MÄLAR SPA 416
BALBOA VL260 PANEL
UPPSTART: När ditt SPA strömsätts kommer det att starta i ett konfigureringsläge, indikeras av ”Pr” i
displayen. Konfigureringsläget varar i ca: 5-15 minuter för att därefter börja uppvärmning av SPA bad
i Standard mode (St).
TEMP/SET (26°C - 40°C): Starttemperaturen är inställd på 37°C. Den sist avlästa temperaturen visas
konstant i displayen. OBS! den sista avlästa temperaturen inte visas förrän pumpen har kört i 2
minuter.
För att visa inställd temperatur, tryck på ”Cool” eller ”Warm” knapparna en gång. För att höja den
inställda temperaturen tryck på ”Warm” knappen en andra gång innan displayen slutat blinka. Varje
ytterligare tryck på knappen höjer den inställda temperaturen. För att sänka temperaturen låt
displayen återgå till att visa aktuell temperatur (vänta i 3 sekunder) och gör om proceduren med
”Cool” knappen.
JETS: Tryck en gång på ”Jets” knappen för att aktivera pumpen i cirkulationsläge och ytterligare en
gång för massageläge. Tryck ytterligare en gång på knappen för att stänga av pumpen. Om pumpen
lämnas på stängs massageläget av automatiskt efter 15 minuter och cirkulationsläget efter 4 timmar.
Pumpen kan även starta i 2 minuter var 30:e minut för att läsa av temperaturen och vid behov värma
vattnet, beroende på inställning. När cirkulationsläget startat automatiskt (när filtrering är aktiverat)
kan pumpen inte stängas av från panelen men massageläget kan startas och stängas av.
LIGHT: Tryck på ”Light” knappen för att sätta på lampan och ytterligare en gång för att stänga av den.
Om lampan lämnas på stängs den av automatiskt efter 4 timmar.
MODE: Modeläget ändras genom att trycka på ”Cool” eller ”Warm” knappen och därefter ”Light”
knappen.
Standard mode är programmerad för att underhålla önskad inställd temperatur. Notera att den sist
avlästa temperaturen inte visas förrän pumpen har kört i 2 minuter. ”St” visas en kort stund i
displayen när standard mode är valt.
Ekonomi mode värmer endast upp karet under inställd filtreringcykel. ”Cc” visas i displayen om
aktuell temperatur inte kan läsas av men återgår till att visa aktuell temperatur så fort den kan läsas
av.
Sleep mode värmer upp karet till 10°C oavsett inställd temperatur under inställd filtercykel. ”Cc”
visas i displayen om aktuell temperatur inte kan läsas av men återgår till att visa aktuell temperatur
så fort den kan läsas av.

FILTERCYKLAR: Spa badets filtercykel startar 6 minuter efter att karet startats. Nästa filtercykel
startar 12 timmar senare. Filtercykeln kan programmeras mellan 2-8 timmar eller kontinuerlig gång
vilket indikeras av ”FC” i displayen. För att ställa in cykelns längd tryck på ”Cool” eller ”Warm” och
därefter ”Jets”. Tryck på ”Cool eller ”Warm” för att justera upp eller ned. Avsluta med att trycka på
”Jets” igen.
FROSTVAKT: Om vattentemperaturen sjunker under 6,7°C startar pumpen.

