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Tisztelt Vásárlónk!

Minden kollégánk nevében 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 medencék használata több szempontból is egészséges, ráadásul 
otthonának értéket is jelentôsen növeli.

Kérjük, még a feltöltés és az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás elôtt szánjon idôt 
az útmutatóban szereplô biztonsági, beüzemelési és használati utasítások tanulmányozására!

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

Cégünk 1985-ben készítette el elsô medencéjét. A 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 biztonsági és karbantartási sajátosságaival, egyben  
választásának helyességerôl is megbizonyosodik.

Örömteli fürdôzést kívánunk!

  David Jackson     Veszprémi Balázs
  elnök      kereskedelmi vezetô
  Hydropool Inc.     Hydropool Hungaria
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FONTOS EGÉSZSÉGüGYi FiGYElMEZTETÉSEk!
GONDOSAN ÔRiZZE MEG EZT A HASZNÁlATi úTMuTATóT!

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 hasz-
nálata közben fejfájást, szédülést vagy émelygést érez, kérjük, azonnal szálljon ki a vízbôl, és hagyja a testét lehûlni!

                 FiGYElMEZTETÉS!
  

  1.  Gyerekek ne használják a medencét felnôttek gondos felügyelete nélkül!

  2.    Ne használja a medencét, amíg a testrészek és a haj beszívását megakadályozó védôalkatrészek nincsenek felszerelve!

  3.    Gyógykezelés alatt álló és kedvezôtlen egészségi múltú személyek kérjék orvos tanácsát a medence használatbavétele elôtt!

  4.  Fertôzô betegek ne használják a medencét!

  5.  Legyen elôvigyázatos a be- és kiszállásnál!

  6.    Az eszméletvesztés és esetleges fulladás veszélye végett ne használjon kábítószert és ne igyon alkoholt fürdôzés elôtt és közben!

  7.  Terhes, vagy esetleg terhes nôk a medence használata elôtt kérjék orvos tanácsát!

  8.  A fürdôzés 38°C-nál melegebb vízben káros lehet az egészségre!

  9.  Mielôtt beszállna medencéjébe, mindig mérje meg a víz hômérsékletét egy pontos hômérôvel!

10.  Ne használja a medencét közvetlenül kimerítô tevékenység után!

11.  A hosszas fürdôzés káros lehet az egészségre!

12.    Ne használjon, vagy engedélyezzen elektromos berendezéseket (mint lámpa, telefon, rádió, televízió) a medence 1,5 méteres 
körzetében!

13.  Gyermekek ne használják a medencét, ha a vízhômérséklet meghaladja a 37°C-ot!

14.  Ne engedje, hogy a gyermek víz alá merítse a fejét!

15.  Soha ne mûködtesse a vízpumpát magas fokozaton zárt szívó- és nyomócsô tolózárakkal!

16.  Ha a medence használaton kívül van, a biztonsági termotetô mindig legyen felszerelve és lezárva!

17.  Ellenôrizze havonta az életvédelmi relét, mely zárlat esetén megszakítja az áramkört!

18.  Függessze ki a Mentôk, a Tûzoltóság és a Rendôrség sürgôsségi hívószámát a legközelebbi telefonkészüléknél!

19.  A sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

	 •		A	víz	hômérséklete	a	medencében	soha	nem	haladhatja	meg	a	40°C-ot.	A	38°C	és	40°C	közötti	vízhômérséklet	biztonságos-
nak tekinthetô az egészséges felnôtt számára! Gyerekek számára, illetve ha a medencehasználat meghaladja a 10 percet, 
alacsonyabb vízhômérséklet javasolt!

	 •		Mivel	a	magas	vízhômérséklet	a	terhesség	elsô	hónapjaiban	könnyen	végzetes	következményekkel	járhat,	a	terhes,	vagy	
esetleg terhes nôk tartsák a víz hômérsékletét 38°C alatt!

	 •		A	medencébe	történô	belépés	elôtt	a	felhasználó	mindenképpen	mérje	meg	a	víz	hômérsékletét,	mert	a	vízhômérsékletet	
szabályzó berendezések tûrése változó!

	 •		Az	eszméletvesztés	és	esetleges	fulladás	elkerülése	végett	ne	használjon	kábítószert	és	ne	igyon	alkoholt,	illetve	ne	vegyen	
be gyógyszert fürdôzés elôtt és közben!

	 •		Túlsúlyos,	szívproblémákkal	küzdô,	alacsony	vagy	magas	vérnyomással	élô,	keringési	problémás	vagy	cukorbeteg	személyek	
kérjék ki orvosuk tanácsát a medence használata elôtt!

	 •		Gyógyszert	szedô	személyek	kérjék	ki	orvosuk	tanácsát	a	medence	használata	elôtt,	mert	néhány	gyógyszer	álmosságot	
okozhat, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a pulzusszámot, a vérnyomást és a keringést.
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                      FiGYElEM!

 TARTSA FENN A Víz KÉMIAI EGyENSúLyÁT A GyÁRTó uTASíTÁSAI SzERINT!

                      VESZÉlY!

1.   FullADÁSVESZÉlY! GyERMEKEK FELÜGyELET NÉLKÜLI HOzzÁFÉRÉSE ELKERÜLÉSE VÉGETT ELENGEDHETET- 
LEN A RENDKíVÜLI óVATOSSÁG. BALESETEK ELKERÜLÉSE VÉGETT BIzTOSíTSA úGy A MEDENCÉT, HOGy AzT GyER-
MEKEK CSAK GONDOS ÉS FOLyAMATOS FELÜGyELET MELLETT HASzNÁLHASSÁK!

2.   SÉRülÉSVESZÉlY! A MEDENCE SzíVóFEJ TAKARó ELEMEI A VízPuMPA VízHOzAMÁNAK MEGFELELÔEK; A Víz-
PuMPA ÉS SzíVóFEJEK ESETLEGES CSERÉJÉT ELKERÜLENDÔ, GyÔzÔDJÖN MEG RóLA, HOGy A VízÁRAMLÁS 
MEGFELELÔ! SOHA NE MÛKÖDTESSE A MEDENCÉT TÖRÖTT VAGy HIÁNyzó SzíVóFEJEKKEL! SOHA NE CSERÉLJE 
LE A SzíVóFEJET Az EREDETIN JELzETTNÉL ALACSONyABB ÁRAMLÁSI ÉRTÉKÛ SzíVóFEJRE!

3.   ÁRAMüTÉS VESZÉlY! A BERENDEzÉS ELHELyEzÉSEKOR TARTSON LEGALÁBB 1,5 MÉTER TÁVOLSÁGOT MINDEN 
FÉMFELÜLETTÔL! ALTERNATíVAKÉNT A MEDENCE úGy HELyEzHETÔ EL FÉMFELÜLETEK 1,5 MÉTERES KÖRzETÉN 
BELÜL, HA AzOK MINDEGyIKE LEGALÁBB 8,4 MM2-ES TÖMÖR RÉzVEzETÉKKEL EGyENPOTENCIÁLRA VAN HOzVA.

4.    ÁRAMüTÉS VESZÉlY! A MEDENCE 1,5 MÉTERES KÖRzETÉBEN NE ENGEDÉLyEzzE OLyAN ELEKTROMOS  
KÉSzÜLÉKEK HASzNÁLATÁT, MINT VILÁGíTÁS, TELEFON, RÁDIó VAGy TELEVízIó.

HiPERTERMiA
 Mivel a medence vizének hômérséklete akár 40°C-ra is beállítható, 
a fürdôzôknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a normál testhô-
mérsékletet 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 hômér-
séklete több fokkal meghaladja a normális testhômérsékletet, 
amely ~37°C. A hipertermia tünetei közé tartozik az álmosság, a 
levertségérzet és a test belsô hômérsékletének 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 GYóGYSZERFOGYASZ-
TÁS JElENTÔSEN NÖVEli A HAlÁlOS kiMENETElÔ 
HiPERTERMiA VESZÉlYÉT!
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A MEGFElElÔ HElY kiVÁlASZTÁSA
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.

BElTÉRi ElHElYEZÉS

Ha családtagjai nem rajonganak azért, hogy a hóval borított kert-
ben nyakig merüljenek egy melegvizes medencében, vagy ha 
kertje, udvara nem alkalmas a medence kültéri elhelyezésére, 
akkor beltéri elhelyezést javaslunk az Ön számára. Szintén meg-
fontolandó 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.

Amennyiben a beltéri elhelyezés mellett dönt, további információt
talál az „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK BELTÉRI ELHELYEZÉSHEZ” c. 
fejezetben.

külTÉRi ElHElYEZÉS

A medence kültéri elhelyezése sokak számára igen vonzó lehetô-
ség. 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	úszóme-

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

Akik medencéjüket külsô térben helyezik el, a vízhômérsékletet 
általában az évszakhoz igazíthatják. Hidegben általában 38-40°C-os  
vízben szeretnek elmerülni az emberek, a melegebb hónapokban 
azonban a 36-37°C-os beállítás az ideális, ez biztosít frissítô pihe-
nést a fürdôzôk számára.

Amennyiben a kültéri elhelyezés mellett dönt, további információt 
talál az „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK KÜLTÉRI ELHELYEZÉSHEZ” c. 
fejezetben.
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ÁlTAlÁNOS üZEMBE HElYEZÉSi SZEMPONTOk
1  A Hydropool medence egy zárt, önmûködô, gyárilag szerelt 

egység, így azt nem kell a helyszíni vízvezeték- és csatornahá-
lózathoz csatlakoztatni. Egyszerûen tegye medencéjét a kívánt 
helyre, és üzemelje be a következôkben leírtak szerint!

2   A medencét ne emelje vagy mozgassa a csôvezetékeknél fog-
va! Gyôzôdjön meg róla, hogy medencéje megfelelôen alá van 
támasztva egy sík betonalapzattal vagy egy olyan felülettel, 
amelynek teherbírása 500 kg/m2! Amennyiben kertjében a fagy  
és olvadás következtében fennáll a földmozgás veszélye (pl. agya- 
gos és/vagy magas talajvízû területeken), a padozat elcsúszásá- 
nak megelôzése érdekében egy föld alatti fagyhatárt elérô beton- 
alapzat kialakítására is szükség van.

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

4  Medencéjét faék alátétek segítségével hozza vízszintbe oly mó-
don, hogy az ékek ellaposodó vége legalább 60 cm-re benyúl-
jon az egység alá!

5  Amennyiben medencéjét nem a gyárilag felszerelt, habbal bé-
lelt burkolattal kéri, hanem egyedi csempe- vagy faborítással 
látja el, ügyeljen a következôkre:

 a  A Hydropool medence önhordó, ezért a burkolat csak deko-
rációs célt szolgáljon, alátámasztásra ne használja! Soha ne 
emelje fel külsô borításánál fogva a medencét a padlóról!

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

 c  Szervizelés esetére mindenképpen biztosítson megfelelô hoz-
záférést a központi egységhez!

 d  Az egyedi burkolat kialakításakor ügyeljen arra, hogy szervize-
lés esetén a medence minden irányból hozzáférhetô legyen.

 e  Távoli elhelyezésû központi egység vagy burkolat nélküli egy-
ség esetében további szigetelés is kialakítható, ha a berende-
zés környezete megfelelô szellôzéssel rendelkezik.

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

7  A medencét és a medence 1,5 méteres körzetében lévô csatla-
kozókat, aljzatokat, illetve lámpákat életvédelmi védôkapcsoló-
val kell ellátni! További információért kérje villanyszerelô, a helyi 
elektromos mûvek vagy áramszolgáltató tanácsát!

8  A medence feltöltése, illetve a vízpótlás érdekében javasoljuk, 
hogy a medence közelében legyen egy kerti csap!

          FiGYElMEZTETÉS!

A medencéhez való hozzáférés – biztonsági okokból – legyen  
korlátozható! Kültéri elhelyezésnél ez lehet minôségelle-
nôrzött kerítés (az önkormányzati rendeletekkel összhang-
ban) és/vagy önzáró kapu és biztonsági tetô, beltéri elhelye-
zésnél zárható ajtó és biztonsági tetô.

BElTÉRi ElHElYEZÉSHEZ
•			Ha	a	medencét	kisebb	területû	(15	m2 alatti) helyiségben hasz- 

nálná, javasoljuk, hogy részben vagy teljesen süllyessze a 
padlóba, így az kevésbé dominál a helyiségben. Ezzel elegendô 
helyet biztosít a ki- és beszálláshoz, ezáltal a fejsérülések veszé-
lye is csökken.

•			Elônyös,	ha	a	medencének	otthont	adó	helyiség	a	fürdôszobához	
vagy a mosókonyhához közel helyezkedik el.

•			A	 medencét	 befogadó	 helyiséget	 ajánlott	 padlóösszefolyóval	
ellátni a kifröccsenô víz elvezetésére. A szellôztetést ablakkal 
kombinált szívóventillátorral vagy hidrosztátos szívóventillátorral 
célszerû megoldani. Ahol ez a két dolog nem kivitelezhetô, ele-
gendô beltéri 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 külön foglalkoznia.

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

•		Mindig	biztosítson	megfelelô	szellôzést	a	központi	egységnek,	
szerelvényeknek!

•	További	információért	forduljon	a	Hydropool	ügyfélszolgálatához!

külTÉRi ElHElYEZÉSHEZ
•			A	helyi	önkormányzatnál	megtudhatja,	hogy	építési	engedélyhez	 

kötött-e a medence kültéri elhelyezése. A hivatal arról is felvilá- 
gosítást nyújt, milyen önkormányzati rendeleteket kell szem 
elôtt tartania (távolság a telekhatártól, épülettôl; elkerítési köte-
lezettség, stb.) a medence helyének meghatározásakor.

•		Mielôtt	ásási	munkálatokba	kezdene,	lépjen	kapcsolatba	a	helyi	
gáz-, víz- és elektromos mûvekkel, hogy megbizonyosodjon 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	hozzá-
férhetô és védett legyen!

•		A	diszkrét	használat	érdekében	célszerû	úgy	elhelyeznie	meden-
céjét, hogy szomszédai ne lássanak rá. Ha ez nem megoldható, 
egy szélárnyékolóval vagy egy megfelelôen elhelyezett tetô- 
emelôvel máris takarásba kerülhet a medence. (Ez utóbbi szin-
tén megrendelhetô a Hydropoolnál.) A medence berendezéseit  
beltéri (az idôjárás viszontagságaitól védett) használatra tervez-
ték. Ha Hydropool medencéje gyári burkolattal ellátott, és be- 
üzemelésekor pontosan követte a kézikönyv útmutatásait, akkor 
a kültéri használatnak sincs semmilyen akadálya. Ha a medence 
külsô burkolat nélkül került kiszállításra, az egyedi borításnak 
vagy más szerkezetnek védenie kell a központi egységet  
(elektronika, motorok) az idôjárás viszontagságaitól (esôtôl, hó-
tól, kifröccsenô víztôl stb.), ugyanakkor a megfelelô szellôzésrôl 
is gondoskodnia kell!

EGYÉB MEGJEGYZÉSEk
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A HElYSZÍN ElÔkÉSZÍTÉSE

FÖlD FElETTi üZEMBE HElYEZÉS ESETÉN

Abban az esetben, ha a medence önmagában, a föld felett kerül  
elhelyezésre, és nincs egyedi, kinyúló borítófelület, mely meg-
akadályozza a fagy és olvadás váltakozása következtében fel-
lépô	 „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 destabilizálhatja a földet a burkolat alatt, mely az 
alapzat elcsúszását és a medence szerkezetének károsodását 
okozhatja.

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

felületet!
•	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 fagy-
nak és olvadásnak kitett területeken, illetve ahol egyedi, kinyúló 
borítófelületek vannak, a süllyedés elkerülése érdekében sono 
csövek beépítését javasoljuk az alapzat alá.

•		A	masszázsmedence	mindig	vízszintes	felületen	kerüljön	elhe-
lyezésre.

SüllYESZTETT ÉS RÉSZlEGESEN SüllYESZTETT 
üZEMBE HElYEZÉS ESETÉN

A teljesen vagy részben besüllyesztésre kerülô medencék ese-
tében 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, betonlába- 
zattal alátámasztott, simított betontalapzat kialakítása szükséges,  
melyet sono csövek támasztanak alá. Lásd a „HELYSZÍN ELÔKÉ-
SZÍTÉSE FÖLD FELETTI ELHELYEZÉS ESETÉN” c. fejezetben!

•		Magas talajvizû területeken: sík betonalapzat és a csuszamló 
földet visszatartó fa vagy beton támaszfal létrehozásával alakít-
son	ki	egy	„dobozt”,	és	ebben	helyezze	el	a	medencét!

•		MINDENKÉPPEN	biztosítson	 jó	vízelvezetést	egy	 terméskôvel	 
töltött, borított alagcsövön és/vagy vízaknába helyezett víz-
pumpán keresztül, hogy megelôzze a talajvíz feltörését! Ellen-
kezô 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 vezetékeit!

•		A	munkálatok	során	gondoskodjon	róla,	hogy	medencéje	köny-
nyen hozzáférhetô maradjon, arra az esetre, ha a késôbbiekben 
esetleg szervizeltetnie kell. Ha a hozzáférés akadályozott, 
medencéjét ki kell emeltetni a szervizeléshez, mely több- 
letköltséget jelent az Ön számára, ugyanis a gyári garancia 
ezt nem fedezi. Használjon könnyen eltávolítható burkolófelü-
letet!

•		Süllyesztés,	 illetve	 körbeépítés	 elôtt	 tesztelje	 a	 medencét	 48	
órán keresztül. Gyárunkban minden medencét üzemtesztnek 
vetünk alá, de szállítás/mozgatás közben elôfordulhat, hogy 
megsérül. így azt javasoljuk, hogy a végleges elhelyezés elôtt 
mindenképp gyôzôdjön meg róla, hogy a medence tökéletesen 
vízzáró.

SúlYElOSZlÁS

A Hydropool medencéket gyárilag egy fakeretes alapzatra sze-
reljük 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 súlyeloszlásnál.

Soha ne emelje fel a medencét a peremnél vagy a burkolatnál 
fogva, mert az akril perem megrepedhet, eltörhet, és ez személyi 
sérülést okozhat!

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 víz-
szintbe! Az ékek ellaposodó vége legalább 60 cm-re nyúljon be 
az egység alá! 

Ez nemcsak az alapzattal 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 túlterhelé-
sét okozhatja, ami a medence és/vagy a burkolat károsodásához 
vezethet!

SONO cSövek

FA vAGY
BEToN ALAp

FA vAGY BEToN
TáMASZTóFAL

ÜREGES RÉSZ

10 cM
ÖNTÖTT
BEToN

18 cM MuRvA

GYáRI
HABSZIGETELÉS

FAGYSZINT
ALATT

FA vAGY
BEToN ALAp

FA vAGY
BEToN
TáMASZTóFAL

ÜREGES
RÉSZ

10 cM
SIMÍToTT
BEToN

TERMÉSZETES
ELFoLYó

18 cM MuRvA

GYáRILAG 
SZERELT 

vÍZcSÖvEK
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A kÖZPONTi EGYSÉG HOZZÁFÉRHETÔSÉGE 
ÉS VÉDElME

Az egységet olyan helyen kell elhelyeznie, ahol az száraz marad, 
tehát ahol nincs kitéve esônek, hónak vagy talajvíznek. A standard 
Hydropool medence központi egysége a cédrus védôburkolaton 
belül kerül elhelyezésre.

•		A	felszín	felett	elhelyezett	medencék	esetében	a	burkolat	védel-
met nyújt, ugyanakkor a hozzáférhetôséget is biztosítja.

•	 Abban az esetben, ha a medencét részben vagy teljesen  
besülylyesztve helyezi el, ha a központi egység a medencé-
tôl 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	vezérlô-
egységet, ügyeljen arra, hogy a központi egység emelt padozat-
ra kerüljön!

•		Bizonyosodjon	 meg	 róla,	 hogy	 a	 központi	 egységhez	 tartozó	
szerviznyílás és az azt körülvevô tér kellôen tágas legyen a sze-
relô számára!

A MEDENcE MOZGATÁSA SZÁllÍTÁSkOR

Minden Hydropool medence habosított fóliába, kartonpapírba és  
zsugorfóliába csomagolva kerül kiszállításra. Medencéinket még  
a gyárban pántokkal a raklaphoz rögzítjük. Amennyiben a Hydro-
pooltól rendeli a szállítást, medencéjét általában ponyvás teher-
autóval vagy alacsonyplatós utánfutóval visszük az otthonába.  
Beüzemelôink rendelkeznek olyan technológiával, mellyel meden-
céjét a jármûrôl egy targoncára vagy kiskocsira helyezhetik, ezál-
tal a medence egyszerûen a helyére kerül. 

Amennyiben a medence mégis egy szokványos, dobozos teher-
autón érkezik, szüksége lehet egy darus vontatókocsi segítségére 
ahhoz, hogy a medence a raktérbôl a nyílt platóra kerüljön. A me- 
dencét óvatosan csúsztassa le a platóról, és a gépészetével átelle- 
nes oldalára állítva helyezze egy targoncára vagy egy kiskocsira. 
A legtöbb Hydropool medence szállítása legalább 1,5 m széles-
ségû mozgásteret igényel ahhoz, hogy az oldalára állított egysé- 
get a kerítésnyíláson, szûk átjárókon stb. könnyedén be tudja vin- 
ni. Ahol ez nem biztosított, egy daru segítségével egyszerûen és  
gazdaságosan megoldható a medence kertbe vagy udvarba eme-
lése a platóról, akár a ház felett is.

          FiGYElMEZTETÉS!

•  Ne állítsa a medencét arra az oldalára, ahol a központi egy-
ség 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.

          FONTOS FiGYElMEZTETÉS!

A szállítás során, illetve a nem megfelelô kezelés következté-
ben keletkezett károkra nem terjed ki a gyári garancia!

Emelôdaru

Emelôdaru és heveder feszítô
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1 OLVASSON EL ÉS TARTSON BE MINDEN ELÔÍRÁST!
2  Az elektromos bekötéseket kizárólag szakember végezheti el,  

figyelembe véve az összes, telepítés idejében hatályos orszá-
gos, 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 csatlako-

zót, aljzatot és világítást életvédelmi kapcsoló védettséggel 
kell ellátni! További információért kérje villanyszerelô, a helyi 
elektromos mûvek vagy áramszolgáltató tanácsát!

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

7  A fázis és nulla vezetékeket a megfelelô aljzatba kell csatlakoz-
tatni 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 alkatrészt 
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	hosszabb	kábel	esetén	használjon	4	mm2-es réz-

kábelt!

           FONTOS TuDNIVALóK

Ezek a csatlakoztatási tanácsok olyan normál körülmények-
re vonatkoznak, melyek esetében a csatlakoztató vezetékek 
hossza nem haladja meg a 15 métert. Hosszabb csatlakoz-
tatási távolság esetén kérje szakképzett villanyszerelô 
tanácsát!

ÉLETVÉDELMI RELÉ CSATLAKOZTATÁSI TANÁCSOK
A HYDROPOOL SERENITY MODELLJEIHEZ

   HyDROPOOL SERENITy MEDENCÉK

   Special Edition modellek       20A

   Gold modellek        20A

   Platinum modellek               3 x 16A

lEGFONTOSABB AZ ÖN BiZTONSÁGA!
AMikOR EZT AZ ElEkTROMOS BERENDEZÉST HASZNÁlJA, A kÖVETkEZÔ,

AlAPVETÔ BiZTONSÁGi óViNTÉZkEDÉSEkET kEll BETARTANiA:

FONTOS ElEkTROMOS BiZTONSÁGi úTMuTATÁS
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ÉV RElÉ cSATlAkOZTATÁS TiPikuS ESETEkBEN

Az ÉV RELÉ (ÁRAMKÖR-MEGSzAKíTó) BESzERELÉSÉT, VALAMINT A VEzETÉK MÉRETÉNEK KIVÁLASzTÁSÁT ÉS Az AMPER- 
SzÁM MEGHATÁROzÁSÁT BízzA SzAKKÉPzETT VILLANySzERELÔRE! MINDEzT A HATÁLyBAN LÉVÔ ORSzÁGOS, REGIO-
NÁLIS ÉS HELyI SzABÁLyOzÁSOKNAK MEGFELELÔEN KELL VÉGREHAJTANI.

 FONTOS MEGJEGYZÉS!

230 VOlTOS
EGYFÁZiSú BEkÖTÉS
kiSMEGSZAkÍTóVAl

ÉS ÉV RElÉVEl

400 VOlTOS
kÉTFÁZiSú BEkÖTÉS
kiSMEGSZAkÍTóVAl

ÉS ÉV RElÉVEl

400 VOlTOS 
HÁROMFÁZiSú
BEkÖTÉS kiS-

MEGSZAkÍTóVAl
ÉS ÉV RElÉVEl

(CSAK IN.XM 
VEZÉRLÉS ESETÉN)
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TARTOZÉkOk FElSZERElÉSE

FEJPÁRNÁk
A fejpárnákat már a gyártás során felhelyezzük, és csúsztatott, 
vagy pattintós illesztéssel rögzítjuk. Ha ki akarja venni, csak fogja 
meg és húzza felfelé a helyérôl, visszahelyezéshez pedig tolja 
lefelé!

FIgyELEM: A párnák élettartamának növelése érdekében 
használat után célszerû kivenni azokat.

SZûRÔFEDÉl
A szûrôfedél, ami egyben pohártartóként is funkciónál, a szûrô-
tartó takarására szolgál. Egyszerûen helyezze a nyílásra, hogy 
medencéje még komfortosabbá váljon!

A BiZTONSÁGi TERMOTETÔ ZÁRJA
A biztonsági termotetô használatkor eltávolítandó a medencérôl, 
de szimmetrikus medencék esetében bármely irányba felnyit-
ható. Egyszerûen helyezze a tetôt a medencére, húzza le a szí-
jakat teljes hosszúságukban, majd engedje lazára. Egy kis (6 mm) 
ráhagyással jelölje meg a helyet a külsô borításon, majd a mel-
lékelt csavarokkal rögzítse a csat foglalatát. A használaton kívüli 
medencére tegye rá a tetôt, majd zárja le!

            FONTOS TuDNIVALóK

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

TETÔEMElÔ (VÁLASZTHATÓ)
A Hydropool számos eszközt ajánl a biztonsági termotetô fel-
nyitására és tárolására. Ezek felszerelésekor, kérjük, tartsa szem 
elôtt az alkalmazott emelôeszköz használati utasítását! További 
információért, kérjük, keresse a Hydropool képviseletét az inter-
neten, vagy a 06 30 645 7001-es bemutatótermi telefonszámon!
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DEluXE lED ÉS kERTi FÉNYEk (VÁLASZTHATÓ)
A Hydropool választható Deluxe LED és Kerti fények világítás  
4 belsô és 2 külsô medence fényforrást tartalmaz, mellyel még 
biztonságosabbá és könnyebbé válik a medencébe való be- és 
kiszállás. A fények hangulatos atmoszférát teremtenek a masz-
százsélmény élvezetéhez.

lÉPcSÔ (VÁLASZTHATÓ)
Az opcionálisan választható kétfokú lépcsô megkönnyíti és biz-
tonságosabbá teszi a medencébe való be- és kiszállást. A lépcsô 
bútorminôségû természetes cédrusfából vagy különbözô gondo-
zásmentes borítással választható.

HullócSillAG cSOMAG (VÁLASZTHATÓ)
A Hydropool választható Hullócsillag Csomagja a medence peremén elhelyezett hangulatos Csillagfény világítást és dupla Serenity 
vízesést tartalmaz. A mesterséges zuhatag hangja és látványa nem mindennapi élményt ígér.
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A MEDENcE FElTÖlTÉSE, EllENÔRZÉSE ÉS BEüZEMElÉSE

FElTÖlTÉS
•		A	medencét	célszerû	egy	általános	kerti	locsolócsô	segítségével	

a skimmeren keresztül feltölteni (ez segít megelôzni a levegô 
beszorulását). A csapot lassan nyissa ki, hogy a csapkodó 
locsolócsô csatlakozója ne okozhasson kárt a medence felületén!

•		Húzza	fel	a	fogantyúkat,	és	állítsa	vissza	a	szelepeket!	(A	fogan-
tyú felhúzott állapotában a tolózár nyitva van, visszatolt állapotá-
ban 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	 
„FúvóKáK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK MûKÖDÉSE” c. fejezetet!

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

EllENÔRZÉS
Bár a medence berendezései a gyárban legalább 8 órás teszte-
lésnek voltak alávetve, a szerelvények meglazulhattak 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 megszüntethes-
se az esetleges szivárgást. Ellenôrizze szivárgás szempontjából a 
hollandik csatlakozását 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 aktiválásakor végbemenô ese-
mények sorozatát.

•		Kapcsolja	fel	a	biztosítékot/relét	az	elektromos	kapcsolótáblán!
•		Kövesse	a	vásárolt	medence	típusának	megfelelô	vezérlési	uta-

sításokat, és kapcsolja a vízpumpát alacsony fokozatra! (Lásd a 
„HYDRopooL SERENITY SoRoZAT IRáNYÍTóBERENDEZÉSE” 
c. fejezetet!).

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

Tolózár Hollandik

Megfelelô vízszint
a skimmer nyílásnál
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A VÍZPuMPA BEÜZEMELÉSE, 
A LEVEGÔSÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE
•		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 
kiszökhessen! Kapcsolja vissza az áramot! Ha 15 másodpercen 
belül nem mûködik a vízpumpa, rövid ki- es bekapcsolással pró-
bálja meg beindítani a rendszert, azonban ezt nem szabad 5 alka-
lomnál többször megismetelni!

•		FONTOS! A vízpumpákat semmilyen okból ne mûködtesse víz-
áramlás nélkül 5 percnél tovább! Ellenkezô esetben a vízpumpa 
károsodhat, és a vezérlôegység is túlmelegedhet! A garancia az 
ebbôl eredeztethetô meghibásodásokra nem terjed ki!

•		Állítsa	a	vízpumpát	magas	fokozatra,	és	ellenôrizze	újra	a	szivár-
gást! Az irányítóberendezés 15 mp után automatikusan vissza-
kapcsol alacsony fokozatra.

•		A	peremszerelt	vezérlôegységen	állítsa	be	a	medence	vizének	
hôfokát a kívánt értékre!

•		Amint	a	víz	hômérséklete	elérte	a	20°C	fokot,	vegyszer	hozzá-
adásával állítsa be a vízminôséget (pH, TA, kálcium-keménység) 
az ajánlott szintre! (Lásd a „vÍZHáZTARTáSI 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	biztonsági	
termotetôt és a szellôzôt!

Gumigyûrûs / tömítéses
illesztések

... a pumpa
csatlakozásnál

A vízpumpa
fagydugói

A BESZORulT lEVEGÔ kiERESZTÉSE...

A VÍZPuMPA FAGYDuGói
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A HYDROPOOl SERENiTY SOROZAT VEZÉRlÔEGYSÉGE

Serenity Gold vezérlés

KIJELZÔ FuNKCIóK

       JET1 gomb
       az 1-es pumpát vezérli

       ILLUM gomb
       a világítást szabályozza

  TEMP+ gomb
   a hômérsékletet növeli 

  TEMP– gomb
   a hômérsékletet csökkenti 
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A HYDROPOOl SERENiTY SOROZAT VEZÉRlÔEGYSÉGE

Serenity Gold vezérlés

ELSÔ INDÍTÁS

Ahhoz, hogy a vízpumpát hatékonyan tudja légteleníteni és elke- 
rülje annak károsodását, áram alá helyezés elôtt fontos, hogy 
megértse a rendszer aktiválásakor végbemenô események soro-
zatát.

A VÍZHÔMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Miután kilépett a beüzemelô módból, a rendszer automatikusan 
a gyárilag beállított 38°C fokos hômérsékletre kezdi fûteni a me- 
dence vizét.

A kijelzô felsô részén megjelenô hômérséklet az aktuális vízhô-
mérsékletet jelzi. Használja a TEMp+ (fel) illetve TEMp– (le) gom- 
bokat a kívánt hômérséklet beállításához.

A beállított érték kéken jelenik meg. Ha 3 másodpercen belül a víz 
hômérsékletén nem változtatunk, a vezérlô visszatér az általános 
információkat kijelzô módba.

PROGRAM MENÜ

A program menü az ILLuM (Világítás) gomb 5 másodpercig tör-
ténô lenyomásával érhetô el. A Program Menüben a következô 
beállítások eszközölhetôk: óra, tisztítási és keringtetési ciklusok, 
energiatakarékos üzemmód és a hômérséklet mértékegysége.  
A program menün belül a TEMp+ (fel) és TEMp– (le) gombokkal 
állíthatja be az egyes paramétereket, közöttük pedig az ILLuM 
(Világítás) gomb lenyomásával tud lépegetni. A módosítások men-
téséhez mindig jóváhagyás szükséges. Amennyiben 10 másod- 
percig nem történik semmilyen tevékenység, a rendszer mentés 
nélkül kilép a program menübôl.

A PONTOS IDÔ BEÁLLÍTÁSA

Lépjen be a Program Menübe az ILLuM (Világitás) gomb 5 má- 
sodpercig történô lenyomásával. A kijelzô az aktuális idôt fogja 
mutatni, miközben az óra számjegyei villognak. A TEMp+ és a  
TEMp– gombok segítségével állítsa be az órát. Az ILLuM gomb  
megnyomásával állítsa be a perceket is. Az ILLuM gomb több-
szöri megnyomásával lépjen ki a menübôl.

MegjegyZéS: A pontos idô beállításának kezdetekor a rend- 
szer elôször a tisztítási ciklusok beállítását jeleníti meg a kijelzôn.  
Ezen tovább tud ugrani. A tisztítási ciklusok testreszabásáról a 
Serenity Gold vezérlés „TISZTÍTáSI / KERINGTETÉSI cIKLuSoK 
BEáLLÍTáSA” c. fejezetben olvashat.
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A HYDROPOOl SERENiTY SOROZAT VEZÉRlÔEGYSÉGE

Serenity Gold vezérlés

A TISZTÍTÁSI / KERINGTETÉSI
CIKLuSOK BEÁLLÍTÁSA

A tisztítási ciklus menüje a következô paraméterek beállítását teszi 
lehetôvé:
•	kezdési	idôpont	(FS),
•	idôtartam	(Fd),
•	gyakoriság	(FF).	

FIGYELEM! A tisztítási ciklus kezdetekor minden pumpa és komp-
resszor (ha van beépítve) 1 percen keresztül nagy sebességgel be- 
indul (keringtetési lépcsô), majd a szûrôciklushoz rendelt pumpa 
alacsony sebességre kapcsol és a ciklus további idôtartamában 
ezen a sebességen mûködik (tisztítási lépcsô).

A TISZTÍTÁSI CIKLuS BEÁLLÍTÁSA

Miután beállította az órát, a következô paraméter a tisztítási ciklus 
kezdési idejének beállítása. A kijelzôn az FSxx felirat lesz látható, 
melybôl az „xx” jelzi ciklus kezdési idôpontját. A TEMp gombok 
segítségével állítsa be a kezdési órát. Az ILLuM gomb megnyo-
másával a következô paraméterhez, a ciklus idôtartamához (Fd) 
tud lépni.

A kijelzôn megjelenik az Fdxx felirat, ahol az „xx” a tisztítási ciklus 
idôtartamának óraszámát jelenti. A TEMp gombokkal állítsa be az 
idôtartam hosszát, majd az ILLuM gomb megnyomásával ugorjon 
a következô paraméterhez, a ciklus gyakorisághoz (FF).

A kijelzôn az FFxx felirat lesz látható, ahol az „xx” az egy napon 
belüli ciklusok számát jelöli. A ciklusok számát a rendszer a nap 
24 óráján belül osztja el. Legfeljebb 2 ciklus programozható be. 
Ha az egyik ciklust például déli 12 órára állította, és 2 ciklust 
programozott be, akkor a másik éjfélkor fog elindulni. Használja a 
TEMp gombokat a gyakoriság beállításához, majd az ILLuM gomb 
megnyomásával lépjen a következô paraméterre, a Gazdaságos 
üzemmód beállításához (EP). 

Ez az üzemmód lehetôvé teszi, hogy a nap bizonyos idôszakában 
a beállított vízhômérsékletet 5-6°C fokkal csökkentse. 

A kijelzôn az Epx felirat lesz olvasható, az „x” a program állapotát 
jelöli (0=nincs engedélyezve (disabled), 1=engedélyezve (enabled)).  
A TEMp gombok segítségével állítsa be, hogy engedélyezi-e a 
Gazdaságos üzemmódot. Az ILLuM gomb megnyomásával ugor-
jon a követke-zô paraméterre, a Gazdaságos üzemmód kezdési 
idejének beállításához (ES).

Ha a Gazdaságos (Economy) üzemmód be van kapcsolva, a kijelzô 
az „Eco” üzenet, az idô és a vízhômérséklet között fog váltakozni.

A kijelzô az ESxx üzenetet mutatja, ahol az „xx” a pontos órát 
jelzi, amikor a gazdaságos üzemmód bekapcsol. A TEMp gombok 
segítségével állítsa be a kívántkezdési idôt, majd az ILLuM gomb 
megnyomásával lépjen a következô paraméterre, a gazdaságos 
üzemmód idôtartamára (Ed).
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A HYDROPOOl SERENiTY SOROZAT VEZÉRlÔEGYSÉGE

Serenity Gold vezérlés

A kijelzô az Edxx üzenetet mutatja, amikor az „xx” a gazdaságos 
üzemmód idôtartamát jelenti. A TEMp gombok segítségével állítsa 
be a kívánt óraszámot, majd az ILLuM gomb megnyomásával lép-
jen a következô paraméterre, a hômérséklet mértékegységének 
beállításához.

A vízhômérséklet Fahrenheitben (°F) vagy Celsius-fokban (°C) ad-
ható meg. A kijelzôn az °F vagy a °C felirat lesz olvasható. A TEMp 
gombok segítségével állítsa be a kívánt mértékegységet, majd az 
ILLuM gomb megnyomásával mentse el az összes beállítást.

TÉLI ÜZEMMóD (SMART WINTER MODE)

Hogy megóvja a rendszert a hidegtôl, téli üzemmódban a medence 
naponta többször beindítja a pumpákat annak érdekében, hogy 
megakadályozza, hogy a víz a csôrendszerbe fagyjon. A téli üzem-
módot jelzô ikon ekkor láthatóvá válik a kijelzôn. Ha a hômérséklet 
szenzor 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.

FÛTÔSZÁL HÛTÉS (COOLING DOWN)

A beállított vízhômérséklet elérését követôen a fûtés leáll, de a 
keringtetô pumpa egy bizonyos ideig mûködésben marad, hogy 
biztosítsa a fûtôszál hûtését annak érdekében, hogy hosszabb 
élettartamot biztosítson neki. A vízfûtést jelzô ikon ez idô alatt 
villog.

1-ES PuMPA FuNKCIó
Nyomja meg ezt a gombot az 1-es vízpumpa 
aktiválásához!
1. gombnyomás:  alacsony fokozatra kapcsol  

(az ikon lassan forog)
2. gombnyomás:  magas fokozatra kapcsol 

(az ikon gyorsan forog)
3. gombnyomás: leállítja a pumpát

AuTOMATIKuS PuMPA LEÁLLÁS
Magas fokozat – 15 perc
Alacsony fokozat – 30 perc

VILÁGÍTÁS
FuNKCIó
Nyomja meg ezt a gombot a világítás aktiválásához!
1. gombnyomás:  fények felkapcsolása
2. gombnyomás: fények lekapcsolása

VILÁGÍTÁS AuTOMATIKuS KIKAPCSOLÁSA
Kikapcsolás – 60 perc
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A HYDROPOOl SERENiTY SOROZAT VEZÉRlÔEGYSÉGE

Serenity Platinum vezérlés

KIJELZÔ FuNKCIóK

      JET1 gomb
      az 1-es pumpát vezérli

      JET2 gomb
      a 2-es pumpát vezérli

      INVERT gomb
       megfordítja a kijelzôt, hogy a medencében  

ülve is könnyen olvasható legyen

     TEMP+ gomb
      a hômérsékletet szabályozza  

és a paramétereket lehet vele állítani

      ILLUM gomb
       a világítást vezérli és a programozás 

paraméterei között lehet vele lépegetni

     TEMP– gomb
      a hômérsékletet szabályozza  

és a paramétereket lehet vele állítani
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A HYDROPOOl SERENiTY SOROZAT VEZÉRlÔEGYSÉGE

Serenity Platinum vezérlés

ELSÔ INDÍTÁS
Ahhoz, hogy a vízpumpát hatékonyan tudja légteleníteni és elke-
rülje annak károsodását, áram alá helyezés elôtt fontos, hogy meg- 
értse a rendszer aktiválásakor végbemenô események sorozatát.

Az elsô indításkor a kijelzôn 4 számsor lesz látható, váltakozó sor- 
rendben (M100, _200, v6 és 240v). Ezek a számok jelzik az aktuális 
szoftver verziót illetve hálózati feszültséget. Miután a kijelzô eze-
ket a számokat kijelezte, a következô felirat lesz olvasható: “RuN  
pMpS puRG AIR”. Ez azt jelenti, hogy a rendszer Vízpumpa Be- 
üzemelô Üzemmódra kapcsolt. A folyamat 4 perc után automati-
kusan lekapcsol és a rendszer a normál üzemmódra vált. A Víz- 
pumpa Beüzemelô Üzemmódból manuálisan bármelyik TEMp 
gomb megnyomásával tud kilépni.

Ebben az üzemmódban a fûtési áramkör blokkolva van, ami lehe-
tôvé teszi, hogy a beüzemelési folyamat végig futhasson, anélkül, 
hogy a fûtôelem bekapcsoljon, amikor az áramlás alacsony vagy 
egyáltalán nincs áramlás. A rendszer nem aktiválja automatikusan 
a funkciókat, de a peremszerelt vezérlô JET1 gombjának megnyo-
másával a vízpumpa manuálisan elindítható.

DEFINÍCIÓ:  a „vízpumpa légtelenítése” kifejezés azt a folyamatot 
takarja, melynek során a csövekben és a vízpumpában bennragadt 
levegôt kiengedik. Ettôl hatékonyabban képes áramolni a víz a 
csôrendszerben, és könnyebben jut el a fúvókákig.

VÍZPuMPA BEÜZEMELÔ ÜZEMMóD
Amint a peremszerelt vezérlôn megjelenik a „RuN pMpS puRG 
AIR” felirat, nyomja meg a JET1 gombot az 1-es Pumpa alacsony  
fokozaton való elindításához, majd még egyszer a magas fokozat-
ra való kapcsoláshoz, segítve a vízpumpa beüzemelését. További 
instrukciókat „A MEDENcE FELTÖLTÉSE, ELLENÔRZÉSE ÉS BE- 
ÜZEMELÉSE” c. fejezetben olvashat.
Ha a vízpumpa beüzemelése sikeresen megtörtént, nyomja meg 
a újra a JET1 gombot a vízpumpa kikapcsolásához. Ezt követôen  
bármleyik TEMp gomb megnyomásával manuálisan lépjen ki a 
pRIMING MoDE-ból (Beüzemelési üzemmódból). Ha nem lép ki  
a Beüzemelési üzemmódból manuálisan, a rendszer automatiku-
san leállítja 4 perc elteltével. Mielôtt ebbôl az üzemmódból kilép- 
ne, mindenképpen gyôzôdjön meg róla, hogy a vízpumpát légte-
lenítette-e a rendszer, vagyis a vízpumpa mûködésekor áramlik-e 
a víz a medencében.

HÔMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS MÛKÖDÉS ÉS BEÁLLÍTÁS, 
IDÔ BEÁLLÍTÁS
Miután a rendszer kilép a BEÜzEMELÉSI MóDBóL, azt fogja 
kérni, hogy állítsa be az idôt „SET TIME”. Az ehhez tartozó inst-
rukciókat a következô oldalakon találja.

Miután Ön manuálisan, vagy a rendszer automatikusan kilépett a 
Beüzemelési üzemmódból, a rendszer automatikusan a gyárilag 
beállított 38°C fokos hômérsékletre kezdi fûteni a medence vizét. 
A peremszerelt vezérlô röviden megmutatja a beállított hôfokot.

FIgyELEM! A víz hômérséklete nem jelenik meg azonnal a kijel-
zôn, mivel a rendszernek nagyjából 2 percnyi keringetésre van 
szüksége ahhoz, hogy meg tudja mérni a víz hôfokát. Mialatt ez 
zajlik, a kijelzôn a „polling” ellenôrzés ikonja jelenik meg. 2 perc 
elteltével a kijelzôn megjelenik az aktuális vízhômérséklet. 

Nyomja meg a TEMp+ gombot a kívánt hômérsékletre való nö-
veléshez. A fûtést jelzô LED-fény a peremszerelt vezérlôn 90 
másodpercen keresztül vibrálni kezd, jelezvén, hogy a fûtés még 
nem indult el, majd amikor folyamatosan világítani kezd, akkor 
indul be a fûtési rendszer.

Standard üzemmódban a rendszer 30 percenként legalább 2 perc- 
re automatikusan aktiválja alacsony sebességen az 1-es Pumpát. 
2 perc után a rendszer ellenôrzi a víz hômérsékletét. Ha a hômér-
séklet alacsonyabb, mint amit beállítottunk, az 1-es Pumpa 
tovább mûködik és a peremszerelt vezérlôn világítani kezd a tem-
perálást jelzô LED-lámpa. A fûtés mindaddig folytatódik, amíg a 
víz hômérséklete el nem éri a beállított értéket, majd ezt követôen 
mind az 1-es Pumpa, mind a fûtés automatikusan leáll. 

FÛTÉSI FuNKCIó
Európában a fûtés mindig alacsony fokozatú pumpa mûködéssel 
dolgozik, és kikapcsol, ha magas fokozatú pumpa mûködés vagy 
a kompresszor aktiválva lett.
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   Ez a gomb a vízpumpák indítására szolgál. A rendszer 
   2 vízpumpával rendelkezik: JET1 (1-es pumpa) 
   és JET2 (2-es pumpa).

JET1 GOMB:
1. gombnyomás – alacsony sebességen kapcsol be
2. gombnyomás – magas sebességen kapcsol be 
3. gombnyomás – a pumpa lekapcsol

   Ha az alacsony sebesség már mûködésben van, 
   akkor a gomb elsô megnyomásával a pumpát egyenesen 
   magas sebességre kapcsolja.

Az alacsony sebességû mûködés 30 percenként automatikusan 
bekapcsol 1 percre, hogy a vízhômérséklet mérése megtörténhes-
sen, és ha szükséges, beindulhasson a fûtés (csak READY üzemmód-
ban	–	lásd	„ÜZEMMóD FuNKcIóK” c. rész), vagy amikor egy tisz- 
títási ciklus aktiválva lett, vagy ha fagyási körülmények léptek fel.

JET2 GOMB:
1. gombnyomás –  magas sebességen bekapcsol (és 
elindul az 1-es pumpa is, alacsony sebességen)
2. gombnyomás – a 2-es pumpa leáll

AuTOMATIKuS PuMPA LEÁLLÁS
Magas fokozat – 15 perc, Alacsony fokozat – 30 perc

TEMP – HÔMÉRSÉKLET TARTOMÁNYOK
A TEMp funkció lehetôvé teszi, hogy a helyi idôjárási körülmé-
nyeknek megfelelôen kiválasszon egy alsó és egy felsô hômér-
sékleti érték határt. A beállítások a következôk:

•	A	magas	tartományt	27	és	40°C	fok	közé	lehet	beállítani.
•	Az	alacsony	tartományt	10	és	37°C	fok	közé	lehet	beállítani.

A következô gombokkal tudja kiválasztani a megfelelô beállítást:

        Nyomja meg a TEMp gombot.

        Nyomja meg az ILLuM gombot ismétlôdve, amíg a TEMp
        felirat lesz olvasható.

        Nyomja meg a TEMp gombot a HIGH (magas) vagy LoW
        (alacsony) tartomány kiválasztásához.

        Nyomja meg az ILLuM gombot a hômérséklet-tartomány
        zárolásához.

MODE – üZEMMóD FuNkciók
Ready (Kész) és Rest (Pihenô) – A vezérlô gombjainak külön-
bözô kombinációjával módosítható a medence mûködése, READY 
vagy REST üzemmódra:

Ready Üzemmúd (Kész)
READY üzemmódban a rendszer 30 percenként keringteti a vizet 
az 1-es Pumpa alacsony sebességgel való mûködésével, mellyel  
állandó vízhômérsékletet tart, ha szükséges fût, és frissíti a 
hômérséklet kijelzését. Ez a folyamat ellenôrzésként ismert.

Rest Üzemmód (Pihenô)
A REST üzemmódban a rendszer a fûtést csak az elôre programo-
zott tisztítási ciklusokban engedélyezi. Mivel nincs ellenôrzés, az 
aktuális hômérséklet a kijelzôn a fûtôpumpa 1-2 perces mûkö-
dése után tud megjelenni. 

ÜZEMMóD FuNKCIóK PROGRAMOZÁSA

Nyomja meg a TEMp gombot.

Nyomja meg többször az ILLuM gombot, mindaddig, amíg 
a MoDE üzemmód megjelenik.

MoDE-ban a TEMp gomb megnyomása a SET READY 
és SET REST között váltakozik.

Válassza ki a SET READY-t vagy a SET REST-et, majd 
nyomja meg az ILLuM gombot a kiválasztáshoz és a 
befejezéshez.

SET TIME – AZ óRA BEÁLLÍTÁSA

A fôképernyôn nyomja meg a TEMp gombot.

Ismételve nyomja az ILLuM gombot, mindaddig, 
amíg a TIME felirat megjelenik.

Nyomja meg a TEMp gombot (a HRS felirat villogni kezd).

Nyomja a TEMp gombokat az óra számjegyének 
beállításához.

Nyomja meg az ILLuM gombot (a percek kezdenek villogni).

Nyomja a TEMp gombokat a percek számje-
gyeinek beállításához.

Nyomja meg az ILLuM gombot a befejezéshez.

FLIP – A KIJELZÔ IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA 
BÁRMELYIK TEMP GOMBBAL
Ennek a gombnak a megnyomásával megfordíthatja a kép-
ernyôt, hogy az a medence belejébôl is jól olvasható legyen, 
amikor használja azt. 
(Az INvERT gombbal ugyanezt a funkciót tudja elérni.)

PuMPÁk / FúVókÁk FuNkciói

A MEDENcE FuNkcióiNAk PROGRAMOZÁSA
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LOCK – PEREMSZERELT VEZÉRLÔPANEL BLOKKOLÁSA
A peremszerelt vezérlô lezárásával megakadályozható a medence 
használata, illetve az esetleges, akaratlan hômérséklet elállítódás.  
Minden automatikus beállítás továbbra is aktív marad. A hômér-
séklet blokkolása lehetôvé teszi a fúvókák és minden egyéb funk-
ció mûködését, de nem engedi a hômérsékletet és a programo-
zott beállítások módosítását. 

Nyomja meg a TEMp gombot.

Nyomja meg ismétlôdve az ILLuM gombot, amíg a LocK 
felirat megjelenik.

Nyomja meg a TEMp gombot.

Nyomja meg az ILLuM gombot, hogy a TEMp és a pANL 
felirat váltakozzon.

Nyomja meg a TEMp gombot az oN és oFF váltakozásához.

Nyomja meg az ILLuM gombot a befejezéshez.

uNLOCK – PEREMSZERELT VEZÉRLÔPANEL BLOKKOLÁS 
FELOLDÁSA
Ez a kioldó sorozat bármelyik képernyôrôl használható, ami a blok-
kolt kijelzôn megjelenik.

Nyomja meg a TEMp gombot. 

Megjelenik a LocK felirat a kijelzôn.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a TEMp gombot, és 
nyomja meg kétszer az ILLuM gombot. 
A kijelzôn megjelenik az uNLK felirat és kilép a menübôl.

HOLD (STANDBY) ÜZEMMóD
A HoLD (stanby) üzemmód automatikusan leállítja a rendszert, le- 
hetôvé téve a kényelmes filter eltávolítást és cserét. Ehhez a kö-
vetkezôket kell tenni:

        Nyomja meg a TEMp gombot.

        Nyomja meg az ILLuM gombot ismétlôdve, amíg a HoLD
        felirat megjelenik.

        Nyomja meg a TEMp gombot, hogy a 60 perces vissza-
        számlálás elinduljon.

A rendszer 1 óra után automatikusan kilép a HoLD (Standby) Üzem- 
módból és visszaállítja a normál mûködési funkciókat.

Ha a rendszer HoLD (standby) üzemmódban fûteni kezd, a display  
villogni fog, és a pumpa további 15 másodpercen keresztül mûkö-
dik, hogy a fûtés lehûlhessen, mielôtt leáll.

TISZTÍTÁSI CIKLuSOK
A gyári beállítások tartalmaznak egy tisztítási ciklust, ami este lép  
mûködésbe (feltételezve, hogy a pontos idô megfelelôen lett be- 
állítva), amikor az áramköltségek alacsonyabbak. A tisztítási ciklus  
idôpontja és idôtartama beállítható. Egy második ciklus is engedé-
lyezhetô, illetve beállítható, ha szükséges. Javasolt a lehetô a leg- 

hosszabb tisztítási ciklust beállítani, majd idôvel csökkenteni, a hasz- 
nálati és vízkezelési szokásoknak, illetve a vízminôségnek megfe-
lelôen. Minden tisztítási ciklus elején a 2-es Pumpa (ha van ilyen 
beszerelve) azért is indul be, hogy a csôrendszert megtisztítsa és 
jó vízminôséget biztosítson. A tisztítási ciklus gyárilag beállított idô- 
tartama 4 óra.

A TISZTÍTÁSI CIKLuSOK PROGRAMOZÁSA
A gyári beállítások módosítása

        A nyitó képernyôn elôször nyomja meg a TEMp gombot.

        Nyomja ismételve az ILLuM gombot mindaddig, amíg
        a FLTR megjelenik.

        Nyomja meg a TEMp gombot, hogy a tisztítás idejének 
        beállításához jusson (F1 vagy F2).

        A TEMp gomb elvezet az F1 vagy F2 idôbeállításának kezdô-
        képernyôjéhez. (A képernyôn megjelenik a BEGN felirat.) 

        Az óra kijelzôje pislogni kezd. Nyomja meg a TEMp gombot
        az óra számjegyeinek beállításához.

        Nyomja meg az ILLuM gombot a percek beállításához.

        Nyomja meg a TEMp gombot a perc számjegyeinek 
        módosításához.

Nyomja meg az ILLuM gombot – egyszer az F1, 
kétszer az F2 ciklus kezdési idôpontja beállításához.

Nyomja meg a TEMp gombot az óra beállításához
az F1 vagy F2 ciklushoz.

Minden TEMp gombnyomás lépteti az órát.

Nyomja meg az ILLuM gombot, hogy a percekre ugorjon.

Minden TEMp gombnyomás 15 perccel módosítja 
az idôt.

Nyomja meg az ILLuM gombot a befejezéshez.

PREF – A HÔMÉRSÉKLET MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a TEMp gombot.

Ismételve nyomja meg az ILLuM gombot mindaddig, 
amíg a pREF felirat megjelenik.

Nyomja meg a TEMp gombot a °C fokra való beállításhoz.

Nyomja meg az ILLuM gombot a befejezéshez.

uTIL – A VEZÉRLÉS MÉLY PROGRAMOZÁSA, 
A GYÁRI VEZÉRLÉS MEGVÁLTOZTATÁSA

           FiGYElEM! Ebbe a menüpontba NE lépjen be, mert elállítód-
hat a teljes vezérlés. Ha véletlenül belépett és valamit elállított, 
ne nyomjon meg semmilyen gombot, várja meg, amíg a rend-

szer mentés nélkül kilép a menübôl. Ha valami mégis elállítódott, kérjen 
segítséget a Hydropool szervizszolgálatától!
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A PEREMSZERElT VEZÉRlÔEGYSÉG üZENETEi

CSÔTISZTÍTó CIKLuSOK
Amikor egy pumpa vagy kompresszor gombnyomásra lép mûkö-
désbe, a leállítás vagy leállás után 30 perccel egy csôtisztító ciklus 
indul el. A pumpa és az ózon generátor a rendszertôl függôen, még 
legalább 20 percen keresztül mûködik.

OPCIONÁLIS óZON GENERÁTOR
Az ózon generátor a filter ciklusokban csak az 1-es pumpa alacsony 
sebességû mûködése esetén mûködik.

FAGYVÉDELEM
Ha a hômérséklet szenzor már csak 4°C-os hômérsékletet érzékel 
a hôkamrán belül, a rendszer automatikusan magas fokozatra kap-
csolja 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.

OHH/HTR TEMP LMT/OH/HL (folyamatosan látható vagy villog)
Túlmelegedés! A medence lekapcsolt, mert az egyik hôérzékelô 
48°C-ot észlelt a fûtôberendezésnél. Ne szálljon be a medencébe! 
Vegye le a tetôt, hogy a medence lehûlhessen!
Indítsa újra a rendszert az elektromosság 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

OHS/SPA TEMP LMT/OH/HL (villog)
Túlmelegedés! A medence lekapcsolt, mert az egyik hôérzékelô 
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	 (pl.	

padlófûtés)
•	a	hôérzékelô	meghibásodása

ICE/FREEZE COND
Ha a vízhômérséklet 4°C fok alá süllyed, a rendszer automatikusan  
– az éppen beállított mûködési módtól függetlenül – elindítja a víz-
pumpákat és a levegôkompresszort.

SnA/SENSOR A SERVICE RQD
A	 medence	 kikapcsolt.	 Az	 „A”	 jelû	 szenzorcsatlakozóba	 kötött	
szenzor nem mûködik.

SnB/SENSOR B SERVICE RQD
A	medence	kikapcsolt.	A	„B”	jelû	szenzorcsatlakozóba	kötött	szen-
zor nem mûködik.

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

HFL/HTR FLOW LOW
Nagy különbség van az egyes szenzorok által érzékelt hômérsék-
letek között: ez áramlási problémát feltételez. Ellenôrizze a medence 
vízszintjét, és amennyiben szükséges, töltse fel! Gyôzôdjön meg 
róla, hogy a vízpumpákat megfelelôen beüzemelték, és valamennyi
tolózár teljesen nyitva van!

LF/LOW FLOW
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 minden más funkció nor-
málisan mûködik tovább. Ellenôrizze a medence vízszintjét, és 
töltse fel, amennyiben szükséges!

Ha a vízszint megfelelô, gyôzôdjön meg róla, hogy a vízpumpákat 
megfelelôen beüzemelték, és valamennyi tolózár teljesen nyitva 
van! Nyomja meg bármelyik gombot az újraindításhoz!
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SZABÁlYOZHATó PEZSGÔFüRDÔ FuNkciók

A PEREMSZERElT VEZÉRlÔEGYSÉG üZENETEi

A szabályozható pezsgôfürdô bekapcsolásához a medence peremszerelt vezérlôegységén a pezsgôfürdô gomb megnyomásával 
aktiválni kell a kompresszort. Ezt követôen lehet a pezsgôfürdôt a saját kezelôfelületén szabályozni.

1) KI/BE:
•	Elsô	gombnyomás:	a	kompresszor	magas	fokozaton	kezd	el	mûködni.	A	LED	bekapcsol.
•	Második	gombnyomás:	a	kompresszor	leáll,	a	LED	kikapcsol.

2) SEBESSÉGSZABÁLYOZÁS:
•		Nyomja	meg	a	gombot	és	tartsa	lenyomva:	a	sebesség	emelkedik	és	csökken.	A	LED	világit,	míg	 

a gomb le van nyomva. Engedje fel a gombot a kívánt sebességnél.

3) A LÜKTETÉS SZABÁLYOZÁSA:
•	Elsô	gombnyomás:	lassan	lüktetô	ciklus,	a	LED	bekapcsol.
•	Második	gombnyomás:	gyorsan	lüktetô	ciklus,	a	LED	villog.
•	Harmadik	gombnyomás:	lüktetô	ciklus	kikapcsolása,	a	LED	kikapcsol.

Elégtelen vízmennyiség a fûtôkamrában. Ellenôrizze a vízszintet, és  
töltse fel a medencét, amennyiben szükséges! Ha a vízszint meg-
felelô, gyôzôdjön meg róla, hogy a vízpumpákat megfelelôen lég- 
telenítették, és a tolózárak teljesen nyitva vannak! Az újraindí-
táshoz 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 légmentessé-
gérôl, illetve arról, hogy a tolózárak teljesen nyitva vannak-e. Az 
újraindításhoz a vezérlôegység bármely gombját megnyomhatja.

RuN PMPS PuRG AIR
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 információért 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.

- - - - -
A hômérséklet nem lett mérve, mert a vízpumpa valószínûleg 
órákra ki lett kapcsolva az egyes ciklusok között. Az aktuális hô-
mérséklet megtekintéséhez mûködtesse a vízpumpát legalább  
2 percig!

HOLD
Automatikusan leállítja a vezérlést, lehetôvé téve a kényelmes fil- 
ter cserét.

READY
A rendszer READY üzemmódban mûködik. További információért, 
kérjük, tekintse meg „A HYDRopooL SERENITY SoRoZAT IRá-
NYÍTóBERENDEZÉSE” c. részt!

REST
A rendszer REST üzemmódban mûködik. További információért, 
kérjük, tekintse meg „A HYDRopooL SERENITY SoRoZAT IRá-
NYÍTóBERENDEZÉSE” c. részt!

COOL
Amennyiben a víz hômérséklete több, mint 7°C-kal alacsonyabb a 
beállított hômérsékletnél, a rendszer fagyvédelmi okból automa-
tikusan fûteni kezdi a vizet. Ez normális mûködés, nincs szükség 
beavatkozásra.
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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 fúvóka külsô peremét zárt helyzetbôl 
fordítsa el negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irá-
nyba! Ütközéskor a fúvóka nyitva van, ekkor a vízáram maximális.
Ne próbálja a fúvókát az ütközôponton túlfordítani, mert ezzel kipat-
tinthatja a foglalatból!

A DÚSÍTó BEÁLLÍTÁSA
Az Ön Hydropool medencéjének vízfúvókái levegôdúsítással is 
mûködtethetôk.
A dúsító leállítása: nyomja le a billenôgombot az OFF pozícióba. 
Ha teljesen lenyomta, elzáródik a levegô és a levegôáramlás nem 
mûködik.
A dúsító elindítása: nyomja le a billenôgombot az ON pozícióba. 
Ha teljesen lenyomta, a levegô teljesen szabadon áramlik.

Ha a medencét nem használja, a maximális mûködési hatékonyság 
érdekében teljesen el kell zárni a levegôdúsítókat!

A FÚVóKÁK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE
Felcserélhetôség: a medence fúvókáinak testre szabása egy 
nagyszerû lehetôség az Ön egyedi hidroterápiás igényeinek kielé-
gítésére. A megegyezô méretû fúvókák egymással felcserélhetôk, 
például egy hagyományos iker pörgôfúvókát kicserélhet egy mini 
galaxis fúvókára, egy erôteljes rezonátor fúvókát egy erôteljes 
örvényfúvókára, egy lüktetô löketfúvókát kicserélhet egy célzott 
löketfúvókára, egy erôteljes rezonátorfúvókát egy erôteljes örvény-
fúvókára vagy egy erôteljes pörgô ikerfúvókára.

ROZSDAMENTES ACÉL FÚVóKÁK ÉS KAPCSOLóK 
TISZTÍTÁSA
Használjon rozsdamentes acél tisztítót minden feltöltés elôtt, hogy 
medencéje minden eleme újra csillogjon. Ennek hiányában a rozs-
damentes acél elszínezôdhet és megrozsdásodhat a vegyszerek 
hatására.

OPCIONÁLIS CSOBOGó TISZTÍTÁSA
1) Állítsa a medencét készenléti / Standby üzemmódba.
2)  Az eltávolításához tekerje a csobogó fúvóka gyûrûjét az óramu-

tató járásával ellentétesen.
3) Vegye ki a szûrôt, majd öblítse ki.
4) Helyezze vissza a részeket fordított sorrendben.

ózonfúvóka Lüktetô
löketfúvóka

Multimasszázs
viharfúvóka

Mini
Galaxisfúvóka

Erôteljes
rezonátorfúvóka

Mini multi-
masszázsfúvóka

Erôteljes pörgô
ikerfúvóka

Löketfúvóka

Akupresszúrás
viharfúvóka

célzott
löketfúvóka

Örvénylô
viharfúvóka

Mini
masszázsfúvóka

Erôteljes
örvényfúvóka

Mini irányított 
fúvóka

BvK
ózonfúvóka
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A FúVókÁk ElTÁVOlÍTÁSA ÉS ViSSZAHElYEZÉSE

ELTÁVOLÍTÁS
•		A	fúvóka	kipattintásához	csavarja	a	fúvókát	az	óramutató	járásával	

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.

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 kombi-
nálja. Ehhez egyszeren fordítsa el a kapcsolót jobbra vagy balra!

FIgyELEM! A kart mindig állítsa vissza középsô pozícióba, mielôtt 
elhagyja a medencét!

CSOBOGó SZABÁLYOZó
Amennyiben medencéjét a rendelhetô csobogóval rendelte, a medence rendelkezik vízesés áramlásszabályozóval. A vízesés gyengéd 
vízsugarat bocsát a medence fürdôvizébe. Egyszerûen fordítsa el a szabályozót az óramutató járásával megegyezô irányba a vízáramlás 
erejének csökkentéséhez, vagy az óramutató járásával ellentétesen a vízáramlás növeléséhez.

FORDÍTANI
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OPciONÁliS SERENiTY AuDiO ÉS DOkkOló ÁllOMÁS 

AuDIO- ÉS MP3-LEJÁTSZóK CSATLAKOZTATó PORTJA

AUDIO/MP3-lejátszó 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 fogan-

tyút 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 csatla-
koztassa!

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

SERENITY SOuND STEREO LEJÁTSZó

AuDIO PANEL jelmagyarázat:

KI- / BEKAPCSOLÁS   Ki- és bekapcsolni a KI- / BEKApcSoLó gomb hosszú meg- 
nyomásával lehet. Ha a KI- / BEKApcSoLó gombot egyszer  
gyorsan nyomja le, a MuTE (Elnémítás) funkcióhoz jut.

VOL +    hangerô emelô gomb

VOL –    hangerô csökkentô gomb

MODE    MóD gomb

DOWN ARROW   elôzô szám gomb

uP ARROW   következô szám gomb

BAND >II   használja a  >II  gombot az uSB-csatlakozó funkció indításához (Play), 
illetve szüneteltetéséhez (Pause).

A RÁDIO MÛKÖDÉSE

Nyomja meg a BAND gombot az FM/AM frekvenciák eléréséhez.

Használja a fel- és lefelé mutató nyilakat a hangoláshoz. A gombok hosszú lenyomásával manuális keresési módra tud váltani, ami lehetôvé 
teszi, hogy a frekvencia-skálán egyesével haladhasson (manuális finom hangolás).

Audio eszköz elhelyezése a kihúzható fiókba (az eszközt nem tartalmazza)
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OPciONÁliS SERENiTY AuDiO ÉS DOkkOló ÁllOMÁS 

AuXILIARY BEMENET MóD

A.    Nyomja meg a MoDE gombot, amig az „AuX” felirat meg nem 
jelenik a kijelzôn.

B.    Az AuXILIARY mód használata lehetôvé teszi bármilyen hordo-
zóról zenék lejátszását, annak fejhallgató-csatlakozójával.

AREA BEÁLLÍTÁSOK

A.   A bass, treble, balance és fader funkciók beállításához nyomja 
addig hosszan a MoDE	 gombot,	 amíg	 a	 „BAS” felirat meg 
nem jelenik. Ha szeretne állítani a basszuson, használja a voL+, 
illetve voL– gombokat. A treble, balance és fader beállítások- 
hoz nyomja hosszan a MoDE	gombot,	amíg	a	„BAS” felirat meg- 
jelenik, majd gyorsan nyomja meg újra, hogy tovább lépjen a 
„TRE” feliratra. Ismételje meg a folyamatot a balance (BAL) 
és a fader (FAD) beállításához. Mindig a voL+ illetve a voL–  
gombokkal állítson az értékeken.

B.   A LouD (hangos) mód beállításához hosszan tartsa lenyom-
va a MoDE	 gombot,	 amíg	 a	 „BAS” felirat megjelenik, majd 
gyorsan nyomkodja mindaddig, amíg a LouD feliratot nem 
látja. Módosítsa oN vagy oFF állapotra a voL+ vagy a voL– 
gombokkal.

C.    Speciális equalizer használatának beállításához tartsa hosszan 
lenyomva a MoDE	 gombot,	 amig	 a	 „BAS” felirat meg nem 
jelenik,	majd	gyorsan	nyomkodja	mindaddig,	amíg	az	„EQ” feli-
rat meg nem jelenik a kijelzôn. Használja a voL+ vagy a voL–  
gombokat a beállításhoz (a lehetséges beállítások: FLAT, 
CLASSIC, POP, ROCK vagy EQ OFF (kikapcsolva)).

D.   Területi keresési módhoz tartsa hosszan lenyomva a MoDE 
gombot,	 amíg	 a	 „BAS” felirat meg nem jelenik, majd nyom-
kodja	mindaddig,	amíg	az	„AREA” felirat megjelenik a kijelzôn. 
Használja a  voL+ vagy a voL– gombokat az amerikai illetve 
európai frekvencia beállításához.

AZ óRA BEÁLLÍTÁSA

Óra beállítása:
Hosszan nyomja a BAND gombot, amíg az idô megjelenik. Ha a 
kijelzôn megjelenik az idô, újra nyomja hosszan a BAND gombot, 
amíg az óra számjegyei elkezdenek villogni. A hangerô szabályozó 
gombok segítségével állítsa be az órát. Ezt követôen nyomja meg 
egyszer röviden a BAND gombot ismét, ekkor a perc számjegyei 
kezdenek villogni. újra a hangerô szabályozó gombokkal állítsa be a 
percet is. Az új pontos idô automatikusan mentve lesz.
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         FiGYElEM!

•		A	medence	megbízhatósága	és	élettartama	szoros	összefüggés-
ben 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 elektro-
mos vezérlés idô elôtti károsodásának és/vagy meghibásodásának 
(korrózió/vízkövesedés) megelôzéséhez rendszeres figyelmet kell 
fordítania arra, hogy a medence vize tiszta, biztonságos és kiegyen-
súlyozott legyen! A medence vizének tisztán tartása rendkívül fon-
tos! Az elhanyagolt meleg víz a baktériumok gyors szaporodását 
eredményezi.

•		A	 víz	 ásványianyag-tartalma	 a	 párolgással,	 illetve	 a	 tisztítószerek	
és vegyszerek használatával nô. Ha az ásványianyagtartalom – kül-
önösen a kálciumtartalom – túlságosan megnövekszik, 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	 meg-
felelô tartományon belül tartása! Ezzel kapcsolatban a további 
részleteket a „vÍZMINÔSÉGI ÖSSZEFoGLALó A MEDENcE 
HASZNáLATáHoZ” c. táblázatból tudhatja meg!

•		Hasonlóan	 fontos,	 hogy	 a	 víz	 totális	 alkalitását	 a	 megfelelô	 tar-
tományban tartsa! (Ez nem más, mint a víz ellenálló képessége 
a pH-érték változásával szemben.) Ezzel kapcsolatban a további  
részleteket a „vÍZMINÔSÉGI ÖSSZEFoGLALó A MEDENcE 
HASZNáLATáHoZ” c. táblázatból tudhatja meg!

•		A	karbantartás-szükséglet	két,	azonos	medence	esetében	is	jelen- 
tôsen eltérhet. Ezt a következô tényezôk befolyásolják: 
– fürdôzôk 
– a használat gyakorisága / fürdôzôk száma 
– a test eltérô kémiai jellemzôi 
– napfény / árnyék 
– hômérséklet 
 Ebbôl kifolyólag rendkívül fontos egy megfelelô vízkarbantartási 
rend kialakítása, illetve a kereskedô által javasolt karbantartási eljá-
rások rendszeres elvégzése!

            FiGYElEM!

Amennyiben nem ügyel a pH és a totális alkalitás elôírt 
szintjének fenntartására, a fûtôtest és más alkatrészek is 
károsodhatnak, az ebbôl fakadó meghibásodásokra a garan-
cia nem terjed ki!

A MEDENcE ElSÔ FElTÖlTÉSE
1  Bizonyosodjon meg róla, hogy a medence vize keringésben 

van, és legalább 20°C fokos!
2  Töltsön a vízbe valamilyen (rozsda- és vízkôszabályzó) fémion 

kötésére alkalmas szert! Hagyja, hogy a víz egy órán át kering-
jen, 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 szûrôtartály kosarába építve ta- 
lálható): a kosár eltávolításának és visszahe-
lyezésének részleteiért olvassa el a „SZûRÔ-
pATRoN” c. fejezetet! Miután eltávolította a 
szkimmer kosarat, talál egy, az aljából kiin- 
duló kb. 20 cm-es csövet. Tekerje ki a csô vé- 
gén található szabályozó kupakot, és helyez-
zen el benne 5 vagy 6 tablettát! 

     Ne töltse túl az adagolót, mert az befolyásolhatja a megfelelô 
mûködést.

      Kezdetben állitsa a szabályozót úgy, hogy a legtöbb apró lyukon 
szabadon áramolhasson a víz, és hagyja, hogy a víz 3-4 órán át 
keringjen a vízértékek ellenôrzése elôtt.

        Szükség esetén állítsa a szabályozót alacsonyabb fokozatra: 
kevesebb lyukon hagyja át-áramolni a vizet, oly módon, hogy a 
víz fertôtlenítôszer tartalma az ideális 3-5 PPM-es tartományba 
essen.

       Lebegô adagoló: A fentiek szerint töltsön be 6-7 tablettát, kez-
detben állítsa a szabályozót 5-ös fokozatra, és hagyja, hogy a víz  
3-4 óráig keringjen a vízminôség ellenôrzése elôtt! A tabletták 
a medence használatától és a szabályozó beállításától függôen 
10-14 nap alatt lassan feloldódnak.

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

VÍZHÁZTARTÁSi EGYENSúlY – ÁlTAlÁNOS ÁTTEkiNTÉS

          TANÁcSOk A BiZTONSÁGOS VEGYSZER-
          AlkAlMAZÁSHOZ

•		Soha ne keverjen össze vegyszereket a medencébe öntés elôtt!
•	Egyszerre	csak	egy	vegyszert	öntsön	a	medencébe!
•	Mindig	a	vegyszert	öntse	a	vízbe,	és	ne	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	feltakarításáról!
•		Vész	esetére	mindig	 legyen	kéznél	az	a	telefonszám,	amelyen	

mérgezés esetén segítséget kérhet!
•	Tartsa	a	vegyszereket	gyermekektôl	elzárt	helyen!
•		Vegyszerek	alkalmazásakor	hordjon	védôszemüveget	és	gumi-

kesztyût!

Adagoló

Adagoló-
nyílás
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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 (klór-
aminok 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. Tompítóképességként 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 vizében feloldott összes anyag (kalcium, karbonátok, bikarboná-

tok, magnézium, fémes összetevôk) mennyisége.
15  FÉMiONkÖTÔk (ROZSDA- ÉS VÍZkÔSZABÁlYZók) – Meggátolja, hogy az oldott fémek a medence falában és a központi 

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 jellemzô a nagy mennyi-
ségû 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 oxidá-

lására 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  1,0 3,0 - 5,0  10,0

 VegyÜLeT
 pH  7,2 7,4 - 7,6  7,8
 Totális Alkalitás (TA)  80 80 - 120  180 
     
 Kálciumkeménység  150  200 - 400  500 - 1000

*A National Spa & pool Institute (Észak-Amerika) ajánlásával lakossági- és masszázsmedencékhez.
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* A javasolt termékekrôl érdeklôdjön a Hydropoolnál!

HiBAJElENSÉG lEHETSÉGES Ok MEGOlDÁS

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

Ellenôrizze és állítsa be a vízháztartás különbözô ele-
meinek szintjét! Adjon a medence vizéhez kicsapódást 
elôsegítô anyagot*, amely összekapcsolja az apró részecs- 
kéket, annak érdekében, hogy kiszûrhetôek legyenek.

Magas totális alkalitás
Ellenôrizze ezeket az értékeket, majd állítsa be a javasolt 
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 szemirritáció 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, pró-
báljon habzásgátlót* alkalmazni, hogy kioldja a szennye-
zôdéseket! Ezután használjon tisztítószert*, hogy a 
szennyezôdések könnyebben kiszûrhetôek legyenek! 
Amennyiben a víz szintje nyomot hagyott a medence 
falán, szükség lehet a medence leeresztésére és kita-
karítására. 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 átjuthat- 
nak. A problémát megoldja, ha a szennyezôdések kiol-
dására rendszeresen habzásgátlót* használ. Ezután al-
kalmazzon tisztítószert*, hogy a szennyezôdések köny-
nyebben 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 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) Kezelje a vizet kelátképzôvel*, vagy megkötést segítô 
vegyszerrel*!

ingadozó pH-érték Alacsony a totális alkalitás szintje Ellenôrizze a víz totális alkalitását, és szükség esetén 
csökkentse szódabiszulfáttal* vagy sósavval*!

A pH-érték 
nem reagál 
a beavatkozásra

Magas a totális alkalitás szintje Ellenôrizze a víz totális alkalitását, és szükség esetén 
növelje szódabikarbónával!

VÍZHÁZTARTÁSi HiBAElHÁRÍTÁS
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NAPONTA
1	 	Ellenôrizze	a	vizet,	és	ha	szükséges,	töltsön	a	vízbe	„sokkolót”/

oxidáló anyagot!
2  Bizonyosodjon meg róla, hogy a vízszint megfelelô!

HETENTE
1  Ellenôrizze a pH-értéket és a totális alkalitást, majd cselekedjen 

a mért eredménynek megfelelôen!
2 Töltse után a vegyszeradagolót!
3  Töltsön a vízbe valamilyen (rozsda- és vízkôszabályzó) fémion 

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

majd szerelje vissza a szûrôpatront! (Lásd a „SZûRÔpATRoN” 
c. fejezetet!)

5  Vegye ki, és tisztítsa meg a szûrôkosarat! (Lásd „A SZûRÔ-
KoSáR TISZTÍTáSA” c. fejezetet!)

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

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

8  Tisztítsa meg a rozsdamentes acél kapcsolókat a 26. oldalon 
írtaknak megfelelôen!

HAVONTA
1  Áztassa a szûrôpatront szûrôpatron-tisztító folyadékba. Öblítse 

le gondosan, majd ha mód van rá, hagyja megszáradni vissza-
szerelés elôtt! Javasoljuk, hogy szerezzen be egy másik szûrôt 
is, hogy felváltva tudja használni azokat!

NEGYEDÉVENTE
1  Legalább negyedévente eressze le medencéjét, és kifejezetten 

akril felületek tisztítására szolgáló, karcmentes szerrel tisztítsa 
meg az akril felületet! (Lásd „A MEDENcE vIZÉNEK LEcSERÉ- 
LÉSE” és „A MEDENcE LEERESZTÉSE” c. bekezdéseket!)

2  Ellenôrizze az ózonizzó állapotát. (Lásd az „óZoNGENERáToR 
TEcHNoLóGIA” c. rész alatt!)

A SZûRÔkOSÁR TiSZTÍTÁSA
1  Kapcsolja be a „KÉSZENLÉTI/LEERESZTÉSI” üzemmódot!
2  Húzza elôre a lebegôajtót, majd egy elôre és felfelé irányuló 

mozdulattal emelje ki a szûrôkosarat!
3   Távolítsa el a törmeléket a kosárból! (FIgyeLeM! Még vélet-

lenül se ütögesse a kosarat más tárgyhoz az üledék fellazí-
tásának céljából, mert a kosár megsérülhet!)

4  Helyezze vissza a kosarat!
5  Kapcsolja ki a „KÉSZENLÉTI/LEERESZTÉSI” üzemmódot! 

Amint a szivattyú üzemelni kezd, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a víz szabadon tud áramlani a gátajtó felett!

VÍZkARBANTARTÁSi ElJÁRÁSOk

MiNDiG, MiNDEN kÖRülMÉNYEk kÖZÖTT VEGYE FiGYElEMBE A VEGYSZEREk HASZNÁlATi
úTMuTATóJÁT!
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SZûRÔPATRON / FilTER
A filtert az igénybevételtôl függôen 2-4 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	szivattyúból
•	a	fûtés	nem	mûködik

SZûRÔPATRON ElTÁVOlÍTÁSA
1     Kapcsolja be a „KÉSZENLÉTI/LEERESZTÉSI” üzemmódot!
2      Emelje le a szûrôtartó fedelét és állítsa félre!
3      Az óramutató járásával megegyezô irányba forgatva és emelve 

távolítsa el a szûrôkosarat!
4      A szûrôegységet egyenesen emelve vegye ki a házából!
 
SZûRÔPATRON TiSZTÍTÁSA
4     Kerti locsolócsôvel és porlasztófejjel mossa le a szûrôt, ügyel-

ve arra, hogy minden redôre kitérjen! 
5     A felgyülemlett testápoló krém és olaj eltávolítása érdekében 

a patront áztassa meleg vízben és szûrôtisztító folyadékban/
emulgeálószerben (Hydropool kereskedôjénél beszerezhetô)!

6     Tisztítótartály Hydropool kereskedôjénél szintén beszerezhetô!
7     Alaposan öblítse le a szûrôt, majd a visszahelyezés elôtt hagy-

ja megszáradni!
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!

SZûRÔPATRON ViSSZAillESZTÉSE
10   Helyezze vissza a filtert a szûrôtartályba!
11      Az óramutató járásával megegyezô irányba forgatva helyezze 

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

A MEDENcE ViZÉNEk cSERÉJE
A medence vizét – annak méretétôl és kihasználtságától függôen –  
8-12 hetente javasolt leereszteni. Ha a medencét naponta hasz-
nálják, vagy egyszerre több fürdôzô veszi igénybe, javasolt a gya-
koribb vízcsere. A két vízcsere közti idô meghatározásának egyik 
módszere, hogy a medence vizének literben kifejezett mennyisé-
gét elosztja 13,5-tel, majd a naponta fürdôzôk átlagos számával. 

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 köny- 
nyen felboríthatja a víz kémiai egyensúlyát, és megnehezíti annak 
beállítását, szinten tartását! Ha olyan helyen lakik, ahol a víz kemé-
nyebb vagy lágyabb az átlagosnál, fordítson fokozott figyelmet a 
kálciumkeménység szintjére! 
A medence vizét késôbb már lágyított vízzel is után lehet tölteni.

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

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

SZKIMMER úSZó

SZKIMMER KoSáR

SZûRÔpATRoN

FILTERHáZ

vISSZAcSApó
SZELEp
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A MEDENcE FElTÖlTÉSE ElÔTTi TEENDÔk
1   Ellenôrizze, hogy a leeresztô csap el van-e zárva! Ütközésig te-

kerje, 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 fallal szemben 

helyezkedik el, hagyjon elég helyet a kettô között egy kerti lo-
csolócsô csatlakoztatására!

A MEDENcE ViZÉNEk lEERESZTÉSE
1   Kapcsolja ki a medencét! Kapcsolja ki a medencét a vezérlô-

panelen, és kapcsolja le a fôkapcsoló(ka)t az életvédelmi relén 
vagy a biztosítéktáblán!

2  Keresse meg a leeresztôcsonkot! A medence leeresztôcsonk-
ját a medence burkolatán belül, a szerviznyílás ajtaja mögött 
találja. Körmedence esetén a leeresztôcsonk a medence 
talapzatán elhelyezett leeresztôtálcában található.

3  Távolítsa el a leeresztôcsonk biztonsági kupakját! A kupakot 
ôrizze meg, majd készítsen elô egy hagyományos, kerti locso-
lócsövet!

4  Csatlakoztassa a locsolócsövet a leeresztôcsonkra, és kezdje 
el leengedni a vizet! A víz leeresztésének megkezdéséhez 
forgassa ütközésig a csövet az óramutató járásával ellentétes 
irányba, majd húzza meg maga felé! A víz leeresztésének 
megállításához ismételje meg a mûveletet az ellentétes irány-
ba: tolja vissza a leeresztôcsövet, és forgassa ütközésig, az 
óramutató járásával megegyezô irányba!

5  A károsodását elkerülendô, ügyeljen rá, hogy a csonk megfe-
lelôen álljon.

AZ AkRilFElülET TiSZTÍTÁSA
Az akrilfelület puha ronggyal és a Hydropoolnál beszerezhetô akril 
tisztítószerrel ápolható, fényezhetô. 

BiZTONSÁGi TERMOTETÔ
Ha a medence nincs lefedve, a hô 90%-a elvész a vízfelszínen 
keresztül. A párolgás megváltoztatja a víz kémiai egyensúlyát, és 
zárt helyen növeli a levegô páratartalmát. A Hydropool biztonsági 
termotetôt hôtakarékossági és esztétikai céllal fejlesztették ki, 
és a könnyebb kezelés érdekében középen félbehajtható. A cip-
záras huzat lehetôvé teszi az esetlegesen károsodott (7,5–10 cm-s 
méretû, elvékonyodó) habbetétek cseréjét. A biztonsági termotetô 
„szoknyája”	 szorosan	 illeszkedik	 a	 medence	 pereméhez.	 A	 tetô	
fogantyúi úgy kerültek elhelyezésre, hogy akár egy személy is 
könnyedén	 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 segít-
ségével emelje fel a tetôt! 

Még véletlenül se álljon rá a tetôre, mert a vékonyodó hab- 
betétek megsérülhetnek, 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!

           FONTOS! Ne használjon egyéb tisztítószere- 
                ket! A vegyszermaradványok károsan befolyá- 

solhatják a víz kémiai összetételét, amely 
nehezen kezelhetô, rossz vízminôséget ered-
ményezhet! Ne használjon olyan  szert, amely 
karcol, mert tönkreteszi az akrilfelületet!
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Kenôanyag helye

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 kenôanyaggal.

jAVASoLT TeRMéK: Super-Lube szilikon-alapú kenôanyag, vagy ennek megfelelô tulajdonságú
szer (nagyobb kereskedôknél beszerezhetô).

FiGYElEM!
Ne használjon olaj alapú kenôanyagot, mivel
az a zár korai elhasználódását okozhatja!

Minden Hydropool pezsgôfürdôt úgy terveztünk, hogy alkalmas 
legyen ózongenerátor beszerelésére. A Hydropool ózongenerá-
tort a piac technológiailag legfejlettebb rendszerének tartják: az 
ózon hosszabb ideig érintkezik a masszázsmedence vizével, és 
így csökkenti a vegyszerfelhasználást. Az eredmény tisztább, át-
tetszôbb víz. A Hydropool egyedülálló ózonbefecskendezô rend- 
szere maximalizálja az ózongáz szétterjedését, ugyanakkor a 
lehetô legkisebbre csökkenti a gázbuborékok méretét. így az 
ózon hosszabb ideig érintkezik a pezsgôfürdô vizével, ezáltal 
javul a víz minôsége és fokozódik annak tisztasága. Az ózon-víz 
keveréket több csövön áramoltatjuk keresztül, az ózon így még 
kisebb buborékokra bomlik, mielôtt újra összekeveredne a vízzel. 
Ennek	köszönhetôen	csökken	a	„gázszökés”	esélye,	amely	más	
ózonrendszerek esetében gyakori probléma.

Az ózongenerátorok ún. ózon izzóval mûködnek. Az ózon izzó 
az évek alatt kiéghet, mely ezt követôen nem juttat ózont a 
medencébe. Javasoljuk, hogy az ózongenerátor mûködésérôl 
évente gyôzôdjön meg. A készülék üzemszerûen csak az ún. 
tisztítási ciklusokban kapcsol be. Az ózongenerátor tetején lévô 
kémlelônyíláson egyes típusoknál uV fényt lát, míg más mod-
elleknél zöld fény jelzi, hogy az izzó mûködik. Amennyiben az izzó 
a tisztítási ciklusok alatt nem világít, hívja a Hydropool Hungaria 
szervizét, hogy kollégáink kicseréljék azt.

         FiGYElEM!

A készülék az ózon gázt elektromos kisüléssel állítja elô, 
magas feszültségen mûködik. A készüléket csak képesített 
szakember nyithatja fel!

óZONGENERÁTOR TEcHNOlóGiA

FÜRDÔvÍZ

óZóNGENERáToR

óZoNKEvERÔ
KAMRA

óZoN-
BEFEcSKENDEZÔ

FúvóKA

MAZZEI óZoN-
BEFEcSKENDEZÔ
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A Hydropool medencék burkolata kaliforniai cédrusból készült, és 
gyárilag pácolt. Pácolás után a cédrus ellenáll az idôjárás viszon-
tagságainak, 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 pácot, 
mely megóvja az évgyûrûket, és egy tartós, vízlepergetô, lélegzô 
védôréteget képez a fafelületen. A fent említett termékeket a 
Hydropoolnál, vagy a közeli festékboltban, barkácsáruházban is 
beszerezheti.

FiGYElEM! A cédrusfa színe a második pácolás hatására sö-
tétebbé, érettebbé válik.

A medence cédrusfa burkolata, valamint a medencéhez rendel-
hetô cédrusfa kiegészítôk (mint házikó, bárpult, napozó dekk, 
lépcsô, bárszék stb.) rendszeres karbantartást igényelnek. Az idô- 
járás hatására a gyári pácolás megfakul, lassan elveszíti színét és  
elkopik. Ezért javasolt, hogy a nagyobb igénybevételnek kitett 
részeket csiszolással, majd pácolással gondozzuk. A kültéren elhe- 
lyezett cédrusfa termékek újrapácolása, esetleges második védô-
réteggel való ellátása évente, de legfeljebb kétévente szükséges 
lehet. Ha nem az eredeti pácot választja, akkor javasoljuk, hogy 
jegyezze meg annak az anyagnak a típusát, amivel kezeli a fát, 
hogy a késôbbiekben is pontosan ugyanazzal tudja kezelni azt.  
A nehezen hozzáférhetô részekrôl, résekbôl, még csiszolással 
sem távolíthatóak el az idegen színû anyagok!

A MEDENcE FABuRkOlATÁNAk VÉDÔkEZElÉSE

Abban az esetben, ha medencéjét nem kívánja egész évben 
használni, nagyon fontos, hogy megóvja a fagytól, azaz megfele-
lôen téliesítse azt! Ezt a munkát a Hydropool szerviz szakem-
berére is bízhatja, de ha a saját kezû téliesítés mellett dönt, kérjük, 
kövesse az alábbi útmutatást:
•		Teljesen	eressze	 le	a	medence	vizét!	(Lásd „A MEDENcE LE- 

ERESZTÉSE” c. bekezdést!)
•		Vegye	 ki	 és	 tisztítsa	 meg	 a	 szûrôpatront!	 (Lásd	 a	 „SZûRÔ-

pATRoN” c. bekezdést!)
•		Egy	 takarítógép	 (vizes	 porszívó)	 segítségével	 szívja	 ki	 a	 mara-

dék vizet a fúvókák nyílásaiból, a szûrôpatron tartályából és a 
medence alján lévô leeresztônyílásból!

•		Töltsön	folyékony,	biológiailag	lebomló	fagyálló	folyadékot	oda,	 
ahová szükséges: például a vízpumpa víz felôli végéhez, a fúvó-
kák csöveibe, a szûrô burkolatába és a levegôfúvóka csöveibe! 
Ne használjon gépkocsiba való fagyálló folyadékot!

•		FONTOS: a biológiailag lebomló fagyálló folyadék vízzel történô 
hígítása csökkenti a szer fagyálló képességét! Ezért igen fontos, 
hogy a medence csôrendszerébôl minden vizet eltávolítson, mi-
elôtt betöltené a fagyálló folyadékot!

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

•		A	 fagyálló	 keringetése	 érdekében	 egy	 pár	 másodpercre	 kap-
csolja be a vízpumpát!

•		Csavarjon	le	és	válasszon	le	minden	illesztéket	a	központi	egy-
ségrôl!

•		Távolítsa	el	a	vízpumpa	legalsó	fagydugóját.	A	mûveletet	hajtsa	
végre minden vízpumpán.

•		A	 kiálló	 csatlakozókra	 húzzon	 nejlonzacskót,	 majd	 rögzítse	 ra-
gasztószalaggal!

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

•		Szerelje	fel	a	biztonsági	termotetôt,	és	borítsa	vízhatlan	vászon-
nal a medence egészét, hogy meggátolja a burkolat és a tetô idô 
elôtti elöregedését!

•		A	tetô	károsodásának	elkerülése	érdekében	rendszeresen	taka-
rítsa le a medencére hullott havat!

•		Feltételezzük,	 hogy	 a	 medencét	 megfelelôen	 üzemelték	 be,	
és egy megerôsített betonalapzaton helyezték el, amely mega-
kadályozza a medence – talajvíz hidrosztatikai nyomásából adó-
dó – függôleges irányú elmozdulását.

A MEDENcE TÉliESÍTÉSE

TÉLI LEERESZTÔ-
SZELEpEK

Ha a medence téliesítését illetôen bizonyta- 
lan, kérjük, lépjen kapcsolatba a Hydropool 
ügyfélszolgálatával! Elôvigyázatosságból 
célszerû, ha az elsô évben szakember végzi a 
téliesítést. A fagyásból eredô károkra ugyan- 
is nem terjed ki a garancia!
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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 – Lásd a „vÍZpuMpA BEÜZEMELÉS” 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 vízpumpaszelepek részben – 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 kereskedôjét!

  – 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 kereskedôjét!

zajos motor – Károsodtak vagy elöregedtek  – Hívja kereskedôjét, vagy egy képzett 

   a csapágyak  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

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 álla-
potot hívják feszültségingadozásnak. Noha a rendszer rendelkezik 
ilyen esetekre beépített biztosítékokkal, a feszültség néha olyan 
mértékben is csökkenhet (akárcsak egy másodperc erejéig), 
hogy	 a	 rendszer	 „szellemüzeneteket”	 jelenít	 meg.	 Amennyiben	
a peremszerelt 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 kapcsolatba helyi Hydropool 
kereskedôjével, vagy egy szerelôvel!

HiDEG iDÔJÁRÁS OkOZTA
HiBAJElENSÉGEk

Amennyiben az irányítóberendezés nem mûködik megfelelôen, 
vagy a vízpumpa bármilyen oknál fogva nem keringeti a vizet, 
helyezzen egy alacsony teljesítményû légfûtôt a központi egység-
hez, a burkolat alá! Ezzel megelôzheti a fagykárt, amíg sikerül 
idôpontot egyeztetnie a szerelôkkel.

Elektromos hôsugárzó elhelyezésekor és be- 
üzemelésekor mindig kövesse a gyártó utasí- 
tásait! A hôsugárzót – bekapcsolt állapotá-
ban – ne hagyja felügyelet nélkül, és ügyeljen 
arra, hogy ne legyen a közelben gyúlékony 
anyag!

JEGYZETEk
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