
Balboa 500DZ Használati útmutató 

Első bekapcsolás 

Pr üzemmóddal indul bekapcsoláskor. Ezalatt többször a 

„JETS” gombokat nyomjuk meg, hogy biztosan ne 

legyen levegő a szivattyúkban. Ez kevesebb, mint 5  

 

 

percet vesz igénybe. A „Warm” vagy a „Cool” gomb 

megnyomásával hagyjuk el ezt az üzemmódot. Ezután a 

jacuzzi Standard üzemmódba megy. 

              

 

 

        Hőmérséklet beállítása (26°C-40°)  

A kijelző az utoljára mért hőmérsékletet mutatja. A 

mért víz hő, legalább 2 perc keringetés után lesz a 

valós érték. 

A kívánt hőmérsékletet a „Warm” vagy „Cool” 

gombokkal tudjuk beállítani. Ha változtatnánk a 

beállított értéken, nyomjuk meg a z egyik „Temp” 

hőmérséklet gombot, mielőtt abbahagyja a kijelző a 

villogást. 3 másodperc múlva abbamarad a villogás, és 

a kijelző az aktuális hőt mutatja.  
 

        Jets1 

A „Jets 1” gombot egyszer megnyomva a szivattyút ki, 

vagy bekapcsoljuk, és lassú vagy gyors sebesség közt 

választhatunk, ha ezt tudja. A lassú sebesség 4 óra 

múlva leáll. A magas/gyors sebesség 15 perc múlva 

leáll. Időnként bekapcsolhat az alacsony sebesség, és 

ez idő alatt ezt nem tudjuk kikapcsolni. Ezzel szemben 

a magas sebesség állítható.  

 

 Jets 2/Jets 3/Blower (nem minden 

terméknél) 

Az adott gombot egyszer megnyomva aktiválható ez a 

funkció. 15 perc múlva automatikusan leáll. Néhány 

modellnél a 2. szivattyú 2 sebességes lehet. 

 

        Light (világítás) 

A „light” gombbal bekapcsolható, 4 óra múlva 

automatikusan kikapcsol 

 

Óraidő beállítása 

Bekapcsoláskor a SET TIME villog a kijelzőn. 

Nyomja meg a „Time” gombot,az követően pedig a 

„Mode/Prog”, majd „Warm” vagy „Cool” gombokat. 

Percenként lépteti előre, a „Warm” vagy „Cool” 

gombbal beállíthatja az óra beállítását. A „Time” 

gombbal végül rögzítse az időt. 

 

 

       Mode/Prog (Üzemmód programozása) 

Először a „Warm” vagy „Cool” gombot, majd a 

„Mode/Prog” gombot nyomjuk meg. 

Standard üzemmód: tartja a beállított hőt. 

Economy (gazdaságos): üzemmód: csak a 

szűrőciklusok alatt fűti a vizet a beállított hőre. A 

kijelző „ECO” szót ír ki, ha nem megfelelő a víz 

hőmérséklete, majd az aktuális hőmérséklettel 

felváltva megjelenik a kijelzőn. 

Sleep (alvó) üzemmódban a fűtés csak +/- 10C°-os 

eltérésnél kapcsol be. „SLP” megjelenik a kijelzőn 

akkor a vízhőmérséklet nem aktuális hőmérsékleten 

van. A vízhőmérséklet akkor lesz megfelelő ha a 

pumpa működik. 

 

Szűrőciklusok 

Az első előre beprogramozott szűrőciklus délelőtt 8-

10-ig tart. A második este 20-22 óráig. Ahol a víz 

nincs keringetve a szivattyú alacsony sebességgel 

megy (illetve az ózongenerátor, ha van) a szűrőciklus 

alatt.  

Keringetett víznél 24 órán át megy a keringető 

szivattyú és az ózongenerátor (ha van). Ha túl felhevült 

előfordulhat, hogy a keringető szivattyú 30 percre 

lekapcsol a szűrőciklus ideje után. 

 

Gyerekzár (kezelő) 

3mp-ig benyomva tartani a „Time” „Blower” „Warm” 

gombokat. Az összes gomb deaktiválva van a „Time”-

on kívül. Az újraaktiváláshoz tartsa benyomva 2mp-ig 

a „Time” „Blower” „Cool” gombokat. (Néhány 

modellnél a „Blower” helyett a „Jets1” gombot kell 

megnyomni). 

 



 

Szükséges teendők a hibajelenségek észlelésekor 

 

Üzenet Hiba leírása Szükséges tennivalók 

Nincs áram A kezelő nem működik, amíg nem kap áramot 

Túlhevülés. A fűtésnél egy szenzor 

47,8°C-ot érzékelt – kikapcsol a 

Jacuzzi 

Ne menjen a vízbe. Vegye le a termo tetőt, hagyja lehűlni a vizet. 

Ha lehűlt, állítsa be a kezelőt. (Ha ez nem sikerült, áramtalanítson 

majd hívjon szakembert) 

Túlhevülés. A fűtésnél egy szenzor 

43.5°C-ot mutat – kikapcsol a 

Jacuzzi. 

 

A jacuzzi kikapcsol „A” szenzor 

hibája 
Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert. 

A jacuzzi kikapcsol „B” szenzor 

hibás 
Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert. 

A szenzorok nem egyforma hőt 

érzékelnek. Valószínű átmeneti 

állapot. Kikapcsol a Jacuzzi 

Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert. 

Nagy a hőmérséklet különbség a 

különböző szenzoroknál. Jelenthet 

átfolyási, keringési gondot. 

Ellenőrizze, hogy a vízállás rendben van e. Indítson el minden 

szivattyút. 

Alacsony átfolyó vízmennyiség. A 

fűtés lekapcsol, de más funkciók 

normálisan működnek. 

Ugyanúgy mint a HFL-nél, ha nem áll vissza a fűtés automatikusan, 

állítsa vissza a gombok megnyomásával 

Lehet hogy kevés az átfolyó víz 

mennyisége, vagy a fűtőrendszerben 

a légbuborékot érzékel. 15 percre 

lekapcsol a Jacuzzi. 

Ellenőrizze, hogy minden szivattyú helyesen működik. Nyomjon 

meg egy tetszőleges gombot. 15 percen belül meg kell szűnnie a 

hibajelentésnek. 

Kevés víz jut el a fűtésig, lekapcsol 

a Jacuzzi 

Ellenőrizze, hogy minden szivattyú helyesen működik. Nyomjon 

meg egy tetszőleges gombot. 15 percen belül meg kell szűnnie a 

hibajelentésnek. 

Fagyveszélyre figyelmeztet 
Nincs teendője. Minden automatikusan bekapcsol, függetlenül a 

Jacuzzi állapotától. 7,2°C felett 4 percig bekapcsolva maradnak. 

 

 



 


