmOõDRY lREõPROTECTION

4URNõONõTHEõBREAKER
Zapněte
jistič.

!TõPOWERõUP
õTHEõINmOõDETECTORõPERFORMSõAõmOWõCHECKõTHROUGHõTHEõFOLLOWINGõPROCESS
INmOõDRY
lREõPROTECTION
in.flo
ochrana
před provozem “na sucho”120V.

0UMPõõORõCIRCULATIONõPUMPõSTARTSõFORõõMINUTESõõ
!TõPOWERõUP
õTHEõINmOõDETECTORõPERFORMSõAõmOWõCHECKõTHROUGHõTHEõFOLLOWINGõPROCESS
Po zapnutí detektor
in.flo zkontroluje dostatečný průtok. Kontrola probíhá když:
4HEõDISPLAYõWILLõSHOWõ?õ?õõDURINGõTHEõCHECKõmOWõPROCESSõ!FTERõõMINUTESõTHEõSYSTEMõVALIDATESõPROPERõWATERõmOWõ
0UMPõõORõCIRCULATIONõPUMPõSTARTSõFORõõMINUTESõõ
Čerpadlo 1 neboõTHEõSYSTEMõTRIESõAGAINõ4HEõWATERõTEMPERATUREõISõSHOWNõONõTHEõKEYPADõDISPLAYõ/NCEõTHEõWATERõHASõ
cirkulační čerpadlo jede 2 minuty.
)NõCASEõOFõFAILURE
4HEõDISPLAYõWILLõSHOWõ?õ?õõDURINGõTHEõCHECKõmOWõPROCESSõ!FTERõõMINUTESõTHEõSYSTEMõVALIDATESõPROPERõWATERõmOWõ
Na displeji se během této kontroly objeví “__”. Za 2 minuty systém rozhodne, zda průtok je dostatečný.
REACHEDõTHEõSETõPOINTõVALUEõPLUSõ&õTHEõHEATERõISõTURNEDõOFF
)NõCASEõOFõFAILURE
V případě chybyõTHEõSYSTEMõTRIESõAGAINõ4HEõWATERõTEMPERATUREõISõSHOWNõONõTHEõKEYPADõDISPLAYõ/NCEõTHEõWATERõHASõ
se systém o zjistění průtoku pokusí znovu. Teplota vody je zobrazena na displeji. Jakmile systém
REACHEDõTHEõSETõPOINTõVALUEõPLUSõ&õTHEõHEATERõISõTURNEDõOFF
dosáhne nastavené teploty plus 0,5°C, ohřev vypne.
"OOTõUPõDISPLAYõSEQUENCEõ%ACHõPARAMETERõISõDISPLAYEDõFORõõSECONDS

Po startu jsou na dvě vteřiny zobrazeny následující informace.
"OOTõUPõDISPLAYõSEQUENCEõ%ACHõPARAMETERõISõDISPLAYEDõFORõõSECONDS



,AMPõTESTõ

3OFTWAREõNUMBER

3OFTWAREõREVISIONõ

,OW LEVELõSELECTIONõ

,AMPõTESTõ
Test displeje
!LLõTHEõSEGMENTSõANDõ,%$Sõ
LIGHTõUP
Všechny segmenty a
!LLõTHEõSEGMENTSõANDõ,%$Sõ
osvětlení je zapnuto.
LIGHTõUP

Verze software
3OFTWAREõNUMBER

Verze revize
3OFTWAREõREVISIONõ

LowLEVELõSELECTEDõFROMõ
level nastavení
,OW
LEVELõSELECTIONõ
,OW
LOW LEVELõMENU
Nastavení
konfigurace v
,OW
LEVELõSELECTEDõFROMõ
low-level
menu.
LOW
LEVELõMENU

Je
velice důležité
)TgSõIMPORTANTõTOõSPECIFYõ
specifikovat velikost
THEõCURRENTõRATINGõOFõ
použitého
jističe, aby
)TgSõIMPORTANTõTOõSPECIFYõ
THEõ'&#)õUSEDõTOõENSUREõ
nedocházelo
k jeho
THEõCURRENTõRATINGõOFõ
SAFEõANDõEFlCIENTõCURRENTõ
vypínání
a kontroler
THEõ'&#)õUSEDõTOõENSUREõ
MANAGEMENTõANDõREDUCEõ
mohl
správně ovládat
SAFEõANDõEFlCIENTõCURRENTõ
připojená
zařízení.
NUISANCEõ'&#)õTRIPPINGS

MANAGEMENTõANDõREDUCEõ
Press and hold the Prog
NUISANCEõ'&#)õTRIPPINGS
Stiskněte
držte
tlačítko
button untilayou
access
Nastavení
dokud
se
the breaker
setting
Press
and hold
the menu
Prog
nedostanete
menu
(programming
menu
will
button
until youdo
access
nastavení
HWWLHYÄYZ[
the
breakerjističe
setting (nejprve
menu
se
zobrazí menu
(programming
menu will
Note: if the keypad in use
programování).
HWWLHYÄYZ[
does not have the Prog RL`
use theif Light
key instead.
Note:
the keypad
in use
POZNÁMKA:
není-li
does not have the
Progna
RL`
displeji
programovací
use the Light
key instead.

tlačítko, použijte místo
něj tlačítko Světla.










#HOSEõTHEõNUMBERõOFõ
Vyberte počet fází,
PHASESõSUPPLYINGõYOURõSPAõ
na které je vířivka
#HOSEõTHEõNUMBERõOFõ
připojena. Pro výběr
5SEõTHEõ5P$OWNõKEYõTOõ
PHASESõSUPPLYINGõYOURõSPAõ
použijte tlačítko(a) šipky
CHOSEõTHEõDESIREDõVALUEõ
a po výběru potvrďte
5SEõTHEõ5P$OWNõKEYõTOõ
ANDõPRESSõTHEõ0ROGRAMõORõ
tlačítkem Nastavení nebo
CHOSEõTHEõDESIREDõVALUEõ
LIGHTõKEYõTOõCONlRMEõTHEõ
Světla. Počet fází můžete
ANDõPRESSõTHEõ0ROGRAMõORõ
SELECTIONõ9OUõCANõCHOOSEõ
vybrat mezi 1, 2 nebo 3.
LIGHTõKEYõTOõCONlRMEõTHEõ
BETWEENõ õõORõõPHASES
SELECTIONõ9OUõCANõCHOOSEõ
.UMBERõOFõPHASEõSELECTION
Výběr počtu fází
BETWEENõ
õõORõõPHASES
Menu není
5,
-ENUõNOTõ
UL
.UMBERõOFõPHASEõSELECTION
AVAILABLE
dostupné

5,
#%
CE

1, -ENUõNOTõ
nebo 3
2õõORõ
AVAILABLE
UL
Swim* õORõ
5,õ3WIM
1-2
#%
 õõORõ
#%õ3WIM
2õõORõ
nebo 3
CE
Swim* 1, õORõ
5,õ3WIM
*#%õ3WIM
Podrobnosti
*See
Swim Spav manual
 õõORõ
manuálu
for
details.pro Swim spa.
*See Swim Spa manual
for details.

0RESSõTHEõ0ROGõBUTTONõõ
Stisknutím tlačítka
TOõSETõBREAKERõRATING
Nastavení potvrdíte
0RESSõTHEõ0ROGõBUTTONõõ
4HISõTABLEõSHOWSõTYPICALõ
výběr velikosti jističe.
TOõSETõBREAKERõRATING
SETTINGSõOFõBõFORõDIFFERENTõ
Tato tabulka ukazuje
4HISõTABLEõSHOWSõTYPICALõ
TOõõOFõTHEõMAXIMUMõ
'&#)õRATINGSõ3ELECTõTHEõONEõ
běžné hodnoty jističů a
THEõ'&#)
SETTINGSõOFõBõFORõDIFFERENTõ
AMPERAGEõCAPACITYõOFõõ
odpovídající nastavení.
THATõMATCHESõYOURõBREAKER
'&#)õRATINGSõ3ELECTõTHEõONEõ
THEõ'&#)
'&#)
B
Šipkami vyberte
5SEõTHEõ5P$OWNõBUTTONSõ
THATõMATCHESõYOURõBREAKER
správnou
hodnotu.
TOõSELECTõTHEõDESIREDõVALUEõ
õ!
õ!
B
5SEõTHEõ5P$OWNõBUTTONSõ '&#)
4HEõVALUEõCANõTYPICALLYõBEõ
õ!
õ!
TOõSELECTõTHEõDESIREDõVALUEõ
Typické hodnoty mohou
õ!
õ!
MODIlEDõFROMõõTOõõ!õ
být
vybrány
v
rozmezí
10
õ!
õ!
4HEõVALUEõCANõTYPICALLYõBEõ
õ!
õ!
až 48 A.
MODIlEDõFROMõõTOõõ!õ
õ!
õ!
4HEõVALUESõDISPLAYEDõBYõ

Hodnoty
zobrazené
THEõSYSTEMõCORRESPONDõ
systémem
korespondují
4HEõVALUESõDISPLAYEDõBYõ
TOõõOFõTHEõMAXIMUMõ
velikosti
0,8 hodnoty
THEõSYSTEMõCORRESPONDõ
AMPERAGEõCAPACITYõOFõõ
maximálního
proudu jističe.

õ!

õ!
õ!
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õ!

õ!
õ!

õ!Every OEM
õ!
Note:
has its own
POZNÁMKA: Každé OEM má
WYLZL[JVUÄN\YH[PVUZ
své vlastní přednastavení.
Note: Every OEM has its own
WYLZL[JVUÄN\YH[PVUZ

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský manuál - série Bear Essentials
Připojení
zařízení
(IGHõVOLTAGEõACCESSORYõCONNECTIONS
Kontrolery
série Y mají pro připojení vysokonapěťových zařízení dvě možnosti: 0.250” rychlospojky, nebo
AMP
4WOõOPTIONSõAREõAVAILABLEõWITHõ9õ3ERIESõSPAõPACKSõFORõCONNECTINGõHIGHõVOLTAGEõACCESSORIESõvõQUICK
CONNECTõ
konektory.
TERMINALS õORõ!-0õPINSõANDõHOUSINGS

INYEõ
In.ye
4HESEõTABSõREQUIREõHIGH VOLTAGEõACCESSORIESõTOõHAVEõSTRAIGHT õNON INSULATED õFEMALEõQUICK CONNECTõTERMINALSõFORõALLõ
Tyto
tabulky ukazují
možnosti přímého připojení zařízení ke kontroleru pomocí neizolovaného připojeníõõ6õANDõ
nebo
CONNECTIONS
õINCLUDINGõGROUNDõ$EPENDINGõONõWHEREõTHEõCONNECTIONSõAREõMADEõONõTHEõINYEõPACKõ0#"
připojením konektorem. V závislosti na lokalitě je možné připojit k in.ye kontroleru zařízení na 120V nebo 240V.
õ6õACCESSORIESõAREõSUPPORTEDõ2EFERõTOõTHEõFOLLOWINGõTABLESõFORõCORRECTõCONNECTIONSõ.OTEõTHATõALLõFEMALEõTERMINALSõ
Následující
tabulky vás provedou správným připojením, vždy zvolte odpovídající proudové zatížení.
MUSTõBEõCORRECTLYõANDõCOMPLETELYõSEATEDõONõTHEõ0#"õTABõFORõPROPERõCURRENTõRATINGS

Generic in.ye-3-V2 UL configuration
Slot

Generic in.ye-3-V2 UL configuration

A1

A2

A3

K1-P
OUT 4
---

K2-P
OUT 5
---

K4-P
OUT 2
K2-P
OUT 5

Typical

03/CP

--

P1,2sp

1

--

03

2

P2,1sp

03

Config

SKU OUT H
SKU OUT L

Slot

A1

A2

A3

K2-P
OUT 5
---

K4-P
OUT 2
---

K1-P
OUT 4
K4-P
OUT 2

Typical

03/CP

--

P1,2sp

P1,2sp

1

--

03

P1,2sp

P1,2sp

2

P2,1sp

03

P1,2sp

Config

SKU OUT H
SKU OUT L

N.A.

EURO

Generic in.ye-5-V2 UL configuration

Slot
Config

SKU OUT H
SKU OUT L

A2

A1

A3

K1-P
K2-P
K4-P
$IRECTõOUTPUTõõINYE õCEõONLY õ
OUT&LOATINGõCONNECTOR
4
OUT 5
OUT 2
--6OLTAGE
-- õ6K2-P
õ6
--'REENõõGROUND-- 0 OUT05

A4

Generic in.ye-5-V2 CE configuration

Slot
Config

A0 (FL1)

K6-P
K2-P
OUT
3 OUT 5
0UMPõõ!
--6OLTAGE
--'REENõõGROUND

A1

õ6
0

0

"LACKõõLOWõSPEED

+ 0

+ 0

"LACKõõLOWõSPEED

7HITEõõCOMMON

0

0

7HITEõõCOMMON

0

0

7HITEõõCOMMON

P2,1sp

1

03

P2,1sp

0UMPõõ!
6OLTAGE

P1,2sp
P1,2sp

N.A.

'REENõõGROUND

õ6 õ6

BL

DIR

Onzen

DIR

#IRCõPUMP õ!
6OLTAGE

Typical
1

õ6 õ6

+ 0 + 0

P2,1sp

P1,2sp
BL
7HITEõõCOMMON

03

P2,1sp

P1,2sp

0

0

+ 0

DIR
0

0

DIR

2ELAY

0

+ 0

"LACKõõLINE

+ 0

+ 0

0

0

7HITEõõCOMMON

0

0

6aVUH[VYHUKJPYJW\TWJHUILJVTIPULKVU[OLZHTLV\[W\[]PH[OLVW[PVUHSZWSP[[LY77
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+ 0

0

+ 0

0

0

!LWAYSõON

7HITEõõCOMMON

0

--

0

0

"LACKõõLINE

7HITEõõCOMMON

-- õ6
õ6

0

+ 0

+ 0

Dir 1

'REENõõGROUND

+ 0

+ 0

2EDõõHIGH SPEED

Direct 1

,IGHTõõ6õ!# õ!õ-AX
6OLTAGE

0

"LACKõõLOWõSPEED

Onzen

A0 (FL1)

"LOWERõ! õINYE õCEõONLY
EURO
6OLTAGE
õ6 õ6

0

0

"LACKõõLINE

03/CP

'REENõõGROUND

0

A4

K4-P
K3-P
K1-P
K6-P
OUT 2õINYT õCEõONLY
OUT 1 õ OUT /ZONATOR
4
OUT
õ!3
0UMPõõ!
-K6-P
K2-P
-6OLTAGE
6OLTAGE
õ6 õ6
õ6
SKU OUT L
-OUT
3
OUT
5
-'REENõõGROUND
'REENõõGROUND
0 0
0

0

03/CP

A3

SKU OUT H

"LACKõõLINE

Typical

A2

Quick Reference Card

Please consult your spa user manual for complete info on the features of your spa system.

Spa Functions

Quick Reference
Card
Uživatelský manuál
- série
Bear Essentials
Please consult your spa user manual for complete info on the features of your spa system.

in.k300™

Keypad
PřehledOverview
ovládacích panelů

Compact full-function keypad

in.k300™
The Quick Reference Card provides an overview of your spa’s main functio

and the operations
accessible from your digital keypad.
Compact full-function
keypad
Kompaktní
plně
funkční
panel
This QRC
depicts
a generic
overlay, custom versions may vary.

Description
Description
Popis

Heater
Filter

Ohřev
Smart Winter
Set Point
Heater
Mode Filtrace
Filter
Nastavení
Smart režim
Winter
Set
Point
Zimní
Mode
teploty

Off
Mode
Pump
1
Pump 2 key
Stručný
přehled
vás provede
hlavními
a ovládáním
The Quick
Reference
Card provides
an nastaveními
overview of your
spa’s mainvaší
functions
vířivky
pomocí
tohoto
displeje.from your digital keypad.
and the
operations
accessible
Přehled
obecné
funkce,Press
kteréPump
se mohou
provePressingzobrazuje
Pump 1 for
5 seconds
1 keyvtojednotlivých
turn
Not available on all mode
This QRC
a generic overlay, custom versions may vary.
deních
lišit.depicts
will enable
the Off mode.
Pump 1 on at low speed.
This mode allows you to
Press a second time to turn
Press Pump 2 key to turn
stop all outputs including
pump to high speed (with a
Pump 2 on at low speed.
automatic functions such as
dual-speed pump*). A third
Press a second time to turn
filter cycle, heat request and
time turns pump off. A built-in
pump to high speed (with
smart winter mode for
timer automatically turns
dual-speed pump*). A third
30 minutes to perform quick
pump off after 20 minutes,
time turns pump off. A buil
spa maintenance. When Off
unless pump has been
timer automatically turns
mode is active, the display
manually deactivated first.
pump off after 20 minutes,
will toggle between the “OFF”
unless pump has been
1 Pump Model
2
Pump
Model
message, the clock and the
The “Pump 1” indicator
manually deactivated first.
water temperature.
lights up when Pump 1 is on.
Pump 1
Pumppump,
1
1 Pump Model
2 Pump
Jednočerpadlový
model
The spa light willDvoučerpadlový
flash
for Model Withsystém
a dual-speed
The “Pump 2” indicator
aUp
few seconds before the
the indicator will flash
when
lights up when
Pump 2 is o
Light
Pump
2
Light
Čerpadlo
1
Čerpadlo
1
Pump 1
Pump
1
end of the 30 minutes to
pump
1 is on at low speed.
With a dual-speed pump,
Nahoru
warn you that the system is
Light
Up
Pump
2
Light the indicator will flash whe
Světla
Čerpadlo
2
Světla
about to resume its normal
pump 2 is on at low speed
operation. Press Pump 1
or Pump 2 (if available) to
restart the system before the
expiration of the 30 minute
delay. When the system
resumes its normal operation, * If single speed pump: press Pump key to turn pump on. Press Pump key
again to turn pump off.
the display shows “On“ for
Indicator lights
Down
Indicator lights
Up / D
3 seconds.
Indicator lights
Down
Indicator lights
Informační
kontrolky
Up / Down
Informační
kontrolky
Dolu
Nahoru/Dolu

Spa
Functions
vířivky
SpaFunkce
Functions

Off Mode

Standby
Off Mode režim

Programming Steps

Pump 1

Čerpadlo
Pump 11

Pump 2 key

Light key

Čerpadlo
2
Pump 2 key

Program
Světla
Light keymenu

Up/Down keysŠipky

Up/Down keys
Nahoru/Dolů

Pressing Pump 1 for 5 seconds Press Pump 1 key to turn
Not available on all models
Press Light key to turn light
Use Up or DownPomocí
key to setšipek nahoru a dolů
Stiskem
the
last
only.
The
program
menu
is light
Pressing
1 for 5 seconds
Pump
1 key to turn
Not některé
available modely
on all models
Press
Lightzapnete
key
todesired
turn
Up parameter
or Down
key
to
set
will Podržením
enable
thePump
Offtlačítka
mode.
Pump 1 Press
on at low
speed.
on. A second press
turns
water temperature.
tlačítka
siUse
nastavíte
teplotu
vody.
Jen
osvětlení.
1the
poOff
dobu
5 Press aStiskem
If there
is
no action
taken
ThisČerpadlo
mode
allows
you
to
second
to low
turn speed.
Press Pump 2 key to turn
light off. A built-in
timer
The
temperature
setting
will
accessible
byDruhé
holding
down
will
enable
mode.
Pump 1time
ončerpadlo
at
on.
A second
press
turns
desired
water
temperature.
uvedete
č.1
Nově
nastavená
hodnota
stisknutí
tlačítka
světla
vteřin
uvedete
vířivku
stopThis
all outputs
high
(with
a to turn
Pump 2 onPress
at lowPump
speed.2 key to automatically
turns
light
displayed for 2bude
seconds
to
for
10
seconds,
the
system
the
for 5be
seconds.
modeincluding
allows you to pump to
Press
aspeed
second
time
turn
lightLight
off. Akey
built-in
timer
The
temperature
setting
will
do
pomalé
rychlosti.
na
displeji
svítit
po
vypne.
do
Standby.
automatic
functions
such
as
dual-speed
pump*).
A third
Press
time
to turn
off after 2 hours,
unless
itZabudovaný
confirm
selection.
will
exit
menuto
In
the program
menu
theyour newdobu
stoprežimu
all
outputs
including
pump
tostiskem
high
speed
(with
a a second
Pump
2 on
at low speed.
automatically
turns
light
be
displayed
for 2 seconds
Dalším
tohoto
2 s.the program
Stiskem
tlačítka
časovač
osvětlení
režim
zastaví
filterTento
cycle, heat
request
and
time turns
pump
off.
A
built-in
pump
to
high
speed
(with
a
has
been
manually
without
saving
any
changes.
following
parameters
can
be
automatic
functions
such as
dual-speed
pump*).
A
third
Press
a
second
time
to
turn
off
after
2
hours,
unless
it
confirm
your
new
selection.
tlačítka se čerpadlo
uvedete čerpadlo deactivated
č.2
automaticky
vypne
po
všechna
zařízení
smart
winter mode
for včetnětimer automatically
turns
dual-speed pump*). A third
first.
2 pump
spas have a
uvede
dopump
vysoké
set:
clock,manually
the filter
or purge
filter
cycle,
heat
request and
time turns
off. A built-in
pump
to highrychlosti.
speed (with a
has
been
do
pomalé
30 minutes
to perform quick
pump off after 20 minutes,
time turns pump
off. A built-in
combined
Up/Down key.
dvou
hodinách,
pokud
automatických
funkcí
Dvoučerpadlové
rychlosti
(je-li
čerpadlo
cycles,
economy
mode
and
smart
winter
mode
for
timer
automatically
turns
dual-speed
pump*).
A
third
deactivated
first.
pump spas have avířivky mají
Dalším
stiskem
tohoto
spa jako
maintenance.
When
Off
unless pump has been
timer automatically turns
The “Light” indicator
lights up
Hold the
button to2increase
ho
nevypnete
sami.
je
ohřev,
filtrace,
kombinované
tlačítko
šipek.
dvourychlostní*).
Pokud
temperature
units.
While
you
tlačítka
se
čerpadlo
30
minutes
to
perform
quick
pump
off
after
20
minutes,
time
turns
pump
off.
A
built-in
combined
Up/Down
key.
mode
is active,
the display
manually deactivated first.
pump off after 20 minutes,
when light is on.
the parameter and
release
zimní
režim
a to na
Podržením
tlačítka
čerpadlo
dalším
stiskem
uvede
do vysoké turns
are
the program
menu,
spa maintenance.
When
Off
unless pump
has been
timer
automatically
Thein“Light”
indicator
lights up
Hold
to increase
will dobu
toggle
between
the “OFF”
unless pump
has been
the
button
to stop.
Holdthe button
30 minut.
Po
tuto
budete
hodnotu
zvyšovat,
nezastavíte,
automaticky
rychlosti
(je-li
čerpadlo
use
Up is
oron.
Down
key toagain tothe
modethe
is clock
active,
the
displayThe “Pump
manually
deactivated first.
pump off first.
after 20 minutes,
when
light
parameter and release
message,
and
the
1” indicator
manually deactivated
the button
decrease
Při the
zapnutých
světlech
dobu
bude
na
displeji
uvolněním
sewhen
zastaví
samo
dvourychlostní*).
Pokud
adjust
the parameters
and
will
toggle between
the “OFF”
unless pump has been
the button tozvyšování
stop. Hold
water
temperature.
lights up
Pump
1 is on.po 20-ti
the parameter.
svítí příslušná
kontrolka.
zobrazováno
střídavě:
zastavíte.
minutách.
čerpadlo
dalším
stiskem
The“off”
spa light
will
flash
for
With
a
dual-speed
pump,
The
“Pump
2”
indicator
use
the
Light
key
to
jump
message,
the
clock
and
the
The
“Pump
1”
indicator
manually
deactivated
first.
the
buttonDalším
again topodržením
decrease
- čas - teplota vody.
tlačítka
budete
hodnotu
nezastavíte,
automaticky
a few
seconds
before
the
the
indicator
will
flash
when
lights
up
when
Pump
2
is
on.
The
"Set
Point"
icon
to
the
next
parameter.
water
temperature.
lights
up
when
Pump
1
is
on.
the
parameter.
Několik vteřin před
snižovat.
se
zastaví
samo
po
endskončením
of the
30light
minutes
is on at
low speed. pump,
With a dual-speed
pump,
indicates that the
The changes will be saved
The
spa
will to
flash for pump 1With
a dual-speed
The “Pump
2” indicator
režimu
Kontrolka
čerpadla
warna you
the system
is the
the indicator
will flash
whenPump 2 is on.
shows the The
dvaceti
Ikonka
“Teploměr”
after the confirmation display
of
fewthat
seconds
before
thebude
indicator
willpokud
flash when
lights
up minutách.
when
"Set Point"
icon
Standby
začnou
č.1
svítit
about to resume its normal
pump 2 is on at low speed.
desired temperature,
upozorňuje,
že je
end
of
the
30
minutes
to
pump
1
is
on
at
low
speed.
With
a
dual-speed
pump,
indicates
that the
blikat
světla,
která
vás
je
čerpadlo
zapnuto.
operation. Press Pump 1
NOT the current
zobrazena
zvolená
upozorní,
že the
vířivka
warn2you
that
system is
the indicator
will flash when
display shows the
U dvourychlostního
or Pump
(if available)
to
water temperature!
Kontrolka
čerpadla
teplota
vody,
NE
přejde
do
normálního
about
to
resume
its
normal
pump
2
is
on
at
low
speed.
desired
temperature,
restart the system before the
čerpadla bude pro
č.2 bude svítit pokud
teplota
aktuální!
režimu.
Před
uplynutím
operation.
Press
Pump 1
NOT
the current
expiration
of the
30 minute
pomalou rychlost blikat.
je
čerpadlo
zapnuto.
doby
30the
můžete
orWhen
Pump
2minut
(if
available)
to
water temperature!
delay.
system
U dvourychlostního
režim
Standby
přerušit
resumes
its the
normal
operation,
restart
system
before the
* If single speed pump: press Pump key to turn pump on.čerpadla
Press Pump keybude pro
tlačítka
again
to
turn
pump
off.
the stiskem
display
shows
“On“
for
expiration of the 30 minute
pomalou rychlost blikat.
Čerpadlo
1. the
Před
3 seconds.
delay. When
system

Setting the clock

Enter the program menu b
holding down the Light ke
for 5 seconds. The display
show the current clock set
with the hour flashing.

Depending on factory settin
your system may be set to
24-hour time or 12-hour tim

Setting the hour: Use the U
or Down keys to adjust the
hours. Press the Light key t
jump to the next paramete
the minutes.

zahájením
normálního
resumes its normal
operation, * U
* Ifjednorychlostního
single speed pump: pressčerpadla
Pump key to
turn pump
on. PressaPump
key
stiskem
zapnete
následným
režimu
se shows
na displeji
again to turn pump off.
the display
“On“ for
objeví
po
dobu
3
s nápis stiskem vypnete.
3 seconds.
“On”.

Programming Steps

Programming Steps

Program menu
The program menu is
accessible by holding down
the Light key for 5 seconds.
In the
program menu
Program
menuthe
following parameters can be

Setting the clock
the last parameter only.
If there is no action taken
for 10 seconds, the system
will exit the program menu
without saving any changes.
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Enter the program menu by
holding down the Light key
for 5 seconds. The display will
show the current
clock
Setting
thesetting
clock
with the hour flashing.

Setting the minutes: Use the
Up or Down keys to adjust
the minutes. Press the Light
key to jump to the next
parameter, the filter or purge

Programming the filter/
purge cycles

A filter cycle consists of
starting all the pumps and
blower in high speed for
1 minute (purge step) then,
Depending on system
the pump associated with
configuration your spa
thethe
filterfilter/
will run in low
will perform eitherProgramming
a filter
A speed
filter cycle consists of
for the remaining duration
or a purge cycle. The filter
starting all the pumps and

purge cycles

operation. Press Pump 1
or Pump 2 (if available) to
restart the system before the
expiration of the 30 minute
delay. When the system
resumes its normal operation,
the display shows “On“ for
3 seconds.

NOT the current
water temperature!

* If single speed pump: press Pump key to turn pump on. Press Pump key
again to turn pump off.

Uživatelský manuál - série Bear Essentials
Nastavení
Programming Steps

Menu
Nastavení
Program menu
Do
menu Nastavení se dostanete
podržením
the last parameter only.
The program menu is
tlačítka
podown
dobu 5 vteřin.
If there isVnotomto
action taken
accessibleSvětla
by holding
programovacím
menu naleznete
tytothe system
for 10 seconds,
the Light key for 5 seconds.
položky:
hodiny,
filtrační cykly,
will exitekonomický
the program menu
In the program
menu the
režim
a parameters
jednotkycan
teploty.
Vwithout
menu
se any changes.
saving
following
be
pohybujete
tlačítkem
set: clock, the filter
or purge Světla a parametry
měníte
tlačítkem
cycles, economy
modeŠipky.
and
temperature units. While you
are in the program menu,
use the Up orhodnoty
Down key to
Změněné
budou uloženy jen v
adjust the parameters
and
případě,
že uložíte
poslední parametr zase
use
the
Light
key
to
jump
tlačítkem Světla.
to the next parameter.
The changes will be saved
after the confirmation
of
Pokud
nic neprovedete
po dobu 10 vteřin,

Setting the clock
Nastavení
hodin
Podržením
tlačítka
5 vteřin
dostanete
Setting
the se
minutes:
Use the
Enter the program
menu Světla
by
do
nastavení
času.
Na
displeji
Up
orbude
Down aktuální
keys to adjust
holding
downblikat
the Lightpoložka
key
čas
a
bude
hodin.
for 5 seconds. The display will the minutes. Press the Light
key to jumpbude
to the next
the current
setting nastavení
Vshow
závislosti
naclock
továrním
parameter,
thehodinové
filter or purge
with the hour
flashing.buď na 24
systém
nastaven
nebo 12
start
time
(FS).
zobrazení.
Depending on factory settings
Nastavení
hodin:
Šipky nastavte
your system may
be settlačítkem
to
hodinu.
Stiskněte
tlačítko Světla pro potvrzení
24-hour time
or 12-hour time.
a přechod na nastavení minut.
Setting the hour: Use the Up
Nastavení
Šipky nastavte
or Down keysminut:
to adjusttlačítkem
the
minuty.
Tlačítkem
Světla
nastavení potvrdíte
Press
the Light key
to
ahours.
dostanete
se
na další
položku nastaveni:
jump
to
the
next
parameter,
filtrační
cykly (FS).
the minutes.

menu tím opustíte bez uložení.

Setting filterzačátku
or purge
Nastavení
cycle start time
filtrace
Na displeji je
The display will
showkde
FSxx,
zobrazeno
FSxx,
“xx” representing
the starting
“xx”
reprezentuje
hour
of
the
cycle.
Use
the Up
dobu zahájení cyklu.
or Down keyŠipky
to adjust
Tlačítkem
the hours.dobu
Use thezměnit.
Light
můžete
key to jump to
the next
Tlačítkem
Světla
parameter, filter duration (Fd).
přeskočíte na další
parametr, doba filtrace
(Fd) .

Setting filterdélky
cycle cyklu
Nastavení
duration
(nedostupné u systému
available
on purge
s(not
24h
čerpadlem)
systems)

Na displeji je
The display will
showkde
Fdxx,
zobrazeno
Fdxx,
“xx” representing
the dura“xx”
reprezentuje
délku
tion
in
hours
of
the
filter
jednoho filtračního
cycle.
Use
the
Up
or
Down
cyklu. Tlačítkem Šipky
key to adjust
the duration.
můžete
délku
změnit.
Use the LightSvětla
key to jump to
Tlačítkem
the next parameter, filter or
přeskočíte
na další
purge frequency (FF).
parametr,
Počet cyklů
(FF).
0 = no filtration
24== continuous
filtration
0
žádná filtrace

Setting filter or purge

Nastavení
počtu cyklů
cycle frequency
Na displeji je
The display willFFxx,
show kde
FFxx,
zobrazeno
“xx” representing
the number
“xx”
reprezentuje
počet
of
cycles
per
day.
Use
the Up
cyklů za den. Tlačítkem
or Down
key to adjust
the
Šipky
můžete
počet
frequency.Tlačítkem
Use the Light key
změnit.
to
jump
to
the
next
parameter,
Světla
přeskočíte
economy mode (EP).
na
další parametr,
Ekonomický
(EP).
The “Filter cycle”režim
indicator
lights up when filter is on
and flashes when suspended.

Kontrolka filtrace
svítí když vířivka
filtruje, bliká když byla
přerušena.

It is not recommended to set
24
="0".
nepřetržitá filtrace
this to

Není doporučeno
nastavení “0”.

Nastavení
jednotek
Setting temperature
unit
teploty
Teplota
vody
může
být
Water temperature can be
zobrazována
buď
ve
displayed in either
Fahrenheit
(°F) or Celsius (°C).nebo
The disFehrenheitech
ve
play will show
F or C.Displej
stupních
Celsia.
zobrazí buď F nebo C.
Use the Up or Down key
to change the setting. Use
the Light key
to save all the
Šipkami
vyberte
parameters.
požadované
nastavení.

Tlačítkem Světla
všechny parametry
uložíte.

Smart Winter
Zimní
režim Mode
Tento
chytrý
režim
Our Smart Winter
Mode
protects ochrání
your system
from
vířivky
vaši
the cold by
turning
pumps on
vířivku
proti
zamrznutí
severalvtimes
a day a
to prevent
vody
potrubí
water from freezing
čerpadlech
tím, in pipes.
že spustí čerpadla
The “SWM” indicator
několikrát
denně.
lights up when
freezing is
Bude-li
aktivní,
detected
andbude
flashes when
na
displeji
the purge is active.
zobrazeno
“SWM”
(Smart Winter Mode).

Ochlazování
Cooldown
Jakmile
ohřev
dohřeje
After
heating
the spa
water
vodu
na požadovanou
to
the desired
Set Point, the
hodnotu,
ohřev
je its
heater
is turned
off, but
vypnut, ale
příslušné
associated
pump
(Pump 1
čerpadloor(č.1)
ještě
low-speed
CP) remains
pofornějakou
dobu
on
a predetermined
period
time tospirály
ensure
budeoftopné
adequate
of the
ohřevu cooling
ochlazovat,
heating
element, prolonging
čímž prodlouží
jejich
its
useful life.
životnost.

Programming
the filter/
Nastavení
filtrace
cyclesna vašem
Vpurge
závislosti
systému
můžete
Depending on system
nastavit
buďto
configuration
yourfiltrační
spa
cykly
neboeither
cykly
will perform
a filter
čištění.
or a purge cycle. The filter
cycle menu consists of the

Ufollowing
systému
filtračních
parameters:
the
cyklů
nastavujete
start time
(FS), the duration
tyto
parametry:
čas
(Fd) and
the frequency
(FF). The purge
menu
zahájení
(FS),cycle
délku
consists
of the
following
cyklu
(Fd)
a počet
cyklů
parameters:
the
start
time (FS)
(FF). Systém čistících
and the
frequency
(FF).
cyklů
má
následující
položky: čas zahájení
(FS) a počet cyklů (FF).

Setting
economy mode
Nastavení

ekonomického režimu
This
mode
allows
you to
Tento
režim
vám
lower
the temperature
set
umožní
snížit nastavení
point of the spa by 20 °F
teploty
vody
na
11°C
(11 °C) during a certain period
během
of
the day.určitého
časového
období.
The display will show EPx, “x”
Na displejithe
bude
representing
state of the
zobrazeno economy
EPx, kde
programmed
“x”= disabled,
reprezentuje
stav
(0
1 = enabled).
ekonomického
režimu.
Use
the arrow keys to
enable
or disable economy mode.
(0 =the
nepovoleno,
1 =to
Use
Light key to jump
povoleno).
Šipkami
the
next parameter,
economy
změníte
stav. Tlačítkem
start
time (ES).

Světla přeskočíte na
další parametr, start
ekonomického režimu
(ES).

zařízení po dobu 1 minuty.

the time, and the water
temperature.

Je-li ekonomický režim
aktivní, na displeji je
zobrazeno postupně
Eco, čas a teplota vody.

Water temperature
Regulace
teploty vody
regulation
Každých 15 až 90 minut
se
spustí
čerpadlo
Every
15 to 90
minutes č.1
the pump
will přesné
run to ensure
pro
zjištění
accurate water
teploty
vodytemperature
a omezení
readings
as
well
as avoid
spuštění ohřevu
“bez
heater activation
in dry
vody”.
Po ověření
conditions.čerpadla
After verifying
spuštění
activation
and taking
apump
změření
teploty
a water temperature
reading
promíchané
vody,
se v
if required,potřeby
the systemspustí
případě
automatically
turns the heater
ohřev.
Ten ohřeje
on to reach
and maintain
vodu
na požadovanou
water temperature at
hodnotu.

Kontrolka
ohřevu
Indicator
flashes
when
při měření
bliká.
taking
water temperature reading.
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pomalou rychlost.

ASystém
purge cycle
is used
when
čistících
cyklů
the
spa is equipped
with a 24
se používá
u vířivek
hour
circulation
which
vybavených
24pump
hodinovým
provides
a continuous
clean
cirkulačním
čerpadlem,
step.
consists neustálou
of starting all
kteréItprovádí
filtraci.
Zahájení
čistícího
the
pumps
and blower
in
cyklu
je puštění
všech
high
speed
for 1 minute.

Setting economy
start time
Nastavení
startu
ekonom. režimu
The display will show ESxx,
Na
displeji je
“xx” representing the hour at
zobrazeno
ESxx, kde
which the economy mode
“xx”
reprezentuje
will become
active. Use the
dobu
zahájení
Up or Down
key to adjust
ekonomického
the hour. Use the Light key to
režimu.
Šipkami
jump to the next parameter,
změníte.
Tlačítkem
economy duration
(Ed).
Světla přeskočíte na
další
Whenparametr,
the Economydélka
mode
ekonomického
režimu
is ON, the display will
toggle
((Ed).
between the “Eco” message,

Set Point.

Troubleshooting section

A filter cycle consists of
starting
allcyklus
the pumps
and
Filtrační
je zahájen
spuštěním
všech
čerpadel
blower
in high
speed
for
vzduchovačů
na vysokou
1aminute
(purge step)
then,
rychlost
dobu 1 minuty.
the
pumppo
associated
with
Potom
po speed
the
filterpokračuje
will run in low
zbytek
filtračního
cyklu
for the remaining duration
užthe
jenom
č.1step).
na
of
filter čerpadlo
cycle (clean

Should an error occur, the display will show one of the following error messages toggled with the clock and the water temperature.

Setting economy
Nastavení
délkyduration
ekonom. režimu
The display
will show
Displej
bude
ukazovat
Edxx, “xx”
representing
Edxx,
kde
“xx” je délka
the
duration
in
hour
of the
ekonomického
režimu
mode.
Use the Up
veconomy
hodinách.
Šipkami
or Down key to adjust the
změníte.
Tlačítkem
hour. Use the Light key to
Světla
přeskočíte
jump to the next parameter,
na
další parametr,
temperature
unit.
jednotky teploty.
24 = continuous economy

24 = nepřetržitý režim

Uživatelský manuál - série Bear Essentials
Water temperature
regulation
Regulace
teploty vody
In a regulation cycle, the system ﬁrst
generates
water
ﬂow
through the
heater
Při
regulačním
cyklu
je spuštěno
příslušné
housing and
plumbing,
in order
čerpadlo,
kteréthe
žene
vodu potrubím
napojeném
na tělesowater
ohřevu
proto, aby se
to ensure accurate
temperature
zjistila
aktuální
teplota
vody a také
se zamezilo
readings
as
well
as
avoiding
heater
spuštění ohřevu bez přítomnosti
vody.
activation in dry conditions.

Smart Winter
Zimní
režim Mode
Our Smart Winter Mode protects your
Tento chytrý režim zabraňuje zamrznutí vody v
system
the coldtím,
by že
turning
pumps
on
potrubí from
a čerpadlech
několikrát
denně
several
times ačerpadla.
day to prevent water from
spustí všechna
freezing in pipes.
The
“Smartrežimu
Winter
Mode”
indicator
Kontrolka
“Smart
Winter
Mode”
lights
when the
Smarttohoto
Winter
budeup
v případě
aktivace
režimu
svítit. is on.
Mode

Po
ověření,
že čerpadlo
tlačí voduand
potrubím,
After
verifying
pump activation
takingaa
že
je
ustálená
teplota
vody,
se
ohřev
případně
water pro
temperature
reading if hodnoty
required,teploty
the
zapne
dosažení nastavené
system automatically turns the heater on to
vody.

reach and maintain water temperature at
Set Point.

The “Heater”
indicator
lights
up when
Kontrolka
ohřevu
bude při
zapnutém
topení
svítit.isBliká
měřeníthere
the heater
on. Itv případě
ﬂashes when
(topení
není ještě
zapnuto).
is a request
for more
heat but the

Cooldown
Ochlazování
Jakmile
dochází k ochlazování
spirál
topení,
While
performing
this task,
the
heater
is not
není
možné
ohřev zapnout
a kontrolka
ohřevu
allowed
to
turn
on
and
its
icon
ﬂashes.
bude blikat.

heater has not yet started.

Odstraňování
problémů
Troubleshooting

Spa f

Hr
Bylainternal
detekována
interní
hardwarová
kontroleru.
An
hardware
error
has beenchyba
detected
in in.xe.Kontaktujte servisní
středisko.dealer or service supplier.
Contact
HL
Systém
vypnul
protože
v topení
dosáhla
48°C (119°F).
The system
hasohřev,
shut the
heatervoda
down
because
the temperature
atNevstupujte
the heater
do
Odklopte
termokryt
a nechte
voduRemove
vychladnout,
potom
hasvody!
reached
119°F (48°C).
Do vířivky
not enter
the water!
the spa
covervířivku
and
jističem vypněte a zapněte.
allow the water to cool down, then shut power off and power your spa up
again to reset the system.
AOH
Teplota uvnitřinside
vířivkythe
je příliš
vysoká.
teplota
způsobuje,
že jetemperature
i teplota uvnitř
Temperature
spa skirt
is tooTato
high,
causing
the internal
kontroleru
zvýšena
nad limit.
Otevřete
počkejte
dokud se
in
the in.xein.xe
to increase
above
normal
limits. boční
Openpanel(y)
skirt andawait
until error
chyba
nezruší.
clears.
FLO
Systém
nezaznamenal
průtok
vody
topením
i kdyžthe
jede
příslušné
čerpadlo.
The
system
does not detect
any
water
ﬂow while
primary
pump
is
Zkontrolujte
zdaand
jsouopen
otevřené
výšku
hladiny
vody.
Vyčistěte
running.
Check
waterventily.
valves.Zkontrolujte
Check for water
level.
Clean
ﬁlter.
problém
přetrvává,
volejte
Iffiltr.
thePokud
problem
persists,
call your
dealerservis.
or service supplier.
Prr
Detekován
s teplotním
čidlem. Volejte
servis.
A
problem problém
is detected
with the temperature
probe.
Call your dealer or service supplier.
OH
Teplota
vody
ve vířivce dosáhla
42°C
Nevstupujte
do Do
vody.
The
water
temperature
in the spa
has(108°F).
reached
108°F (42°C).
notOdklopte
enter the
termokryt
vířivkythe
a nechte
vodu
vychladnout,
pokud
problém
přetrvává
volejte
water!
Remove
spa
cover
and
allow
the
water
to
cool
down
to
a
lower
servis.
temperature. Call your dealer or service supplier if problem persists.

9919-101135

www.geckoalliance.com
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9õ3ERIESõ4ECH"OOK
!NõINTERNALõHARDWAREõERRORõHASõBEENõDETECTED
Uživatelský manuál
- série Bear Essentials

HR
chyba / řešení krok za krokem BY STEP
(RõERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP

3TEP BY 3TEP

2ESTARTõTHEõ
2EPLACE
SPAõPACKõ
!NõINTERNALõHARDWAREõERRORõHASõBEENõDETECTED
SPAõPACK õ
ANDõSTARTõ
IFõPROBLEMõ
õSTOPõALLõ
PERSISTS
OUTPUTS

Byla detekována interní chyba hardwaru.
3TEP za
BYkrokem
3TEP
Krok

Diagram
2ESTARTõTHEõ
Restartujte
vířivku a
SPAõPACKõ
zapněte a
ANDõSTARTõ
vypněte
õSTOPõALLõ
všechny
OUTPUTS
čerpadla.

2EPLACE
Vyměňte
kontroler,õ
SPAõPACK
pokud
IFõPROBLEMõ
problém
PERSISTS
přetrvává.

sõ2ESTARTõTHEõSPAõPACKõANDõ
STARTõõSTOPõALLõPUMPSõ
ANDõBLOWER
sõ)FõERRORõREAPPEARS õ
REPLACEõTHEõSPAõPACKõ

Restartujte vířivku a
sõ2ESTARTõTHEõSPAõPACKõANDõ
zapněte a vypněte
STARTõõSTOPõALLõPUMPSõ
všechny čerpadla.
ANDõBLOWER

0RRõERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP
BY STEP
Prr
chyba /řešení krok za krokem

Objeví-li se chybaõ znovu,
sõ)FõERRORõREAPPEARS
vyměňte kontroler.
REPLACEõTHEõSPAõPACKõ

2EGULATIONõPROBEõISSUE
Chyba regulačního senzoru.

0RRõERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP BY STEP

&LOWõCHART
Diagram

Zkontrolujte
6ERIFYõIFõ
Pokud
2EPLACE
zda je
problém
REGULATION 2EGULATIONõPROBEõISSUE
teplotní
HEATERõIFõ
přetrvává
PROBEõISõ
(regulační)
PROBLEMõ
vyměňte
čidlo
PROPERLYõ
topné
PERSISTS
správně
těleso.
CONNECTED
zapojeno.

2EPLACE
Pokud
problém õ
SPAõPACK
přetrvává
IFõPROBLEMõ
vyměňte
PERSISTS
kontroler.

&LOWõCHART

6ERIFYõIFõ

3TEP za
BYkrokem
3TEP
REGULATION
Krok

PROBEõISõ
PROPERLYõ
CONNECTED

2EPLACE
HEATERõIFõ
PROBLEMõ
PERSISTS
Regulační

senzor
2EGULATIONõPROBEõ

2EPLACE
SPAõPACK õ
IFõPROBLEMõ
PERSISTS

3TEP BY 3TEP
2EGULATIONõPROBEõ

Zkontrolujte, zda je
sõ6ERIFYõIFõREGULATIONõ
senzor (umístěn nad
PROBEõLOCATEDõABOVEõ
topením) správně
THEõHEATER
zapojen. õISõPROPERLYõ
CONNECTED

Pokud problém přetrvává
sõ2EPLACEõHEATERõIFõ
vyměňte
topné těleso.
PROBLEMõPERSISTS

sõ6ERIFYõIFõREGULATIONõ
PROBEõLOCATEDõABOVEõ
THEõHEATER õISõPROPERLYõ
CONNECTED

sõ2EPLACEõHEATERõIFõ
PROBLEMõPERSISTS

Pokud problém přetrvává
sõ2EPLACEõSPAõPACK
õõ
vyměňte
kontroler.
IFõPROBLEMõPERSISTS

sõ2EPLACEõSPAõPACK õõ
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(,õERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP BY STEP

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský manuál
- série Bear Essentials
4HEõSYSTEMõHASõSHUTõDOWNõBECAUSEõTHEõTEMPERATUREõATõTHEõHEATERõHASõREACHEDõ
É&õÉ# õ
(,õERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP
HL
chyba / řešení
krok za krokem BY STEP

4HEõSYSTEMõHASõSHUTõDOWNõBECAUSEõTHEõTEMPERATUREõATõTHEõHEATERõHASõREACHEDõ

Systém
seõvypnul, protože voda v topení
dosáhla 48°C
(119°F).
2EMOVEõSPAõCOVER
7AITõUNTILõSPAõCOOLSõ
É&õÉ#

&LOWõCHART

EVENõDURINGõTHEõNIGHT

YES

)SõTHEõ
WEATHERõ
VERYõHOT

&LOWõCHART
Diagram

4AKEõWATERõ
TEMPERATUREõ
WITHõAõDIGITALõ
THERMOMETER

YES

!REõYOUõGETTINGõ
Ukazuje
CORRECTõWATERõ
displej
vířivky
)SõWATERõ
TEMPERATUREõ
správnou
TEMPõ
hodnotu
READINGõONõ
É&õORõ
teploty
vody?
4AKEõWATERõ
THEõDISPLAY
YES
ano
HIGHER
Změřte
TEMPERATUREõ
NO
teplotu
vody
WITHõAõDIGITALõ
7HENõ(,õERRORõ
digitálním
THERMOMETER
teploměrem.
MESSAGEõOCCURS õ
õ4Oõ2ESETõ3YSTEMõ
DOESõHEATERõ
4URNõPOWERõOFFõ
)SõWATERõ
BARRELõFEELõ
Má
voda
ANDõONõAGAINõATõ
TEMPõ
HOTõ
48°C
nebo
THEõMAINõBREAKER
É&õORõ
více?
HIGHER
NO
ne
õ7ARNINGõ(ANDLEõWITHõCAREõASõ
7HENõ(,õERRORõ
HEATERõMAYõBEõREALLYõHOT
Když
se chyba õ
MESSAGEõOCCURS
* Reset
systému:
õ4Oõ2ESETõ3YSTEMõ
HL
objeví, je
DOESõHEATERõ
Vypněte
a znovu
těleso topení
4URNõPOWERõOFFõ
BARRELõFEELõ
horké?**
zapněte
hlavní
ANDõONõAGAINõATõ
HOTõ
vypínač.
THEõMAINõBREAKER

NO
YES
ano

NO
ne
YES

NO

YES
ano

NO
ne

** VAROVÁNÍ:
Pracujte
õ7ARNINGõ(ANDLEõWITHõCAREõASõ
sHEATERõMAYõBEõREALLYõHOT
opatrností. Těleso topení
může být opravdu horké!

DOWNõADDõCOLDõWATERõ
IFõNEEDED 
2ESETõSYSTEM

NO

YES
!REõYOUõGETTINGõ
CORRECTõWATERõ
TEMPERATUREõ
READINGõONõ
THEõDISPLAY

3TARTõBLOWER õIFõSPAõISõ
EQUIPPEDõWITHõONE

6ERIFYõIFõ
TEMPERATUREõ
)SõTHEõ
PROBEõISõ
Je
voda ve
WEATHERõ
vířivce
velmi
PROPERLYõ
horká?
VERYõHOT
CONNECTED

YES
ano
NO
ne

)FõSO õREPLACEõ
HEATERõ
Zkontrolujte
6ERIFYõIFõ
2ESETõSYSTEM
správné
TEMPERATUREõ
zapojení
PROBEõISõ
teplotního
čidla.
PROPERLYõ
6ERIFYõIFõANYTHINGõ
CONNECTED
ISõOBSTRUCTINGõWATERõ
Pokud
je OK,
mOWõCLOSEDõTRAPSõ
vyměňte
)FõSO õREPLACEõ
topení.
ORõDIRTYõlLTERS
õ
HEATERõ
Restartujte
2ESETõSYSTEM
2ESETõSYSTEM
systém.*
6ERIFYõIFõ(I
,IMITõ
Zkontrolujte
zda
6ERIFYõIFõANYTHINGõ
něco
nebrání
PROBEõISõPROPERLYõ
ISõOBSTRUCTINGõWATERõ
průtoku
vody
CONNECTED
mOWõCLOSEDõTRAPSõ
(blokovaný
skimmer
2ESETõSYSTEM
ORõDIRTYõlLTERS
õ
nebo
špinavý filtr).
Restartujte
systém.*
2ESETõSYSTEM
6ERIFYõIFõ(I
,IMITõ
Ověřte,
že čidlo
PROBEõISõPROPERLYõ
přehřátí
je
CONNECTED
správně
zapojeno.
Restartujet
systém.*
2ESETõSYSTEM

2EMOVEõSPAõCOVER
,OWERõ3ETõ0OINTõ
Okryjte kryt vířivky
EVENõDURINGõTHEõNIGHT
(třeba i přes noc),
BELOWõACTUALõWATERõ
pusťte vzduchovač,
TEMPERATURE
3TARTõBLOWER
õIFõSPAõISõ
je-li jím vířivka
EQUIPPEDõWITHõONE
vybavena.
HeaterõINDICATORõ
ONõKEYPADõDISPLAYõ
SHOULDõDISAPPEAR

7AITõUNTILõSPAõCOOLSõ
$OõYOUõGETõ
Počkejte než se voda
DOWNõADDõCOLDõWATERõ
ochladí (případně
Aõõ6õ
přidejte studenou
IFõNEEDED

YES
READINGõ
vodu). Restartujte
2ESETõSYSTEM
BETWEENõ
systém.*
THEõTWOõ
HEATERõ
WIRESõONõTHEõ
BOARD
,OWERõ3ETõ0OINTõ
$OõYOUõGETõ
NO
Snižte
nastavení
BELOWõACTUALõWATERõ
Aõõ6õ
teploty vody pod
YES
TEMPERATURE
READINGõ
ano
reálnou teplotu
Naměříte
BETWEENõ
vody.
240V
na
HeaterõINDICATORõ
konektorech
THEõTWOõ
ONõKEYPADõDISPLAYõ
Kontrolka
topení?
)Fõ(,õERRORõ
HEATERõ
SHOULDõDISAPPEAR
topení by měla
MESSAGEõPERSISTS
õ
WIRESõONõTHEõ
zhasnout.
REPLACEõSPAõPACK
BOARD
NO
ne

)Fõ(,õERRORõ
Jestliže chyba HL õ
)FõPROBLEMõPERSISTS
MESSAGEõPERSISTS
õ
přetrvává, vyměňte
REPLACEõHEATER
kontroler.
REPLACEõSPAõPACK

Jestliže problém õ
)FõPROBLEMõPERSISTS
zůstává, vyměňte
REPLACEõHEATER
topení.

Teplotní
čidlo
2EGULATIONõPROBEõ

3TEP za
BYkrokem
3TEP
Krok

2EGULATIONõPROBEõ

3TEP BY 3TEP

(,
Teplota vody v topení dosáhla 48°C.
7ATERõTEMPERATUREõATõTHEõ
HEATERõHASõREACHEDõÉ&
õ-EASUREõTHEõTEMPER
õ
Změřte teplotu
pomocí digitální
õ(,ATUREõWITHõAõ$)')4!,õõ
teploměru a
7ATERõTEMPERATUREõATõTHEõ
õ THERMOMETERõANDõõ
porovnejte
HEATERõHASõREACHEDõÉ&
õ COMPAREõITSõREADINGõõ
s hodnotou
õ WITHõTEMPõONõTHEõõ
zobrazenou na
õ-EASUREõTHEõTEMPER
displeji. Buďte si jistí,õ
õ DISPLAYõ-AKEõSUREõTHEõõ
že teplota je nižší než
õ ATUREõWITHõAõ$)')4!,õõ
TEMPõREADINGõISõLOWERõõ
48°C.
õ THERMOMETERõANDõõ
THANõÉ&
õ COMPAREõITSõREADINGõõ
õ WITHõTEMPõONõTHEõõ
õ DISPLAYõ-AKEõSUREõTHEõõ
õ TEMPõREADINGõISõLOWERõõ
õ THANõÉ&



Pokud je teplota nižší
õ)FõREADINGõISõBELOWõÉ&
než 48°C
Opatrně zkuste zda
sõ #AREFULLYõCHECKõIFõõõ
topení není příliš
õ HEATERõBARRELõFEELSõHOTõõ
horké. Pokud
ano, tak
õ )FõITSõHOT
õVERIFYõIFõANYTHINGõõ
zkontrolujte, zda něco
õ ISõOBSTRUCTINGõWATERõmOWõõ
nebrání v průtoku
õ)FõREADINGõISõBELOWõÉ&
õ CLOSEDõVALVESõORõDIRTYõõ
vody (špinavý filtr ...).
sõ
õ #AREFULLYõCHECKõIFõõõ
lLTER 
õ HEATERõBARRELõFEELSõHOTõõ
Pokud jevířivku
teplotaanižší
Vypněte
sõ3HUTõPOWERõOFFõANDõõ
õ )FõITSõHOT
õVERIFYõIFõANYTHINGõõ
než 48°C
znovu
zapněte
pro
õ POWERõTHEõSPAõUPõAGAINõõ
õ ISõOBSTRUCTINGõWATERõmOWõõ
restartování
systému.
õ TOõRESETõTHEõSYSTEM
õ CLOSEDõVALVESõORõDIRTYõõ
)Fõ(,õERRORõPERSISTS
õõ HL,
Přetrvává-li
chyba
õsõ lLTER

vyměňte heat.wav.
õ REPLACEõHEATER
sõ3HUTõPOWERõOFFõANDõõ
Přetrvává-li chybaõõHL,
sõ)Fõ(,õERRORõPERSISTS
õ POWERõTHEõSPAõUPõAGAINõõ
vyměňte kontroler.
õ REPLACEõSPAõPACK
TOõRESETõTHEõSYSTEM
sõ )Fõ(,õERRORõPERSISTS õõ
õ REPLACEõHEATER
sõ)Fõ(,õERRORõPERSISTS õõ
õ REPLACEõSPAõPACK
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Pokud je teplota vyšší
õ)FõREADINGõISõÉ&õORõ
než 48°C
HIGHER
Zkontrolujte správnost
sõ 6ERIFYõIFõTHEõ4EMPõõõ
zapojení čidla teploty
õ (IGHõ,IMITõPROBESõAREõõ
a čidla přehřátí.
õ PROPERLYõCONNECTED
õ)FõREADINGõISõÉ&õORõ
Vypněte vířivku a
sõ 3HUTõPOWERõOFFõANDõõ
HIGHER
znovu zapněte pro
õ POWERõTHEõSPAõUPõõ
sõ 6ERIFYõIFõTHEõ4EMPõõõ
restartování systému.
õ AGAINõTOõRESETõTHEõSYSTEM
õ (IGHõ,IMITõPROBESõAREõõ
Přetrvává-li chybaõ HL,
)FõPROBLEMõPERSISTS
õsõ PROPERLYõCONNECTED
vyměňte heat.wav.
õ REPLACEõHEATER
sõ 3HUTõPOWERõOFFõANDõõ
sõ
)FõPROBLEMõPERSISTS
õ POWERõTHEõSPAõUPõõ
Přetrvává-li chybaõõ HL,
vyměňte kontroler.
REPLACEõSPAõPACK
õ AGAINõTOõRESETõTHEõSYSTEM
sõ )FõPROBLEMõPERSISTS õ
õ REPLACEõHEATER
sõ )FõPROBLEMõPERSISTS õõ
õ REPLACEõSPAõPACK

2EPLACEõ
SPAõPACK

2EPLACEõ
Vyměňte
SPAõPACK
kontroler
0UMPõISõ
OVERHEATINGõ
WATERõDURINGõ
lLTERõCYCLE

,OWERõlLTERõ
CYCLEõDURATION
2ESETõSYSTEM
0UMPõISõ
Během
OVERHEATINGõ
filtračního
WATERõDURINGõ
cyklu
lLTERõCYCLE
čerpadlo
přehřálo vodu.
,OWERõlLTERõ
Restartujte
CYCLEõDURATION
)FõPROBLEMõPERSISTS
õ
systém.*
2ESETõSYSTEM
REPLACEõSPAõPACK

Jestli problém
)FõPROBLEMõPERSISTS
õ
přetrvává, vyměňte
REPLACEõSPAõPACK
kontroler.
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Nulový
Fáze
,IVE 2ETURN
Zem
vodič 'ROUND

Je-li
voda velmi horká:
)FõWEATHERõISõVERYõHOT
õ

Pokud
není příčinou
)FõHOTõWEATHERõISõNOTõAõ
horké
počasí:
FACTOR

Okryjte kryt vířivky
õ2EMOVEõSPAõCOVER
(třeba i přes noc), pusťte
õ EVENõDURINGõTHEõNIGHT
õõ
vzduchovač, je-li jím
õ 3TARTõBLOWERõIFõSPAõISõõ
vířivka vybavena a
õ EQUIPPEDõWITHõONEõõ
počkejte až voda ve
vířivce zchládne (možná
õ 7AITõUNTILõSPAõCOOLSõõ
bude potřeba přidat
õ DOWNõADDõCOLDõWATERõIFõõ
studenou vodu)
õ NECESSARY 

Nastavte teplotuõpod
õ,OWERõ3ETõ0OINTõõ
aktuální teplotu vody.
õ BELOWõCURRENTõWATERõõ
õ TEMPERATURE

õ sõ3HUTõPOWERõOFFõANDõ
Vypněte a zapněte
vířivku, tím restartujete
POWERõTHEõSPAõUPõAGAINõ
systém.
TOõRESETõTHEõSYSTEM

õ
õ
õ

4HEõ(EATERõINDICATORõõ
Kontrolka ohřevu by
SHOULDõDISAPPEARõFROMõõ
měla zhasnout.
KEYPADõDISPLAY

4OõSHORTENõFILTERõCYCLEõ
Zkraťte
dobu filtrace:
DURATION

Pomocí voltmetruõREADõ
õ7ITHõAõVOLTMETER
změřte napětí mezi fází
õõ VOLTAGEõBETWEENõTHEõõ
a zemí.
õ LIVEõANDõGROUNDõHEATERõõ
õ TERMINALS
Pokud naměříte 240V,m
õ)FõYOUõDOõREADõõ6
õõ
vyměňte kontroler.
õ REPLACEõSPAõPACK
Pokud nic nenaměříte, õ
õ)FõYOUõDOõNOTõREADõõ6
může být přehřátý
õ PUMPõMAYõBEõõ
õ
motor během
õ OVERHEATINGõWATERõõ
filtračního cyklu.
õ DURINGõlLTERõCYCLE
Shorten filter cycle
duration
õ 3HORTENõlLTERõCYCLEõõ
õ DURATION
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Podržte tlačítko Světla
õ0RESSõANDõHOLDõTHEõ,IGHTõõ
vteřin. Na displeji se
õ 5KEYõFORõõSECONDSõ
objeví
hodnota, která
õ $ISPLAYõWILLõSHOWõAõõ
značí délku filtračního
õ cylu
VALUEõTHATõREPRESENTSõõ
v hodinách.
õ THEõlLTERõCYCLEõDURATIONõõ
õ INõHOURS
Pomocí šipek snižte
õ5SEõTHEõ$OWNõARROWõKEYõ
õ
hodin.
õ počet
TOõLOWERõTHEõNUMBERõOFõõ
õ HOURS
= bez filtrace
õ 0õõNOõlLTRATION
õ õõCONTINUOUSõlLTRATION
12 = neustálá filtrace
hodnotu
õ Zvolenou
7HENõTHEõDESIREDõõ
potvrdíte
tlačítkem õõ
SETTINGõISõDISPLAYED
Světla. Filtrační cyklus
0RESSõTHEõ,IGHTõKEYõ
začne
okamžitě.
AGAINõõ4HEõlLTERõCYCLEõ
WILLõSTARTõIMMEDIATELY

&,/õõ50,õERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP BY STEP

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský4HEõSYSTEMõDIDõNOTõDETECTõANYõWATERõmOWõWHILEõTHEõPRIMARYõPUMPõWASõRUNNINGõ
manuál - série Bear Essentials
&OLLOWõTHEõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHARTõBELOWõTOõIDENTIFYõTHEõPROBLEMõ

&,/õõ50,õERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP
BY STEP
FLO
& UPL chyba / Diagram a krok za krokem

-AKEõSUREõTHATõTHEõLOW LEVELõPROGRAMMINGõHASõBEENõPROPERLYõSET õWITHõORõWITHOUTõCIRCULATIONõPUMPõ
DEPENDINGõONõYOURõSYSTEMõCONlGURATION
 systém nedetekuje žádný průtok vody.
4HEõSYSTEMõDIDõNOTõDETECTõANYõWATERõmOWõWHILEõTHEõPRIMARYõPUMPõWASõRUNNINGõ
Při spuštěném primárním čerpadle
&OLLOWõTHEõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHARTõBELOWõTOõIDENTIFYõTHEõPROBLEMõ
Pomocí diagramu níže zjistěte, kde je problém:
&LOWõCHART

2EMOVEõ

ANYTHINGõ
-AKEõSUREõTHATõTHEõLOW
LEVELõPROGRAMMINGõHASõBEENõPROPERLYõSET
õWITHõORõWITHOUTõCIRCULATIONõPUMPõ
Ujistěte
se, že v nastavení
Low-level programing
je správně nastaveno,
zda je vířivka s
OBSTRUCTINGõ
DEPENDINGõONõYOURõSYSTEMõCONlGURATION

lLTERõ#LEARõ
cirkulačním čerpadlem, či bez něj (v závislosti na vaší konfiguraci).

Diagram
&LOWõCHART
4HEREõMUSTõBEõ
ADEQUATEõWATERõINõ
SPAõFORõNORMALõUSEõ
AõMINIMUMõOFõõ
õ'0-õMUSTõ
CIRCULATEõTHROUGHõ
THEõHEATER
4HEREõMUSTõBEõ

ADEQUATEõWATERõINõ
Ve
vířivce musí
být
dostatečné
SPAõFORõNORMALõUSEõ
množství
vody
AõMINIMUMõOFõõ
(minimální
õ'0-õMUSTõ
průtok
přes ohřev
CIRCULATEõTHROUGHõ
musí
být 18 GPM)
THEõHEATER

YES
)SõPUMPõ
WORKINGõ
WHENõYOUõ
TRYõTOõSTARTõ
ITõFROMõ
KEYPAD

Začne
)SõPUMPõ
pracovat
WORKINGõ
čerpadlo
WHENõYOUõ
č.1
po
TRYõTOõSTARTõ
stisku
tlačítka
ITõFROMõ na
ovládacím
KEYPAD
panelu?

YES
ano
NO

)SõANYTHINGõ
LIMITINGõTHEõ
mOWõOFõWATERõõ
INTOõTHEõ
PIPES

YES

)SõANYTHINGõ
Neblokuje
LIMITINGõTHEõ
něco
průtok
mOWõOFõWATERõõ
vody
do
skimmeru
INTOõTHEõ a
dále?
PIPES

YES
ano
NO

2EFERõTOõ
h0UMPõNOTõ
7ORKINGvõ
SECTION

2EFERõTOõ

Více
v sekci
h0UMPõNOTõ
“čerpadlo
7ORKINGvõ
nefunguje”
SECTION

in.flo
kabel
INmOõCABLE

3TEP BY 3TEP

INmOõCABLE

&,/

0RIMARYõPUMPõISõACTIVATED
õ
Primární
čerpadlo jede, ale
BUTõTHEõSYSTEMõDOESNgTõ
systém nedetekoval dostatečný
DETECTõANYõWATERõmOW
průtok
vody.



si jistí, že jsou
&,/
sõ Buďte
-AKEõSUREõWATERõVALVESõ
otevřeny všechny
0RIMARYõPUMPõISõACTIVATED
õ
AREõOPENõANDõTHATõWATERõ
ventily
a ve vířivce je
BUTõTHEõSYSTEMõDOESNgTõ
LEVELõISõHIGHõENOUGH
dostatek
vody.
DETECTõANYõWATERõmOW
sõ
#HECKõANDõREMOVEõ
Zkontrolujte
a
odstraňte
vše, co
ANYTHINGõOBSTRUCTINGõ
průtoku filtrem.
sõ brání
-AKEõSUREõWATERõVALVESõ
THEõlLTER
AREõOPENõANDõTHATõWATERõ
že proud
sõ Prověřte,
-AKEõSUREõTHEREõISõ
LEVELõISõHIGHõENOUGH
vody
je dostatečně
ADEQUATEõmOWõANDõTHATõ
neblokuje jej
sõ silný,
#HECKõANDõREMOVEõ
NOõAIRLOCKSõAREõTRAPPEDõ
vzduchová
kapsa, že
ANYTHINGõOBSTRUCTINGõ
čerpadlo
nevydává
INõTHEõUNITgSõPLUMBINGõ
THEõlLTER zvuk.
nepatřičný
0UMPSõMAYõMAKEõ
je v čerpadle
sõ Pokud
-AKEõSUREõTHEREõISõ
STRANGEõNOISESõõ
vzduchová
kapsa,
ADEQUATEõmOWõANDõTHATõ
pusťte
čerpadlo a
)FõAIRLOCKSõAREõFORMED
NOõAIRLOCKSõAREõTRAPPEDõ
pomalu
õ opatrně
STARTõTHEõPUMPõANDõ
povolte
převlečnou
INõTHEõUNITgSõPLUMBINGõ
SLOWLYõLOOSENõONEõ
matici,
aby vzduch
0UMPSõMAYõMAKEõ
mohl
uniknout.
OFõTHEõUNIONõNUTSõTOõ
STRANGEõNOISESõõ
RELEASEõTHEõAIRõTRAPPEDõ
)FõAIRLOCKSõAREõFORMED
õ STARTõTHEõPUMPõANDõ
SLOWLYõLOOSENõONEõ
OFõTHEõUNIONõNUTSõTOõ

sõ

sõ
sõ

sõ
sõ
sõ
sõ
sõ

2EMOVEõ
Odstraňte
cokoliv,
co
ANYTHINGõ
ucpává
filtr.
OBSTRUCTINGõ
Odstraňte
lLTERõ#LEARõ
vzduchové
ANYõAIRõLOCKSõ
kapsy,
ANDõVERIFYõ
zavřené
ventily
WATERõVALVES
6ERIFYõIFõõ
INmOõCABLEõ
ISõPROPERLYõ
CONNECTED

)FõPROBLEMõ
PERSISTS õ
REPLACEõ
HEATER

)FõPROBLEMõ
PERSISTS õ
REPLACEõ
SPAõPACK

6ERIFYõIFõõ
Zkontrolujte,
zda
kabel
INmOõCABLEõ
in.flo
je
ISõPROPERLYõ
správně
CONNECTED
zapojen

Pokud
)FõPROBLEMõ
problém
PERSISTS õ
přetrvává,
REPLACEõ
vyměňte
HEATER
topení

)FõPROBLEMõ
Pokud
problém
PERSISTS õ
přetrvává,
REPLACEõ
vyměňte
SPAõPACK
kontroler

NO
ne

NO
ne

3TEPzaBYkrokem
3TEP
Krok

ANYõAIRõLOCKSõ
ANDõVERIFYõ
WATERõVALVES

Po odvzdušnění
INõTHEõPLUMBINGõ
matku dotáhněte.
4IGHTENõTHEõNUTõAGAINõ
AFTERõYOUõAREõDONE
-AKEõSUREõTHATõTHEõ
Buďte
si jistí, že
čerpadlo
spojené s
PUMPõASSOCIATEDõTOõTHEõ
ohřevem
jede
INõTHEõPLUMBINGõ
HEATERõPRIMARYõPUMP õ
4IGHTENõTHEõNUTõAGAINõ
ISõRUNNING
AFTERõYOUõAREõDONE
Zkontrolujte kabel
-AKEõSUREõTHEõINmOõ
-AKEõSUREõTHATõTHEõ
in.flo (umístěný nad
CABLEõLOCATEDõABOVEõ
topením), že je řádně
PUMPõASSOCIATEDõTOõTHEõ
THEõHEATER
zapojen. õISõPROPERLYõ
HEATERõPRIMARYõPUMP
õ
CONNECTED
ISõRUNNING
Pokud
problém
)FõPROBLEMõPERSISTSõ
přetrvává, vyměňte
-AKEõSUREõTHEõINmOõ
REPLACEõHEATER
topení.
CABLEõLOCATEDõABOVEõ
)FõTHEõPROBLEMõISõ
Pokud problém
THEõHEATER
přetrvává, õISõPROPERLYõ
vyměňte
NOTõSOLVEDõREPLACEõ
CONNECTED
kontroler.
THEõSPAõPACK
)FõPROBLEMõPERSISTSõ
REPLACEõHEATER
)FõTHEõPROBLEMõISõ
NOTõSOLVEDõREPLACEõ
THEõSPAõPACK
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/(õERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP BY STEP
/(õERRORõMESSAGEõõmOWõCHARTõõSTEP
OH
chyba / Diagram a krok za krokemBY STEP
7ATERõTEMPõINõTHEõSPAõHASõREACHEDõÉ&
7ATERõTEMPõINõTHEõSPAõHASõREACHEDõÉ&
Teplota vody ve vířivce dosáhla 42°C
3TEP BY 3TEP
3TEPza
BYkrokem
3TEP
Krok

&LOWõCHART
Diagram
&LOWõCHART

-EASUREõWATERõ
YES
TEMPERATUREõ
-EASUREõWATERõ
Změřte vodu
WITHõAõ$)')4!,õ
TEMPERATUREõ
ve vířivce
THERMOMETERõ
WITHõAõ$)')4!,õ
digitálním
teploměrem
THERMOMETERõ
)SõTHEõ
TEMPERATUREõ
)SõTHEõ
Odpovídá
READINGõONõTHEõ
TEMPERATUREõ
teplota
vody
DISPLAYõCORRECT
READINGõONõTHEõNO
teplotě
zobrazené
na
DISPLAYõCORRECT

displeji?

2EMOVEõ
SPAõCOVERõ Odkryjte
2EMOVEõ
ANDõLETõ termokryt
SPAõCOVERõ
vířivky
a
SYSTEMõCOOLõ
ANDõLETõ
nechte
DOWN õUNTILõ
vodu
SYSTEMõCOOLõ
THEõERRORõ vychládat
DOWN õUNTILõ
dokud
CLEARS
THEõERRORõ
se
chyba
CLEARS
neodstraní.
YES
ano

NO
ne
2EPLACEõ
HEATER õIFõ
2EPLACEõ
Pokud
PROBLEMõ problém
HEATER õIFõ
PERSISTS přetrvává,
PROBLEMõ
vyměňte
PERSISTS
topení.

2EPLACEõ
SPAõPACK õ Pokud
2EPLACEõ
IFõPROBLEMõproblém
SPAõPACK õ
PERSISTS přetrvává,
IFõPROBLEMõ
vyměňte
PERSISTS
kontroler.

!DDõCOLDõ
WATERõANDõ
Přidejte
!DDõCOLDõ
LOWERõlLTERõstudenou
WATERõANDõ
CYCLES
vodu,
LOWERõlLTERõ
snižte
dobu
CYCLES
filtrace.

2EPLACEõ
SPAõPACK õ
2EPLACEõ
Pokud
IFõPROBLEMõ
problém
SPAõPACK õ
PERSISTS přetrvává,
IFõPROBLEMõ
vyměňte
PERSISTS
kontroler.

50,õERRORõMESSAGEõõ3TEP BY 3TEP
50,õERRORõMESSAGEõõ3TEP
BY 3TEP
UPL
chyba / Krok za krokem
.OõLOW LEVELõCONlGURATIONõSOFTWARE
.OõLOW
LEVELõCONlGURATIONõSOFTWARE
INõSYSTEM
Nepřítomnost
softwaru
INõSYSTEM
(low level configuration) v systému!
3TEP BY 3TEP
3TEPza
BYkrokem
3TEP
Krok

sõ .EWõLOW LEVELõ
potřeba LEVELõ
do systému
sõJe.EWõLOW
CONlGURATIONõSOFTWAREõ
nahrát
nový
software, bez
CONlGURATIONõSOFTWAREõ
NEEDSõTOõBEõDOWNLOADEDõ
tohoto softwaru nebude
NEEDSõTOõBEõDOWNLOADEDõ
INTOõTHEõSPAõSYSTEMõ
systém
pracovat.
INTOõTHEõSPAõSYSTEMõ
WITHOUTõITõTHEõSYSTEMõ
WITHOUTõITõTHEõSYSTEMõ
WILLõNOTõBEõOPERABLE
WILLõNOTõBEõOPERABLE
sõ #ONTACTõOURõTOLLõFREEõLINEõ
nás zdarma s
sõKontaktujte
#ONTACTõOURõTOLLõFREEõLINEõ
FORõTECHNICALõSUPPORTõõ
žádostí
o
pomoc
  FORõTECHNICALõSUPPORTõõ
  
(1-800-784-3256)
    
Note: this line
dedicated
POZNÁMKA:
Tatoislinka
je určena
[VHZZPZ[H\[OVYPaLKZLY]PJL
pouze
proNote:
autorizovaná
this lineservisní
is dedicated
střediska.
technicians
and dealers only.
[VHZZPZ[H\[OVYPaLKZLY]PJL
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sõ -EASUREõWATERõ
Změřte teplotu vody
sõ -EASUREõWATERõ
TEMPERATUREõWITHõAõ
digitálním teploměrem a
TEMPERATUREõWITHõAõ
$)')4!,õTHERMOMETERõ
porovnejte ji s teplotou
$)')4!,õTHERMOMETERõ
ANDõCOMPAREõITSõ
zobrazenou na displeji vířivky.
ANDõCOMPAREõITSõ
READINGõWITHõTEMPõONõ
READINGõWITHõTEMPõONõ
THEõDISPLAYõ)FõTEMPõ
THEõDISPLAYõ)FõTEMPõ
READINGõISõDIFFERENT
õ
Pokud je teplota
rozdílná,
vyměňte topení. õ
READINGõISõDIFFERENT
REPLACEõHEATER
REPLACEõHEATER
sõ 2EMOVEõSPAõCOVERõ
Odkryjte kryt vířivky a nechte
sõ 2EMOVEõSPAõCOVERõ
ANDõLETõSPAõCOOLõDOWN
vodu vychladnout
ANDõLETõSPAõCOOLõDOWN
sõ !DDõCOLDõWATERõANDõ
Přidejte studenou vodu a
sõ !DDõCOLDõWATERõANDõ
LOWERõlLTERõCYCLES
snižte dobu filtrace
LOWERõlLTERõCYCLES
sõ )FõPROBLEMõPERSISTSõ
Pokud problém přetrvává,
sõ )FõPROBLEMõPERSISTSõ
REPLACEõSPAõPACK
vyměňte kontroler
REPLACEõSPAõPACK
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4ROUBLESHOOTING
Řešení
problémů
Čerpadlo
č.1 nejede / Diagram a Krok zaBYkrokem
0UMPõõDOESNgTõWORKõõmOWõCHARTõõSTEP
STEP
)Fõ0UMPõõISõNOTõWORKING
Čerpadlo
č.1 nefunguje. õõ
Řešení
naleznete zde ve vývojovém diagramu:
FOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
&LOWõCHART
Diagram
2EFERõTOõSPECIlCõ
Jděte
na kapitolu
“chybová
SECTIONõINDICATEDõ
hlášení”.
BYõERRORõMESSAGE

Neblokuje
něco
(AVEõANYõERRORõ
průtok
vody do
Je MESSAGESõ&,/
na displeji õ
/( õ(,õETC õ
zobrazena
nějaká
chyba
APPEAREDõONõ
(FLO,
OH, HL, a
KEYPADõDISPLAY
jiné)?dále?

YES
ano

-EASUREõ
VOLTAGEõONõ
THEõBOARDõ
Změřte
FORõBOTHõna
napětí
SPEEDS
pro
obě

YES
ano

rychlosti
čerpadla
$OõYOUõ
č.1.
GETõAõõ

Jede
)Sõ0UMPõõ
čerpadlo
WORKINGõ
č.1
INõEITHERõ
správnou
SPEED
rychlostí?

NO
ne

6ERIFYõIFõLOW LEVELõ
Zkontrolujte
PROGRAMMINGõISõSETõ
nastavení
PROPERLY v
Low
Level
$OESõTHEõPump 1õ
Programming.
INDICATORõAPPEARõ
Rozsvítí
se
kontrolka
ONõTHEõKEYPADõ
čerpadla
po
DISPLAYõWHENõYOUõ
stiknutí tlačítka
PRESSõTHEõ0UMPõ
Čerpadlo
č.1?
õKEY

NO
ne

YES
ano

2EPLACEõõ
Vyměňte
pojistku
pro
0UMPõõFUSE
čerpadlo
č.1.
)SõTHEREõSTILLõAõ
Problém
PROBLEM
přetrvává?

YES
ano

6õREADINGõ
Naměřili
ORõõ6õ
jste
240V
pro
obě
FORõAõõ
rychlosti?
6õPUMP õ
FORõBOTHõ
SPEEDS

YES
ano

Zkontrolujte
#HECKõ
kabelové
WIRINGõANDõ
propojení
aPLUGSõ
kontakty.
2EPLACEõIFõ
Případně
vyměňte.
NEEDED

Pokud
je
2EPLACEõ
potřeba,
0UMPõõIFõ
vyměňte
NEEDED1
čerpadlo

NO
ne
2EPLACE
Vyměňte
kontroler
SPAõPACK

NO
ne
0ROBLEMõ
Problém
SOLVED
vyřešen.

ne
NO

Vyměňte
2EPLACEõ
ovládací
KEYPAD
panel

Pokud
)FõSTILLõNOTõ
stále
WORKINGõ
nefunguje,
REPLACEõ
vyměňte
SPAõPACK
kontroler.

3TEP
3TEP
Krok
zaBY
krokem



0UMPõõDOESõNOTõWORK
Čerpadlo
1 nefunguje

chybová
sõZkontrolujte
#HECKõFORõANõERRORõ
hlášení
na displeji.
MESSAGEõONõKEYPADõ
Pokud
ano, přejděte õ
DISPLAYõ)FõTHEREõISõONE
na kapitolu “chybová
REFERõTOõTHEõSPECIlCõSEC
hlášení”.
TIONõINDICATEDõBYõTHEõ
ERRORõMESSAGE

zda se1po
sõZkontrolujte
6ERIFYõIFõTHEõPump
spuštění
čerpadla 1
INDICATORõAPPEARSõONõ
rozsvítí
jeho kontrolka.
KEYPADõDISPLAYõWHENõ
YOUõPRESSõ+EYõ

se kontrolka
nerozsvítí, vyzkoušejte
jiný
sõ Jestliže
)FõTHEõPump
1õINDICATORõDOESõNOTõAPPEAR
õUSEõAõSPAREõ
ovládací
panel.
KEYPADõTOõVERIFYõIFõKEYPADõISõDEFECTIVE
vyměňte ovládací panel.
õ Svítí?
)FõITõISPak
õREPLACEõKEYPAD
Pak vyměňte kontroler.
õ Nesvítí?
)FõNOT õREPLACEõSPAõPACK

sõZkontrolujte
6ERIFYõLOW LEVELõ
nastavení
v “Low Level
PROGRAMMINGõ
Programming”.
CONlGURATION

se1po
stisku tlačítka čerpadlo 1 kontrolka õ
sõ Pokud
)FõPump
INDICATORõAPPEARSõWHENõ+EYõõISõPRESSED
rozsvítí,
zkontrolujte zda čerpadlo jede na
VERIFYõIFõPUMPõWORKSõINõEITHERõSPEED
příslušnou rychlost.
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Pojistka
pro čerpadlo 1
0UMPõõLOWõSPEEDõ
pomalá
rychlost (F2)*
FUSEõ&

0INõ

0INõ

0INõ

0INõ

Pojistka
pro čerpadlo 1
0UMPõõHIGHõSPEEDõ
velká rychlost (F1)
FUSEõ&

Pokud některá z
sõõ )Fõ0UMPõõDOESõNOTõ
rychlostí nejede,
WORKõINõEITHERõSPEED
õ
vyměňte danou
REPLACEõAPPROPRIATEõ
pojistku.
0UMPõõFUSE
Pokud výměna
sõõ )FõREPLACINGõTHEõFUSEõ
pojistek nezabere
ISõNOTõEFFECTIVEõORõ
nebo pokud jede
IFõ0UMPõõWORKSõINõ
jen jedna rychlost,
proměřte, zda na
ONLYõONEõSPEED
õTAKEõ
konektorech in-link je
VOLTAGEõREADINGõONõTHEõ
napětí?
CORRESPONDINGõINLINKõ
CONNECTOR
*0UMPõõHIGHõANDõLOWõSPEEDõ
čerpadlo 1 a jeho vysoká i nízká
AREõ&õONõTHEõ#%õVERSION
rychlost
jsou na jedné pokistce (F2)

sõ 4URNõ0UMPõõTOõHIGHõ
Zapněte čerpadlo 1
na vysokou rychlost a
SPEEDõANDõTAKEõVOLTAGEõ
změřte napětí mezi:
READINGõBETWEEN

Zapněte čerpadlo 2
sõ 4URNõ0UMPõõTOõLOWõ
na nízkou rychlost a
SPEEDõANDõTAKEõVOLTAGEõ
změřte napětí mezi:
READINGõBETWEEN

õ

Pin 1 a Pin 3
0INõõõ0INõ

õ

Pin 2 a Pind 3
0INõõõ0INõ

õ

Výsledek by měl být
9OURõREADINGõSHOULDõBE
240V

õ

Výsledek by měl být
9OURõREADINGõSHOULDõBE
240V

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP
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Pokud je napětí takové
sõõ )FõVOLTAGEõISõASõITõSHOULDõ
jako mělo být, vyměňte
BE
õREPLACEõ0UMPõ
motorl.
sõõ )FõNOT
PokudõREPLACEõSPAõPACK
ne, tak vyměňte
kontorler.
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Čerpadlo
č.2 nebo vzduchovač nefunfují / Diagram
Krok za krokem
0UMPõõORõBLOWERõDOESNgTõWORKõõmOWõCHARTõõSTEP
BY&STEP
)Fõ0UMPõõORõBLOWERõISõNOTõWORKING
õ
Čerpadlo
č.2 nefunguje.
FOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
Postupujte
dle diagramu:

Diagram
Vyměňte
2EPLACEõ
čerpadlo
0UMPõõORõ
č.2
nebo

Vyhledejte
řešení
2EFERõTOõSPECIlCõ
chyby
v kapilole
SECTIONõINDICATEDõ
“chybová
BYõERRORõMESSAGE
hlašení”
(AVEõANYõERRORõ

BLOWER
vzduchovač

YES
ano

-EASUREõ
VOLTAGEõONõ
THEõBOARD
Změřte

YES
ano

MESSAGESõ
Je
na displeji
zobrazeno
/( õ(2 õETC õ
nějaké
hlášení?
APPEAREDõONõ
(FLO,
OH, HL,
KEYPADõDISPLAY
jiné)

napětí na
kontroleru
$OõYOUõ

Funguje
)Sõ0UMPõõ
čerpadlo
ORõBLOWERõ
č.2
či

GETõAõõ

WORKING
vzduchovač?
NO
ne

6ERIFYõIFõLOW LEVELõ

Zkontroljte
PROGRAMMINGõISõSETõ
nastavení
v
PROPERLY
Low
Level
Programming.

NO
ne

YES
ano

$OESõPump 2õORõ

Rozsvítí
se
BlowerõINDICATORõ
kontrolka
po
APPEARõONõKEYPADõ
stisknutí
tlačítka
uDISPLAYõWHENõYOUõ
čerpadla
č.2
nebo
PRESSõ0UMPõõORõ
vzduchovače?
BLOWERõKEY

YES
ano

2EPLACEõõ
Vyměňte
"LOWERõFUSE
pojistku
pro
vzduchovač.
Problém
)SõTHEREõSTLLõAõ
přetrvává?
PROBLEM

YES
ano

6õREADINGõ
Naměřili
ORõõ6õ
jste
240V?

FORõAõõ6õ
PUMP 

Zkontrolujte
#HECKõ
kabely a
WIRINGõANDõ
konektory.
PLUGSõ
Vyměňte
2EPLACEõIFõ
pokud je
potřeba.
NEEDED

NO
ne
2EPLACEõ
Vyměňte
kontroler.
SPAõPACK

NO
ne
0ROBLEMõ
Problém
vyřešen.
SOLVED

NO
ne

Pokud
)FõSTILLõNOTõ
stále
WORKINGõ
nefunguje,
REPLACEõ
vyměňte
kontroler
SPAõPACK

Vyměňte
2EPLACEõ
ovládací
KEYPAD
panel

3TEPzaBYkrokem
3TEP
Krok



0UMPõõORõBLOWERõ
Čerpadlo
č.2 nebo
ISõNOTõWORKING
vzduchovač
nefunguje

chybová
sõ Zkontrolujte
#HECKõFORõANõERRORõ
hlášení
na displeji.
MESSAGEõONõKEYPADõ
Pokud
ano, přejděte õ
DISPLAYõ)FõTHEREõISõONE
na kapitolu “chybová
REFERõTOõTHEõSPECIlCõ
hlášení”.
SECTIONõINDICATEDõBYõ
THEõERRORõMESSAGE
Zkontrolujte
sõ 6ERIFYõLOW
LEVELõ
nastavení v “Low
PROGRAMMINGõ
Level Programming”
CONlGURATION

Zkontrolujte zda
sõ 6ERIFYõIFõPump
2õORõse
po spuštění čerpadla
BlowerõINDICATORõ
2 nebo vzduchovače
APPEARSõONõKEYPADõ
rozsvítí jeho kontrolka.
DISPLAYõWHENõYOUõPRESSõ
+EYõõBUTTON

Jestliže 2õORõBlowerõINDICATORSõDOõNOTõAPPEAR
se kontrolka nerozsvítí, vyzkoušejte jiný
ovládací
sõ )FõPump
õ
panel.
USEõAõSPAREõKEYPADõTOõVERIFYõIFõKEYPADõISõDEFECTIVE
Na novém svítí? Pak vyměňte ovládací panel.
Nesvítí? Pak vyměňte kontroler.
õ )FõITõIS õREPLACEõKEYPAD
õ

Pokud se kontrolka rozsvítí:
)FõNOT
õREPLACEõSPAõPACK
Vyměňte
pojistku

Jestliže 2seINDICATORõAPPEARSõWHENõ+EYõõISõPRESSED
po stisku tlačítka kontrolka rozsvítí, takõ
sõõ )FõPump
zkontrolujte zda čerpadlo pracuje správně.
VERIFYõIFõPUMPõWORKSõINõEITHERõSPEEDõõ
IFõDUALõSPEEDõPUMP 
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0INõ

0INõ

0INõ

0INõ

Pojistka pro čerpadlo
0UMPõõFUSEõ&
2 (F3)

Pokud čerpadlo 2
sõõ )Fõ0UMPõõDOESõNOTõ
nejede, vyměňte danou
WORKõINõEITHERõSPEED
õ
pojistku.
REPLACEõ0UMPõõFUSE

čerpadlo 2
sõ Spusťte
4URNõ0UMPõõTOõHIGHõ
na
vysokou rychlost
SPEEDõANDõTAKEõVOLTAGEõ
aREADINGõBETWEEN
změřte napětí na
konektoru:

čerpadlo 2
sõ Spusťte
4URNõ0UMPõõTOõLOWõ
na
nízkou rychlost
SPEEDõANDõTAKEõVOLTAGEõ
aREADINGõBETWEEN
změřte napětí na
konektoru:

Pokud výměna pojistek
sõõ )FõREPLACINGõTHEõFUSEõ
nezabere, proměřte
ISõNOTõEFFECTIVEõORõ
napětí na konektorech
IFõ0UMPõõWORKSõINõ
AMP.
ONLYõONEõSPEED õTAKEõ
VOLTAGEõREADINGõONõTHEõ
CORRESPONDINGõ!-0õ
CONNECTOR

õ Pin
0INõõõ0INõ
1 a Pin 3

õ Pin
0INõõõ0INõ
2 a Pin 3

õ Musíte
9OURõREADINGõSHOULDõBE
naměřit 240V.

õ Musíte
9OURõREADINGõSHOULDõBE
naměřit 240V.

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP

õ

õ6õFORõAõõ
õ6õPUMP
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je změřené
sõõ Pokud
)FõVOLTAGEõISõASõITõSHOULDõ
napětí
správné, tak
BE õREPLACEõ0UMPõ
vyměňte čerpadlo 2.
ne, tak vyměňte
sõõ Pokud
)FõNOT õREPLACEõSPAõPACK
kontroler.

9õ3ERIESõ4ECH"OOK
/ZONATORõDOESNgTõWORK
õõmOWõCHARTõõSTEP BY STEP

Uživatelský
manuál - série Bear Essentials
)FõTHEõOZONATORõISõNOTõWORKING õ
FOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
/ZONATORõDOESNgTõWORK
õõmOWõCHARTõõSTEP
BY za
STEP
Generátor
ozónu nejede
/ Diagram a Krok
krokem

/ZONATORõOUTPUTõWILLõBEõSHUTõDOWNõWHENõ0UMPõ õ0UMPõõORõBLOWERõHAVEõBEENõTURNEDõONõMANUALLY
)FõTHEõOZONATORõISõNOTõWORKING
õ
Generátor
ozónu nefunguje.
FOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
Řešení
naleznete zde ve vývojovém diagramu:
&LOWõCHART
Výstup
pro generátor ozónu je vypnut v případě, žeõ0UMPõõORõBLOWERõHAVEõBEENõTURNEDõONõMANUALLY
je manuálně spuštěno čerpadlo 1, 2 nebo vzduchovač.
/ZONATORõOUTPUTõWILLõBEõSHUTõDOWNõWHENõ0UMPõ
2EPLACE
OZONATOR

&LOWõCHART
Diagram
(ASõ-PS[LY*`JSLõ
INDICATORõ
APPEAREDõSTEADYõ
ONõKEYPADõ
DISPLAY

YES

YES
ano
NO

(ASõ-PS[LY*`JSLõ

INDICATORõ
Svítí
na displeji
kontrolka
APPEAREDõSTEADYõ
filtrace?
ONõKEYPADõ

YES

$OõYOUõREADõõ
õ6õFORõAõõ
õ6õOZONATORõ
ORõõ6õFORõõ
6 õONõõ
THEõBOARD

3TARTõUPõAõõ
lLTERõCYCLE

DISPLAY

#HECKõ
WIRINGõANDõ
PLUGSõ
2EPLACEõIFõ
Vyměňte
NEEDED
2EPLACE
generátor
OZONATOR
ozónu.

2EPLACEõSPAõPACKõ
IFõYOUõSTILLõARENTõ
GETTINGõAõVOLTAGEõ
READING

#HECKõ
Zkontrolujte
YES
NO

$OõYOUõREADõõ
õ6õFORõAõõ
õ6õOZONATORõ
Naměříte
240V
ORõõ6õFORõõ
na
kontroleru?
6 õONõõ
THEõBOARD

WIRINGõANDõ
kabely
a
konektory.
PLUGSõ
Případně
2EPLACEõIFõ
vyměňte.

YES
2EPLACEõSPAõPACKõ
Pokud
stále
IFõYOUõSTILLõARENTõ
nenaměříte
GETTINGõAõVOLTAGEõ
napětí,
vyměňte
kontroler.
READING

NEEDED
)Sõ0UMPõõ
WORKING

YES
NO

NO

NO
ne

Nastartujte
3TARTõUPõAõõ
filtrační
lLTERõCYCLE
cyklus.

2EFERõTOõhPump 1
does not Work!võ
SECTION

Jede
)Sõ0UMPõõ
čerpadlo
WORKING
č.1 ?
NO

3TEPzaBYkrokem
3TEP
Krok

Pojistka
generátoru ozónu
/ZONATORõFUSEõ&

Přejděte
2EFERõTOõhPump 1
na
kapitolu
does
not Work!võ
“Čerpadlo
1
SECTION
nefunguje”.

3TEP BY 3TEP



/ZONATORõFUSEõ&
0INõ

0INõ

0INõ

0INõ



)FõTHEõOZONATORõISõNOTõ
Pokud
generátor nefunguje:
WORKING

Zkontrolujte zda na
sõ #HECKõIFõ&ILTERõ#YCLEõ
displeji svítí kontrolka
INDICATORõAPPEARSõ
)FõTHEõOZONATORõISõNOTõ
filtrace.
STEADYõONõKEYPAD
WORKING
Pokud kontrolka
sõ
)FõTHEõlLTERõINDICATORõ
sõ #HECKõIFõ&ILTERõ#YCLEõ
bliká znamená to, že
ISõBLINKINGõITõINDICATESõ
INDICATORõAPPEARSõ
filtrace byla přerušena.
THATõTHEõlLTERõCYCLEõHASõ
V takovém případě
STEADYõONõKEYPAD
BEENõINTERRUPTEDõõ
vypněte a zapněte
vířivku, abyõRESETõTHEõ
došlo k
sõ )NõTHATõCASE
)FõTHEõlLTERõINDICATORõ
restartování filtračního
BREAKERõBYõTURNINGõTHEõ
ISõBLINKINGõITõINDICATESõ
cyklu.
POWERõOFFõANDõONõAGAINõ
THATõTHEõlLTERõCYCLEõHASõ
TOõRESUMEõCYCLE
BEENõINTERRUPTEDõõ
)NõTHATõCASE õRESETõTHEõ
PokudõSTARTõUPõAõ
kontrolka nesvítí,
sõ BREAKERõBYõTURNINGõTHEõ
)FõNOT
nastavte
filtraci v menu
lLTERõCYCLEõSEEõ
POWERõOFFõANDõONõAGAINõ
nastavení.
0ROGRAMMINGõ&ILTERõ
TOõRESUMEõCYCLE
#YCLESõSECTION 
sõ )FõNOT õSTARTõUPõAõ
lLTERõCYCLEõSEEõ
0ROGRAMMINGõ&ILTERõ
#YCLESõSECTION 

generátor
sõ Jestliže
)FõOZONATORõDOESõNOTõ
ozónu
nefunguje i
WORKõEVENõWHENõlLTERõ
když svítí kontrolka
CYCLEõINDICATORõISõON
õ
filtrace,
změřte napětí
TAKEõVOLTAGEõREADINGõ
na příslušné AMP
ONõTHEõCORRESPONDINGõ
sõ konektoru:
)FõOZONATORõDOESõNOTõ
!-0õCONNECTOR
WORKõEVENõWHENõlLTERõ
Pin 1 & Pin 3
CYCLEõINDICATORõISõON õ
õ 0INõõõ0INõ
TAKEõVOLTAGEõREADINGõ
Naměřit byste měli:
ONõTHEõCORRESPONDINGõ
õ 9OURõREADINGõSHOULDõ
!-0õCONNECTOR
240V
BE
õõ õ6õFORõ
0INõõõ0INõ
õ Aõõ6õPUMP
õ
õ
õõ
õ

9OURõREADINGõSHOULDõ
õ6õFORõAõ
BE
õ6õPUMP
õ6õFORõ
Aõõ6õPUMP

õ
õ

õ6õFORõAõ
õ6õPUMP

Pokud nic nenaměříte,
sõ )FõYOUõDONgTõGETõAõ
vyměňte pojistku.
VOLTAGEõREADING
õ
REPLACEõTHEõACCESSORYõ
FUSE
sõ )FõYOUõDONgTõGETõAõ
Pokud výměna pojistky
sõ )FõCHANGINGõTHEõFUSEõ
VOLTAGEõREADING
õ
nepomůže, vyměňte
DOESõNOTõlXõTHEõ
REPLACEõTHEõACCESSORYõ
kontroler.
PROBLEM
õREPLACEõTHEõ
FUSE
SPAõPACK
sõ )FõCHANGINGõTHEõFUSEõ
Pokud je naměřená
sõ DOESõNOTõlXõTHEõ
)FõVOLTAGEõISõASõITõSHOULDõ
hodnota
správná,
BE
õREPLACEõOZONATOR
PROBLEM
vyměňte õREPLACEõTHEõ
generátor
ozónu.
SPAõPACK
sõ )FõVOLTAGEõISõASõITõSHOULDõ
BE õREPLACEõOZONATOR
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9õ3ERIESõ4ECH"OOK

.OTHINGõSEEMSõTOõWORKõõmOWõCHARTõõSTEP BY STEP

Uživatelský
manuál - série Bear Essentials
)FõNOTHINGõSEEMSõTOõWORK õTURNõOFFõTHEõMAINõBREAKERõANDõVISUALLYõINSPECTõPOWERõINPUTõCABLE õGENTLYõPULLINGõONõITõ
TOõMAKEõSUREõISõPROPERLYõTIGHTENEDõ4URNõTHEõMAINõBREAKERõBACKõONõANDõFOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
.OTHINGõSEEMSõTOõWORKõõmOWõCHARTõõSTEP
BY STEP
Nic
nefunguje / Diagram a Krok za krokem
)FõNOTHINGõSEEMSõTOõWORK
õTURNõOFFõTHEõMAINõBREAKERõANDõVISUALLYõINSPECTõPOWERõINPUTõCABLE
Pokud
se zdá, že nic nefunguje,
tak vypněte jistič a vizuálně prohlédněte přívodní kabel õGENTLYõPULLINGõONõITõ
a jeho zapojení do
&LOWõCHARTõ
TOõMAKEõSUREõISõPROPERLYõTIGHTENEDõ4URNõTHEõMAINõBREAKERõBACKõONõANDõFOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
kontroleru,
zda jsou kontakty řádně dotaženy. Zapněte jistič a následujte instrukce v diagramu:
&ORõ.ORTHõ!MERICANõSYSTEMS
&ORõõ6õSYSTEMS

&LOWõCHARTõ
$OõYOUõREADõõ6õBETWEENõ
Diagram
pro systémy
LINEõõõLINEõ
õõ6õBETWEENõ
&ORõ.ORTHõ!MERICANõSYSTEMS
Severní
Ameriky
&ORõõ6õSYSTEMS
&ORõõ6õSYSTEMS
For
240 V systems:

2EPLACEõSPAõPACKõõ
IFõTHEREõISõSTILLõNOTHINGõ
ONõKEYPADõDISPLAY

Zkontrolujte
zda je
6ERIFYõIFõKEYPADõISõCONNECTEDõ
ovládací
panel správně
CORRECTLYõTOõSPAõPACK
zapojen.

Vyměňte
2EPLACEõ
pojistku
pro
TRANSFORMERõFUSE
fransformátor

Pokud
stále nic, tak
IFõTHEREõISõSTILLõNOTHINGõ
vyměňte
kontroler.

2EPLACEõSPAõPACKõõ

ONõKEYPADõDISPLAY

YES
ano
NO

4HEREõISõANõELECTRICALõõ
WIRINGõPROBLEM

&ORõõ6õSYSTEMS

For 120 V systems:
$OõYOUõREADõõ6õBETWEENõõ
Do
you read 120 V between
Line
1 & neutral?
LINEõõõNEUTRAL

2EPLACEõ
TRANSFORMERõFUSE

YES

LINEõõõNEUTRAL õõ6õBETWEENõ
LINEõõõNEUTRALõONõTHEõBOARD

Do
you read 240 V between
$OõYOUõREADõõ6õBETWEENõõ
$OõYOUõREADõõ6õBETWEENõ
Line 1 & line 2, 120 V between
LINEõõõNEUTRAL
LINEõõõLINEõ
õõ6õBETWEENõ
Line
1 & neutral,
120 V
LINEõõõNEUTRAL õõ6õBETWEENõ
between
Line
1 & neutral on the board?
LINEõõõNEUTRALõONõTHEõBOARD

6ERIFYõIFõKEYPADõISõCONNECTEDõ
CORRECTLYõTOõSPAõPACK

#ALLõANõELECTRICIAN

ne
NO
Problém
je v
4HEREõISõANõELECTRICALõõ
elektrickém
WIRINGõPROBLEM
vedení.
#ALLõANõELECTRICIAN
Volejte
elektrikáře.

3TEP za
BYkrokem
3TEPõFORõ.ORTHõ!MERICANõVERSION
Krok
pro Severní Ameriku
,
.

3TEP BY 3TEPõFORõ.ORTHõ!MERICANõVERSION

,
,
'
.
&ORõõ6õSYSTEMS
Pro
120V systémy

.OTHINGõSEEMSõTOõWORK
Nic
nefunguje

Zkontrolujte, zda
sõ 6ERIFYõTHATõALLõSCREWSõ
přívodní kabel je řádně
AREõPROPERLYõTIGHTENEDõ
.OTHINGõSEEMSõTOõWORK
připojen ke svorkám
ONõTHEõTERMINALõBLOCK
a svorky dotaženy.
õ 4URNõPOWERõOFFõANDõ
Vypněte jistič vířivky a
MAKEõSUREõTHATõALLõ
zatahejte za jednotlivé
sõ 6ERIFYõTHATõALLõSCREWSõ
vodiče, zda jsou řádně
CABLESõHOLDõlRMLYõINõ
AREõPROPERLYõTIGHTENEDõ
zapojeny. Po kontrole
THEõTERMINALõBLOCKõ
ONõTHEõTERMINALõBLOCK
zase zapněte jistič.
IFõYOUõPULLõONõTHEMõ
õ 4URNõPOWERõOFFõANDõ
/NCEõDONE õTURNõ
MAKEõSUREõTHATõALLõ
POWERõBACKõON
CABLESõHOLDõlRMLYõINõ
THEõTERMINALõBLOCKõ
svorkách měřte
sõ Na
/NõTHEõTERMINALõBLOCK
õ
IFõYOUõPULLõONõTHEMõ
napětí
mezi line 1 and
MEASUREõVOLTAGEõBET
/NCEõDONE
õTURNõ
line
2.
WEENõLINEõõANDõLINEõ
POWERõBACKõON

napětí mezi
sõ Změřte
-EASUREõVOLTAGEõ
line
1 and neutral.
BETWEENõLINEõõ
ANDõNEUTRAL
sõ Naměřit
9OUõSHOULDõGETõõ6
byste měli
sõ
-EASUREõVOLTAGEõ
120
V
BETWEENõLINEõõ
ANDõNEUTRAL
sõ 9OUõSHOULDõGETõõ6

byste měli 240õ V.
sõ Naměřit
9OUõSHOULDõGETõõ6
sõ
/NõTHEõTERMINALõBLOCK
MEASUREõVOLTAGEõBET
WEENõLINEõõANDõLINEõ


sõ 9OUõSHOULDõGETõõ6
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,

'
õ
Změřte napětí mezi line
napětí mezi line sõ -EASUREõVOLTAGEõ
sõ Změřte
-EASUREõVOLTAGEõ
1and neutral.
2BETWEENõLINEõõ
and neutral.
BETWEENõLINEõANDõ
&ORõõ6õSYSTEMS
ANDõNEUTRAL
NEUTRAL
sõ Naměřit
9OUõSHOULDõGETõõ6
byste měli 120 V.
sõ
-EASUREõVOLTAGEõ
BETWEENõLINEõõ
nenaměříte
sõ Pokud
)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõ
ANDõNEUTRAL
správné
hodnoty, pak je
READINGS võTHISõINDICATESõ
problém
elektrickém
ANõELECTRICALõWIRINGõ
sõ kabelu.
9OUõSHOULDõGETõõ6
PROBLEM
Volejte
elektrikáře.
sõ )FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõ
õ #ALLõANõELECTRICIAN
READINGS õTHISõINDICATESõ
ANõELECTRICALõWIRINGõ
PROBLEM

õ
Naměřit byste měli 120 V.
sõ -EASUREõVOLTAGEõ
9OUõSHOULDõGETõõ6
sõ
BETWEENõLINEõANDõ
Pokud nenaměříte
sõ NEUTRAL
)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõ
správné hodnoty, pak je
READINGS
problém õTHISõINDICATESõ
v elektrickém
ANõELECTRICALõWIRINGõ
kabelu.
sõ 9OUõSHOULDõGETõõ6
PROBLEM
Volejte elektrikáře.
sõ )FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõ
õ #ALLõANõELECTRICIAN
READINGS õTHISõINDICATESõ
ANõELECTRICALõWIRINGõ
PROBLEM

õ

õ

#ALLõANõELECTRICIAN

#ALLõANõELECTRICIAN

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský manuál - série Bear Essentials
Nic
nefunguje (verze pro Evropu) / Diagram
a Krok za krokem
.OTHINGõSEEMSõTOõWORKõ%UROPEANõVERSION
õmOWõCHARTõ
)FõNOTHINGõSEEMSõTOõWORK
õTURNõOFFõTHEõMAINõBREAKERõANDõVISUALLYõINSPECTõPOWERõINPUTõCABLE
Pokud
se zdá, že nic nefunguje,
tak vypněte jistič a vizuálně prohlédněte přívodní kabelõGENTLYõPULLINGõONõITõTOõ
a jeho zapojení do
MAKEõSUREõISõPROPERLYõTIGHTENEDõ4URNõTHEõMAINõBREAKERõBACKõONõANDõFOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART
kontroleru,
zda jsou kontakty řádně dotaženy. Zapněte jistič a následujte instrukce v diagramu:
&LOWõCHARTõ
Diagram
pro Evropské
&ORõ%UROPEANõSYSTEMS
systémy
Zkontrolujte zda je
6ERIFYõIFõKEYPADõISõCONNECTEDõ
ovládací panel správně
CORRECTLYõTOõSPAõPACK
zapojen.

&ORõõ6õSYSTEM
Systémy
230 V

For
230 V systems:
õ PHASEõ$OõYOUõREADõõ6õ

BETWEENõ,
.õ napětí 230 V
1-fáze:
Naměříte
mezi L1-N?

YES
ano

 PHASESõ$OõYOUõREADõõ6õ

BETWEENõ,
.õANDõ,
. 230 V
2-fáze:
Naměříte
napětí
mez L1-N and L2-N?
 PHASESõ$OõYOUõREADõõ6õõ

3-fáze:
Naměříte
230
BETWEENõ,
. õ, napětí
.õANDõ,
.V
mez L1-N, L2-N and L3-N?
 PHASESõ$ELTAõ$OõYOUõREADõõ6õõ

3- phase Delta : Naměříte
BETWEENõ,
õ, ,õANDõ,
,
napětí
230 V,mez
L1-L2, L1-L3
and L2-L3?

NO
ne

Problém je
4HEREõISõANõELECTRICALõõ
elektrickém
WIRINGõPROBLEM
připojení.

#ALLõANõELECTRICIAN
Volejte elektrikáře.

124

Vyměňte
2EPLACEõ
pojistku
TRANSFORMERõFUSE
transformátoru

Pokud
stále nic
2EPLACEõSPAõPACKõõ
zIFõTHEREõISõSTILLõNOTHINGõ
ovládacího
panelu nefunguje,
ONõKEYPADõDISPLAY
vyměňte
kontroler.

Uživatelský
3TEP BY 3TEPmanuál - série Bear Essentials
.OTHINGõSEEMSõTOõWORK
3TEP za
BYkrokem
3TEP
Krok
6ERIFYõTHATõALLõSCREWSõAREõ
Nic
nefunguje
.OTHINGõSEEMSõTOõWORK
PROPERLYõTIGHTENEDõONõ
Zkontrolujte,
zda
6ERIFYõTHATõALLõSCREWSõAREõ
THEõTERMINALõBLOCKõ4URNõ
přívodní
kabel
je řádně
PROPERLYõTIGHTENEDõONõ
POWERõOFFõANDõMAKEõSUREõ
připojen ke svorkám a
THEõTERMINALõBLOCKõ4URNõ
THATõALLõCABLESõHOLDõlRMLYõ
svorky dotaženy. Vypněte
POWERõOFFõANDõMAKEõSUREõ
INõTHEõTERMINALõBLOCKõIFõYOUõ
jistič vířivky a zatahejte
za jednotlivé vodiče, zda õ
THATõALLõCABLESõHOLDõlRMLYõ
PULLõONõTHEMõ/NCEõDONE
jsou řádně zapojeny. Po
INõTHEõTERMINALõBLOCKõIFõYOUõ
TURNõPOWERõBACKõON
kontrole zase zapněte õ
PULLõONõTHEMõ/NCEõDONE
jistič.
TURNõPOWERõBACKõON

,
,
,
.
,
,
.
,
,
,
,
.
,
,
.
,
,
,
,
.
,
,
.

&ORõ PHASEõSYSTEM

&ORõ PHASEõSYSTEM

&ORõ PHASEõSYSTEM

sõ/NõTHEõTERMINALõBLOCK õõ
&ORõ PHASEõSYSTEM
Jednofázové
připojení:
õ MEASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
õõ
õsõ/NõTHEõTERMINALõBLOCK
LINEõõANDõNEUTRAL
Na svorkách měřte napětí
mezi line 1 a nulovým
õ MEASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6
vodičem.
õ LINEõõANDõNEUTRAL
sõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6
NaměřitõTHISõINDICATESõANõõ
byste měli 240 V.
õ READINGS
sõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
õ ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
Pokud nenaměříte
správnéõTHISõINDICATESõANõõ
hodnoty, pak je
õõ READINGS
#ALLõANõELECTRICIAN
problém
v elektrickém
õ ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
kabelu.
õ #ALLõANõELECTRICIAN
Volejte elektrikáře!

sõ-EASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
&ORõ PHASEõSYSTEM
Dvoufázové
připojení
õ LINEõõANDõNEUTRALõANDõõ
sõ-EASUREõVOLTAGEõBETWEENõ
õ
Na svorkách měřte napětí
õ BETWEENõLINEõõANDõõ
mezi line 1 a nulovým
LINEõõANDõNEUTRALõANDõõ
õ NEUTRAL
vodičem a následně mezi
õ BETWEENõLINEõõANDõõ
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6õ
line 2 a nulovým vodičem.
õ NEUTRAL
õ ONõBOTHõREADINGS

sõ-EASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
&ORõ PHASEõSYSTEM
Třífázové
připojení
õ LINEõõANDõNEUTRAL
õBETWEENõõ
õsõ-EASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
LINEõõANDõNEUTRALõANDõõ
Na
svorkách měřte napětí
line 1 a nulovým
LINEõõANDõNEUTRAL
õBETWEENõõ
õ mezi
BETWEENõLINEõõANDõõ
a následně mezi
LINEõõANDõNEUTRALõANDõõ
õ vodičem
NEUTRAL
line 2 a nulovým vodičem
õ aBETWEENõLINEõõANDõõ
také mezi line 3 a
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6õõ
õ nulovým
NEUTRAL vodičem.
õ FORõEACHõREADING
Naměřit byste měli ve
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6õõ
sõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
případech 230 V.
õ všech
FORõEACHõREADING
õ READINGS õTHISõINDICATESõANõõ
õsõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
Pokud
nenaměříte
hodnoty, pak je
õ správné
READINGS õTHISõINDICATESõANõõ
õ problém
#ALLõANõELECTRICIAN
v elektrickém
õ ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
kabelu.
õ #ALLõANõELECTRICIAN
Volejte elektrikáře!

sõ9OUõSHOULDõGETõõ6õ
Naměřit byste měli v
sõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
obou případech 230 V.
õ ONõBOTHõREADINGS
õ READINGS õTHISõINDICATESõANõõ
Pokud nenaměříte
õsõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
správnéõTHISõINDICATESõANõõ
hodnoty, pak je
õõ READINGS
#ALLõANõELECTRICIAN
problém
v elektrickém
õ ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
kabelu.
õ #ALLõANõELECTRICIAN
Volejte elektrikáře!

,
&ORõ PHASEõ$ELTAõSYSTEM

Pro
systémy 3-phase
sõ-EASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
&ORõ PHASEõ$ELTAõSYSTEM
Delta
systém õBETWEENõõ
õ LINEõõANDõLINEõ
õsõ-EASUREõVOLTAGEõBETWEENõõ
LINEõõANDõLINEõõANDõõ
Na
svorkách měřte napětí
line 1 a line
2a
LINEõõANDõLINEõ
õBETWEENõõ
õ mezi
BETWEENõLINEõõANDõLINEõ
mezi line 1 a
õ následně
LINEõõANDõLINEõõANDõõ
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6õõ
line 3 a také mezi line 2 a
õ line
BETWEENõLINEõõANDõLINEõ
3.
õ FORõEACHõREADING
sõ9OUõSHOULDõGETõõ6õõ
Naměřit byste měli ve
sõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
případech 230 V.
õ všech
FORõEACHõREADING
õ READINGS õTHISõINDICATESõANõõ
Pokud
nenaměříte
õsõ)FõYOUõDOõNOTõGETõGOODõõ
ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
správné
hodnoty, pak je
õ READINGS õTHISõINDICATESõANõõ
v elektrickém
õ problém
#ALLõANõELECTRICIAN
ELECTRICALõWIRINGõPROBLEM
kabelu.
õ #ALLõANõELECTRICIAN
Volejte elektrikáře!

Pokud
jsou naměřené hodnoty správné, pak:
)FõTHEõVOLTAGEõREADINGõAREõ/+õTHEN
)FõTHEõVOLTAGEõREADINGõAREõ/+õTHEN

4RANSFORMERõFUSE
Pojistka
transformátoru
4RANSFORMERõFUSE
sõ6ERIFYõTHEõTRANSFORMERõFUSE
Zkontrolujte
pojistku transformátoru.

zda je ovládací panel správně zapojen.
sõ Zkontrolujte
6ERIFYõIFõKEYPADõISõCORRECTLYõCONNECTEDõTOõTHEõSPAõPACK
sõ 6ERIFYõIFõKEYPADõISõCORRECTLYõCONNECTEDõTOõTHEõSPAõPACK
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Pokud potřeba, vyměňte pojistku transformátoru.
sõ2EPLACEõTRANSFORMERõFUSEõ
sõ6ERIFYõTHEõTRANSFORMERõFUSE
õ IFõNECCESSARY
sõ2EPLACEõTRANSFORMERõFUSEõ
Pokud problém přetrvává,
vyměňte kontroler.
sõ)FõPROBLEMõPERSISTS
õ
õ IFõNECCESSARY
õ REPLACEõSPAõPACK
sõ)FõPROBLEMõPERSISTS õ
õ REPLACEõSPAõPACK

9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský manuál - série Bear Essentials
3PAõNOTõHEATINGõõmOWõCHARTõõSTEP
BYkrokem
STEP
Topení
neohřívá / Diagram a Krok za
)FõSPAõISõNOTõHEATING õõ
Pokud
vířivka neohřívá vodu následujte tento diagram:
FOLLOWõTHISõTROUBLESHOOTINGõmOWõCHART

Diagram
&LOWõCHART

!REõTHEREõ
ANYõERRORõ
JeMESSAGESõ
na displeji
nějaké
ONõTHEõ
chybové
KEYPADõ
hlášení?
DISPLAY

Ujistěte se,
že máte
%NSUREõTEMP
nastavenou
3ETõ0OINTõISõ
vyšší
teplotu
než
je
HIGHERõTHANõ
teplota
vody.
ACTUALõWATERõ

Vyměňte
2EPLACE
topení
HEATER

YES
ano

Zkontrolujte
#HECKõ

kabeláž
a
WIRINGõANDõ
zástrčky.
vPLUGSõ
případě
2EPLACEõIFõ
potřeby
vyměňte.
NEEDED

2EFERõTOõSPECIlCõ
Přejděte
do
ERRORõMESSAGEõ
kapitoly
o
zobrazené
SECTION chybě.
YES
ano

YES
ano

$OõYOUõGETõõ
Aõõ6õ

YES
ano

NO
ne

(ASõHeaterõ
Svítí
na
INDICATORõ
displeji
APPEARED
kontrolka
ONõKEYPADõ
ohřevu?
DISPLAY

NO
ne

Krok za krokem

4AKEõWATERõ
Změřte
TEMPõANDõ
nezávisle
COMPAREõWITHõ
teplotu
vody a
TEMPõVALUEõse
porovnejte
DISPLAYEDõ
zobrazenou
teplotou
na
ONõKEYPAD

YES
ano

2EPLACEõ
Vyměňte
topení
HEATER

NO
ne

Systém
3YSTEMõõ
pracuje
WORKSõlNE
správně

Vyměňte
2EPLACEõ
topení
HEATER

NO
ne

0ROBLEMõ
je
SOLVED
vyřešen.

Dotáhněte
SCREWSõõ
šrouby
PROPERLY
Přetrvává
)SõTHEREõ
stále
problém?
STILLõAõ

PROBLEM

Problém

displeji.

Je)SõDIFFERENCEõ
rozdíl větší
GREATERõTHANõ
než
2°C?
É&

Kontrolka
nastavené
3ETõ0OINTõINDICATOR
teploy

NO
ne

2EPLACEõ
Vyměňte
kontroler
SPAõPACK

YES
ano
4IGHTENõ

THEõHEATER

Naměříte
READINGõ
240
V na
BETWEENõTHEõ
svorkách
TWOõHEATERõ
topení?

TERMINALSõ
ONõTHEõBOARD

NO
ne

TEMP

!REõHEATERõ
Jsou
kontakty
topení
správně
SCREWSõPROPERLYõ
aCONNECTEDõTOõ
pevně
připojeny?

(EATERõINDICATOR
Kontrolka ohřevu

Fáze
Nulák 'ROUND
Zem
,IVE 2ETURN

Pojistka
ohřevu (F1)
(EATERõFUSEõ&
(jen
pro modely CE)
#%õ-ODELõONLY

3PAõNOTõHEATING
Lázně
nejsou vytápěné!
sõ#
HECKõFORõANõERRORõ
Zkontrolujte
chybové
hlášení na displeji.
MESSAGEõONõKEYPADõ
Pokud existuje, přejděte
DISPLAYõ)FõTHEREõISõONE
õ
na kapitolu o příslušné
REFERõTOõSPECIlCõSECTIONõ
chybě.
INDICATEDõBYõTHEõERRORõ
MESSAGE

žádná chyba není
sõ)Pokud
FõTHEREõISõNOõERRORõ
zobrazena,
zkuste zvýšit
MESSAGE
õTRYõTOõRAISEõ
teplotu minimálně o 2°C
WATERõTEMPERATUREõBYõ
než je aktuální teplota
INCREASINGõTHEõ3ETõ0OINTõ
vody. Pomocí tlačítka
É&õHIGHERõTHANõACTUALõ
šipka nahoru zvyšte
nastavenou teplotu.
WATERõTEMPERATUREõõ
0RESSõ5PõKEYõTOõINCREASEõ
3ETõ0OINT

sõOvěřte
6ERIFYõIFõ(EATERõINDICATORõ
zda se kontrolka
ohřevu
na displeji
APPEARSõONõKEYPADõ
rozsvítí.
DISPLAY

ohřevu svítí,
sõKontrolka
4HEõHEATERõINDICATORõWILLõ
když
je puštěné topení.
BEõONõWHENõHEATERõISõONõ
Pokud
bliká znamená
)TõWILLõmASHõIFõMOREõHEATõ
to, že byl požadavek na
HASõBEENõREQUESTED
õõ
ohřev,
ale topení ještě
BUTõHEATERõHASõNOTõ
nebylo
spuštěno.
STARTEDõYET

sõPokud
)FõHEATERõINDICATORõLIGHTSõ
kontrolka ohřevu
svítí,
změřte napětí
na
UPõONõTHEõDISPLAY
õTAKEõ
svorkách
(fáze - nulák)
VOLTAGEõREADINGõBETWEENõ
topení.
THEõHEATERõLIVEõANDõ
RETURNõTERMINALS

Naměřit
byste měli:
9OURõREADINGõSHOULDõBE
õ
V
õ 240
õ6õFORõõ6õHEATERS
õ

õ6õFORõõ6õHEATERS

změřená
sõ)Pokud
FõVOLTAGEõREADINGõISõNOTõ
hodnota není správná,
ASõITõSHOULDõBE
õVERIFYõ
zkontrolujte správnost
IFõHEATERõTERMINALSõAREõ
připojení kontaktů.
PROPERLYõCONNECTEDõ
vyměňte
sõ)Je-li
FõITõISsprávná,
õREPLACEõSPAõPACK
kontroler.
sõV
)NõTHEõCASEõOFõTHEõ
případě modelů pro
Evropu
in.yt.ce, vyměňte
%UROPEANõMODELõINYTCEõ
pojistku.
ONLY õREPLACEõACCESSORYõ
FUSE
problém přetrvává,
sõ)Pokud
FõPROBLEMõPERSISTS
õ
vyměňte
kontroler.
REPLACEõSPAõPACK
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9õ3ERIESõ4ECH"OOK

Uživatelský
manuál - sérieBYBear
Essentials
+EYPADõDOESNgTõSEEMõTOõWORKõSTEP
STEP
+EYPADõDOESNgTõSEEMõTOõWORKõSTEP
BY STEP
Ovládací panel nefunguje

)FõAõKEYPADõDOESNTõWORK
sõ6ERIFYõKEYPADõCONNECTIONSõANDõTRYõSPAREõKEYPAD
)FõAõKEYPADõDOESNTõWORK
Pokud
ovládací panel nefunguje:
sõ2EPLACEõKEYPADõIFõPROBLEMõISõCORRECTED
Zkontrolujte připojení a případně vyzkoušejte jiný panel.
sõ6ERIFYõKEYPADõCONNECTIONSõANDõTRYõSPAREõKEYPAD
sõ2EPLACEõPACKõIFõPROBLEMõISõNOTõCORRECTED
sõ2EPLACEõKEYPADõIFõPROBLEMõISõCORRECTED
Pokud jiný funguje, vyměňte ovládací panel.

sõ2EPLACEõPACKõIFõPROBLEMõISõNOTõCORRECTED
+EYPADõCONNECTOR Pokud výměna panelu nepomůže, vyměňte kontroler.
+EYPADõCONNECTOR

Konektor klávesnice

'&#)õTRIPS
GFCI
(proudový chránič)
'&#)õTRIPS
)MPORTANTõ
Důležité
zapojení:
CONNECTIONS

-AINõELECTRICALõBOX
Hlavní
rozvodná skříň

'&#)õPANEL
Proudový

-AINõELECTRICALõBOX

'&#)õPANEL

Varování!
7ARNINGõ

'ROUND
Zemnící
vodič
WIRE
'ROUND
&ROM
&ROM
4OõSPA
Do
Z rozvodné
WIRE ELECTRICALõBOX
ELECTRICALõBOX
4OõSPA
Z rozvodné
skříně
vířivky
Do vířivky
skříně
&ROM
&ROM
4OõSPA
ELECTRICALõBOX 4OõSPA
ELECTRICALõBOX

chránič

Dbejte na správnou velikost výstupních proudů jistících
4OTALõCURRENTõOUTPUTõCANNOTõEXCEEDõTOTALõCURRENTõ
7ARNINGõ
prvků!
INPUTõRATING
4OTALõCURRENTõOUTPUTõCANNOTõEXCEEDõTOTALõCURRENTõ
Na trhu jsou různé velikosti. Proto čtete řádně specifikace
jednotlivých jističů a proudových chráničů. Ilustrace zde je
4HEREõAREõDIFFERENTõ'&#)õMODELSõUSEDõONõ
INPUTõRATING
pouze příklad.
THEõMARKETõ3EEõMANUFACTURERgSõINSTRUCTIONSõ
4HEREõAREõDIFFERENTõ'&#)õMODELSõUSEDõONõ
Kontrolery série Y jsou vybaveny GFCI testovacím obvodem v
THATõCOMEõWITHõTHEõ'&#)õFORõSPECIlCõINFORMATION
THEõMARKETõ3EEõMANUFACTURERgSõINSTRUCTIONSõ
případě, že se objeví chyba HL.
.OTEõTHATõALLõILLUSTRATIONSõAREõEXAMPLESõONLY
THATõCOMEõWITHõTHEõ'&#)õFORõSPECIlCõINFORMATION
.OTEõTHATõALLõILLUSTRATIONSõAREõEXAMPLESõONLY

4HEõ9õ3ERIESõPACKSõAREõEQUIPPEDõWITHõAõ'&#)õTRIPPERõ
Kontrolery
série Y jsou vybaveny GFCI testovacím
CIRCUITõINõCASEõANõ(,õERRORõOCCURSõ
obvodem
v případě, že se objeví chyba HL.
4HEõ9õ3ERIESõPACKSõAREõEQUIPPEDõWITHõAõ'&#)õTRIPPERõ
Nalezněte GFCI testovací svorku
sõ&INDõTHEõ'&#)õTRIPPERõCIRCUITõ*
õONõ(J1), která
CIRCUITõINõCASEõANõ(,õERRORõOCCURSõ
se nachází za čidlem teploty a odstraňte
õ THEõBOARDõLOCATEDõBEHINDõTHEõTEMPERATUREõõ
sõ&INDõTHEõ'&#)õTRIPPERõCIRCUITõ*
õONõ
propojku.
õ PROBEõANDõREMOVEõTHEõJUMPERõ
õ THEõBOARDõLOCATEDõBEHINDõTHEõTEMPERATUREõõ
sõ!CTIVATEõTHEõ'&#)õANDõSEEõIFõANõERRORõOCCURSõ)Fõ(,õõ
Restartujte proudový chránič a zjistěte, zda se
õ PROBEõANDõREMOVEõTHEõJUMPERõ
objeví chyba
HL. Pokračujte v kapitole řešení
õ APPEARS
õFOLLOWõTHEõ(,õERRORõTROUBLESHOOTINGõõ
sõ!CTIVATEõTHEõ'&#)õANDõSEEõIFõANõERRORõOCCURSõ)Fõ(,õõ
problémů
HL
chyba.
õ CHARTõINõTHEõ4ROUBLESHOOTINGõSECTION
õ
õ APPEARS õFOLLOWõTHEõ(,õERRORõTROUBLESHOOTINGõõ
sõ)FõNOõERRORõOCCURS
õRE INSTALLõTHEõJUMPERõ
Pokud se chyba neobjeví,
vraťte propojku
õ CHARTõINõTHEõ4ROUBLESHOOTINGõSECTION
õ
zpět.
õsõ)FõNOõERRORõOCCURS
)FõTHEõ'&#)õTRIPSõAGAINõREPLACEõTHEõPACK
õRE INSTALLõTHEõJUMPERõ

)MPORTANTõ
Dbejte
.EUTRALõOFõ
CONNECTIONS
správného
'&#)õMUSTõBEõ
zapojení
.EUTRALõOFõ
vodičů
do
CONNECTEDõTOõ
proudového
'&#)õMUSTõBEõ
NEUTRALõBUS
chrániče.
CONNECTEDõTOõ

.EUTRALõFROMõ
Nulový
vodič
NEUTRALõBUS
SPAõMUSTõBEõ
vířivky
musí
být
zapojen
.EUTRALõFROMõ
CONNECTEDõTOõ
za proudový
SPAõMUSTõBEõ
BREAKER
chránič.
CONNECTEDõTOõ
BREAKER

'&#)õ*
'&#)õ*

Pokud ne,
přepojte jej správně.
sõ)FõITgSõNOT
õRECONNECTõIT

Zkontrolujte
zapojení vodičův kontroleru
sõ6ERIFYõTHEõSPAõPACKõWIRINGõMAKEõSUREõTHATõTHEõõ
sõ)FõITgSõNOT
õRECONNECTõIT
(buďte si jistí, že nemáte přehozené vodiče
õ NEUTRALõANDõTHEõGROUNDõHAVEõNOTõBEENõINVERTED
(nulový s ochranným)
sõ6ERIFYõTHEõSPAõPACKõWIRINGõMAKEõSUREõTHATõTHEõõ
Pokud)FõTHEõ'&#)õISõPROPERLYõCONNECTEDõBUTõSTILLõTRIPPING
vše správně zapojeno a proudový chránič stále
õ je
NEUTRALõANDõTHEõGROUNDõHAVEõNOTõBEENõINVERTED
vypadává,
sõ5NPLUGõALLõOUTPUTSõFROMõTHEõSPAõPACKõ
Odpojte všechny výstupní zařízení z kontroleru
)FõTHEõ'&#)õISõPROPERLYõCONNECTEDõBUTõSTILLõTRIPPING
(čerpadla,
vzduchovače,
topení, generátor
ozónu, ...)
õ PUMPS
õBLOWER
õHEATER õOZONATORõETC
õ
sõ5NPLUGõALLõOUTPUTSõFROMõTHEõSPAõPACKõ
sõ)FõITõDOESNgTõTRIPõWHILEõALLõOUTPUTSõAREõUNPLUGGED
všechõHEATER
vypojených
zařízeních
õ Pokud
PUMPSpři
õBLOWER
õOZONATORõETC
õ chráničõõ
postupně zapojujte zařízení zpět dokud
õ nevypadl,
RECONNECTõONEõOUTPUTõATõAõTIMEõUNTILõTHEõ'&#)õõ
sõ)FõITõDOESNgTõTRIPõWHILEõALLõOUTPUTSõAREõUNPLUGGED
õõ
nevypadne.
õ chránič
TRIPSõAGAIN
Pokud
proudový chráničõTHEõERRORõDOESNTõCOMEõ
stále vypadává, tak chyba
õ)FõTHEõ'&#)õISõSTILLõTRIPPING
)FõTHEõ'&#)õTRIPSõAGAINõREPLACEõTHEõPACK
õ
RECONNECTõONEõOUTPUTõATõAõTIMEõUNTILõTHEõ'&#)õõ
není způsobená GFCI testovacím obvodem.
FROMõTHEõ'&#)õTRIPPERõCIRCUIT
Vadné zařízení vyměňte.
õsõ2EPLACEõDEFECTIVEõCOMPONENT
TRIPSõAGAIN
)FõTHEõ'&#)õISõSTILLõTRIPPING õTHEõERRORõDOESNTõCOMEõ
Zkontrolujte zda je proudový chránič správně
sõ6ERIFYõTHATõTHEõ'&#)õCIRCUITõISõPROPERLYõCONNECTED
FROMõTHEõ'&#)õTRIPPERõCIRCUIT
sõ2EPLACEõDEFECTIVEõCOMPONENT
zapojen.
sõ6ERIFYõTHATõTHEõ'&#)õCIRCUITõISõPROPERLYõCONNECTED
5V[L!0UJVYYLJ[.-*0^PYPUNTH`SLHK[VHJVUKP[PVU^OLYL[OL.-*0TH`56;[YPW^OLUP[ZOV\SKJH\ZPUNLSLJ[YPJHSZOVJR
Poznámka: Nesprávné zapojení proudového chrániče způsobí, že nevypne v případě, kdy vypnout musí a může
OHaHYK(SSLSLJ[YPJHSPUZ[HSSH[PVUZZOV\SKILKVULI`X\HSPÄLKWLYZVUULSVUS`
tak způsobit elektrický úraz. Veškeré elektrické připojení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
5V[L!0UJVYYLJ[.-*0^PYPUNTH`SLHK[VHJVUKP[PVU^OLYL[OL.-*0TH`56;[YPW^OLUP[ZOV\SKJH\ZPUNLSLJ[YPJHSZOVJR
OHaHYK(SSLSLJ[YPJHSPUZ[HSSH[PVUZZOV\SKILKVULI`X\HSPÄLKWLYZVUULSVUS`
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Uživatelský manuál - série Bear Essentials
Jak nastavit čas, filtraci a solonizátor

Stiskněte a držte tlačítko Světla po
dobu 5-10 vteřin.

Tlačítko uvolněte jakmile uvidíte
blikající hodiny (nastavení času)

Nastavte hodiny za použití tlačítek
Šipky, potvrďte tlačítkem Světla,
tím přejdete na nastavení minut.
Nastavte minuty šipkami.

Jakmile je čas nastaven stiskněte
tl. Světla, tím přejdete na položku
filtrace.

Nyní bude na displeji zobrazeno
FS, čas zahájení filtračního cyklu.
Šipkami nastavte požadovaný čas
zahájení. Potom kliknutím na tl.
Světla přejděte na položku délky
filtračního cyklu.

Na displeji bude Fd. Nastavte délku
filtračního cyklu pomocí šipek.
Kliknutím na tlačítko Světla přejdete
do nastavení počtu cyklů.
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Uživatelský manuál - série Bear Essentials
Jak nastavit čas, filtraci a solonizátor

Na displeji se objeví FF. Šipkami
nastavíte počet opakování. Klikněte
na Světla pro pokračování nastavení solonizační jednotky.

Na displeji se objeví OS. Hodnota
značí čas zahájení. Šipkami nastavte
čas zahájení. Pro pokračování
potvrďte tlačítkem Světla.

Na displeji se objeví Od, nastavení
doby trvání, po kterou bude
solonizátor v provozu. Šipkami si
nastavte požadovanou hodnotu a
potvrďte tlačítkem Světla.

Na displeji se objeví oF, což je počet
opakovaní solonizačních cyklů.
Šipkami nastavte požadovaný počet
a potvrďte tlačítkem Světla pro
pokračování.

Nyní si můžete zvolit v jakých
jednotkách bude zobrazena
teplota. Zda ve stupních Celsia nebo
Fahrenheita. Vše potvrďte tlačítkem
Světla, čímž menu také opustíte.

Jakmile menu oputíte zobrazí se čas
a nastavení je uloženo.

129

Uživatelský manuál - série Bear Essentials
How
to SetLow
LowLevel
LevelProgramming
Programming(in.ye
on INYE
Pack
Jak
nastavit
kontroler)

Proaccess
přístupLow
do menu
LLP
stikněte a Let
Tlačítko
Čerpadlo
1 uvolněte
jakmile
To
Level
programing
go of
the Pump
1 button
držte tlačítko Čerpadlo 1 po dobu
se displeji zobrazí LL
hold
down
Pump
1
button
for
when
LL
and
a
number
shows
up
asi 25-30 vteřin.
25-30 seconds

nastavení
hodnot
To Pro
adjust
he Low
Levelpoužijte
setting
tlačítko Šipky. Tlačítko držte dokud
press
and
hold
the
up/down
se neobjeví požadovaná hodnota.
arrows until you get the setting
you want
in.ye
Level
nastavení
INYE3 3Low
Low
Level
Settings
LL 1 – Jedno čerpadlo
LL
čerpadla
LL21– –Dvě
One
pump
LL
3
–
Jedno
čerpadlo
LL 2 – Two pumps w/eco mode
LL 4 – Dvě čerpadla w/eco mode
LL53– –Jedno
Onečerpadlo
pump w/eco
LL
w/saltmode
LL
w/salt w/
eco
LL64– –Jedno
Twočerpadlo
pumps w/eco
mode
mode.

LL 5 – One pump w/salt
LL 65–Low
OneLevel
pump
w/salt w/ eco
in.ye
nastavení
mode
LL 1 – Dvě čerpadla w/salt
LL 2 – Dvě čerpadla w/salt w/ eco
INYE 5 Low Level Settings
mode.

LL 1 – Two pumps w/salt
LL 2 – Two pumps w/salt w/eco
mode
Kontroler
se zresetuje
a nastavení
Pro uložení
nastavení
LowLevel
Level
Once
you found
the Low
The
Pack will
reset and
the
budou uložena.
hodnot
klikněte
na
tlačítko
Světla.
setting that press the light key to setting will be saved
save the setting
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3PECIlCATIONS
Specifikace

%NVIRONMENTALõRATINGS
Prostředí:
Provozní teplota:
/PERATINGõTEMPERATUREõ
Teplota skladování:
3TORAGEõTEMPERATUREõ

0°C
až 58 ̊C
&õÉ#
õTOõ&õ#
-25°C
85°C
É&õaž
É#
õTOõÉ&õÉ# õ

(UMIDITYõõ
5PõTOõõ2(
õNONõCONDENSING
Vlhkost:
Do
85% RH, nekondenzující
)0XõLEVELõOFõWATERPROOlNG
Krytí:
IPx5

-ECHANICAL
Mechanické vlastnosti:

in.ye
INYEõ
Váha:
7EIGHTõõ
Rozměry (š x v x h):
$IMENSIONSõ7õXõ(õXõ$ õ
INYTõ
in.ye
Váha:
7EIGHTõ
Rozměry (š x v x h):
$IMENSIONSõ7õXõ(õXõ$
õ

max 9.7 lbs (4.4 kg)

5PõTOõõLBSõõKG
õXõõXõõõXõõXõõMM õ

19598” x 1075” x 498” (497 x 273 x 126 mm)
max 12 lbs (4.45 kg)

5PõTOõõLBSõõKG

958”
x 145” x 51” (497 x 368 x 130 mm)
õXõõXõõõXõõXõõMM

Model Y Series UL/CSA elektrické vlastnosti
-ODELõ9õ3ERIESõ5,#3!õELECTRICALõSPECIlCATIONS

Vstup:
)NPUTõRATINGõõ
nebo (inõONLY
ye-3 only):
ORõINYE
õõ
õ

Heat.wav specifikace:
(EATWAVõRATING
Napětí:
6OLTAGEõõ
Výkon:
7ATTAGEõ
Průtok:
&LOWõRATEõõ

120/240 V nominal 
(+5/-10%)  (two
lines with neutral 48 Aõõ!õ-AX
Max,
õ6õNOMINALõ
 õõLINESõREQUIREDõWITHõNEUTRAL
120 V nominal only
(+5/-10%)
(single line with neutral)
16 A Max,
õ6õNOMINALõONLYõ
 õSINGLEõLINEõWITHõNEUTRAL
õõ!õ-AX
õõ 60 Hz nominal
(+1 5 / -1 0 Hz)
õ(ZõNOMINALõ õõ õ(Z
120 or 240 V, 60Hz

õORõõ6
õ(Z
4 kW při 240
V, 1 kW při 120 V (Dostupné také: 5 5 kW at 240 V)
õK7õATõõ6
õõK7õATõõ6õ!LSOõAVAILABLEõõK7õATõõ6
Minimálně je potřeba 18 GPM (68 LPM)
-INIMUMõOFõõ'0-õõ,0- õISõREQUIREDõ

5,õõ3IXTHõ%D
UL 1563 Sixth Ed
UL File: E182156
5,õ&ILEõ%õ
CSA No 22 2 – 218 1-M89
#3!õ.Oõõ õ -

Model Y Series TUV elektrické specifikace
-ODELõ9õ3ERIESõ456õELECTRICALõSPECIlCATIONS
230/240 V nominal (+5/-10%) (2-fázový systém s neutral) 20 A Max na fázi,   
Vstup:
)NPUTõRATINGõõ
õ6õNOMINALõ
  õ
PHASEõSYSTEMõWITHõNEUTRAL
õõ!õ-AXõPERõPHASE õõ
(3-fázový system s neutral)
16A
Max na fázi
õ
 PHASEõSYSTEMõWITHõNEUTRAL
õ!õ-AXõPERõPHASE
240 V nominal pouze (+5/-10%) (jednofázovýý systém) 48 A Max,   50 Hz
nebo (in ye-3 only):
nominal (+1 5 / -1 0
Hz)
ORõINYE õONLY õõ
õ6õNOMINALõONLYõ
 õSINGLE PHASEõSYSTEMõWITHõNEUTRAL õõ!õ-AX õõ
õ
õ(ZõNOMINALõ õõ õ(Z
Heat.wav specifikace:
Napětí:
(EATWAVõRATING
Výkon:
6OLTAGEõõ
7ATTAGEõõ
Průtok:
õ
&LOWõRATEõõ

240 V, 50Hz

3 8 kW at 230 V ,   2 8 kW at 230 V
õ6
õ(Z
Minimálně je potřeba 18 GPM (68 LPM)
õK7õATõõ6õ
õK7õATõõ6
-INIMUMõOFõõ'0-õõ,0- õISõREQUIREDõ

EN/IEC
60335 - õõ
2 - õ!õõ
60/A2: 2008 - EN/IEC
60335 - õõõ
1: 2010 EN55014-1
%.)%#õõ
õ%.)%#õõ
EN55014-2
%. 
%. 
EN61000-3-2
%.  
EN61000-3-3
%.  
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!

0UMPõõ SPD

"LOWER

.ORTHõ!MERICANõ-ODELS
Modely
pro Severní Ameriku

õ&,!õ,2!õINRUSH

/#0

õORõõ6

õ&,!õ!

õORõõ6

õ&,!õ,2!õINRUSH

õORõõ6
YT  õ

õ&,!õ,2!õINRUSH
YT  õ

õORõõ6

õ&,!õ!

õORõõ6

õ&,!õ!

õORõõ6

0UMPõõ SPD

õORõõ6

õ&,!õ,2!õINRUSH

s

0UMPõõ SPD

õORõõ6

õ&,!õ,2!õINRUSH

s õ

0UMPõõ SPD
0UMPõõ SPD

õORõõ6
õORõõ6

$IRECTõOUTõ

õORõõ6

$IRECTõOUTõ

õORõõ6

"LOWER
YE 

õ

-AXIMUMõCURRENT

YE 

#0

s

/

s õ

s

s

õORõõ6

õ&,!õ,2!õINRUSH

s

s

 $IRECTõOUTõ

!

õORõõ6

õ&,!õ,2!õINRUSH

"LOWER

õORõõ6

õ&,!õ,2!õINRUSH

#0

õORõõ6

õ&,!õ!

/

õORõõ6

õ&,!õ!

$IRECTõOUTõ

õORõõ6

õ!õALWAYSõON

$IRECTõOUTõ

õORõõ6

õ!õALWAYSõON

õ!õALWAYSõON
õ!õALWAYSõON

s

s
s

s
s



õ&,!õ!

õ4OTALõOFõ0UMPõõANDõ0UMPõõCANNOTõEXCEEDõõ&,!

s õ

õ4HISõMODELõCANõBEõCONVERTEDõTOõAõDEDICATEDõõ6õMODEL
s
s



õ0UMPõõCANõONLYõBEõINSTALLEDõIFõ0UMPõõISõAõSINGLE
SPEEDõPUMP
õ0UMPõõCANõONLYõBEõINSTALLEDõIFõ0UMPõõISõAõSINGLE SPEEDõPUMP

s



õ4OTALõOFõ0UMPõ
LOW /õ#0 õANDõ$IRECTõõCANNOTõEXCEEDõõ&,!
õ4OTALõOFõ0UMPõ LOWõORõ0UMPSõ
õANDõ/õ#0õCANNOTõEXCEEDõõ&,!

s

õõõ)Fõ#0õISõUSED
õ0UMPõõMUSTõBEõ SPEEDõ
4OTALõOFõ0UMPõõANDõ0UMPõõCANNOTõEXCEEDõõ&,!
õ 4OTALõOFõPUMPõ LOW õ/õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
s
s
õ õ4OTALõOFõ0
õ#0 õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,! SPEEDõPUMP
0UMPõõCANõONLYõBEõINSTALLEDõIFõ0UMPõõISõAõSINGLE

s
õõ õ)Fõ!õISõUSED
õ0UMPõõMUSTõBEõ
SPEEDõ s
4OTALõOFõ0UMPõ
LOW /õ#0 õANDõ$IRECTõõCANNOTõEXCEEDõõ&,!
õ 4OTALõOFõ/õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
s õ õ#0õ0UMPõõMUSTõBEõ
s SPEEDõ s
õ õõ4OTALõOFõ0
õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
)Fõ#0õISõUSED
õ õ 4OTALõOFõ0
õANDõ"õMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
4OTALõOFõPUMPõ
LOW õ/õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
õ õ 4OTALõOFõ0
s 9õ3ERIESõ4ECH"OOK
s
4OTALõOFõ0 õANDõ!õMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!
õ#0 õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!
õ
õ
õ
õ



õ4HISõMODELõCANõBEõCONVERTEDõTOõAõDEDICATEDõõ6õMODEL

%UROPEANõ-ODELS
Modely
pro Evropu


õõ )Fõ!õISõUSED õ0UMPõõMUSTõBEõ SPEEDõ
4OTALõOFõ/õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
4OTALõOFõ0 õ#0 õANDõ$IõMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
4OTALõOFõ0 õANDõ"õMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!õ
4OTALõOFõ0 õANDõ!õMUSTõNOTõEXCEEDõõ&,!

õ0UMPõõCANõONLYõBEõINSTALLEDõIFõ0UMPõõISõAõSINGLE SPEEDõPUMP



õ4OTALõOFõ0UMPõ LOWõORõ0UMPSõ õANDõ/õ#0õCANNOTõEXCEEDõõ&,!

$EVICE
Zařízení


6OLTAGEõ
Napětí

-AXIMUMõCURRENT
Maximální proud

õ4OTALõOFõ0UMPõõANDõ0UMPõõCANNOTõEXCEEDõõ&,!

YE1
ye-3*

YE 

YT  õ

YT  õ

Čerpadlo
1 (2-spd)
0UMPõõ
SPD õ6


õ&,!õ,2!õINRUSH

s

s

s

s

Čerpadlo
2 (2-spd)
0UMPõõ
SPD õ6


õ&,!õ,2!õINRUSH

s õ

s õ

s

s

s õ

s

s

õ0UMPõõCANõONLYõBEõINSTALLEDõIFõ0UMPõõISõAõSINGLE SPEEDõPUMP

õ4OTALõOFõ0UMPõ LOW /õ#0 õANDõ$IRECTõõCANNOTõEXCEEDõõ&,!

0UMPõõ
SPD õ6
Čerpadlo
3 (2-spd)


õ&,!õ,2!õINRUSH
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Záruka pro řadu Bear Essential
Skořepina - záruka 7 let
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na únik vody v
důsledku konstrukční vady po dobu sedmi let.
Zařízení bazénu a instalatérské součásti - záruka 3 roky a 1 rok na
práci
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchu
součástí elektrického zařízení bazénu - konkrétně čerpadla(del)
*(prosím podívejte se na podrobnou záruku čerpadel – viz
pokračování), výrobcem nainstalovaného ozonového systému,
ohřívacího tělesa (včetně ohřevu Tru-GuardTM) a řídicího
systému v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 3
roky. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního
data doručení. Vztahuje se na náhradní díly, práce ja zahrnuta
pouze po dobu jednoho roku.
Další součásti - záruka 3 roky
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na pojistky,
osvětlení, trysky, polepku displeje, materiál kabinetu, košík
filtru a části skimmeru, ventily a jejich ovladače, plastové klipy
krytu, chromovaný lem a další nezmíněné součásti v důsledku
vad materiálu a zpracování na dobu 3 roky. Tato záruka se
vztahuje na prvního majitele od původního data doručení.
Vztahuje se pouze na náhradní díly nezbytné pro opravu, ne
na práci.
Vnitřní povrch bazénu - záruka 3 roky
Záruka společnosti Arctic Spas® na vnitřní povrch bazénu
se vztahuje na unikání vody v důsledku vadného materiálu
zahrnující praskliny, bubliny, oprýskávání a delaminaci na
dobu 3 roky. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od
původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.
Standardní kryt - záruka 1 rok
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou
funkci krytu Bear Essential v důsledku vad materiálu a
zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje
na prvního majitele od původního data dodání a zahrnuje díly
nezbytné pro opravu.
Termokryt Mylovac Castcore - záruka 3 roky
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou
funkci krytu Castcore® v důsledku vad materiálu a zpracování
po dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od
původního data dodání a zahrnuje díly nezbytné pro opravu.
(Normální opotřebení není do záruky zahrnuto a pokud se kryt
používá dohromady se zvedákem, poškození švu krytu bude
považováno za normální opotřebení.)
Hudební systém Essential - záruka 1 rok
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou
funkci hudebního systému Essential v důsledku vad materiálu
a zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje
na prvního majitele od původního data dodání a zahrnuje díly
nezbytné pro opravu a práci na místě.
Systém Essential Salt - záruka 2 roky, díly 1 rok
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou
funkci systému Essential Salt v důsledku vad materiálu a
zpracování po dobu dvou let. Tato záruka se vztahuje na
prvního majitele od původního data dodání.
Podlaha Forever Floor - záruka 3 roky
Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na praskliny
a hnilobu podlahy Forever Floor po dobu tří let. Tato záruka
se vztahuje na prvního majitele od původního data dodání a
zahrnuje díly nezbytné pro opravu a práci na místě.
Rozšířené záruky společnosti Arctic Spas® se vztahují
výhradně na prvního majitele vířivky instalované
autorizovaným dealerem Arctic Spas po dobu tří let od data
dodání nebo čtyř let od data expedice z výrobního závodu.
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PODROBNÁ ZÁRUKA NA ČERPADLA
Na poruchu čerpadla způsobenou vadou materiálu nebo
vadným dílem se záruka uplatňuje. Těsnění hřídele čerpadla
je kryto zárukou. Záruka se nevztahuje na další poškození
vyplývající ze zanedbané netěsnosti těsnění hřídele, jako
např. zadření ložiska, poškození příruby, porucha spínače
spouštění, porucha oběžného kola, porucha kondenzátoru
a dalších komponent. Odpovědností zákazníka je nahlásit
netěsnost těsnění hřídele dříve, než dojde k dalším
poškozením. Jakákoliv porucha komponentu čerpadla
vyplývající z vady materiálu je kryta zárukou a poškozený
díl bude v rámci záruky vyměněn. Společnost Arctic Spas®
si vyhrazuje právo výměny dílu čerpadla před výměnou
čerpadla celého. Na zvuk pocházející z vibrací čerpadla při
normálním chodu se záruka nevztahuje.
PROVÁDĚNÍ
Potřebujete-li opravit bazén v důsledku závady nebo
poruchy v souladu s touto rozšířenou zárukou, kontaktujte
co nejdříve Vašeho dealera Arctic Spas a přijměte
veškerá přiměřená opatření, aby nedocházelo k dalšímu
poškozování bazénu. Na základě dokladu o koupi opraví
v souladu podmínkami uvedenými v této rozšířené záruce
zástupce společnosti Arctic Spas® nebo určený servisní
zástupce závadu bazénu. Schválené reklamace musí být
vyřešeny do 60-ti dnů, všechny existující nároky zanikají
po uplynutí záruky. * Vezměte prosím na vědomí, že úniky
vody z převlečených matic jsou uživatelsky opravitelné a
jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Škody vzniklé
v důsledku takovéhoto úniku vody jsou výslovně vyloučeny
z omezené záruky. Po dobu pěti let od původního data
doručení nebo šesti let od data výroby, podle toho, co
nastane dříve, nebude zákazníkovi účtován žádný poplatek
za práci - zvláště se to týká vad materiálu a zpracování
zařízení, instalatérských součástí, vnitřního povrchu
bazénu nebo jeho konstrukce v souladu s podmínkami
této rozšířené záruky. Cestovní náklady jsou odpovědností
zákazníka. Služby a/nebo cestovní náklady jsou zahrnuty do
záruky prvních 30 dnů vlastnictví a do maximální vzdálenosti
100 km od obchodního zastoupení nebo určeného
servisního střediska. Pokud společnost Arctic Spas®
stanoví, že oprava závady bazénu v souladu se zárukou není
proveditelná, vyhrazuje si právo provést výměnu bazénu za
náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní
ceně vadného bazénu. Výměna bazénu se provádí pouze
na uvážení společnosti Arctic Spas®. Přiměřené náklady
na demontáž vadného bazénu a dodávku a montáž nového
bazénu uhradí majitel bazénu. Náklady na přepravu uhradí
nejbližší distribuční centrum společnosti Arctic Spas®.
PODMÍNKY ZÁRUKY
Veškeré zde uvedené záruky se vztahují pouze na
prvního majitele bazénu, pokud byl bazén nakoupen u
autorizovaného dealera Arctic Spas a byl instalován uvnitř
hranic země, kde byl zakoupen. Veškeré tyto záruky končí
převodem vlastnických práv na bazén z prvního majitele
nebo pokud bazén opustí zemi nákupu. Tato záruka
platí pouze v servisní oblasti, kde byl bazén původně
nainstalován. Omezená záruka se nevztahuje na cestovní
náklady vzniklé při opravě nebo náklady na přepravu
stanovené Vaším oprávněným dealerem nebo servisním
zástupcem. Veškeré opravy v souladu s touto omezenou
zárukou musí být provedeny oprávněným dealerem
nebo společností Arctic Spas®. Záruka se nevztahuje
na žádné náklady na opravy provedené subjektem, který
není oprávněným technikem společností Arctic Spas®.
Při řešení oprav musí zákazník kontaktovat oprávněného
dealera ve své oblasti. Pokud musí být bazén nebo jeho
součást dopravena do distribučního centra společnosti
Arctic Spas®, veškeré náklady na přepravu hradí majitel
bazénu. Ve všech případech má Arctic Spas® výhradní
odpovědnost za určení příčiny a povahy poruchy bazénu a
toto určení by mělo být konečné.

Záruka pro řadu Bear Essential
VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY
Veškeré zde uvedené záruky zanikají, pokud byl bazén
pozměněn (zahrnujíce veškeré příslušenství), nesprávně
používán nebo byla provedena oprava bazénu subjektem,
který není oprávněným dealerem společnosti Arctic
Spas®. Změnami se rozumí jakékoli změny součástí,
výměna součástí nebo přidání součástí bez písemného
souhlasu společnosti Arctic Spas®. Nesprávným
používáním se rozumí škody způsobené neopatrnou
manipulací, nesprávným nebo neodsouhlaseným
elektrickým zapojením, provozováním bazénu, které
není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze
dodávanému s bazénem, dále nesprávnými postupy při
spouštění nebo provozem nasucho, používáním bazénu
nebo jakékoli jeho součásti k jinému účelu, než pro který
byly navrženy, poškozením způsobeným nesprávným
chemickým složením (včetně poškození komponentů
vířivky způsobené usazováním vodního kamene), ledem
v bazénu, přehřátím bazénu nebo vody v bazénu nebo
poškozením povrchu bazénu způsobeném ponecháním
nerozpuštěných sanitačních chemikálií na něm nebo
pokud je bazén používán komerčně. Do záruky nespadá
poškození krytu od chemie nebo změna barvy krytu.
Také sem nespadá nasákání vlhkosti u krytů nebo
jakékoliv poškození v důsledku nasákání vlhkosti u krytu
a jakékoliv poškození vyplývající z nesprávného používání
krytu. Jakékoli poškození způsobené přemísťováním
bazénu nebo nesprávnou instalací (zahrnuje i nesprávně
připravené podloží) je považováno za nesprávné použití.
Jakékoli poškození materiálu nebo zpracování kabinetu
bazénu během přepravy nebo manipulace se výslovně z
omezené záruky vylučuje. Celoroční bazény All Weather
Pool musí být umístěny na betonový podklad nebo na
správně navrženou terasu.
Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za potíže
způsobené nesprávnou elektroinstalací, dodávkou
elektřiny, poruch zařízení a/nebo jejich slabého výkonu
z důvodů vysokého nebo nízkého napětí mimo provozní
veličiny. Společnost Arctic Spas nenese odpovědnost za
software a produktový upgrade po celou dobu životnosti
bazénu.
Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za
aktualizaci software a rozšíření produktu po celou dobu
jeho životnosti.
Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky
následující případy: vlivy přírody, mimo jiné včetně škody
způsobené bleskem, bouří, záplavou, mrazem, ohněm
a jiné vlivy přírody. Jakýkoliv bazén instalovaný pro
komerční účely. Jakákoliv závada vzniklá nesprávným
používáním krytu nebo poničení povrchu skořepiny
necháním vířivky bez krytu. Ponecháním vířivky na přímém
UV záření bez krytu může vytvořit takové teplo, že dojde
k poruše akrylového povrchu skořepiny, deformaci
plastových částí, některé armatury mohou přestat těsnit
nebo ve výsledku přestat pracovat úplně. Na tyto případy
se nevztahuje záruka. Jakmile není vířivka používána musí
být na ní kryt.
Na škrábance a mikrotrhliny na povrchu skořepiny
nahlášené po datu instalace se záruka nevztahuje.
Mikrotrhliny jsou definovány jako oblast malých lesklých
linek viditelných na povrchu některých termoplastů. Tento
jev, i když vzácně, se vyskytuje u mnoha typů plastových
materiálů. Povrch tepelně formovaného akrylátu vířivky
není proti tomuto jevu imunní.
Poškození vzniklá používáním neschválené vodní chemie
jako je například tri-chlor, kyseliny, chlornan vápenatý,
chlornan sodný, peroxidy, jakákoliv dezinfekční chemie,
která může zůstat nerozpuštěná na povrchu vířivky.
Jakákoliv a všechna sanitační zařízení musí být před
instalací ve Vaší vířivce schválena výrobcem, jinak se
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ztrácí záruka seznam schválené chemie můžete najít
na arcticspas.com. Instalací výrobcem neschváleného
systému se slanou vodou ztrácíte záruku vztahující se
na díly typu těsnění hřídele, kovové části, trysky a jiné.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv
příslušenstvím a vybavením připojeným k vířivce, jako jsou
například altánky, zvedáky krytu, cedrové doplňky. Záruka
se nevztahuje na všechna příslušenství a dodatečné
komponenty, které nejsou instalovány při výrobě. Záruka
se nevztahuje na jakékoliv poškození nebo selhání v
důsledku nesprávné přípravy na zimní období. Záruka se
nevztahuje na poškození opěrek hlavy hlášené po datu
instalace. Opěrky mají být odstraněny z vířivky, pokud
není používána. Onzen a Spa Boy jsou jediné výrobcem
schválené systémy slané vody. Na jakékoliv poškození
vyplývající z používání zvedacích mechanizmů krytu se
záruka nevztahuje. Elektrody systémů Onzen a Spa Boy
jsou považovány za uživatelsky opravitelné součásti,
výměna je v kompetenci zákazníka.
ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY
Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za škodu
způsobenou provozem bazénu nebo za další vedlejší
nebo následné náklady nebo škody, které plynou např. z
demontáže stálé terasy, prosklené místnosti, altánu nebo
jiného zařízení, cenu jeřábu nebo jakékoli jiné náklady
spojené se zpřístupněním vířivky za účelem servisu či
výměny. Společnost Arctic Spas® nenese zodpovědnost
za ztrátu vody, filtrů ani chemikálií. Za žádných okolností
nenese společnost Arctic Spas® ani žádný z jejich
zástupců odpovědnost za zranění osob nebo za škodu na
majetku vzniklou v jakékoli spojitosti s bazénem. Záruky
společnosti Arctic Spas® jsou omezeny pouze do výše
částky přijaté společností Arctic Spas® ve spojitosti s
prodejem bazénu.
CELKOVÁ ZÁRUKA
Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou
poskytnutou společností Arctic Spas® zákazníkovi a jsou
v rozsahu povoleném zákonem. Povinnost registrovat se
(do 30-ti dnů od dodání bazénu) je výlučně záležitostí
zákazníka a je nutnou podmínkou platnosti záruk. (Více
informací naleznete na „Registračním listu“ nebo se
registrujte na www.arcticspas.com). Společnost Arctic
Spas® výslovně vylučuje veškeré záruky udělené zákazníkovi výslovně nebo nevýslovně psaným nebo zvykovým
právem, které je nadřazeno nebo je ve sporu s zde uvedenými zárukami. Podmínkou veškerých zde uvedených
záruk je, aby bylo společnosti Arctic Spas® zasláno
písemné oznámení o uplatnění nároku do deseti dní od
zjištění závady. Toto oznámení musí být doloženo originálem dokladu o koupi bazénu s uvedením data nákupu.
Pokud nebude toto oznámení včetně veškerých nezbytných dokumentů dodáno, veškeré zde uvedené záruky se
ruší. Všechny záruky musí být vyřešeny v záruční době.
Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo opravit nebo
vyměnit komponenty nebo materiál dle svého uvážení. V
určitých případech mohou být vyžádány fotografie, aby
bylo možno lépe rozhodnout o záruce. Pokud nemůže
oprávněný dealer společnosti Arctic Spas® zákazníkovi
dodat součásti nebo poskytnout uspokojivý servis, tato
skutečnost musí být okamžitě oznámena servisnímu
oddělení zástupce, kde byl bazén zakoupen, a společnosti
Arctic Spas®.
Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky po
datu doručení rozštěpení, blednutí a deformaci cedrového kabinetu. Jakékoliv poškození cedrového kabinetu
způsobené manipulací je vyloučeno z této záruky. Tato
záruka se nevztahuje na práci při pomoci/řešení problémů
s připojením WiFi / Bluetooth, inicializaci a připojení
onSpa® App a ostatní záležitosti s chytrými telefony spojenými nebo pomoc s připojením všech těchto zařízení.
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