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Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és Hydropool medencét
választott!
Termékeink kimagasló minôsége a garancia arra, hogy Ön hosszú távon elégedett lesz új medencéjével, mely minden 
igényt kielégít, és felüdülést nyújt egész családja, baráti köre számára. A Hydropool medence használata több szem-
pontból is egészséges, ráadásul otthonának értékét is jelentôsen növeli.

KéRjüK, Még A FELTöLTéS éS Az ELEKTROMOS HÁLózATHOz cSATLAKOzTATÁS ELôTT SzÁnjOn IDôT Az úT-
MUTATóbAn SzEREPLô bIzTOnSÁgI, bEüzEMELéSI éS HASznÁLATI UTASíTÁSOK TAnULMÁnyOzÁSÁRA!

A következô oldalakon olyan információkat és hasznos tanácsokat talál, melyek segítségével lényegesen egyszerûbb  
a medence beüzemelése, használata és karbantartása, ezáltal Ön nem kevés pénzt és idôt takaríthat meg.

Cégünk 1985-ben készítette el elsô medencéjét. Minôség iránti elkötelezettségünk azóta is töretlen, kizárólag olyan  
termékeket gyártunk, melyek kimagasló hidroterápiát nyújtanak, és a kényelmet energiatakarékossággal, valamint  
könnyû kezelhetôséggel ötvözik. Meggyôzôdésünk, hogy amint jobban megismerkedik új medencéjével, annak bizton-
sági és karbantartási sajátosságaival, egyben választásának helyességérôl is megbizonyosodik.

Örömteli fürdôzést kívánunk!

 David Jackson Veszprémi Balázs                 
 Elnök (Hydropool, Kanada) Importôr (Hydropool, Magyarország)
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gOnDOSAn ôRIzzE MEg
EzT A HASznÁLATI úTMUTATóT!

FOnTOS EgéSzSégügyI FIgyELMEzTETéSEK
Az emberi szervezet meleg vízre adott reakciója az életkortól, az egészségi állapottól

és az egészségügyi elôzményektôl függôen többféle lehet. Ha nincs tisztában szervezetének meleg vízzel
kapcsolatos tûrôképességével, és a medence használata közben fejfájást, szédülést vagy émelygést érez,

kérjük, azonnal szálljon ki a vízbôl, és hagyja a testét lehûlni!

FIgyELMEzTETéS!
1  Gyerekek ne használják a medencét fel-

nôttek gondos felügyelete nélkül!
2  Gyermekek ne használják a medencét, ha 

a víz hômérséklete meghaladja a 37°C-ot!

3  A hosszas fürdôzés 38°C-nál melegebb vízben káros 
lehet az egészségre! Javasoljuk, hogy a kisgyerekek és a 
meleg vízre érzékenyek alacsonyabb hômérsékleten és 
rövidebb ideig használják a medencét! Mielôtt beszállna 
medencéjébe, mindig mérje meg a víz hômérsékletét egy 
pontos hômérôvel!

4 Ne engedjék, hogy a gyermek víz alá merítse a fejét!
5  Kérjük, ne használja a medencét addig, amíg a testrészek 

és a haj beszívását megakadályozó védôalkatrészek fel-
szerelésre nem kerülnek! Ne üljön a szívófejek vagy a 
szkimmer elé vagy fölé, mivel ez gátolhatja víz keringe-
tését és személyi sérülést okozhat.

6  Soha ne mûködtesse a vízpumpát magas fokozaton, zárt 
szívó- és nyomócsôtolózárakkal!

7  Ha a medencét nem használja, ügyeljen arra, hogy a biz-
tonsági termotetô felszerelt és zárt állapotban legyen!

8  Gyógykezelés alatt álló, illetve korábban egészségügyi 
problémákkal küszködô személyek a medence használat-
bavétele elôtt feltétlenül kérjék ki orvosuk tanácsát!

9 Fertôzô betegek ne használják a medencét!
10  Legyen elôvigyázatos a be- és kiszállásnál! Amennyiben 

szükségét érzi, szereltessen fel kapaszkodót vagy korlátot! 
Mielôtt beszáll a medencébe, kapcsolja ki a vízpumpákat, 
hogy lássa, hova lép!

11  Az eszméletvesztés és esetleges fulladás elkerülése 
érdekében ne fogyasszon gyógyszert, kábítószert, és ne 
igyon alkoholt fürdôzés elôtt, illetve közben!

12  Terhes nôk a medence használata elôtt kérjék ki orvosuk 
tanácsát!

13  Ne használja a medencét közvetlenül azután, hogy 
kimerítô tevékenységet végzett!

14  Ne használjon elektromos berendezéseket (pl. lámpa, 
telefon, rádió, televízió) a medence 1,5 méteres körze-
tében (ez alól kivételt képeznek a 12 voltos, vagy annál 
alacsonyabb feszültségrôl üzemelô készülékek)!

15  Havonta ellenôrizze az életvédelmi (továbbiakban: ÉV) 
relét, mely zárlat esetén megszakítja az áramkört!

16  Függessze ki a Mentôk, a Tûzoltóság és a Rendôrség sür-
gôsségi hívószámát a legközelebbi telefonkészüléknél!

17  Tartsa fenn a víz kémiai egyensúlyát a gyártó utasításai 
szerint!

HIPERTERMIA
Mivel a medence vizének hômérséklete akár 40°C-ra is beál-
lítható, a fürdôzôknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 
normál testhômérsékletet meghaladó hôfokú vízben való 
hosszas tartózkodás lázat okozhat!

A hipertermia okai, tünetei és hatásai a következôk: 
hipertermiáról beszélünk abban az esetben, ha a test belsô 
hômérséklete több fokkal meghaladja a normális testhô-
mérsékletet, amely ~37°C. A hipertermia tünetei közé tarto-
zik az álmosság, a levertségérzet és a test belsô hômérsékle-
tének emelkedése.
A hipertermia következményei lehetnek:
• veszélyérzet megszûnése
• a hôérzékelés elégtelensége
•  a fürdôzô nem érzékeli, hogy ki kellene szállnia 
   a medencébôl
• a fürdôzô fizikailag képtelen kiszállni a medencébôl
• terhes nôk esetében a magzat egészsége károsodhat
• eszméletvesztés, mely fulladást okozhat

HA ezen tünetek bármelyikét észleli, óvAtosAn,  
de AzonnAl szálljon ki A medencébôl!

 FIgyELMEzTETéS!
  AZ ALKOHOL-, DROG- VAGY GYÓGYSZER-

FOGYASZTÁS JELENTÔSEN NÖVELI A HALÁLOS 
KIMENETELÛ HIPERTERMIA VESZÉLYÉT!
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bELTéRI ELHELyEzéS
Ha családtagjai nem rajonganak azért, hogy a hóval borított 
kertben nyakig merüljenek egy melegvizes medencében, 
vagy ha kertje, udvara nem alkalmas a medence kültéri  
elhelyezésére, akkor beltéri elhelyezést javaslunk az Ön 
számára. Szintén megfontolandó ötlet egy edzô- vagy 
fürdôhelyiség kialakítása, például egy évszaktól függetlenül 
használható helyiségben vagy akár a télikertben. A beltéri 
elhelyezés nemcsak egyedivé teszi otthonát, hanem diszkrét 
használatot és szabályozható klímát biztosít, ezáltal az év 
365 napján örömét lelheti medencéjében.

Ha beltéri elhelyezésben gondolkodik, cégünk olyan alacsony  
oldalfalú, két részbôl álló modellt (a továbbiakban „kétré-
szes modell”) is készít, mely a legszûkebb bejáratokon 
keresztül is bejuttatható a nehezen megközelíthetô helyekre. 
Ezen termékünket a Hydropool munkatársai a helyszínen 
összeszerelik. A kétrészes, illetve alacsony oldalfalú válto- 

 
zatokat úgy tervezték, hogy alkalmazkodjanak a keskeny 
ajtókhoz és a szûk lépcsôházakhoz. Mivel az ülôhelyek és 
a perem közötti magasság megegyezik a normál modellek 
méretével, a víz alá merülés mértéke is azonos, tehát a 
nagy testmagasságú fürdôzôknek is tökéletes élményben 
lesz része. Hydropool kereskedôjétôl a medencét külsô 
borítás nélkül is kérheti, ez esetben a borítást utólagosan, 
a helyszínen szerelik fel, és külön csomagolva szállítják. 
Sok esetben ez önmagában megoldást jelent arra a prob-
lémára, hogyan juttassa be a medencét gond nélkül (ajtó- 
és falátalakítás nélkül) az adott helyiségbe. Amennyiben 
medencéjét a padlóba süllyeszti vagy egyedi felülettel 
burkolja, arra is lehetôsége nyílik, hogy a borítást lemondja, 
ezáltal kedvezôbb áron vásárolhatja meg termékünket. 
Amennyiben a beltéri elhelyezés mellett dönt, további infor- 
mációt talál az „Egyéb MEgjEgyzéSEK bELTéRI ELHELyE-
zéSHEz” c. fejezetben.

Hydropool medencéjét a házban és a szabadban is elhelyezheti, félig vagy teljesen a földfelszín alá süllyesztve, de akár  
a felszín felett is beüzemelheti. Az alábbi információk segítségére lesznek az egyéni igényeinek megfelelô elhelyezés 
kiválasztásában. ne feledje, a medence éghajlattól függetlenül egész évben használható, nemcsak fedett helyen, hanem 
a szabadban is! A Hydropool-tulajdonosok többsége legszívesebben a hûvös ôszi és téli hónapokban fürdôzik, de  
természetesen olyanok is akadnak, akik inkább tavasszal és nyáron vágynak a medence nyújtotta örömökre.

A MEgFELELô HELy KIVÁLASzTÁSA

KüLTéRI ELHELyEzéS
A medence kültéri elhelyezése sokak számára igen vonzó 
lehetôség. Íme néhány ok a sok közül:
• korlátolt belsô tér
• beszállítási nehézségek (ajtók, lépcsôházak stb. miatt)
•  korlátozott költségvetés (a belsô elhelyezés általában 

az otthon belsô felújítását is maga után vonja)
• egy külsô „szórakoztató tér” kialakításának igénye
•  a Hydropool medencét egy már létezô vagy tervezett  

úszómedence közelében üzemelik be
• a kifröcskölôdô víz nem jelent plusz munkát

Akik medencéjüket külsô térben helyezik el, a vízhômér-
sékletet általában az évszakhoz igazíthatják. Hidegben 
általában 38-40°C-os vízbe szeretnek elmerülni az 
emberek, a melegebb hónapokban azonban a 36-37°C-os 
beállítás az ideális, ez biztosít frissítô pihenést a fürdôzôk 
számára. Amennyiben a kültéri elhelyezés mellett dönt, 
további információt talál az „Egyéb MEgjEgyzéSEK 
KüLTéRI ELHELyEzéSHEz” címû fejezetben.
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bELTéRI ELHELyEzéSHEz
•  Ha a medencét kisebb területû (15 m2 alatti) helyiségben 

használná, javasoljuk, hogy részben vagy teljesen süly-
lyessze a padlóba, így az kevésbé dominál a helyiségben. 
Ezzel elegendô helyet biztosít a ki- és beszálláshoz, ezáltal 
a fejsérülések veszélye is csökken.

•  Elônyös, ha a medencének otthont adó helyiség a fürdô-
szobához vagy a mosókonyhához közel helyezkedik el.

•  A medencét befogadó helyiséget ajánlott padlóössze-
folyóval ellátni a kifröccsenô víz elvezetésére. A szellôz-
tetést ablakkal kombinált szívóventillátorral vagy hidro-
sztátos szívóventillátorral célszerû megoldani. Ahol ez a 
két dolog nem kivitelezhetô, elegendô bel- vagy kültéri 
szônyeget, illetve csempét használni, illetve az ablakon 
keresztül szellôztetni, ha a medence teteje nyitva áll. 
Amikor a biztonsági termotetô le van zárva, a medence 
nem párologtat. Használat alatt az a kis mennyiségû 
pára, amely a helyiségbe kerül, szellôztetéssel gyorsan 
eltávolítható, tehát ezzel nem kell foglalkoznia.

•  A leeresztés és feltöltés megkönnyítése érdekében érdemes 
a közelben egy vízcsapot és egy csatornanyílást kiépíteni.

•  Mindig biztosítson megfelelô szellôzést a központi egy-
ségnek, szerelvényeknek!

•  További információért forduljon Hydropool márkakeres-
kedôjéhez!

KüLTéRI ELHELyEzéSHEz
•  A helyi önkormányzatnál megtudhatja, hogy építési enge-

délyhez kötött-e a medence kültéri elhelyezése. A hivatal 
arról is felvilágosítást nyújt, milyen önkormányzati rende-
leteket kell szem elôtt tartania (távolság a telekhatártól, 
épülettôl; elkerítési kötelezettség, stb.) a medence helyé-
nek meghatározásakor.

•  Mielôtt ásási munkálatokba kezdene, lépjen kapcsolatba 
a helyi gáz-, víz- és elektromos mûvekkel, hogy megbizo-
nyosodjon róla, nincs útban föld alatti vezeték!

•  A medencét célszerû a ház bejárati ajtajának közelében 
elhelyezni, ezáltal télen egyszerûbben és kényelmesebben 
megközelíthetô.

•  Gyôzôdjön meg róla, hogy a medence vezérlése könnyen 
hozzáférhetô és védett legyen!

•  A diszkrét használat érdekében célszerû úgy elhelyeznie  
medencéjét, hogy szomszédai ne lássanak rá. Ha ez nem  
megoldható, egy szélárnyékolóval vagy egy megfelelôen  
elhelyezett tetôemelôvel máris takarásba kerülhet a  
medence. (Ez utóbbi szintén megrendelhetô a Hydropool-
nál.) A medence berendezéseit beltéri (az idôjárás viszon-
tagságaitól védett) használatra tervezték. Ha Hydropool 
medencéje gyári burkolattal ellátott, és beüzemelésekor 
pontosan követte a kézikönyv útmutatásait, akkor a kül-
téri használatnak sincs semmilyen akadálya. Ha a medence 
külsô burkolat nélkül került kiszállításra, az egyedi borí-
tásnak vagy más szerkezetnek védenie kell a központi 
egységet (elektronika, motorok) az idôjárás viszontag-
ságaitól (esôtôl, hótól, kifröccsenô víztôl stb.), ugyanakkor 
a megfelelô szellôzésrôl is gondoskodnia kell!

Egyéb MEgjEgyzéSEK

1  A Hydropool medence egy zárt, önmûködô, gyárilag 
csôszerelt egység, így azt nem kell a helyszíni vízvezeték- 
és csatornahálózathoz csatlakoztatni. Egyszerûen tegye 
medencéjét a kívánt helyre, és üzemelje be a következôk-
ben leírtak szerint!

2  A medencét ne emelje vagy mozgassa a csôvezetékek-
nél fogva! Gyôzôdjön meg róla, hogy medencéje meg-
felelôen alá van támasztva egy sík betonalapzattal vagy 
egy olyan felülettel, amelynek teherbírása 1200 kg/m2! 
Amennyiben kertjében a fagy és olvadás következtében 
fennáll a földmozgás veszélye (pl. agyagos és/vagy 
magas talajvizû területeken), a padozat elcsúszásának 
megelôzése érdekében egy föld alatti fagyhatárt elérô 
betonalapzat kialakítására is szükség van. 

3  A járófelületet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy 
minimálisra csökkenjen az elcsúszás és elesés veszélye!

4  Medencéjét faék alátétek segítségével hozza vízszintbe 
oly módon, hogy az ékek ellaposodó vége legalább  
60 cm-re benyúljon az egység alá!

5  Amennyiben medencéjét nem a gyárilag felszerelt, hab-
bal bélelt burkolattal kéri, hanem egyedi csempe- vagy 
faborítással látja el, ügyeljen a következôkre:

  a  A Hydropool medence önhordó, ezért a burkolat 
csak dekorációs célt szolgáljon, alátámasztásra ne 
használja! SOHA nE EMELjE FEL KüLSô bORí-
TÁSÁnÁL FOgVA A MEDEncéT A PADLóRóL!

  b  Abban az esetben, ha a medencét gyári burkolat 
nélkül kéri, az üzembe helyezô felelôssége az elek-
tromos berendezések idôjárás elleni védelme. 

  c  Szervizelés esetére mindenképpen biztosítson 
megfelelô hozzáférést a központi egységhez!

  d  Az egyedi burkolat kialakításakor ügyeljen arra, 
hogy szervizelés esetén a medence minden irány-
ból hozzáférhetô legyen.

  e  Távoli elhelyezésû központi egység vagy burkolat 
nélküli egység esetében további szigetelés is kiala-
kítható, ha a berendezés környezete megfelelô 
szellôzéssel rendelkezik. 

6  A biztonságos ki- és beszállás érdekében javasoljuk, hogy 
rendeljen biztonsági korlátot vagy kapaszkodót!

7  A medencét, és a medence 1,5 méteres körzetében lévô 
csatlakozókat, aljzatokat, illetve lámpákat életvédelmi 
védôkapcsolóval kell ellátni! További információért kérje 
villanyszerelô vagy a helyi elektromos mûvek/áramszol-
gáltató tanácsát!

  A medencéhez való hozzáférés – biztonsági 
okokból – legyen korlátozható! Kültéri elhe-
lyezésnél ez lehet minôségellenôrzött kerítés 
(az önkormányzati rendeletekkel összhangban) 
és/vagy önzáró kapu és biztonsági tetô, beltéri 
elhelyezésnél zárható ajtó és biztonsági tetô.

A medence feltöltése, illetve a vízpótlás érdekében javasol-
juk, hogy a medence közelében legyen egy kerti csap sarok-
szeleppel!

ÁLTALÁnOS üzEMbE HELyEzéSI SzEMPOnTOK
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FöLD FELETTI üzEMbE HELyEzéS ESETén
Abban az esetben, ha a medence önmagában, a föld felett 
kerül elhelyezésre, és nincs egyedi, kinyúló borítófelület, 
mely megakadályozza a fagy és olvadás váltakozása követ-
keztében fellépô „földmozgást”, ott kültéri járólapokból 
vagy elôre gyártott kôburkolatból álló sík alapzat kiépítése 
szükséges. Azonban az ilyen megoldásoknak esetleges 
hátránya, hogy a kifröccsenô víz elmoshatja és destabilizál-
hatja a földet a burkolat alatt, mely az alapzat elcsúszását 
és a medence szerkezetének károsodását okozhatja.

Annak érdekében, hogy ezt megelôzze, készítsen sík  
betonalapzatot, a következôkben leírtak szerint:
•  Ásson a kívánt szint alá 20-30 cm-rel, és egyengesse el a 

földfelületet!
• A felületet 10-15 cm vastagon borítsa zúzalékkôvel!
• Ezt borítsa vasalt, 10-15 cm vastag betonnal!
• Simítsa el a betonfelszínt!
•  Javasoljuk, hogy a medence 3 oldalán a betonalap  

15 cm-rel, a negyedik oldalon, ahol a lépcsô, a vezetékek 
és a csatlakozók lesznek, egy méterrel legyen szélesebb a 
medencénél.

A fagynak és olvadásnak kitett területeken, illetve ahol 
egyedi, kinyúló borítófelületek vannak, a süllyedés elke-
rülésére érdekében sono csövek beépítését javasoljuk az 
alapzat alá. 

SüLLyESzTETT éS RéSzLEgESEn 
SüLLyESzTETT üzEMbE HELyEzéS ESETén
A teljesen vagy részben besüllyesztésre kerülô medencék 
esetében az alátámasztás kialakítása ismételten attól függ, 
hogy a medencét fagynak és olvadásnak kitett területen 
helyezi-e el. A Hydropool nem javasolja, hogy medencéjét 
egészében vagy részlegesen földfeltöltésbe süllyessze.

•  Fagy- és olvadásveszélyes területeken: megfelelô, beton-
lábazattal alátámasztott, simított betontalapzat kialakí-
tása szükséges, melyet sono csövek támasztanak alá. Lásd 
a „HELySzín ELôKéSzíTéSE FöLD FELETTI ELHELyEzéS 
ESETén” c. fejezetben!

•  Magas talajvizû területeken: sík betonalapzat és a csu-
szamló földet visszatartó fa vagy beton támaszfal létre-
hozásával alakítson ki egy „dobozt”, és ebben helyezze el 
a medencét!

•  MINDENKÉPPEN biztosítson jó vízelvezetést egy termés-
kôvel töltött, borított alagcsövön és/vagy vízaknába 
helyezett vízpumpán keresztül, hogy megelôzze a talajvíz 
feltörését! Ellenkezô esetben a víz kárt tehet a központi 
egységben vagy az egész szerkezetben.

•  Betemetés elôtt burkolja be vízálló védôcsövekkel az  
izzók, érzékelôk és a peremszerelt vezérlôegység veze-
tékeit!

•  A munkálatok során gondoskodjon róla, hogy meden-
céje könnyen hozzáférhetô maradjon, arra az esetre, ha  
a késôbbiekben esetleg szervizeltetnie kell. Ha a hozzá-
férés akadályozott, medencéjét ki kell emeltetni a szer- 
vizeléshez, mely többletköltséget jelent az ön számára, 
ugyanis a gyári garancia ezt nem fedezi. Használjon 
könnyen eltávolítható burkolófelületet!

SúLyELOSzLÁS
A Hydropool medencét gyárilag egy fakeretes alapzatra 
szereltük fel, ennek segítségével egyenletesen oszlik el a víz 
súlya a teljes felületen. A gyári vagy a helyszínen felszerelt 
borítás csak dekorációs célt szolgál, nincs szerepe a súlyel-
oszlásnál. Soha ne emelje fel a medencét a peremnél vagy 
a burkolatnál fogva, mert az akril perem megrepedhet, 
eltörhet, és ez személyi sérülést okozhat!

A HELySzín ELôKéSzíTéSE

A MEDEncE SzInTEzéSE
A medence alapzatra helyezését ellenôrizze vízszintmérôvel! 
Amennyiben azt tapasztalja, hogy az alapzat lejt vagy 
más módon egyenetlen, faék alátétek segítségével hozza 
medencéjét vízszintbe! Az ékek ellaposodó vége legalább 
60 cm-re nyúljon be az egység alá! Ez nemcsak az alapzat-

tal való érintkezést biztosítja, hanem a medence súlyát is 
nagyjából elosztja. Az éket ne csak a burkolat külsô széle 
alá helyezze, mert ez az egység szerkezeti túlterhelését 
okozhatja, ami a medence és/vagy a burkolat károsodásához 
vezethet!

GYáRi
HabsziGeteLés

FaGYszint
aLatt

Fa vaGY
betOn aLaP

Fa vaGY
betOn
támasztóFaL

ÜReGes
Rész

10 cm
simítOtt
betOn

teRmészetes
eLFOLYó

sOnO csövek

Fa vaGY betOn
aLaP

Fa vaGY betOn
támasztóFaL

ÜReGes Rész

10 cm öntött
betOn

18 cm muRva

18 cm muRva

GYáRiLaG 
szeReLt 

vízcsövek
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A KözPOnTI EgySég HOzzÁFéR-
HETôSégE éS VéDELME
Az egységet olyan helyen kell elhelyeznie, ahol az száraz 
marad, tehát ahol nincs kitéve esônek, hónak vagy talaj-
víznek. A standard Hydropool medence központi egysége a 
cédrus védôburkolaton belül kerül elhelyezésre.

•  A felszín felett elhelyezett medencék esetében a burko-
lat védelmet nyújt, ugyanakkor a hozzáférhetôséget is  
biztosítja.

•  Abban az esetben, ha a medencét részben vagy teljesen 
besüllyesztve helyezi el, ha a központi egység a me-
dencétôl távolabbra kerül, vagy ha külsô borítás nélkül 
rendelte meg a medencét, ügyeljen arra, hogy a központi 
egység száraz, az idôjárás viszontagságaitól védett, jól 
szellôzô és szervizelés esetén könnyen hozzáférhetô 
helyre kerüljön.

•  Annak érdekében, hogy ne érje vízkár a motort, vagy a 
vezérlôegységet, ügyeljen arra, hogy a központi egység 
emelt padozatra kerüljön! 

•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a központi egységhez tar-
tozó szerviznyílás és az azt körülvevô tér kellôen tágas 
legyen a szerelô számára!

A KözPOnTI EgySég TÁVOLI 
ELHELyEzéSE
Amennyiben lehetséges, a vízpumpá(ka)t a könnyû telítés 
és a maximális teljesítmény biztosítása érdekében a vízszint 
alatt helyezze el! Abban az esetben, ha a központi egység 
vízszint feletti elhelyezésére van szükség, gyôzôdjön meg 
róla, hogy medencéje a távoli és vízfelszín feletti elhelye-
zéshez szükséges kiegészítô csomaggal is rendelkezik! 

•  A fúvókák maximális teljesítménye érdekében a központi 
egységet a lehetô legközelebb helyezze el a medencéhez!

•  Ha medencéjét a távoli és vízfelszín feletti kiegészítô cso-
maggal rendelte meg, ügyeljen arra, hogy a felszerelést a 
medence 3 méteres körzetén belül helyezzék el!

•  A központi egység és a medence között két colosnál 
nagyobb átmérôjû flexibilis csövet használjon, a lehetô 
legkevesebb könyökcsô és egyéb akadály beiktatásával.

•  Minden felhasználásra kerülô vezetéket, toldást (pl. érzé-
kelôk, peremszerelt vezérlôegység vezetékei, világítás 
kábelei, ózon csöve) vízálló védôcsövekkel burkoljon!

•  A fagy- és olvadásveszélyes területeken azt javasoljuk, 
hogy a távoli felszerelést és a medencét összekötô veze-
tékeket a fagyhatár (0,8–1,2 m) alatt vezessék. Az ener-
giatakarékosság érdekében célszerû valamennyi csövet 
szigetelni.

Minden Hydropool medence habosított fóliába, hullám-
papírba és zsugorfóliába csomagolva kerül kiszállításra. 
Medencéinket még a gyárban pántokkal a raklaphoz rög-
zítjük. Amennyiben a Hydropooltól rendeli a szállítást, 
medencéjét általában ponyvás teherautóval vagy alacsony- 
platós utánfutóval visszük az otthonába. Beüzemelôink 
rendelkeznek olyan technológiával, mellyel medencéjét a 
jármûrôl egy targoncára vagy kiskocsira helyezhetik, ezál-
tal a medence egyszerûen a helyére kerül. Amennyiben 
a medence mégis egy szokványos, dobozos teherautón 
érkezik, szüksége lehet egy darus vontatókocsi segítségére 
ahhoz, hogy a medence a raktérbôl a nyílt platóra kerüljön. 
A medencét óvatosan csúsztassa le a platóról, és oldalára 
állítva helyezze egy targoncára vagy egy kiskocsira. A leg- 
több Hydropool medence szállítása legalább 1 m széles-
ségû mozgásteret igényel ahhoz, hogy az oldalára állí- 
tott egységet a kerítésnyíláson, szûk átjárókon stb. könnye-
dén be tudja vinni. 

Ahol ez nem biztosított, egy daru segítségével egysze- 
rûen és gazdaságosan megoldható a medence kertbe vagy 
udvarba emelése a platóról, akár a ház felett is. 

FOnTOS FIgyELMEzTETéS:  
A szállítás során, illetve a nem megfelelô kezelés következ-
tében keletkezett károkra nem terjed ki a gyári garancia!

A MEDEncE MOzgATÁSA SzÁLLíTÁSKOR

•  Ne állítsa a medencét arra az oldalára, 
ahol a központi egység található, mivel 
ez meghibásodáshoz vezethet!

•  Semmiképp ne görgesse, vagy billentse 
élére a medencét, mivel ezzel a külsô 
burkolatban kárt tehet!

•  Soha ne emelje, vagy mozgassa a medencét a csôveze-
tékeknél fogva!

•  Bizonyosodjon meg róla, hogy elegendô segítség áll rendel-
kezésre ahhoz, hogy a medencét a targoncáról vagy a kis-
kocsiról finoman, károkozás nélkül az alapzatra csúsztassa.
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FOnTOS ELEKTROMOS bIzTOnSÁgI úTMUTATÁS

1  OLVASSOn EL éS TARTSOn bE MInDEn ELôíRÁST!
2  Az elektromos bekötéseket kizárólag szakember végez-

heti el, figyelembe véve az összes, telepítés idejében hatá-
lyos országos, regionális és helyi jogszabályt, valamint 
elôírást.

3  csak olyan, ellenôrzött minôségû hálózathoz csatlakoz-
zon, amely földelési hiba vagy zárlat esetén életvédelmi 
áramkör-megszakítóval rendelkezik (éV relé). 

4 Csak rézvezetéket használjon!
5  A medencét, és minden, 1,5 méteres körzeten belüli csat-

lakozót, aljzatot és világítást életvédelmi kapcsoló védett-
séggel kell ellátni! További információért kérje villany-
szerelô vagy a helyi elektromos mûvek/áramszolgáltató 
tanácsát!

6  Egy zöld-sárga színû, vagy „G”, „GR”, „GROUND”, 
„GROUNDING”, „FÖLDELÉS” jelzésû huzalvégzôdés talál-
ható a csatlakozódobozban, melyet az áramütés veszélyé-
nek csökkentése érdekében csatlakoztasson az elektromos 
doboz földeléséhez!

7  A fázis és nulla vezetékeket a megfelelô aljzatba kell 
csatlakoztatni a központi egységben (barna és kék, illetve 
fázis és nulla jelölésekkel). Az elektromos csatlakoztatás 
mindenképpen a doboz megfelelô nyílásán keresztül  
történjen.

8  A medence 3 méteres körzetében található, fém alkat-
részt tartalmazó eszközöket (mint a korlátok, csövek, 
létra stb.) a medence földelési csatlakozójához kösse be! 
A kötések nem lehetnek kisebbek, mint a medence saját 
földelése!

9 Használjon „C”, ún. lomha biztosítékot!

KÁbELEK
 
•  Európában a 2,5 mm2-es rézkábel használata a minimális 

elvárás.
•  15 méternél nagyobb kábelhossz esetén használjon  

4 mm2-es rézkábelt!

FOnTOS TUDnIVALóK
 
•  Ezek a csatlakoztatási tanácsok olyan normál körülmé-

nyekre vonatkoznak, melyek esetében a csatlakoztató 
vezetékek hossza nem haladja meg a 15 métert. Hosszabb 
csatlakoztatási távolság esetén kérje szakképzett villany-
szerelô tanácsát!

éLETVéDELMI RELé 
cSATLAKOzTATÁSI TAnÁcSOK 
A HyDROPOOL 2010-ES 
SEREnITy MODELLjEIHEz

HyDROPOOL SEREnITy MEDEncéK
Gold felszereltség ……………............................................….. 20 A
Platinum felszereltség …………................…………….... 3 x 16 A

Fô A bIzTOnSÁg! AMIKOR EzT Az ELEKTROMOS bEREnDEzéST HASznÁLjA, A KöVETKEzô,
ALAPVETô bIzTOnSÁgI óVInTézKEDéSEKET KELL bETARTAnIA:
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éV RELé cSATLAKOzTATÁS TIPIKUS ESETEKbEn

1-FÁzISú bEKöTéS

    FOnTOS MEgjEgyzéS: AZ ÉV RELÉ (ÁRAMKÖR-MEGSZAKÍTÓ) BESZERELÉSÉT, VALAMINT A VEZETÉK 
MÉRETÉNEK KIVÁLASZTÁSÁT ÉS AZ AMPERSZÁM A MEGHATÁROZÁSÁT BÍZZA SZAKKÉPZETT VILLANY-
SZERELÔRE! MINDEZT A HATÁLYBAN LÉVÔ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS HELYI SZABÁLYOZÁSOKNAK 
MEGFELELÔEN KELL VÉGREHAJTANI.
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éV RELé cSATLAKOzTATÁS TIPIKUS ESETEKbEn

3-FÁzISú bEKöTéS

    FOnTOS MEgjEgyzéS: AZ ÉV RELÉ (ÁRAMKÖR-MEGSZAKÍTÓ) BESZERELÉSÉT, VALAMINT A VEZETÉK 
MÉRETÉNEK KIVÁLASZTÁSÁT ÉS AZ AMPERSZÁM A MEGHATÁROZÁSÁT BÍZZA SZAKKÉPZETT VILLANY-
SZERELÔRE! MINDEZT A HATÁLYBAN LÉVÔ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS HELYI SZABÁLYOZÁSOKNAK 
MEGFELELÔEN KELL VÉGREHAJTANI.
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TARTOzéKOK FELSzERELéSE

LED HAngULATVILÁgíTÁS
(gyÁRILAg SzERELT, OPcIOnÁLIS) 
Nyomja meg a „light” gombot a felsô irányítópanelen, hogy 
a következô LED világítási módok elinduljanak. Ha a „light” 
gombot 3 másodpercen belül ki- és bekapcsolja, akkor a 
világítás színe váltakozik. Ha a LED világítást több mint  
5 másodpercig kikapcsolva hagyja, akkor a következô be-
kapcsoláskor a legutolsó „fényjáték” indul el.

A „fényjáték” leírása:
• 1. üzemmód: szinkronizált színváltás
•  2. üzemmód:  „pillanat állj” mód, mely a kiválasztott 

színkeveréket tartja meg a fenti módból 
(végtelen számú színkeverék kiválasztását 
teszi lehetôvé)

• 3. üzemmód: tiszta kék
• 4. üzemmód: tiszta zöld
• 5. üzemmód: tiszta vörös
• 6. üzemmód: tiszta fehér (szimulált)

A bIzTOnSÁgI TERMOTETô zÁRA
A biztonsági termotetô használatkor eltávolítandó a 
medencérôl, de szimmetrikus medencék esetében bármely  
irányba felnyitható. Egyszerûen helyezze a tetôt a meden-
cére, húzza le a szíjakat teljes hosszúságukban, majd enged-
je lazára. Egy kis (6 mm) ráhagyással jelölje meg a helyet 
a külsô borításon, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a 
csat foglalatát. A használaton kívüli medencére tegye rá a 
tetôt, majd zárja le!  

 Figyelmeztetés
 Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
 a használaton kívüli medence fedele 
 a helyén van és le van zárva.

  

OPcIOnÁLIS TETôEMELô
A Hydropool számos eszközt ajánl a biztonsági termotetô 
felnyitására és tárolására. Ezek felszerelésekor, kérjük, tart-
sa szem elôtt az alkalmazott emelôeszköz használati uta-
sítását! További információért, kérjük, keresse a Hydropool 
képviseletét az interneten, vagy a (30) 645-7001-es bemu-
tatótermi telefonszámon!
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A MEDEncE FELTöLTéSE, ELLEnôRzéSE éS bEüzEMELéSE

HOLLAnDIK

MEgFELELô VízSzInT 
A SKIMMER-nyíLÁSnÁL

TOLózÁR

FELTöLTéS
•  A medencét célszerû egy általános kerti locsolócsô 

segítségével a szûrônyíláson keresztül feltölteni (ez segít 
megelôzni a levegô beszorulását). A csapot lassan nyissa 
ki, hogy a csapkodó locsolócsô csatlakozója ne okozhas-
son kárt a medence felületén!

•  Húzza fel a fogantyúkat, és állítsa vissza a szelepeket! 
(A fogantyú felhúzott állapotában a tolózár nyitva van, 
visszatolt állapotában zárva van.)

•   Gyôzôdjön meg róla, hogy a gumicsô csatlakoztatására 
szolgáló kifolyócsô csapja el van zárva!

•  Gyôzôdjön meg róla, hogy minden fúvóka nyitva van! 
Lásd a „Levegôfúvókák beállítása” c. fejezetet!

•  Töltse fel a medencét a javasolt szintig (kb. 2 cm-rel a 
szûrônyílás teteje alatt)!

ELLEnôRzéS
•  Bár a medence berendezései a gyárban legalább 8 órás 

tesztelésnek voltak alávetve, a szerelvények meglazul-
hattak szállítás közben. Mielôtt a berendezés körüli (fa, 
csempe, szônyeg stb.) burkoláshoz hozzálátna, töltse fel 
és üzemelje be a medencét, hogy még idôben, könnyen és 
költségkímélôen megszüntethesse az esetleges szivárgást. 
Ellenôrizze szivárgás szempontjából a hollandik csatla-
kozását és a csöveket! Szivárgás esetén gyôzôdjön meg 
róla, hogy minden illesztés szorosan meg lett-e húzva, 
illetve, hogy a tömítôgyûrûk a helyükön vannak-e!

bEüzEMELéS
•  Ahhoz, hogy a vízpumpát hatékonyan tudja légteleníteni, 

illetve, hogy elkerülje a pumpák károsodását, áram alá 
helyezés elôtt fontos, hogy megértse a rendszer aktiválá-
sakor végbemenô események sorozatát.

•  Kapcsolja fel a biztosítékot/relét az elektromos kapcsoló-
táblán!

•  Kövesse a vásárolt medence típusának megfelelô vezér-
lési utasításokat, és kapcsolja a vízpumpát alacsony 
fokozatra! (Lásd a „Hydropool Serenity sorozat irányító-
berendezése” c. fejezetet!)

A VízPUMPA bEüzEMELéSE, A LEVEgôSöDéS 
MEgSzünTETéSE
•   Bizonyos rendszerek kijelzôjén a  felirat jelenik meg, 

ez azt jelzi, hogy a rendszer „Vízpumpa beüzemelési” 
módban van. Ez az üzemmód körülbelül 4-5 percet 
vesz igénybe, a normál üzemmód automatikusan bein-
dul. Lásd a részleteket a „Hydropool Serenity sorozat 
irányítóberendezése” c. fejezetnél!

•  Ha a medence vízpumpája a vízszint alatt helyezkedik 
el, a víz azonnal keringeni kezd. Ha a motor mûködik, 
de nem észlel vízkeringést 15 másodpercen belül, akkor 
a korábban említett levegôbeszorulás miatt a vízpumpa 
légtelenítésére lehet szükség. Kapcsolja le a biztosítékot! 
A légtelenítéshez nyissa ki a gumicsô csatlakoztatásául 
szolgáló kifolyócsövet, hogy a beszorult levegô kiszökhes-
sen! Kapcsolja vissza az áramot! Ha 15 másodpercen 
belül nem mûködik a vízpumpa, rövid ki- és bekapcsolás-
sal próbálja meg beindítani a rendszert, azonban ezt nem 
szabad 5 alkalomnál többször megismételni!

Definíció: a „vízpumpa légtelenítése” kifejezés azt a folya-
matot takarja, melynek során a csövekben és a vízpumpában 
bennragadt levegôôt kiengedik. Ettôl hatékonyabban képes 
áramolni a víz a csôrendszerben, és könnyebben jut el a 
fúvókákig.
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•   Ha a medence vízpumpája a vízszint alatt helyezkedik el, a 
viz azonnal keringeni kezd. Ha a motor mûködik, de nem 
észlel vízkeringést 15 másodpercen belül, akkor a korábban 
említett levegôbeszorulás miatt a vízpumpa légtelenítésére 
lehet szükség. Kapcsolja le a biztosítékot! A légtelenítéshez 
nyissa ki a gumicsô csatlakoztatásául szolgáló kifolyócsö-
vet, hogy a beszorult levegô kiszökhessen! Kapcsolja vissza 
az áramot! Ha 15 másodpercen belül nem mûködik a víz-
pumpa, rövid ki- es bekapcsolással próbálja meg beindítani 
a rendszert, azonban ezt nem szabad 5 alkalomnál többször 
megismetelni!

•  FONtOs! A vízpumpákat semmilyeN okból ne mûköd-
tesse vízáramlás nélkül 5 percnél tovább! ellenkezô 
esetben a vízpumpa károsodhat, és a vezérlôegység is  
túlmelegedhet! A garancia az ebbôl eredeztethetô meg-
hibásodásokra nem terjed ki!

•   Állítsa a vízpumpát magas fokozatra, és ellenôrizze újra a 
szivárgást! Az irányítóberendezés 15 mp után automatiku-
san visszakapcsol alacsony fokozatra.

•  A peremszerelt vezérlôegységen állítsa be a medence vizé-
nek hôfokát a kívánt értékre!

•  Vegyszer hozzáadásával állítsa be a vízminôséget (pH, TA,  
kálcium-keménység) az ajánlott szintre! (Lásd a „Vízház-
tartási egyensúly” c. fejezetet!)

•  A medence vizének hômérséklete 8-10 óra alatt éri el a 
kívánt értéket.

•  A fûtési folyamat teljes ideje alatt tartsa lezárva a bizton-
sági termotetôt és a szellôzôt!

A VÍzPUmPA FAgyDUgÓi

A VízPUMPA
FAgyDUgóI

gUMIgyûRûS/TöMíTéSES
ILLESzTéSEK

...A PUMPA-
cSATLAKOzÁSnÁL

A BeszORUlt leVegô
KieResztése...
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HyDROPOOL SEREnITy SOROzAT VEzéRLôEgySégE 
HyDROPOOL SEREnITy gOLD SOROzAT

tikusan is megtörténik. Mielôtt kilép ebbôl az üzemmódból, 
gyôzôdjön meg róla, hogy a vízpumpát rendesen beüze-
melte!

HôMéRSéKLET-SzAbÁLyOzÁS: 
MûKöDéS éS bEÁLLíTÁS 
Miután automatikusan vagy manuálisan kilépett a „VÍZ-
PUMPA BEÜZEMELÔ MÓD”-ból, a rendszer a gyárilag beállí- 
tott 38˚C-os hômérsékletre kezdi fûteni a vizet. A vezérlôe-
gység rövid idôre megmutatja a gyárilag beállított hômér-
sékletet, majd a kijelzôn a következôk fognak megjelenni:

 Fontos megjegyezni, hogy a vízhômérséklet
 ekkor még nem látható, mert a rendszernek 
 körülbelül 2 percnyi vízáramlásra van szük-
sége ahhoz, hogy megállapítsa a hômérsékletet. Ezt a  
ikon jelzi. 2 perc elteltével a kijelzô az aktuális vízhômér-
sékletet fogja mutatni.

38 C  

Nyomja meg a  gombot a kívánt hômérséklet beállí-
tásához! A fûtésjelzô LED 90 mp-ig vibrálni fog, ami azt 
jelzi, hogy még nem mûködik a fûtés. Ezután folyamatosan 
világítani kezd a LED-lámpa, ami azt jelzi, hogy a fûtôelem 
áram alatt van és elkezdte melegíteni a vizet. 
Standard üzemmódban a rendszer félóránként automati-
kusan legalább 2 percre bekapcsolja alacsony fokozaton a 
P1 vízpumpát. 2 perc elteltével meghatározza a medence 
vízhômérsékletét. Ha a vízhômérséklet ekkor alacsonyabb, 
mint a beállított hômérséklet, a P1 vízpumpa tovább mûkö-
dik, és a beállított hômérséklet megjelenik a kijelzôn. A 
fûtôelem addig mûködik, amíg a vízhômérséklet el nem éri 
a beállított értéket, ekkor a P1 vízpumpa és a fûtôelem is 
automatikusan kikapcsol.

A HôMéRSéKLET ELLEnôRzéSE éS bEÁLLíTÁSA
 A vezérlôegység a legutoljára mért hômérsék-

 letet folyamatosan mutatja a kijelzôn. Ha meg 
 nyomja a gombot, a kijelzô 3 mp-re megmu-
tatja a beállított vízhômérsékletet. A gomb újbóli meg-
nyomásával növelheti vagy csökkentheti a beállított hômér-
sékletet, valamint megváltoztathatja a hômérséklet beállí-
tásának irányát (növelheti vagy csökkentheti azt), ha hagyja 
a rendszert visszatérni az aktuális hômérséklethez, majd 
megnyomja a  gombot. 
A hômérsékletet 27˚C-tól 40˚C-ig 1˚C-os egységenként 
lehet állítani.

FûTôFUnKcIó
A fûtés csak a vízpumpa alacsony fokozata mellett üze-
mel. Ha a vízpumpát magasabb fokozatra kapcsolja, illetve 
aktiválja a levegômasszázst, a fûtés kikapcsol.

ELSô InDíTÁS
Ahhoz, hogy a vízpumpát hatékonyan tudja légteleníteni, és 
elkerülje annak károsodását, áram alá helyezés elôtt fontos, 
hogy megértse a rendszer aktiválásakor végbemenô esemé-
nyek sorozatát. 

 Amikor áram alá helyezi a berendezést, a 
 kijelzôn négy, egymást követô számsor fog 
 megjelenni (pl. 49, majd 63, majd 37, végül 
24). Ezek a számok az aktuális szoftververziót és a rendszer 
bemeneti feszültségét jelölik. 

 Miután a kezdeti szoftverjelzések megjelen
 tek, a kijelzôn feltûnô „Pr” jelölés arról 
 tájékoztatja, hogy a rendszer vízpumpa-
légtelenítési üzemmódban van. Ez az üzemmód kb. 4-5 
percet vesz igénybe, majd automatikusan elindul a normál 
üzemmód. Manuálisan is ki lehet lépni a „VÍZPUMPA-
LÉGTELENÍTÉSI ÜZEMMÓDBÓL”, miután beüzemelte a víz-
pumpát.  

Amíg ebben az üzemmódban van, a fûtôelemet blokkolja 
a rendszer, nehogy túlmelegedjen az alacsony vízáramlás  
miatt. A rendszer nem indít el automatikusan semmilyen 
funkciót, azonban a légtelenítés megkönnyítése érdekében 
a peremszerelt vezérlôegység  gombjának megnyomá-
sával elindíthatja a vízpumpát.

Definíció: a „vízpumpa légtelenítése” kifejezés azt a folya-
matot takarja, melynek során a csövekben és a vízpumpá-
ban bennragadt levegôt kiengedik. Ettôl hatékonyabban 
képes áramolni a víz a csôrendszerben, és könnyebben jut 
el a fúvókákig.

VízPUMPA bEüzEMELô MóD
 Amint a „Pr” felirat megjelenik a kijelzôn, 

 nyomja meg a  gombot annak érde-
 kében, hogy a P1 vízpumpa alacsony foko-
zaton elinduljon! Ezt követôen nyomja meg a gombot még 
egyszer, hogy magasabb fokozatra váltson! A vízpumpák 
beüzemelésérôl lásd még a „MEDEncE FELTöLTéSE, ELLE-
nôRzéSE éS bEüzEMELéSE” címû fejezetet!
Ha sikerült beüzemelnie a vízpumpát, nyomja meg a  
gombot a vízpumpák kikapcsolásához! Ezután lépjen ki  
a „VÍZPUMPA BEÜZEMELÔ MÓD”-ból a  gomb meg-
nyomásával! Ha nem lép ki manuálisan a „VÍZPUMPA BE- 
ÜZEMELÔ MÓD”-ból, a kilépés 4-5 perc elteltével automa-

100 F

Európa
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VízPUMPÁK/FúVóKÁK MûKöDéSE
Nyomja meg ezt a gombot a vízpumpa

          aktiválásához! 
elsô gombnyomás: alacsony fokozatra kapcsolja a vízpumpát.
második gombnyomás: bekapcsolja a magas fokozatot. 
Harmadik gombnyomás: kikapcsolja a magas fokozatot.

Ha a P1 vízpumpa már mûködik, a  gomb elsô megnyo-
mása magas fokozatra kapcsolja azt.

Ha a szûrési ciklusok aktívak, vagy fagyveszélyt észlel a 
rendszer, a P1 vízpumpa 30 percenként automatikusan 
beindul, hogy mérje a vízhômérsékletet (csak „STANDARD” 
módban, lásd az „üzEMMóDOK” c. fejezetet).

A pezsgôfürdô (opcionális) manuális aktiválásakor a víz-
pumpa automatikusan alacsony fokozatra kapcsol, és a 
pezsgôfürdô kikapcsolásáig üzemel. A pezsgôfürdô manuális 
aktiválásakor a vízpumpa automatikusan alacsony foko-
zatra kapcsol, és a pezsgôfürdô kikapcsolásáig üzemel.  
A vízpumpa alacsony fokozaton abban az esetben is két 
percig marad üzemben, ha a pezsgôfürdôt csak egy rövid 
idôre kapcsolta be.

A VíPUMPA AUTOMATA KIKAPcSOLÁSA
P1 magas fokozat  – 15 perc
P1 alacsony fokozat – 2 óra 

TISzTíTÁSI cIKLUSOK
A rendszer automatikusan bekapcsolja alacsony fokozaton  
a P1 vízpumpát, hogy naponta egyszer vagy kétszer meg-
szûrje a vizet. A tisztítási ciklusokat programozni lehet. 
Az elsô tisztítási ciklus hat perccel azután kezdôdik, hogy 
áram alá helyezte a medencét. A második tisztítási ciklus 
12 órával az elsô ciklus indítása után kezdôdik. A tisztítási 
ciklus idôtartamát (azt, hogy hány tisztítási ciklus legyen, 
azaz milyen hosszan mûködjön a vízpumpa) 1 és 12 óra 
között lehet beállítani. A gyári alapbeállítás napi kétszer két 
óra szûrést jelent.

A TISzTíTÁSI cIKLUSOK PROgRAMOzÁSA
A gyári beállítások megváltoztatása:

Nyomja meg a  majd a  gombokat! Most az aktuális
beállításokat láthatja a kijelzôn.

A  gombbal tudja beállítani a szûrés idôtartamát.

Nyomja meg ismét a  gombot, ezzel tárolja a beállítá-
sokat, és kiléphet a programozási módból!

üzEMMóDOK
Ez a program a masszázsmedence különbözô üzemmódjai 
– STANDARD (normál), ECONOMY (gazdaságos) és SLEEP 
(pihentetô) – közötti váltást, választást teszi lehetôvé.

Az üzEMMóDOK PROgRAMOzÁSA
Nyomja meg a  majd a  gombokat, és a kijelzôn az 
aktuális beállítás fog villogni!

Nyomja meg a   majd a  gombokat, hogy a kívánt 
üzemmódot beállítsa!

STAnDARD (nORMÁL) MóD
A rendszer minden félórában automatikusan elindítja ala-
csony sebességen a P1 vízpumpát, hogy mérje és tartsa a 
beállított hômérsékletet. A kijelzôn rövid ideig az 
betûk tûnnek fel, majd megjelenik a legutoljára mért víz-
hômérséklet. A rendszer az aktuális vízhômérsékletet csak 
akkor jelzi ki, ha a vízpumpa már minimum 2 perce mûködik.

EcOnOMy (gAzDASÁgOS) MóD
A rendszer csak a szûrési ciklusok alatt fûti fel a vizet a 
beállított hômérsékletre. A kijelzôn az  betûk jelennek 
meg. Ha a beállított hômérséklet nem az aktuális érték, 
akkor a kijelzôn az  szó és az aktuális vízhômérséklet fog 
megjelenni.

SLEEP (PIHEnTETô) MóD
A rendszer csak a szûrési ciklusok alatt fûti a medence 
vizét, ha az nem több mint 10˚C-kal a beállított érték alatt 
marad. A kijelzô -t mutat, amíg ki nem lép ebbôl az 
üzemmódból. 
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KéSzEnLéTI üzEMMóD (STAnDby)
A Készenléti üzemmód meggátolja a rendszer automatikus
bekapcsolását, lehetôvé téve a szûrôpatronok kényelmes 
cseréjét. A következô gombokat legfeljebb 3 másodperces 
különbséggel kell lenyomni!

A rendszer 1 óra elteltével automatikusan kilép a ké-
szenléti üzemmódból, és visszatér normál üzemmódba.
       
A készenléti állapothoz nyomja meg elôször a  majd a 

 gombot! A kijelzôn a felirat villog.   
   
Amennyiben fûtés közben aktiválja a Készenléti (Standby) 
üzemmódot, a kijelzôn a  felirat kezd villogni, és a 
vízpumpa még 15 másodpercig üzemel, hogy a fûtôelem 
kihûlhessen a leállás elôtt.  

A  gomb kivételével bármelyik gomb lenyomására a 
rendszer visszakapcsolható normál üzemmódba. További 
információért lásd még „A MEDEncE LEERESzTéSE” címû 
fejezetet!

LED HAngULATVILÁgíTÁS
A LED hangulatvilágítás be- és kikapcsolásához nyomja  
meg a  gombot! A  gomb 3 másodpercen belüli 
megnyomásával különbözô „fényjátékokat” futtathat le. Ha 
a LED-hangulatvilágítást több mint 5 másodpercig kikap-
csolva hagyja, majd visszakapcsolja, a rendszer a legutolsó 
„fényjátékhoz” tér vissza. 

4 óra elteltével a rendszer automatikusan kikapcsolja a 
hangulatvilágítást.

PEzSgôFüRDô
(gyÁRILAg SzERELT, OPcIOnÁLIS)

  A pezsgôfürdô be- és kikapcsolásához nyomja meg  
  ezt a gombot! A rendszer 15 perc után automati-
  kusan kikapcsolja a kompresszort.

TISzTíTócIKLUS
(cSAK PEzSgôFüRDô REnDELéSE ESETén)
A rendszer 30 mp-re automatikusan bekapcsolja a levegô-
kompresszort minden egyes szûrési ciklus kezdetekor, hogy 
friss, fertôtlenített levegôt juttasson a pezsgôfürdôbe. 

ózOngEnERÁTOR
(OPcIOnÁLIS)
Az ózongenerátor csak a tisztítási ciklusokban mûködik.

FAgyÁSVéDELEM
Ha a hôszenzor azt érzékeli, hogy a hômérséklet a hôkamrán 
belül 4 ˚C-ra esett vissza, a rendszer automatikusan bekap-
csolja a vízpumpát, hogy fagyásvédelmet biztosítson. A víz-
pumpa mindaddig mûködésben marad, amíg a hômérséklet 
az 5 ˚C-ot el nem éri, majd visszatér normál üzemmódba.
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A HyDROPOOL SEREnITy SOROzAT
IRÁnyíTóbEREnDEzéSE

HyDROPOOl seReNity – PlAtiNUm sOROzAt

ELSô bEüzEMELéS
Ahhoz, hogy a vízpumpát hatékonyan tudja légteleníteni, 
és elkerülje annak károsodását, áram alá helyezés elôtt 
fontos, hogy megértse a rendszer aktiválásakor végbemenô 
események sorozatát. 

 Az elsô beüzemeléskor ez az üzenet jele-
 nik meg a kijelzôn. A rendszer 4 számsort 
 mutat (pl. 100, majd 114, majd 28 és  
 végül 240). Ezek a számok az aktuális  
 szoftververziót és a rendszer bemeneti 
feszültségét jelölik.

Villog

 Miután a kezdeti szoftverjelzések meg-
 jelentek, a kijelzôn feltûnô „Pr” jelölés  
 arról tájékoztatja, hogy a rendszer víz- 
 pumpa-légtelenítési üzemmódban van.  
 Ez az üzemmód kb. 4-5 percet vesz  
 igénybe, majd automatikusan elindul a 
normál üzemmód. Manuálisan is ki lehet lépni a VÍZPUMPA-
LÉGTELENÍTÉSI ÜZEMMÓDBÓL, miután beüzemelte a víz-
pumpát. 

Amíg ebben az üzemmódban van, a fûtôelemet blokkolja 
a rendszer, nehogy túlmelegedjen az alacsony vízáramlás 
miatt. A rendszer nem indít el automatikusan semmilyen 
funkciót, azonban a légtelenítés megkönnyítése érdekében 
a peremszerelt vezérlôegység  gombjának megnyo-
másával elindíthatja a vízpumpát.

Definíció: A „vízpumpA légtelenítése” kifejezés azt a 
folyamatot takarja, melynek során a csövekben és a víz-
pumpában bennragadt levegôt kiengedik. ettôl hatékonyab-
ban képes áramolni a víz a csôrendszerben, és könnyebben 
jut el a fúvókákig.

VízPUMPA bEüzEMELô MóD

Villog
Vízpumpa ikon(ok)

 Amint a PRIMING MODE felirat megjelenik 
 a kijelzôn, nyomja meg a  gombot 
 annak érdekében, hogy a P1 vízpumpa 
 alacsony fokozaton elinduljon! Ezt köve- 
 tôen nyomja meg a gombot még egyszer, 
  hogy magasabb fokozatra váltson! A P2 
 elindításához nyomja meg a középsô , 
illetve a jobb oldali  gombot!  Ekkor mindkét vízpumpa 
magas fokozaton mûködik, hogy elôsegítse a beüzemelést. 

A vízpumpák beüzemelésérôl lásd még a „MEDEncE 
FELTöLTéSE, ELLEnôRzéSE éS bEüzEMELéSE” c. fejezetet!

Ha sikerült beüzemelnie a vízpumpákat, nyomja meg a  
 gombokat a vízpumpák kikapcsolásához! Ezután lépjen 

ki manuálisan a „VÍZPUMPA BEÜZEMELÔ MÓD”-ból a  
 vagy a  gomb megnyomásával! Ha nem lép ki 

manuálisan a „VÍZPUMPA BEÜZEMELÔ MÓD”-ból, a kilépés 
4-5 perc elteltével automatikusan is megtörténik. Mielôtt 
kilép ebbôl az üzemmódból, gyôzôdjön meg róla, hogy a 
vízpumpát rendesen beüzemelte!

HôMéRSéKLET-SzAbÁLyOzÁS:
MûKöDéS éS bEÁLLíTÁS
Miután automatikusan vagy manuálisan kilépett a „VÍZ-
PUMPA BEÜZEMELÔ MÓD”-ból, a rendszer a gyárilag beál- 
lított 38˚C-os hômérsékletre kezdi fûteni a vizet. A vezérlô-
egység rövid idôre megmutatja a gyárilag beállított hômér-
sékletet, majd a kijelzôn a következôk fognak megjelenni:

Villog
P1 vízpumpa alacsony 
fokozat ikonja

 Fontos megjegyezni, hogy a vízhômér-
 séklet ekkor még nem látható, mert a 
 rendszernek körülbelül 2 percnyi víz- 
 áramlásra van szüksége ahhoz, hogy  
 megállapítsa a hômérsékletet. Ezt a   
  ikon jelzi. 2 perc elteltével a kijelzô
 az aktuális vízhômérsékletet fogja mutatni.

Villog
P1 vízpumpa alacsony 
fokozat ikonja

Nyomja meg a  gombot a kívánt 
 hômérséklet beállításához! A fûtésjelzô  
 LED 90 mp-ig villogni fog, ami azt jelzi, 
 hogy még nem mûködik a fûtés. Ezután 
 folyamatosan világítani kezd a LED- 
 lámpa, ami azt jelzi, hogy a fûtôelem 
  áram alatt van és elkezdte melegíteni a vizet. 

Standard üzemmódban a rendszer félóránként automati-
kusan legalább 2 percre bekapcsolja alacsony fokozaton a 
P1 vízpumpát. 2 perc elteltével meghatározza a medence 
vízhômérsékletét. Ha a vízhômérséklet ekkor alacsonyabb, 
mint a beállított hômérséklet, a P1 vízpumpa tovább mûkö-
dik, és a beállított hômérséklet  megjelenik a kijelzôn. 
A fûtôelem addig mûködik, amíg a vízhômérséklet el nem 
éri a beállított értéket, ekkor a P1 vízpumpa és a fûtôelem 
is automatikusan kikapcsol.

Platinum sorozat
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A HôMéRSéKLET ELLEnôRzéSE éS bEÁLLíTÁSA
A vezérlôegység a legutoljára mért hômérsékletet folyama-
tosan mutatja a kijelzôn. Ha megnyomja a  gombot 
vagy a  gombot, a kijelzô megmutatja a beállított 
vízhômérsékletet. A gombok megnyomásával növelheti 
vagy csökkentheti a beállított hômérsékletet. 3 másodperc 
elteltével a kijelzô ismét a legutoljára mért hômérsékletet 
mutatja.
A hômérsékletet 21˚C-tól 40˚C-ig 1˚C-os egységenként 
lehet állítani.

FûTôFUnKcIó
Platinum sorozat: 16 Amperes elektromos hálózathoz csat-
lakoztatott egységek esetében a fûtés csak az 1-es vízpumpa
alacsony fokozata mellett üzemel és bármely vízpumpa 
magas fokozatának, illetve a levegômasszázs aktiválásakor 
kikapcsol.

VIzPUMPÁK/FúVóKÁK MûKöDéSE
 A vezérlôegységen balról jobbra haladva: P1, P2

eGyvÍzPUmPás rendszer (P1):
Elsô gombnyomás: alacsony fokozatra kapcsolja a vízpum-
pát. A P1  ikon lassan forog.
Második gombnyomás: bekapcsolja a magas fokozatot. 
A P1 ikon gyorsabban forog.
Harmadik gombnyomás: kikapcsolja a vízpumpát. Ha a P1 
vízpumpa nem mûködik, az ikonja sem jelenik meg a kijelzôn.

Ha a P1 vízpumpa már mûködik, a  gomb elsô megnyo-
másával magas fokozatra kapcsolhatja azt.
Ha a szûrési ciklusok aktívak, vagy fagyveszélyt észlel a 
rendszer, a P1 vízpumpa 30 percenként automatikusan 
beindul, hogy mérje a vízhômérsékletet (csak „STANDARD 
ÜZEMMÓD”-ban, lásd „MûKöDéSI MóDOK” c. fejezet!)

Ha a P2 vízpumpát vagy a levegômasszázst manuálisan 
bekapcsolta, a P1 vízpumpa alacsony fokozaton mûködik 
tovább, amíg a másik vízpumpát vagy a levegômasszázst ki 
nem kapcsolja. Ha a P2-t vagy a levegômasszázst csak egy 
rövid idôre kapcsolja be, a P1 vízpumpa akkor is legalább 
két percig mûködik.

A 2. vÍzPUmPA (P2)
Elsô gombnyomás: bekapcsolja a P2 vízpumpát. A P2  
ikon gyorsan forog.
Második gombnyomás: kikapcsolja a P2 vízpumpát. Ekkor 
nem látható az ikon.

VízPUMPÁK: AUTOMATA KIKAPcSOLÁS
P1 magas fokozat, P2  - 15 perc után
P1 alacsony fokozat  - 4 óra után

A VízPUMPA éS A PEzSgôFüRDô MûKöDéSE
Az 1-es és 2-es vízpumpák elsôbbséget élveznek a pezsgô-
fürdôvel szemben. Ha a két vízpumpa bármelyike magas 
fokozatra van állítva, a rendszer nem engedi aktiválni a 
pezsgôfürdôt, amíg valamelyik vízpumpa idôzítôje le nem 
jár, vagy ki nem kapcsolják. Ugyanakkor, ha csak az egyik 
vízpumpa mûködik magas fokozaton, és a pezsgôfürdô 
már üzemel amikor a második vízpumpa magas fokozatát 
is bekapcsolják, akkor a pezsgôfürdô automatikusan ki fog 
kapcsolni. 

Például:
1)  Ha az elsô és második pumpát egyszerre kapcsolják 

magas fokozatra, és 5 perccel késôbb megnyomják a 
pezsgôfürdô gombját, akkor a pezsgôfürdô 10 perces 
késleltetéssel fog bekapcsolni (a két vízpumpa 15 percig 
üzemel) és 5 percig fog mûködni (15 mínusz 10 perc).

2)  Ha az egyik vízpumpa (akár a P1 akár a P2) magas fokoza-
tát és a pezsgôfürdôt egyszerre kapcsolják be és a másik 
vízpumpát 5 perccel késôbb állítják magas fokozatra, 
akkor a pezsgôfürdô automatikusan kikapcsol, de a rend-
szer az idôzítô visszaszámlálóját nem törli. Amennyiben 
a medence használója 5 perc múlva saját kezûleg kikap-
csolja valamely vízpumpát, a pezsgôfürdô automatikusan 
visszakapcsol a visszaszámlálásból hátralévô 5 percre. 

TISzTíTÁSI cIKLUS
30 perccel azután, hogy a vízpumpá(ka)t manuálisan vagy 
automatikusan kikapcsolta, a P1 alacsony fokozaton még  
1 órán át keringeti a vizet, és az ózongenerátor (opcionális) 
is mûködésbe lép.

A REnDSzERIDô bEÁLLíTÁSA
A peremszerelt vezérlôegység elsô indításakor TIME felirat 
villog a kijelzôn. Az alábbi módon állítsa be az órát, és az 
emlékeztetô eltûnik!

Nyomja meg a  majd a  gombokat, hogy belépjen 
az órabeállítás módba!

Nyomja meg a  vagy a  gombokat, és állítsa be az 
órát!

Nyomja meg a  gombot, hogy a percet is beállíthassa!

Nyomja meg a  vagy a  gombokat, és állítsa be a 
percet! 

Végezetül nyomja meg a  gombot újból, és átléphet a 
„TISZTÍTÁSI CIKLUSOK” programozásához (lásd alább)! 
VAGY:
Nyomja meg a  gombot, hogy kilépjen az órabeállítás 
módból!

Ha megnyomja a   gombot normális mûködés közben, 
akkor a kijelzôn 3 másodpercre megjelenik a pontos idô.



20

TISzTíTÁSI cIKLUSOK
Ha a rendszeridôt beállította, naponta kétszer automati-
kusan bekapcsol a P1 vízpumpa alacsony fokozaton, hogy 
2 órán át szûrje a vizet. A szûrési ciklusok alatt a kijelzôn a 
FILTER 1 vagy a FILTER 2 felirat látható.
FILTER 1 (elsô tisztítási ciklus): a rendszer automatikusan 
aktiválja a P1 vízpumpát alacsony fokozaton 08:00-10:00 
óráig. Az elsô tisztítási ciklus ideje alatt a peremszerelt 
vezérlôegység bal oldalán a FILTER 1 (F1) LED fog világítani. 
FILTER 2 (második tisztítási ciklus): a rendszer automa-
tikusan aktiválja a P1 vízpumpát alacsony fokozaton 
20:00-22:00 óráig. A második szûrési ciklus ideje alatt a 
peremszerelt vezérlôegység bal oldalán a FILTER 2 (F2) LED 
fog világítani.

A TISzTíTÁSI cIKLUSOK PROgRAMOzÁSA
A gyári beállítások megváltoztatása:
Nyomja meg a  majd a  valamint a  végül 
pedig a  gombokat!
(Ha a rendszeridô beállításakor megnyomja a  gombot, 
akkor ugyanehhez a beállításhoz juthat el.)

Most a PROGRAM, a FILTER 1 és a START TIME feliratok 
jelennek meg a kijelzôn. Ezzel az elsô tisztítási ciklus kezde-
tét lehet beállítani.

Az óra beállításához nyomja meg a  vagy a   gom-
bokat, és óránként változtathatja az idôt!
Nyomja meg a  gombot, hogy a percet is beállíthassa! 
A perc beállításához nyomja meg a  vagy a  gom-
bokat, és 5 percenként változtathatja az idôt!
A folytatáshoz nyomja meg a  gombot!

Most a PROGRAM, a FILTER 1 és az END TIME feliratok 
jelennek meg a kijelzôn. Ezzel az elsô tisztítási ciklus végét 
lehet beállítani.

Az óra beállításához nyomja meg a  vagy a  gom-
bokat, és óránként változtathatja az idôt!
Nyomja meg a  gombot, hogy a percet is beállíthassa! 
A perc beállításához nyomja meg a  vagy a  gom-
bokat, és 5 percenként változtathatja az idôt!
A folytatáshoz nyomja meg a  gombot!

Most a Most a PROGRAM, a FILTER 2 és a START TIME 
felirat jelenik meg a kijelzôn. Ezzel a második tisztítási ciklus 
kezdetét tudja beállítani a fentiekhez hasonló módon.
A folytatáshoz nyomja meg a  gombot!

Most a PROGRAM, a FILTER 2 és az END TIME felirat 
jelenik meg a kijelzôn. Ezzel a második tisztítási ciklus végét 
tudja a fentiekhez hasonló módon beállítani. 

Nyomja meg ismét a  gombot, ezzel elmentheti a tisz-
títási ciklusok idejét, és kiléphet a programozási módból! 
Ha az „F1” fény világítani kezd a vezérlôegység bal oldalán, 
a rendszer az elsô tisztítási ciklust hajtja végre.
Ha az „F2” fény világítani kezd a vezérlôegység bal oldalán, 
a rendszer a második tisztítási ciklust hajtja végre.

TISzTíTÁSI cIKLUSOK
Minden egyes tisztítási ciklus elején a rendszer automati-
kusan bekapcsolja a P2, P3 vízpumpákat és a levegôkomp-
resszort 30 másodpercre, hogy friss, tisztított víz jusson a 
csôrendszerbe.

üzEMMóDOK
 Ez a gomb a masszázsmedence különbözô üzemmódjai 

közötti váltást teszi lehetôvé: STANDARD, ECONOMY 
vagy SLEEP (normál, gazdaságos vagy pihentetô). Nyomja 
meg a  gombot, hogy a  gombbal kiválaszthassa a 
kívánt üzemmódot! Az LCD addig villog, amíg a választás 
rögzítéséhez meg nem nyomja a  gombot.

STAnDARD (nORMÁL) üzEMMóD
A rendszer minden félórában automatikusan elindítja a 
P1 vízpumpát alacsony sebességen, hogy mérje és tartsa 
a beállított hômérsékletet. A kijelzôn a STANDARD szó 
mellett a legutoljára mért vízhômérséklet jelenik meg. Az 
aktuális vízhômérséklet csak akkor jelenik meg, ha víz-
pumpa már legalább két perce üzemel.

EcOnOMy (gAzDASÁgOS) üzEMMóD
A rendszer csak a tisztítási ciklusok alatt fûti fel a vizet 
a beállított hômérsékletre. A kijelzôn az  ECONOMY szó 
jelenk meg. 

KOMbInÁLT (STAnDARD/gAzDASÁgOS) üzEMMóD
Amíg a rendszer „ECONOMY” üzemmódban van, bármely 

  gomb vagy a  gomb megnyomásával elindíthatja 
a „STANDARD” módot egy órára, ezután a rendszer vissza- 
vált „ECONOMY” módba. Ilyenkor a  gomb megnyo-
másával azonnal vissza lehet térni az „ECONOMY” módba. 

SLEEP (PIHEnTETô) üzEMMóD
A rendszer csak a tisztítási ciklusok alatt fûti a vizet, azonban 
a víz hôfoka a beállított hômérsékleti érték alatt marad (nem  
több mint 10 fokkal). A kijelzôn a  SLEEP szó jelenik meg.
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FOLyADéKKRISTÁLyOS KIjELzô (LcD)
A kijelzô folyamatosan tájékoztatja a masszázsmedence 
mûködési állapotáról. Az ikonok különféle funkciókat és 
programozási információkat jelölnek.

FORDíTOTT LcD
Ezzel a lehetôséggel meg tudja fordítani a kijelzôt, hogy az 
a medencébôl is kényelmesen olvasható legyen. A megfordí-
táshoz nyomja meg:
•  Platinum sorozat esetében: a  vagy a  majd a 

 a gombot!
•  Luxuskiadás felszereltségû modellek némelyike ese-

tében: a  gombot!

Az eredeti állapothoz való visszatéréshez (kívülrôl történô 
leolvasás) ugyanezt a lépéssort kell megismételnie.

A VEzéRLôPAnEL LEzÁRÁSI LEHETôSégEI
HôzÁR
A hôzár a medence illetéktelen vízhômérséklet-módosításá-
nak megelôzésére szolgál. A hôzár bekapcsolása mellett  
minden automata funkció a szokott módon mûködik 
tovább. A zár bekapcsolásához egymás után – legfeljebb 
3 mp különbséggel – nyomja meg a következô gombokat:

 majd  majd P1  és a  

A HôzÁR FELOLDÁSA
A hôzár feloldásához – legfeljebb 3 mp különbséggel – 
nyomja meg a következô gombokat: 

 majd  majd P1  és a  

Ha a hôzárat bekapcsolja, a kijelzô bal oldalán a „TL” 
(TEMPERATURE LOCK) jel fog világítani. Ebben az esetben 
csak a hôszabályzó gombok inaktívak.

TELjES bILLEnTyûzÁR 
A teljes billentyûzár meggátolja, hogy illetéktelenek hasz-
nálják a masszázsmedence vezérlését. Ha bekapcsolja a 
billentyûzárat, a medence automatikus funkciói zavarta-
lanul mûködnek tovább. A teljes billentyûzár aktiválásához 
– legfeljebb 3 másodperc különbséggel – nyomja meg a 
következô gombokat: 

 majd P1  majd  

A VEzéRLôEgySég FELOLDÁSA
Legfeljebb 3 másodperc különbséggel nyomja meg a követ-
kezô gombokat:

 majd P1  majd  

Ha a billentyûzár aktív, „PL” (PANEL LOCK) felirat világít a 
vezérlôegység bal oldalán. Ebben az esetben a vezérlôegység 
minden gombja le van zárva, kivéve a  gombot.

KéSzEnLéTI / LEERESzTéSI üzEMMóD 
A „KÉSZENLÉTI” / „LEERESZTÉSI” üzemmód meggátolja a  
rendszer automatikus bekapcsolását, lehetôvé téve a szûrô- 
patron kényelmes cseréjét, illetve a medence biztonsá- 
gos leeresztését. Ehhez a következô gombokat kell meg-
nyomnia, legfeljebb 3 másodperces különbséggel:  
    

Nyomja meg elôször a  majd a P2  gombot, és a 
kijelzôn a következô felirat kezd el villogni:
SY     (Gold felszereltség)
SBY   (Platinum felszereltség)
      
Hatvan perc elteltével a rendszer automatikusan kikapcsolja 
a készenléti üzemmódot, és visszatér normál üzemmódba.
Amennyiben fûtés közben aktiválja a „KÉSZENLÉTI ÜZEM-
MÓDOT”, a kijelzôn villogni kezd a   felirat, ezt követô-
en a vízpumpa még 15 másodpercig üzemel, hogy a fûtô-
elem kihûlhessen a leállás elôtt. 
      
LED-HAngULATVILÁgíTÁS
A LED-hangulatvilágítás be- és kikapcsolásához nyomja  
meg a  gombot! A  gomb 3 másodpercen belüli 
megnyomásával különbözô „fényjátékokat” futtathat le. 
Ha a LED-hangulatvilágítást több mint 5 másodpercig 
kikapcsolva hagyja, majd visszakapcsolja, a rendszer a 
legutolsó „fényjátékhoz” tér vissza. 4 óra elteltével a rend-
szer automatikusan kikapcsolja a hangulatvilágítást.

PEzSgôFüRDô (gyÁRILAg SzERELT, OPcIOnÁLIS)
   Nyomja meg ezt a gombot a pezsgôfürdô 

             be-, illetve kikapcsolásához! 

A rendszer 15 perc után automatikusan kikapcsolja a levegô- 
kompresszort.

ózOngEnERÁTOR (OPcIOnÁLIS)
Az ózongenerátor csak „SZÛRÉS” és „TISZTÍTÁSI CIKLUS” 
üzemmódban mûködik. Mûködése alatt a kijelzôn a O3 ikon 
látható. A vezérlôegység bármely gombjának megnyomása 
egy óra idôtartamra felfüggeszti az ózongenerátor mûkö-
dését.

FAgyÁSVéDELEM
Ha a hômérsékletszenzor már csak 4˚C-os hômérsékletet 
érzékel a hôkamrán belül, a rendszer automatikusan magas 
fokozatra kapcsolja a vízpumpát, hogy megelôzze a víz 
fagyását és a medence károsodását. A vízpumpa mindaddig 
mûködésben marad, amíg a víz az 5˚C-os hômérsékletet el 
nem éri, majd visszatér normál üzemmódba.
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 /  /   / 
(állandóan látható)
Túlmelegedés! A medence lekapcsolt, mert az egyik hô-
érzékelô 48˚C-ot észlelt a fûtôberendezésnél.

ne szálljon be A medencébe! Vegye le a tetôt, hogy 
a medence lehûlhessen! Indítsa újra a rendszert az elektro-
mosság kikapcsolásával! Ha a probléma nem szûnik meg, 
hívja a Hydropool szervizszolgálatát!

A TúLHEVüLéS LEHETSégES OKAI:
•  a szûrési ciklusok túl hosszúak, vagy átfedik egymást  

(a vízpumpa túlságosan hosszú ideig üzemel)
• a szigetelô- vagy zárszelepek részben zárva vannak
• szélsôségesen meleg idô / magas környezeti hômérséklet
• a hôérzékelô meghibásodása

 /  /   /  
(villog)
Túlmelegedés! A medence lekapcsolt, mert az egyik hôérzé-
kelô 44,5˚C-ot észlelt a vízben.

ne szálljon be A medencébe! Vegye le a tetôt, hogy 
a medence lehûlhessen! A vezérlôegység automatikusan 
újraindít 42˚C-os vízhômérsékletnél. Ha a medence nem 
kapcsol le, hívja a Hydropoolt!

A TúLHEVüLéS LEHETSégES OKAI:
•  a szûrési ciklusok túl hosszúak, vagy átfedik egymást (a 

vízpumpa túlságosan hosszú ideig üzemel)
•  a szellôzôk vagy tolózárak részben, vagy teljesen zárva 

vannak
•  szélsôségesen meleg idô / magas környezeti hômérséklet 

(például padlófûtés)
• a hôérzékelô meghibásodása

 / 
Ha a vízhômérséklet 4˚C fok alá süllyed, a rendszer automa-
tikusan – az éppen beállított mûködési módtól függetlenül –  
elindítja a vízpumpákat és a levegôkompresszort.

 / 
A medence kikapcsolt. Az „A” jelû szenzorcsatlakozóba 
kötött szenzor nem mûködik.

 / 
A medence kikapcsolt. A „B” jelû szenzorcsatlakozóba kötött 
szenzor nem mûködik.

 / 
A szenzorok egyensúlya felbomlott: ha a kijelzôn felváltva 
ugrál a hômérséklet és az SNS rövidítés, akkor a hiba csak 
átmeneti jellegû, melyet a rendszer magától kijavít. Ha az 
SNS felirat folyamatosan villog, a medence teljesen lekapcsol.

 / 
Nagy különbség van az egyes szenzorok által érzékelt 
hômérsékletek között: ez áramlási problémát feltételez.
Ellenôrizze a medence vízszintjét, és amennyiben szüksé-
ges, töltse fel! Gyôzôdjön meg róla, hogy a vízpumpákat 
megfelelôen beüzemelték, és valamennyi tolózár teljesen 
nyitva van!

Alacsony vízáramlás. A rendszer nem érzékel kellô víz-
áramlást. 
LEHETSÉGES OKOK:
• túl alacsony a vízszint
• a szigetelô-/zárszelepek részlegesen zárva vannak
• a vízpumpa levegôsödése akadályozza vízáramot

 / 
Tartós vízáramlási probléma: ez a felirat 24 órán belül az 
ötödik HFL üzenetet követôen jelenik meg a kijelzôn. Ebben 
az esetben a fûtôelemet kikapcsolja a rendszer, de min-
den más funkció normálisan mûködik tovább. Ellenôrizze 
a medence vízszintjét, és töltse fel, amennyiben szükséges!
Ha a vízszint megfelelô, gyôzôdjön meg róla, hogy a víz-
pumpákat megfelelôen beüzemelték, és valamennyi tolózár 
teljesen nyitva van! Nyomja meg bármelyik gombot az 
újraindításhoz!

A PEREMSzERELT VEzéRLôEgySég üzEnETEI
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A PEREMSzERELT VEzéRLôEgySég üzEnETEI FOLyTATÁS

/ 
Elégtelen vízmennyiség a fûtôkamrában. Ellenôrizze a víz- 
szintet, és töltse fel a medencét, amennyiben szükséges!  
Ha a vízszint megfelelô, gyôzôdjön meg róla, hogy a 
vízpumpákat megfelelôen légtelenítették, és a tolózárak 
teljesen nyitva vannak! Az újraindításhoz a vezérlôegység 
bármely gombját megnyomhatja.

 /  
Elégtelen vízmennyiség a fûtôkamrában. Ez a felirat akkor  
jelenik meg, ha 24 órán belül harmadszor fordult elô  
DR üzenet. Mialatt a DRY üzenet villog a kijelzôn, a medence 
teljesen lezár. Ellenôrizze a medence vízszintjét, és töltse fel, 
amennyiben szükséges! Ha a vízszint megfelelô, gyôzôdjön 
meg a vízpumpák légmentességérôl, illetve arról, hogy a 
tolózárak teljesen nyitva vannak-e! Az újraindításhoz a 
vezérlôegység bármely gombját megnyomhatja.

 / 
Beüzemelési mód. Akkor jelenik meg a kijelzôn, ha a 
medencét elôször csatlakoztatja az áramkörhöz, vagy ha 
áramkimaradás után visszatért az áram. A vízpumpák 
biztonságos beüzemelését teszi lehetôvé. További infor-
mációért lásd még a „HyDROPOOL SEREnITy SOROzAT 
IRÁnyíTóbEREnDEzéSE” c. részt!

--- / --F / --C
Ismeretlen hômérséklet. A vízpumpa 2 percnyi mûködése 
után megjelenik az aktuális vízhômérséklet a kijelzôn.

--- / ----
Amikor a rendszer „ECONOMY” vagy „SLEEP” üzemmódban 
van, nincs kijelezve az aktuális vízhômérséklet. Mindkét 
üzemmódban órákra ki lehet kapcsolva a vízpumpa az egyes 
ciklusok között. Az aktuális hômérséklet megtekintéséhez 
mûködtesse a vízpumpát legalább 2 percig!

 /  / 
Meggátolja a vezérlôegység automatikus mûködését, hogy 
lehetôvé tegye a filter cseréjét. A P1 kivételével bármely 
gomb megnyomásával visszatérhet a normális mûködési 
módhoz.

 / 
Lehetôvé teszi a medence kényelmes leeresztését a P1 víz-
pumpa alacsony fokozatú használatával. A P1 kivételével 
bármely gomb megnyomásával visszatérhet a normális 
mûködési módhoz.

 / 
A rendszer STANDARD (normál) módban üzemel. További 
információért, kérjük, tekintse meg a „HyDROPOOL 
SEREnITy SOROzAT IRÁnyíTóbEREnDEzéSE” c. részt!

 / 
A rendszer ECONOMY (gazdaságos) üzemmódban mûködik. 
További információért, kérjük, tekintse meg a „HyDROPOOL 
SEREnITy SOROzAT IRÁnyíTóbEREnDEzéSE” c. részt!
 

A rendszer STANDARD-IN-ECONOMY (normál/gazdasá-
gos) üzemmódban mûködik. További információért, kér-
jük, tekintse meg a „HyDROPOOL SEREnITy SOROzAT 
IRÁnyíTóbEREnDEzéSE” c. részt!

 / 
A rendszer SLEEP üzemmódban mûködik. További infor-
mációért, kérjük, tekintse meg a „HyDROPOOL SEREnITy 
SOROzAT IRÁnyíTóbEREnDEzéSE” c. részt!

Akkor jelenik meg ez az üzenet, ha a vízhômérséklet 6 és 
20˚C közötti, jelezve, hogy alacsony a vízhômérséklet. Ez 
normális mûködés, nincs szükség javításra.
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A FúVóKÁK éS Egyéb ESzKözöK MûKöDéSE

A VízÁRAMLÁS bEÁLLíTÁSA
A Hydropool masszázsmedencék bizonyos hidroterápiás 
fúvókáin állítható a víz áramlása.

A vízáramlás csökkentése: Fogja meg a fúvóka külsô 
peremét, és fordítsa el negyed fordulattal az óramutató 
járásával megegyezô irányba! Ütközéskor a fúvóka zárva 
van, így a vízáram korlátozott. 

A vízáramlás növelése: A dúsító külsô peremét zárt hely-
zetbôl fordítsa el negyed fordulattal az óramutató járásával 
ellentétes irányba! Ütközéskor a dúsító nyitva van, ekkor a 
vízáram maximális. 
Ne próbálja a dúsítót az ütközôponton túlfordítani, mert 
ezzel kipattinthatja a foglalatból!

A FúVóKÁK ELTÁVOLíTÁSA éS cSERéjE
Felcserélhetôség: A medence fúvókáinak testre szabása 
egy nagyszerû lehetôség az Ön egyedi hidroterápiás igényei-
nek kielégítésére. A megegyezô méretû fúvókák egymással 
felcserélhetôk, például egy hagyományos iker pörgôfúvókát 
kicserélhet egy mini galaxis fúvókára vagy egy erôteljes 
rezonátor fúvókát egy erôteljes örvényfúvókára.

Felcserélhetôség: A medence fúvókáinak testre szabása 
egy nagyszerû lehetôség az Ön egyedi hidroterápiás igé- 
nyeinek kielégítésére. A megegyezô méretû fúvókák egy-
mással felcserélhetôk, például egy lüktetô löketfúvókát 
kicserélhet egy célzott löketfúvókára, egy erôteljes rezoná-
torfúvókát egy erôteljes örvényfúvókára vagy egy erôteljes 
pörgô ikerfúvókára.

A DúSíTó bEÁLLíTÁSA
Az Ön Hydropool medencéjének számos vízfúvókája levegô-
dúsítással mûködik.

A pezsgés csökkentése: Fordítsa el a levegôdúsító karját 
az óramutató járásával megegyezô irányba! Az ütközési 
pontnál teljesen elzáródik a levegô (ez körülbelül a 8 órának 
megfelelô pozícióban történik).

A pezsgés növelése: Fordítsa el a levegôdúsító karját az 
óramutató járásával ellenkezô irányba! Az ütközési pontnál 
teljesen szabadon áramlik a levegô (ez körülbelül a 3 órának 
megfelelô pozícióban történik).

Ha a medencét nem használja, a maximális mûködési 
hatékonyság érdekében teljesen el kell zárni a levegô-
dúsítókat!

Löketfúvóka

Akupresszúrás
viharfúvóka

Lüktetô
löketfúvóka

Multimasszázs
viharfúvóka

Célzott
löketfúvóka

Örvénylô
viharfúvóka

Mini galaxis 
fúvóka

Erôteljes
rezonátorfúvóka

Mini masszázs-
fúvóka

Erôteljes
örvényfúvóka

Mini irányított 
fúvóka

Mini multi-

masszázs fúvóka

Erôteljes pörgô

ikerfúvóka
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VízESéS-SzAbÁLyzó
Egyszerûen fordítsa el a szabályozót az óramutató járásával megegyezô irányba, és a vízáram ereje csökkeni fog! 
Ha az ellenkezô irányba fordítja a szabályozót, a vízáram növekedni fog!

IRÁnyVÁLTó
Amennyiben Hydropool medencéje irányváltó kapcsolóval rendel-
kezik, lehetôsége van arra, hogy a vízáram erejét a „KAPITÁNYI 
ÜLÉS” vagy a „FOTEL” irányába növelje, esetleg a kettôt kombinálja. 
Ehhez egyszerûen fordítsa el a kapcsolót jobbra vagy balra!

FúVóKÁK ELTÁVOLíTÁSA éS VISSzAHELyEzéSE

ELTÁVOLíTÁS:
•  A fúvóka kipattintásához csavarja a fúvókát az óramutató járásá-

val ellentétes irányba, majd húzza ki a foglalatból!

VISSzAHELyEzéS:   
•  Nyomja a fúvókát a foglalatba, amíg az a helyére nem pattan! 

Ezzel biztosítja, hogy a fúvókavég vonalba kerüljön a járat csatla-
kozókarimájával.
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AUDIO- éS MP3-LEjÁTSzóK cSATLAKOzTATó 
PORTjA
AUDIO/MP3-letátszó csatlakoztatása
A csatlakoztató port minden audio-lejátszó eszköz, így az 
MP3-lejátszó csatlakoztatására is alkalmas.

Audio-lejátszó eszközök telepítése:
1  Keresse meg és nyissa fel a csatlakoztató port ajtaját! A 

fogantyút finom mozdulattal húzza felfelé!
2  Mielôtt csatlakoztatná audio-lejátszó készülékét, távolítsa 

el a csatlakozó fedelét! Ha a csatlakozó port használaton 
kívül van, ne felejtse el visszahajtani a fedôt!

3  Helyezze a készüléket a csatlakozó port átalakítójára és 
csatlakoztassa!

4  A vezérlôegység nélküli önálló készülékek esetében - az 
erôsítô áramellátása érdekében – aktiválja a porton belül 
található kapcsolót!

5  Ha használatba vette a csatlakoztató portot, csukja be az 
ajtaját!

AUDIO éS MP3-LETÁTSzó cSATLAKOzTATÁSA
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FIgyELEM!
•  A medence megbízhatósága és élettartama szoros össze-

függésben áll a vízminôség szinten tartására fordított 
figyelemmel!

•  A medence kis mennyiségû vizét könnyen beszennyezheti 
olaj, testápoló krém, vegyszer, de akár az emberi izzadság 
is. Az elektromos vezérlés idô elôtti károsodásának és/
vagy meghibásodásának (korrózió/vízkövesedés) megelô-
zéséhez rendszeres figyelmet kell fordítania arra, hogy 
a medence vize tiszta, biztonságos és kiegyensúlyozott 
legyen! A medence vizének tisztán tartása rendkívül 
fontos! Az elhanyagolt melegvíz a baktériumok gyors 
terjedését eredményezi.

•  A víz ásványianyag-tartalma a párolgással, illetve a tisz-
títószerek és vegyszerek használatával nô. Ha az ásványi-
anyag-, különösen a kálciumtartalom túlságosan meg-
növekszik, az ásványi anyagok szó szerint kicsapódnak a 
vízbôl, és a medence falára, csôrendszerébe, a fúvókákra, 
a szûrôkre, illetve a fûtôelemekre rakódnak.

•  Nagyon fontos a víz pH-értékének gyakori ellenôrzése, és 
megfelelô tartományon belül tartása! Ezzel kapcsolatban 
a további részleteket az „VízMInôSégI öSSzEFOgLALó 
A MEDEncE HASznÁLATÁHOz” címû táblázatból tud-
hatja meg!

•  Hasonlóan fontos, hogy a víz totális alkalitását a megfe-
lelô tartományban tartsa! (Ez nem más, mint a víz ellen-
álló képessége a pH-érték változásával szemben.) Ezzel 
kapcsolatban a további részleteket az „VízMInôSégI 
öSSzEFOgLALó A MEDEncE HASznÁLATÁHOz” címû 
táblázatból tudhatja meg!

•  A karbantartás-szükséglet két, azonos medence esetében 
is jelentôsen eltérhet. A következô tényezôk befolyásolják:

     – Fürdôzôk
     – A használat gyakorisága / fürdôzôk száma
     – A test eltérô kémiai jellemzôi
     – Napfény / árnyék
     – Hômérséklet

Ebbôl kifolyólag rendkívül fontos egy megfelelô vízkarban-
tartási rend kialakítása, illetve a kereskedô által javasolt 
karbantartási eljárások rendszeres elvégzése! 

     Amennyiben nem ügyel a pH és a totális 
alkalitás elôírt szintjének megôrzésére,  
a fûtôtest és más alkatrészek is károsod-
hatnak, az ebbôl fakadó meghibásodások- 
ra a garancia nem terjed ki!  

  TAnÁcSOK A bIzTOnSÁgOS
 VEgySzERALKALMAzÁSHOz

•  Soha ne keverjen össze vegyszereket a medencébe 
öntés elôtt!

• Egyszerre csak egy vegyszert öntsön a medencébe!
• Mindig a vegyszert öntse a vízbe, ne pedig fordítva!
•  Egyes vegyszerek maró hatásúak lehetnek, ezért 

használja ôket óvatosan és tárolja hûvös, fénytôl 
védett helyen!

•  Soha ne dohányozzon vegyszerek közelében, mivel 
többségük gyúlékony!

•  Gondoskodjon a kifolyt vegyszerek azonnali feltakarí-
tásáról!

•  Vész esetére mindig legyen kéznél az a telefonszám, 
amelyen mérgezés esetén segítséget kérhet!

• Tartsa a vegyszereket gyermekektôl elzárt helyen!
•  Vegyszerek alkalmazásakor hordjon védôszemüveget 

és gumikesztyût!

A MEDEncE ELSô FELTöLTéSE
1  Bizonyosodjon meg róla, hogy a medence vize keringés-

ben van!
2  Töltsön a vízbe valamilyen (rozsda- és vízkôszabályzó) 

fémion kötésére alkalmas szert! Hagyja, hogy a víz egy 
órán át keringjen, mielôtt bármilyen más szert adna a 
medence vizéhez!

3 Töltsön a vízbe „sokkolót”/oxidáló anyagot!
4  Tegyen fertôtlenítô tablettát (klór vagy bróm) az adagolóba!
•  Opcionális beépített vegyszeradagoló: (mely a szûrôtar-

tály kosarába építve található): a kosár eltávolításának  
és visszahelyezésének részleteiért olvassa el a „SzûRô-
PATROn” c. fejezetet! Miután eltávolította a szkimmer 
kosarat, talál egy, az aljából kiinduló kb. 20 cm-es csövet. 
Tekerje ki a csô végén található szabályozó kupakot, és 
helyezzen el benne 5 vagy 6 tablettát! Ne töltse túl az 
adagolót, mert az befolyásolhatja a megfelelô mûkö-
dést! Kezdetben állítsa a szabályozót 5-ös fokozatra, 
és hagyja, hogy a víz 3-4 óráig keringjen a vízértékek 

ellenôrzése elôtt. Szükség szerint 
állítsa a szabályozót magasabb vagy 
alacsonyabb fokozatra!
•  Lebegô adagoló: A fentiek szerint 

töltsön be 6-7 tablettát, kezdet-
ben állítsa a szabályozót 5-ös fo- 
kozatra, és hagyja, hogy a víz 3-4  
óráig keringjen a vízminôség elle- 
nôrzése elôtt! A tabletták a me- 
dence használatától és a szabá-
lyozó beállításától függôen 10-14 
nap alatt lassan feloldódnak.

5   Ellenôrizze a pH értéket és a totá-
lis alkalitást, majd cselekedjen az 
eredménynek megfelelôen!

VízHÁzTARTÁSI EgyEnSúLy – ÁLTALÁnOS ÁTTEKInTéS
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1  KLóR – Oxidáló és fertôtlenítô vegyszer, granulátum vagy tabletta formájában. Nagyon hatásos és gyors. A klór-
maradvány javasolt szintje: 1,0–3,0 ppm.

2  KLóRAMInOK – A klór és a vízben lévô nitrogén, illetve ammónia találkozásakor keletkezô vegyület. Elhanyagolt 
vízháztartásnál szem- és bôrirritációt okoz, jelenlétérôl erôs klórszag árulkodik.

3  EgyKOMPOnEnSû bRóM – Egy másik típusú oxidáló és fertôtlenítô vegyszer, mely a vegyszeradagoló segítségével 
kerül a medence vizébe. Granulátum vagy tabletta formájában kapható. A brómmaradék javasolt szintje: 2,0–4,0 ppm.

4  KéTKOMPOnEnSû bRóM – Folyadék vagy por formájában hetente, kézzel adagolandó. Granulátum formájában 
naponta, illetve a medence használatával arányosan adagolandó.

5  bRóMAMInOK – Akkor keletkeznek, amikor a bróm elpusztítja a nitrogént hordozó vegyületeket. A klóraminokkal 
szemben a brómaminok nem okoznak szemirritációt, de elhanyagolt vízháztartásnál kellemetlen szagot eredményeznek.

6  SOKKOLÁS – Oxidálószer hozzáadásával semlegesítjük a medence vizének ammónia-, nitrogén- és szervesanyag-
tartalmát (klóraminok és brómaminok segítségével).

7  pH – Egy logaritmikus érték, mely a hidrogénion-koncentráció által egy anyag (esetünkben a medence vizének) 
savasságát vagy lúgosságát fejezi ki. A pH-értéket egy 0–14-ig terjedô skálán lehet kifejezni, ahol a 0 a legsavasabb, az 
1–7-ig terjedô tartomány savas, a 7 semleges, a 7–14-ig terjedô tartomány lúgos, a 14 pedig a leglúgosabb. A medence 
vizének ideális pH-tartománya 7,4–7,6 között van.

8 pH-nöVELô – Növeli a víz pH-értékét.
9 pH-cSöKKEnTô – Csökkenti a víz pH-értékét.
10  TOTÁLIS ALKALITÁS (TA) – A medence vizében található karbonát, bikarbonát és hidroxid összetevôk mennyisége, 

amely meghatározza, hogy a medence vize milyen mértékben tud ellenállni a pH-érték változásának. Tompítóképes-
ségként is ismert.

11 ALKALITÁSFOKOzó – Növeli az alkalitást.
12  KALcIUMKEMénySég – A kalcium részaránya a totális alkalitásban, amely a teljes keménység 70–75%-át teszi ki. A 

kalcium koncentrációja meghatározza a víz keménységét. Ha a koncentráció alacsony, a víz lágy, ha magas, akkor kemény.
13 KALcIUMnöVELô – Növeli a kalcium szintet.
14  OLDOTT SzILÁRDAnyAg-TARTALOM (TDS) – A medence vízében feloldott összes anyag (kalcium, karbonátok, bikar-

bonátok, magnézium, fémes összetevôk) mennyisége.
15  FéMIOnKöTôK (ROzSDA- éS VízKôSzAbÁLyzóK) – Meggátolja, hogy az oldott fémek a medence falában és a köz-

ponti egység alkatrészeiben kárt tegyenek.
16  HAbzÁSgÁTLó – Eltávolítja a vízfelszínen képzôdô habot. Ez azonban csak átmenetileg orvosolja a problémát, ugyanis 

a túlzott habosodás a nem megfelelô karbantartás következtében fellépô vízminôségromlás jele (a habosodó vízre jel-
lemzô a nagy mennyiségû szerves üledék jelenléte és a magas pH-érték).

17 FILTERTISzTíTó – Zsírtalanítja és tisztítja a szûrôbetétet. 
18  ózOngEnERÁTOR – Ózont (három oxigénatomból álló gázmolekulát) generál, mely a medencevíz szennyezôdéseinek 

oxidálására szolgál.
19  TESzTER – Bizonyos kémiai üledékek, illetve a vízkarbantartás szükségleteinek kimutatására szolgál. Alkalmazható 

lakmuszpapír, illetve folyadékcsepp formában.
20  PPM – A „parts per million” (milliónkénti részecskeszám) rövidítése, amely a kémiai mérésben a részecskék súly 

szerinti arányát mutatja egymillió vízrészecskére vetítve.

gyAKRAn HASznÁLT VízKARbAnTARTÁSI KIFEjEzéSEK

VízMInôSégI öSSzEFOgLALó A MEDEncE HASznÁLATÁHOz*
 VEGYSZER (ppm)  MIN IDEÁLIS  MAX
 Klór  1.0 3.0 - 5.0  10.0 
 Bróm  2.0 3.0 - 5.0  10.0

 VEGYÜLET
 PH  7.2 7.4 - 7.6  7.8
 Totális Alkalitás (TA)  80 80 - 120  180 
     
 Oldott szilárdanyag-tartalom (TDS)  300 1000 - 2000  3000
 Kálciumkeménység  150  200 - 400  500 - 1000

*A National Spa & Pool Institute (Észak-Amerika) ajánlásával lakossági- és masszázsmedencékhez.
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HIbAjELEnSég LEHETSégES OK MEgOLDÁS

zavaros víz A mikroszkopikus részecskék túl 
kicsik, hogy a szûrôn fennakadjanak

Ellenôrizze és állítsa be a vízháztartás különbözô 
elemeinek szintjét! Adjon a medence vizéhez pely-
hesítôt*, amely összekapcsolja az apró részecskéket, 
annak érdekében, hogy kiszûrhetôek legyenek.

Magas totális alkalitás Ellenôrizze ezeket az értékeket, majd állítsa be a java-
solt szintre!Magas pH-érték

Túl kemény víz

vízkô
(fehéres, szürkés 
lerakódás)

Túl kemény víz Ellenôrizze a víz keménységét, és alkalmazzon meg-
kötést segítô vegyszert*, vagy eressze le a medence 
vizének egy részét, majd töltse fel újra!

bôr- vagy szem-
irritáció

Nem megfelelô pH és/vagy totális 
alkalitás

Ellenôrizze a víz minôségét, majd állítsa be a javasolt 
szinteket!

habzás vízbe került testápolók 
vagy kozmetikumok

Ha a vízszint nem hagy nyomot a medence falán, 
próbáljon habzásgátlót* alkalmazni, hogy kioldja a 
szennyezôdéseket! Ezután használjon tisztítószert*, 
hogy a szennyezôdések könnyebben kiszûrhetôek 
legyenek! Amennyiben a víz szintje nyomot hagyott a 
medence falán, szükség lehet a medence leeresztésére 
és kitakarítására. A szûrôpatront mindkét esetben 
alaposan le kell mosni, és egy éjszakára fehérítôbe 
áztatni. A hasonló problémák egy olajat megkötô 
szivacslabda* használatával elkerülhetôek.

Fürdôruhában maradt mosószer Megelôzhetô, ha mosógépén extra öblítést végez, 
vagy kézzel alaposan újraöblíti a fürdôruhát.

Nagy mennyiségû, szerves eredetû
szennyezôdés

Egyes szerves anyagok a szûrôn feltöredezve átjut-
hatnak. A problémát megoldja, ha a szennyezôdések 
kioldására rendszeresen habzásgátlót* használ. Ezu-
tán alkalmazzon tisztítószert*, hogy a szennyezôdések 
könnyebben kiszûrhetôek legyenek, majd alaposan 
tisztítsa ki a szûrôpatront! Ha a habzás túl intenzív, 
szükség lehet a medence vizének leeresztésére.

Lágy víz Ellenôrizze a víz keménységét, és ha szükséges, növelje 
kálcium-kloriddal*!

korrózió,
karcosodás

Lágy víz és/vagy alacsony totális 
alkalitás

Ellenôrizze a víz keménységét, és ha szükséges, növelje 
kálcium-kloriddal*!

elszíntelenedett víz 
(tiszta helyett 
zavaros)

Fémek jelenléte a vízben (vas, réz stb.) Kezelje a vizet kelátképzôvel*, vagy megkötést segítô 
vegyszerrel*!

ingadozó pH-érték Alacsony a totális alkalitás szintje Ellenôrizze a víz totális alkalitását, és szükség esetén 
növelje szódabikarbónával!

A pH-érték 
nem reagál 
a beavatkozásra

Magas a totális alkalitás szintje Ellenôrizze a víz totális alkalitását, és szükség esetén 
csökkentse szódabiszulfáttal* vagy sósavval*!

* A javasolt termékekrôl érdeklôdjön a Hydropool-nál!

VízHÁzTARTÁSI HIbAELHÁRíTÁS
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REnDSzERES VízKARbAnTARTÁSI ELjÁRÁSOK

 VEgyE FIgyELEMbE  
 A VEgySzEREK HASznÁLATI

 úTMUTATójÁT!

nAPOnTA
1  Ellenôrizze a vizet, és ha szükséges, töltsön a vízbe 

„sokkolót”/oxidáló anyagot!
2  Bizonyosodjon meg róla, hogy a vízszint megfelelô!
3  Ellenôrizze a pH-értéket és a totális alkalitást, majd 

cselekedjen az eredménynek megfelelôen!

HETEnTE
1 Töltse után a vegyszeradagolót!
2  Töltsön a vízbe valamilyen (rozsda- és vízkôszabályzó) 

fémion kötésére alkalmas szert!
3  Vegye ki, és egy kerti locsolócsô vízsugarával tisztítsa le, 

majd helyezze vissza a szûrôpatront! (Lásd a „SzûRô-
PATROn” c. fejezetet!)

4  Vegye ki, és tisztítsa meg a szûrôkosarat! (Lásd a „SzûRô-
KOSÁR TISzTíTÁSA” c. fejezetet!)

5 Töltsön a vízbe „sokkolót”/oxidáló anyagot!
6  Vizsgálja meg a csövek csatlakozásait, hogy lássa, nem 

szivárog-e víz a tömítôgyûrûknél! Szükség esetén húzza 
meg a csôkötéseket!

HAVOnTA
1  Áztassa a szûrôpatront szûrôpatron-tisztító folyadékba. 

Öblítse le gondosan, majd ha mód van rá, hagyja megszá-
radni visszaszerelés elôtt! Javasoljuk, hogy szerezzen be 
egy másik szûrôt is, hogy felváltva tudja használni azokat!

nEgyEDéVEnTE
1  Legalább negyedévente eressze le medencéjét, és kife-

jezetten akril felületek tisztítására szolgáló, karcmentes  
szerrel tisztítsa meg az akrilfelületet! (Lásd a „MEDEncE 
VIzénEK cSERéjE” és a „MEDEncE LEERESzTéSE” c. 
bekezdéseket!)

A SzûRôKOSÁR TISzTíTÁSA
1  Kapcsolja be a „KÉSZENLÉTI/LEERESZTÉSI” üzemmódot.
2  Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva húzza 

ki a helyérôl a szûrôkosarat!
3  Távolítsa el a szennyezôdéseket a kosárból! (Figyelem! 

Még véletlenül se ütögesse a kosarat más tárgyhoz az 
üledék fellazításának céljából, mert a kosár megsérülhet!)

4  Az óramutató járásával megegyezô irányba forgatva 
helyezze vissza a kosarat a szûrônyíláson keresztül!

5   Kapcsolja ki a „KÉSZENLÉTI” üzemmódot, és amint a víz-
pumpa mûködni kezd, bizonyosodjon meg róla, hogy a víz 
szabadon áramlik!
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SzûRôPATROn
A patront az igénybevételtôl függôen 1-2 hetente kell 
tisztítani. A következô jelek utalnak arra, hogy a patront ki 
kell tisztítani:
• a fúvókák gyengébb teljesítménye
• zavaros, szürkés víz
• zörgô hang a szûrôbôl vagy a vízpumpából
• a fûtôszál nem mûködik

ELTÁVOLíTÁS
1 Kapcsolja be a „KÉSZENLÉTI” üzemmódot!
2  Az óramutató járásával megegyezô irányba forgatva és 

emelve távolítsa el a szûrôkosarat!
3  A szûrôegységet egyenesen emelve vegye ki a házából!
 
TISzTíTÁS
4   Kerti locsolócsô és porlasztófej segítségével mossa le a 

szûrôt, ügyelve arra, hogy minden redôre kitérjen! 
5   A felgyülemlett testápoló krém és olaj eltávolítása érde-

kében a patront áztassa meleg vízbe és szûrôtisztító 
folyadékba/emulgeálószerbe  (a Hydropool kereskedônél 
beszerezhetô)!

6   Tisztítótartály a Hydropool kereskedônél beszerezhetô!
7   Alaposan öblítse le a szûrôt, majd szárítsa meg a vissza-

helyezés elôtt!
8  Javasoljuk, hogy szerezzen be egy tartalék szûrôpatront, 

mely mindig használatra kész és tiszta.  
9  Miután az alkatrész megszáradt, szükség esetén egy 

ecsettel óvatosan tisztítsa ki a redôk között megmaradt 
koszdarabkákat!

 A patron tisztításához ne használjon 
  drótkefét vagy más eszközt! 
  Ne tegye mosogató- vagy mosógépbe!

 

VISSzAILLESzTéS
10 Helyezze vissza a patront a tartályba!
11   Az óramutató járásával megegyezô irányba forgatva 

helyezze vissza a szûrôkosarat a szûrônyíláson keresztül!
12  Kapcsolja ki a „KÉSZENLÉTI” üzemmódot!

A MEDEncE VIzénEK cSERéjE
A medence vizét – annak méretétôl és kihasználtságától 
függôen – 8-12 hetente javasolt leereszteni. Ha a medencét 
naponta használják, vagy egyszerre több fürdôzô veszi  
igénybe, javasolt a gyakoribb vízcsere. A két vízcsere közti 
idô meghatározásának egyik módszere, hogy a medence 
vizének literben kifejezett mennyiségét elosztja 13,5-tel, 
majd a naponta fürdôzôk átlagos számával.

   Képlet    (________ ÷ 13.5 ) ÷ (__________) = (__________) A víz mennyisége A fürdôzôk A vízcserék
 literben napi száma között eltelt
   napok

 

PéLDA: 
1000 liter elosztva 13,5-tel, majd 2-vel = 37 nap

Amikor már túl nagy a vízben oldott szárazanyag-tartalom, 
a medence vizét le kell cserélni. Ezt jelzi a víz homályos vagy 
szürke színe is. 

VízLÁgyíTóK
Lehetôleg ne vízlágyítóból töltse fel a medencét, mert ezzel 
könnyen felboríthatja a víz kémiai egyensúlyát, és megne-
hezíti annak beállítását, szinten tartását! Ha olyan helyen 
lakik, ahol a víz keményebb vagy lágyabb az átlagosnál, 
fordítson fokozott figyelmet a kálciumkeménység szintjére! 
A medence vizét késôbb már lágyított vízzel is után lehet 
tölteni.

SKIMMER úSzó

SKIMMER KOSÁR

SzûRôPATROn

FILTERHÁz

VISSzAcSAPó SzELEP
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A MEDEncE FELTöLTéSE ELôTT MInDEn 
ALKALOMMAL
1  Ellenôrizze, hogy a leeresztô csap el van-e zárva! Ütközésig 

tekerje, az óramutató járásával megegyezô irányba!
2  Ellenôrizze, hogy a biztonsági pöcök a helyén van-e!
3   Ha a gépészeti ajtó és ezáltal a leeresztô szelep fal-

lal szemben helyezkedik el, hagyjon elég helyet a kettô 
között egy kerti locsolócsô csatlakoztatására!

A MEDEncE LEERESzTéSE
1   kapcsolja ki a medencét! Kapcsolja ki a medencét a 

vezérlôpanelen, és kapcsolja le a fôkapcsoló(ka)t az élet-
védelmi relén vagy a biztosítéktáblán!

2   keresse meg a leeresztô csonkot! A medence leeresztô 
csonkját a medence burkolatán belül, a szerviznyílás ajtaja 
mögött találja. Körmedence esetén a leeresztô csonk a 
medence talapzatán elhelyezett leeresztô tálcában talál-
ható.

3    távolítsa el a leeresztô csonk biztonsági kupakját! A 
kupakot ôrizze meg, majd készítsen elô egy hagyományos, 
kerti locsolócsövet!

4    csatlakoztassa a locsolócsövet a leeresztô csonkra, és 
kezdje el leengedni a vizet! A víz leeresztésének meg-
kezdéséhez forgassa ütközésig a csövet az óramutató 
járásával ellentétes irányba, majd húzza meg maga felé! 
A víz leeresztésének megállításához ismételje meg a 
mûveletet az ellentétes irányba: tolja vissza a leeresztô 
csövet, és forgassa ütközésig, az óramutató járásával 
megegyezô irányba!

Az AKRILFELüLET TISzTíTÁSA
Az akrilfelület puha ronggyal, és a Hydropool kereskedônél 
beszerezhetô akril tisztítószerrel ápolható, fényezhetô. 

 FOnTOS! Ne használjon egyéb tisztító-
szereket! A vegyszermaradványok károsan  
befolyásolhatják a víz kémiai összetételét, 
amely nehezen kezelhetô, rossz vízminô- 
séget eredményezhet! Ne használjon olyan    
szert, amely karcol, mert tönkreteszi az    

                     akrilfelületet!

bIzTOnSÁgI TERMOTETô
A medence lefedetlen állapotában a vízfelszínen keresztül 
a hô 90%-a elvész. A párolgás megváltoztatja a víz kémiai 
egyensúlyát, és zárt helyen növeli a levegô páratartalmát. 
A Hydropool biztonsági termotetôt hôtakarékossági és esz-
tétikai céllal fejlesztették ki. A könnyebb kezelés érdekében 
középen rögzítették. A cipzáras huzat lehetôvé teszi az 
esetlegesen károsodott (7,5–10 cm-s méretû, vékonyodó) 
habbetétek cseréjét. A biztonsági termotetô „szoknyája” 
szorosan illeszkedik a medence pereméhez. A tetô fogantyúi 
úgy kerültek elhelyezésre, hogy akár egy személy is könnye-
dén mozgathassa azt. A burkolathoz vagy „szoknyához” 
kapcsolódó zár megakadályozza, hogy kisgyermekek vagy 
állatok másszanak a medence vizébe. Sose húzza a tetôt a 
medencén vagy a burkolaton! Elôször hajtsa vissza, majd a 
fogantyúk segítségével emelje fel a tetôt! Még véletlenül se 
álljon rá a tetôre, mert a vékonyodó habbetétek megsérül-
hetnek, ez pedig a víz felszívásához vezet!

SOHA nE TÁMASzKODjOn VAgy ÁLLjOn RÁ 
A TETôRE!
A tetôt évente legalább kétszer tisztítsa meg mûanyag 
hidratáló- és védôszer segítségével!
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FEDETT MEDEncéK, KISHÁzAK
Amennyiben tetôt építene medencéje fölé, kérjük, errôl tájékoztassa a Hydropool szakembereit! Ez esetben ugyanis elkép-
zelhetô, hogy erôsebb alapozásra lesz szükség, vagy a tetôt készítô szakembernek kell majd további alapozási munkála-
tokat végeznie!

A MEDEncE FAbURKOLATÁnAK VéDôKEzELéSE

A Hydropool medencék burkolata kaliforniai cédrusból 
készült, és gyárilag pácolt. Pácolás után a cédrus ellenáll 
az idôjárás viszontagságainak, és megfelelô karbantartás 
esetén évekig megôrzi szépségét. Javasoljuk, hogy lássa el 
a fafelületeket egy áttetszô védôbevonattal, mely egyben 
az évgyûrûk szépségét is kiemeli. Használjon Sikkens Cetol 

01-077-es vagy ehhez hasonló poliuretán, UV-szûrôs, vízle-
pergetô pácot, mely megóvja az évgyûrûket, és egy tartós, 
vízlepergetô, lélegzô védôréteget képez a fafelületen. A fent 
említett termékeket a Hydropoolnál, vagy a közeli festék-
boltban, barkácsáruházban is beszerezheti.

SzÁRnyAS cSAVAROK A FAbURKOLAT AjTAjÁHOz

A Hydropool fapaneleihez biztosított, kiváló minôségû 
szárnyas zárócsavarok nemcsak a fedôpanelek stabilitását 
biztosítják, hanem levételkor fogantyúként is szolgálnak. 
Ezáltal nô az elem élettartama. Javasoljuk, hogy évente 
egyszer kenje be a zárócsavarokat szilikon-alapú kenô-
anyaggal.

jAVASOLT TERMéK: Super-Lube szilikon-alapú kenôanyag, 
vagy ennek megfelelô tulajdonságú szer. (Nagyobb keres-
kedôknél beszerezhetô.)

 FIgyELEM: Ne használjon olaj-alapú kenô-
 anyagot, mivel az a zár korai elhasználó-
 dását okozhatja!

KEnôAnyAg HELyE
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Abban az esetben, ha medencéjét nem kívánja egész évben 
használni, nagyon fontos, hogy megóvja a fagytól, azaz 
megfelelôen téliesítse azt! Ezt a munkát a Hydropool szer-
vizszakemberére is bízhatja, de ha a saját kezû téliesítés 
mellett dönt, kérjük, kövesse az alábbi útmutatást:
 
•  Teljesen eressze le a medence vizét! (Lásd „A MEDEncE 

LEERESzTéSE” c. bekezdést!)
•  Vegye ki és tisztítsa meg a szûrôpatront! (Lásd a 

„SzûRôPATROn” c. bekezdést!)
•  Egy takarítógép (vizes porszívó) segítségével szívja ki a 

maradék vizet a fúvókák nyílásaiból, a szûrôpatron tartá-
lyából és a medence alján lévô leeresztônyílásból!

•  Töltsön folyékony, biológiailag lebomló fagyálló folya-
dékot oda, ahová szükséges: például a vízpumpa víz 
felôli végéhez, a fúvókák csöveibe, a filterházba és a leve- 
gôfúvókák csöveibe! Ne használjon gépkocsiba való 
fagyálló folyadékot!

•  FOnTOS: a biológiailag lebomló fagyálló folyadék víz-
zel történô hígítása csökkenti a szer fagyálló képes-
ségét! ezért igen fontos, hogy a medence csôrendsze-
rébôl minden vizet eltávolítson, mielôtt betöltené a 
fagyálló folyadékot!

•  Öntsön folyékony fagyálló folyadékot a medence alján 
található leeresztô nyílásba/a vízpumpa nyílásaiba! Ezzel 
megakadályozhatja, hogy a dupla fal közé szorult víz 
megfagyjon, és kárt tegyen a medence szerkezetében!

•  A fagyálló keringetése érdekében egy pár másodpercre 
kapcsolja be a vízpumpát! 

•  Csavarjon le és válasszon le minden illesztéket a központi 
egységrôl! Távolítson el minden vízpumpa homlokfalán 
lévô legalsó fagydugót.

•  A kiálló csatlakozókra húzzon nejlonzacskót, majd rögzítse  
ragasztószalaggal!

•  Lehetôség szerint szerelje ki és tárolja száraz, fûtött 
helyen a központi egységet!

•  Helyezze fel a biztonsági termotetôt, és borítsa vízhatlan  
vászonnal a medence egészét, hogy meggátolja a burkolat 
és a tetô idô elôtti elöregedését!

•  A tetô károsodásának elkerülése érdekében rendszeresen 
takarítsa le a medencére hullott havat!

•  Feltételezzük, hogy a medencét megfelelôen üzemelték 
be, és egy megerôsített betonalapzaton helyezték el, 
amely megakadályozza a medence – talajvíz hidrosztati-
kai nyomásából adódó – függôleges irányú elmozdulását. 

 Ha a medence téliesítését illetôen 
 bizonytalan, kérjük, lépjen kapcsolatba 
 a Hydropool ügyfélszolgálatával! 
 Elôvigyázatosságból célszerû, 
 ha az elsô évben szakember végzi 
 a téliesítést. A fagyásból eredô károkra 
 ugyanis nem terjed ki a garancia!

A HyDROPOOL MEDEncE TéLIESíTéSE

TéLI LEERESzTôSzELEPEK
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ELEKTROMOS / MEcHAnIKUS

jELEnSég LEHETSégES OK(OK) SzüKSégES bEAVATKOzÁS(OK)

nincs áram – A biztosíték, vagy a kapcsolótáblán – Ellenôrizze a kapcsolótáblát! 
      a megszakító lekapcsolt  Ha még mindig nincs áram,   
  – Helytelen bekötés  hívja a Hydropool ügyfélszolgálatát, 
  – Kiment a biztosíték a központi egységben vagy egy képzett villanyszerelôt!
  –  Az ÉV relé lekapcsolt

éV relé lekapcsolt – Zárlat a rendszerben – Hívja a Hydropool ügyfélszolgálatát, 
  – Hibás az ÉV relé       vagy egy képzett villanyszerelôt!

nincs vízáramlás – A vízpumpa nem lett telítve (légzár) – Lásd a „VízPUMPA bEüzEMELéSE” c. fejezet!  
  – A zárszelepek zárva vannak – Nyissa ki a zárszelepeket!
  – Alacsony a vízszint – Töltse fel a medencét!
  – A szûrôkosár eldugult/zárva van – Lásd a „SzûRôKOSÁR TISzTíTÁSA” c. fejezetet! 

Fúvóka szabálytalan – Alacsony a vízszint – Töltse fel vízzel a kívánatos szintig!
mûködése – Elzáródás történt a csövekben – Ellenôrizze a szelepeket és/vagy a szûrôt!
  – A tolózárak részben vagy teljesen – Teljesen húzza fel a szelep nyitókarját! 
   zárva vannak

nincs fûtés – A szûrôpatron tisztításra szorul – Tisztítsa meg a szûrôpatront, és helyezze vissza!
vagy hibás fûtés – Elzáródás történt a vízcsövekben – Hívja a Hydropool ügyfélszolgálatát!
  – A vízpumpa/visszatérô szelepek – Ellenôrizze a szelepek állapotát! Nyissa ki azokat! 
   részben zárva vannak
  – Alacsony a vízszint – Töltse fel a medencét!
  – Hibás az érzékelô – Hívja a Hydropool ügyfélszolgálatát!

zajos motor – Károsodtak vagy elöregedtek  – Hívja a Hydropool ügyfélszolgálatát, vagy egy 
   a csapágyak  képzett szakembert!
  – Alacsony a feszültség – Hívjon képzett villanyszerelôt!
  – Alacsony a vízszint – Töltse fel a medencét!
  – Befagyott a pumpa – Olvassza ki a pumpát!

Az irányítóegység – Hibás a csatlakozás – Hívja a Hydropool ügyfélszolgálatát!
kijelzôje nem mûködik – Áramszünet lépett fel – Kapcsolja vissza az ÉV relét!

Hibás/villogó – A vízhômérséklet meghaladta – Csökkentse a szûrési idôtartamot, és/vagy
hômérsékletkijelzés  a beállított értéket  töltsön hideg vizet a medencébe! 
     Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen  
     kapcsolatba a Hydropool ügyfélszolgálatával!

ÁLTALÁnOS HIbAELHÁRíTÁS
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ÁLTALÁnOS HIbAELHÁRíTÁS FOLyTATÁS

MIT TEgyünK, HA...

…A FESzüLTSég IngADOzIK  
(KIMARAD Az ÁRAM)?
Otthonának áramellátása többnyire egyenletes. Azonban, 
ha a helyi energiaigény magas, elôfordulhat, hogy az 
otthonába érkezô elektromos feszültség jelentôsen esik 
vagy ingadozik. Ezt az állapotot hívják feszültségingadozás-
nak. Noha a rendszer rendelkezik ilyen esetekre beépített 
biztosítékokkal, a feszültség néha olyan mértékben is csök-
kenhet (akárcsak egy másodperc erejéig), hogy a rendszer 
„szellemüzeneteket” jelenít meg. Amennyiben a perem-
szerelt irányítóberendezés minden nyilvánvaló ok nélkül 
jelenít meg üzeneteket, vagy csak üzenetrészleteket ír ki, 
próbálja meg helyreállítani a rendszert a medence ki- és 
bekapcsolásával! A ki- és bekapcsolás között várjon néhány 
percet! Ha ez nem állítja helyre a rendszert, lépjen kapcso-
latba helyi Hydropool-kereskedôjével, vagy egy szerelôvel!

HIDEg IDôjÁRÁS OKOzTA 
HIbAjELEnSégEK
Amennyiben az irányítóberendezés nem mûködik megfele-
lôen, vagy a vízpumpa bármilyen oknál fogva nem keringeti 
a vizet, helyezzen egy alacsony teljesítményû légfûtôt a 
központi egységhez, a burkolat alá! Ezzel megelôzheti a 
fagykárt, amíg sikerül idôpontot egyeztetnie a szerelôkkel.

jEgyzETEK:

Elektromos hôsugárzó elhelyezésekor és beüze-
melésekor mindig kövesse a gyártó utasításait! 
A hôsugárzót – bekapcsolt állapotában – ne 
hagyja felügyelet nélkül, és ügyeljen arra, hogy 
ne legyen a közelben gyúlékony anyag!
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jEgyzETEK:
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jEgyzETEK:
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jEgyzETEK:



Hydropool Hungaria Kft.
tel.: +36 30 645 7001

email: info@hydropool.hu
www.hydropool.hu
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