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Első használatbavétel 
A whirlpool első használatbavételekor alap üzemmódban indul. Nyomja meg többször a 
„jets” gombot, és győződjön meg arról, hogy a rendszer, a szivattyú nem levegős (elegendő 
víz legyen a jakuzziban!). Ez kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe. 
Ezután indul a STANDARD üzemmód. 
 
Hőmérséklet beállítása (26-40oC) 
Az utoljára mért hőmérsékletet állandóan kijelzi. Ha az aktuális vízhőmérsékletet szeretnénk 
látni, a szivattyúnak legalább 1 percig működnie kell. Azok a kezelők, amelyeken „Temp” és 
„Set” gomb van, mutatják az aktuális hőfokot egyszeri nyomás után. Ha változtatnánk a 
hőfokon, nyomja meg a gombot másodszor is, mielőtt a kijelző abbahagyja a villogást. A 
gomb minden további megnyomása emeli vagy csökkenti a hőmérsékletet. 
 
Fúvókák 
A „jets” gomb ki/be kapcsolásával lehet a szivattyút, a keringetést ki/bekapcsolni. Egy 
bizonyos üzemidő után egy rövid időre alacsonyabb sebességre vált, ami típustól függően 2 
óra is lehet akár. Ezeket nem lehet deaktiválni. Az ózonátor is (ha van beépítve) kikapcsol 
időnként, majd vissza. 
 
Világítás 
A „Light” gomb megnyomásával aktiválható. Ez 4 óra múlva automatikusan kikapcsol. 
 
Üzemmód 
A „Temp” majd a „Light” megnyomásával üzemmódot tud váltani.  
A STANDARD üzemmód állandóan tudja a beállított hőt. Ha Ön a STANDARD üzemmódba 
vált, ST jelenik meg a kijelzőn. 



Az ECONOMY üzemmód csak a szűrés=szűrőciklus ideje alatt melegíti a jakuzzi vizét a kívánt 
hőmérsékletre. Amíg el nem éri a kívánt hőfokot EC jelenik meg a kezelőn és a hőfok, mihelyt 
a szivattyú működni kezd. 
A SLEEP (alvó) üzemmód 10oC körüli hőt tart szűrés nélkül is. Ez idő alatt SI-t mutat a kezelő. 
Bekapcsoláskor kijelzi a hőfokot. 
 
Szűrés 
Az előre beállított szűrőciklus a jakuzzi bekapcsolása után 6 perccel elindul. A második 
szűrőciklus 12 órával később. 
A szűrés időtartama beállítható 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 illetve 8 órára. A gyári beállítás 1 óra. Ha 
szeretne változtatni a beállításokon, nyomja meg egymást követően a „Temp” és a „Jets” 
gombokat. Ezután újra a „Temp” gombot, hogy módosítsa a beállításokat. Ön kiléphet ebből 
a „Jets” gomb megnyomásával. 

 
 
 

Hibajelentések 
 

Üres kijelző Nincs áram 
 
―― Hamarosan hőmérsékletet jelez, 1 perccel a keringető szivattyú működése 

után. 
 
HH Túlhevülés: Az egyik szenzor 47,8oC-ot mért. 
 Megoldás: Tetőt levenni, ne menjen a vízbe, engedje lehűlni. Bármelyik 

gombbal ezután újra indíthatja. 
 
OH Egyik szenzor 43,5oC-ot márt.  
 Megoldás: Tetőt levenni, engedje a vizet lehűlni, majd bármely gombbal 

újraindíthatja. 
 
SA Az „A” szenzor nem működik. Hívjon szakembert! 
 
SB A „B” szenzor nem működik. Hívjon szakembert! 
 
SN Szenzorok nem egyformán jeleznek. Lehet átmeneti állapot. Ha nem, hívjon 

szakembert. 
 
HL A hőszenzorok közt hőmérsékleti különbség van. Okozhatja probléma a 

kifolyóban. Ellenőrizze, hogy elegendő víz jut-e a szivattyúkba. Tartós 
probléma a víz kifolyásakor.  

 
LF Ez az 5. HL hibajelzés után jelenik meg, ha az 24 órán belül fellép. A fűtés 

bekapcsol, minden más működik a jakuzzin. 
 
 Újra kell indítani a fűtést. 



dr 15 perce nem megy a jakuzzi. 
 Eltömődött a szűrő, kevés átkeringetett víz, légbuborék a fűtésnél lehet a 

kiváltó ok. Ellenőrizze a szűrőt illetve hogy elegendő a víz mennyisége, majd 
bármely gombbal indítsa újra. 

 
dy Víz került a fűtésbe. Ez a dr. 3x előfordulásakor jelentkezik a kezelőn. 

Megoldás mint a „dr”-nél. 
 
IC* Fagyás állapota. Minden komponens automatikusan aktiválódik. Ezek max 4 

percig aktívak maradnak. Ennek elkerülése egy hűtőszenzort lehet beépíteni. 
Ez tanácsos lehet hidegebb térségekben 

 
 


