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II Handhavandeguide
( I ) På/Av
1. Starta systemet
Tryck på knappen

för att starta systemet. På displayen visas den aktuella temperaturen.

2. Stänga av systemet
När systemet är på stängs det automatiskt av efter en timme.
Alternativt tryck på På/Av-knappen för att stänga av systemet.

( II ) Funktion
1. Vattenpump
Tryck på knappen

för att slå på eller stänga av vattenpumpen. När vattenpumpen är på

och badkaret är fyllt med vatten, tänds knappen

och vattenpumpen arbetar. Om det är för

låg vattennivå i badkaret stannar vattenpumpen och belysningen på knappens bakre del blinkar.
Så snart vattennivån i badkaret är tillräcklig startar åter vattenpumpen.
2. FM funktion
Första gången, tryck kort på knappen för audioomkopplaren
visar nu den aktuella kanalen. Ikonen

för att koppla in radion. Displayen

tänds. Som andra åtgärd, tryck kort på knappen för att

ställa om till Bluetooth musikspelare och ikonen

tänds. Vill man stänga av audiofunktionen,

tryck på knappen och funtionen stängs av och ikonen

släcks.

3. Bluetooth musikspelare-funktion
När man ska slå på Bluetooth musikspelare och ingen telefon är ansluten eller är frånkopplad från
Bluetoothsystemet blinkar ikonen

om de inte är anslutna, frånkoppla via telefonen och återanslut.

När de är korrekt anslutna tänds ikonen

. Bluetoothsystemet kan endast anslutas om systemet

varit på i minst 5 sekunder och det kommer automatiskt att slå av och frånkopplas från telefonen
efter det att systemet varit frånkopplat i minst 10 sekunder.
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Bluetooth ansluts på följande sätt
A. Efter det att systemet varit påslaget i minst 5 sekunder, öppna Bluetooth i telefonen och
anslut Bluetoothsystemet (beteckningen är CAR MUSIC)
B. Öppna musikspelaren i din telefon och spela upp musiken
C. Tryck kort på audioknappen

för att ansluta till Bluetooth musikfunktion och musiken startar.

4. Luftpump
När badkaret har fyllts med vatten, tryck kort på knappen
Belysningen på knappens

för att starta luftpumpen.

bakre del tänds. Luftpumpen kommer att starta med maximal

kraft och slår om till standardvärde efter 2 sekunder. Ett nytt kort tryck på knappen kommer att
slå av luftpumpen
När luftpumpen är på och vattnet sjunker i badkaret stängs luftpumpen automatiskt av. När
badkaret är i drift med för litet vatten tänds belysningen på knappens bakre del. Luftpumpen
kommer att starta med maximal kraft (nivå 10) och kommer automatiskt att stängas av efter
5 minuter. Om pumpen under dessa 5 minuter känner av vatten stannar den omedelbart.
5. Belysning
Tryck på ikonen

för att slå på belysningen. Ikonen

tänds därvid. För att slå av belysningen

tryck på ikonen och denna släcks.
6. Termostat
När badkaret är fyllt med vatten och vattenpumpen arbetar, tryck kort på knappen
termostatfuntionen. När denna är på lyser ikonen

för att öppna

. Tryck åter kort på knappen för att stänga av

termostatuppvärmningen. Termostatfunktionen är även avstängd när vattenpumpen är avstängd.
När termostatfunktionen är på och vattentemperaturen exempelvis är 1 grad C lägre än inställd
temperatur kommer termostatuppvärmningen automatiskt att höja värmen tills temperaturen är lika
med inställd temperatur. Om badkaret är tomt sker ingen uppvärmning. Om vattennivån i badkaret
minskar, stoppas uppvärmningen. Likaså upphör uppvärmnngen om vattenpumpen är avstängd.
Om badkarets vattennivå är otillräcklig och termostatfunktionen är på, kommer belysningen på
knappens bakre del växelvis att blinka. När systemet känner av att badkaret åter är fyllt med vatten
slutar ikonen att blinka och uppvärmningen startar automatiskt i enlighet med temperaturens
kontrollfunktion.
7. Låst och öppen panel
Om det inte är någon drift under 30 sekunder låses panelen. Trycker man på ikonen
låses likaledes panelen och alla knappar låses med undantag av knappen
knappen

i 1 sekund

. Vid ett kort tryck på

öppnas åter panelen.

8. Lagring/val av kanal
När FM-funktionen är på, tryck på knappen
Tryck kort på

i 1 sekund för att lagra den aktuella kanalen.

för att välja nästa kanal. Möjligt område är 1-10.
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9. Ozonfunktion
Om systemet är frånslaget i minst 30 sekunder kommer ozonfunktionen att starta automatiskt.
Efter 10 minuter stängs det av automatiskt. Om systemet under denna tid slås på kommer ozonsystemet att vara avstängt.

( III ) Inställning av parametrar
När audion är på kan volymen justeras mellan 1-15 dB. Genom att peka på inställningsområdet på
panelen kan man välja parameter. Instruktion enligt nedan.
Som första åtgärd, tryck på inställningsknappen för att kontrollera termostatens temperatur,
som kan läsas av på skärmen. Ikonen

blinkar (bortse från denna åtgärd om termostaten är

avstängd).
Som andra åtgärd tryck på inställningsknappen för att söka och justera FM-kanal. Ikonen
kommer att blinka (bortse från denna åtgärd om FM-funktionen är avstängd). Alternativt kommer
man in i Bluetooth musikspelare och på skärmen visas “tun”. Nu kan man trycka på plusknappen
eller minusklnappen för att välja musik (bortse från denna åtgärd om Bluetoothsystemet är stängt).
Som tredje åtgärd tryck på inställningsknappen för att justera luftpumpens kraft. På skärmen visas
pumpens kraftnivå, såsom exempelvis “L5” (borse från denna åtgärd pm luftpumpen är avstängd).
Inställning av parametrar
1. Inställning av frekvens: Gå in på frekvensinställningsdata och tryck på plus- eller minusknappen
för att justera frekvensen. Ett långt tryck på plusknappen eller minusknappen ger möjlighet att
söka kanaldata.
2. Att söka kanal: Gå in på kanalsökningsdata och tryck kort på
motsvarande

för att minska 0,1 MHz och

för att öka 0,1 MHz. Vid sökning av kanal tryck länge på

eller

för att

söka kanal. Området omspänner 87,5 - 109,8 MHz.
3. Växla musik: Öppna Bluetooth musik för att komma in i modus för musikomställning. Ett kort
tryck på

ställer om till sista musikstycket medan ett kort tryck på

ställer om till nästa

musikstycke.
4. Justering av ﬂäktstyrka: Gå in i modus för luftpumpenoch tryck på
kontrollera hastigheten upp eller ned. Ett långt tryck på

eller

eller

för att

innebär inställning av

kontinuerlig nivå. Området omspänner 1-10.
5. Justering av termostatens temperatur: Gå in på modus för termostatens temperaturjustering
och peka på

eller

på

ger kontinuerligt värde. Området omspänner från 25 till 45 grader C.

eller

för att öka eller minska termostatens temperatur. Ett långt tryck
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III Tekniska parametrar

Teknisk speciﬁkation
Märkspänning

AC 220 V

Frekvens

50HZ

Märkström

15,7 A

Märkeffekt

3450W

Isolationsresistans

>20Mȍ

Vattenfast

IPX5

Belastningsparametrar
Belastning

Märkspänning

Frekvens

Märkeffekt

Annat

Vattenpump

AC220V

50HZ

1 kW

-

Termostat

AC220V

50HZ

2 kW

-

Luftpump

AC220V

50HZ

400W

-

Belysning

AC12V

50HZ

10W

-

Högtalare

-

-

8ȍ/10W

-

AC12V

50HZ

6W

-

Ozon

Storlek kontrollpanel
Kontrollpanel

Längd * Bredd = 180 * 48 (mm)

Kontrollbox

Längd * bredd * höjd = 220 * 135 * 58 (mm)
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