
KEZELŐPANEL HASZNÁLATI LEÍRÁSA
 
 
KÖZPONTI VEZÉRLŐ EGYSÉG
 
A Központi vezérlő egység segítségével gyors áttekintést kaphatunk a medence aktuális állapotáról, beállíthatjuk a
víz hőmérsékletét, bekapcsolhatjuk motorokat és a világítást, lezárhatjuk a hőmérsékletet és/vagy a
masszázsmedence funkcióit.
A kezelőpanelnek 8 gombja van.
A 4 külső gomb Hardware gomb (továbbiakban: Hard gomb), ezek funkciói állandóak.
A 4 belső gombot Software gomb (továbbiakban: Soft gomb). Egy Soft gomb megnyomásával, a kijelzőn
közvetlenül mellette kiírt funkciót tudjuk bekapcsolni. A kijelzőn láthatjuk, hogy milyen gombot nyomtunk meg és az
milyen funkciót indított el. Ha nem nyomjuk meg 45 másodpercig egyik gombot sem, akkor a kijelző alapállapotba
áll, majd pár perc elteltével „Sleep” üzemmódba kapcsol. Bármely gomb megnyomásával újra aktiválható a kijelző
(ha nincs lezárva a medence, „SpaLock”)

 
 

  
„HARD” GOMBOK
 
JETS – Ha a befúvókhoz tartozó víz motorok LED kijelző ikonja nem világít és megnyomjuk a JETS gombot, akkor
az 1-es motor bekapcsol és a kijelző a Jets menüt mutatja.
Ha a befúvó motorok kijelző ikonja villog, a medence tisztító üzemmódban van. Ha ekkor nyomjuk meg a JETS
gombot, akkor a tisztító üzemmód kikapcsol, az 1-es motor bekapcsol és a kijelző a Jets menüt mutatja.
Ha a befúvó motorok kijelző ikonja világít és a kijelző nem a Jets menüt mutatja, a JETS gomb lenyomásával nem
változnak a jet motor funkciók, csak a kijelző vált vissza a Jets menüre.
LIGHTS – Ha a világítás ki van kapcsolva, a LIGHTS gomb megnyomásával bekapcsolódik a víz alatti világítás és
a kijelző a Víz alatti világítás menüpontra vált. Ha úgy nyomjuk le a LIGHTS gombot, hogy közben a kijelző már a
Víz alatti világítás menüt mutatja, akkor az adott világítás erősségét állíthatjuk. Ha akkor nyomjuk le a LIGHTS
gombot, amikor a víz alatti világítás be van kapcsolva, akkor a világítás funkciója nem fog változni, csak a
képernyő a Víz alatti világítás menüpontra vált.
OPTIONS – Megnyomásával a Beállítások menübe léphetünk, ahol a hőmérsékletet és a különböző medence
beállításokat végezhetjük el.
BACK – Lenyomásával mindig az előző menüpontra vált a kijelző. Ha a kijelző alapállapotban van és lenyomva
tartjuk a BACK gombot, a kijelző 180 fokot fordul, így a medence belsejéből olvashatók a funkciók.
Visszafordításhoz ismételjük meg az előbbi mozdulatot.

 
 
 
 
 
LED KIJELZŐ IKONOK
 
A Központi vezérlő egység alsó részén találjuk a LED kijelző ikonokat. Ezek az ikonok teljesen függetlenül
működnek az LCD képernyőtől, tehát, ha a Központi vezérlő egység kijelzője ki van kapcsolva, a LED ikonokra
pillantva azonnal információt kaphatunk a medence aktuális állapotáról!



READY ikon: ez az ikon akkor világít, ha a beállított hőmérséklettől legfeljebb 1 Celsius fokkal kisebb, vagy
nagyobb a víz hőmérséklete. Amennyiben ennél nagyobb az eltérés, a LED nem világít. Ha
emeljük, vagy csökkentjük a hőmérsékletet, a READY ikon mindaddig nem világít, amíg el nem éri
a kívánt hőmérsékletet. Villogó READY ikon hőmérséklet-szenzor hibát jelez (további információk

a hibaelhárítás fejezetben) 

NYÁRI ÜZEMMÓD ikon: ez az ikon akkor világít, ha a SUMMER TIMER funkció be van kapcsolva. Ebben

az üzemmódban a fűtés és a keringtető motor 8 órán keresztül kikapcsolt állapotban marad.  

SPA VILÁGÍTÁS ikon: ez az ikon akkor világít, ha a medencében bármilyen LED világítás működésben

van.  

SPA vagy TEMPERATURE LOCK ikon: ez az ikon akkor világít, ha a Medencezár (SPA LOCK), vagy a

Hőmérsékletzár (TEMPERATURE LOCK) be van kapcsolva. 

JET MOTOR ikon: ez az ikon akkor világít, ha bármelyik vízpumpa be van kapcsolva. Villog a JET MOTOR

ikon, ha a medence a tíz-perces tisztító üzemmódban van. 

VÍZKEZELÉS ikon: ez az ikon akkor világít, ha a medencéhez valamilyen vegyszeradagoló berendezés

van kapcsolva. Villog az ikon, ha ez a berendezés valamilyen beavatkozást igényel. 

POWER ikon: ez az ikon akkor világít, ha a medence áramellátása megfelelő. Villogása jelzi, hogy a fűtés
a megengedett legmagasabb értéket túllépte, ami jelentheti a víz hőmérsékletének
megemelkedését, vagy a medencében jelentkező meghibásodást (pl.:szennyezett szűrők okozta
alacsony vízáramlást). Amennyiben nem világít az ikon, az jelenthet vezérlés hibát, vagy nem

megfelelő áramellátást (további információk a hibaelhárítás fejezetben) 
 
 
 
HOT SPRING IKON KIJELZŐ

 
 
A medence elülső oldalburkolatán található a HotSpring Logo, ami két
színből - zöld, illetve kék – áll. Ezek a színek megfelelnek az előző
részben leírt READY, illetve POWER ikonokkal. Segítségükkel a
medence tetejének kinyitása és a kezelőpanelre tekintés nélkül is
információt kaphatunk a medence állapotáról. A zöld szín a READY, a
kék szín a POWER ikonnak felel meg. Amennyiben villog valamelyik
szín, a medence valamelyik funkciója nem megfelelően működik (a
hibaelhárítás fejezetekben kaphatunk további információkat).

 
 
 
 
ALAPÁLLAPOTÚ KIJELZŐ
 



A kijelző közepén a medence vizének aktuális hőmérsékletét látjuk. Ha a
READY ikon világít, akkor a medence
vizének hőmérséklete a beállított
hőmérséklethez képest 1 Celsius fok
eltérésen belül van. A sarkokban lévő Soft
gombok funkciói a következők:

 
 
 

 
 
ALL OFF
 
Ez a funkció azonnal leállítja a befúvókat és a világítást a medencében, miközben megjegyzi a legutolsó
bekapcsolt befúvó és világítás beállításokat.

 
MEMORY
 
Ez a funkció visszakapcsolja az utolsó befúvó és világítás beállításokat, ami az ALL OFF gomb legutóbbi
megnyomása előtt beállításokat jelenti.
Megjegyzés: Ha a motor nem kapcsol be, ellenőrizzük, hogy a Medencezár (SPA LOCK) ki van e kapcsolva! A SPA LOCK a fő
és a Segéd kezelőpanelt is lezárja!

 
CLEAN
 
A medence vízkezelésének egy kényelmes megoldása, hatására 10 percre bekapcsolnak a motorok magas
fokozaton. A kék JET ikon villogása jelzi, hogy a motorok be vannak kapcsolva és tisztító ciklusban van a
medence. Ilyenkor kell a vegyszereket a szűrőházban lévő szűrőkhöz adagolni. 10 perc eltelte után a motorok
kikapcsolnak.
Megjegyzés: vannak olyan Soft gomb funkciók, melyek csak az adott kiegészítő beszerelése után lesznek elérhetők!

 
MEDIA
 
Ez a funkció a MEDIA almenübe vezet (kiegészítöőfunkció)

 
 
HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK
 
A medence vízének hőmérsékletét 26-40 Celsius fok közötti értékre lehet beállítani (ettől az értéktől kis mértékben
el is térhet a víz hőmérséklete, függően a használattól, a medence műszaki állapotától, illetve a külső környezeti
hatásoktól)

Az első áram alá helyezéskor a medence automatikusan 38 Celsius fokos értéket
vesz fel. Ez gyári beállítás. Később a felhasználó által utoljára beállított
hőmérsékleti értéket jegyzi meg a masszázsmedence. Áramtalanítás utáni újbóli
visszakapcsolásnál is erre az értékre tér vissza.
A beállított hőmérséklet kijelzését az OPTIONS Hard gomb, majd utána a
TEMPERATURE Soft gomb megnyomásával érhetjük el. Ha 45 másodpercig nem
nyomunk meg semmilyen gombot, a kijelző alapállapotba áll vissza.
A beállított hőmérsékleti érték növeléséhez a  gombot kell lenyomni.
Minden gombnyomás 1 Celsius fokkal emeli a beállítani kívánt hőmérsékleti

értéket. A gomb nyomva tartásával fél másodpercenként 1 Celsius fokkal emelkedik az érték.    
A beállított hőmérsékleti érték csökkentéséhez a  gombot kell lenyomni. Minden gombnyomás 1 Celsius
fokkal csökkenti a beállítani kívánt hőmérsékleti értéket. A gomb nyomva tartásával fél másodpercenként 1 Celsius
fokkal csökken az érték. Ha a beállított érték nem változik, ellenőrizzük le, hogy a Medencezár „SPA LOCK”, vagy
a Hőmérsékletzár „TEMP LOCK” funkció be van e kapcsolva. Ha bármelyik „LOCK” funkció be van kapcsolva, a
hőmérséklet érték megváltoztatása nem lehetséges.

 
„ZÁR”- opciók
 
Mind a Medencezár, mind a Hőmérsékletzár funkciókat a Központi vezérlő egységen lehet bekapcsolni. Mindaddig
bekapcsolva maradnak ezek a funkciók, amíg a megfelelő billentyűkombinációval ki nem kapcsoljuk. Még akkor is
bekapcsolva maradnak, ha rövid ideig áramtalanítva lenne a medence (pl.:áramszünet esetén).

 



HŐMÉRSÉKLETZÁR „TEMP LOCK”
 

A Hőmérsékletzár funkcióval kikapcsolhatjuk a hőmérséklet beállításának
lehetőségét a Központi vezérlő egységen. Az összes többi funkció ugyanúgy
működik a fő és Segéd kezelőpaneleken. Akkor használja ezt a funkciót, ha
nem akarja, hogy bárki hozzányúljon, vagy megváltoztassa a beállított

hőmérsékletet.  
A Hőmérsékletzár bekapcsolásához nyomja meg az OPTIONS Hard gombot,
majd a TEMPERATURE Soft gomb után a TEMP LOCK OFF Soft gombot. A
kijelzőn a TEMP LOCK ON kiírás lesz látható.

 
Megjegyzés: A vörös SPA LOCK kijelző ikonja világít a TEMP LOCK bekapcsolt állapota alatt.

 
Amíg a Hőmérsékletzár be van kapcsolva, a Motorok, Világítás és Tisztító ciklus gombjai (Jets, Light és Clean)
ugyanúgy működnek, a beállított hőmérsékletet meg lehet nézni, de megváltoztatni nem. A Hőmérsékletzár
kinyitásához nyomja meg az OPTIONS Hard gombot, majd a  TEMPERATURE Soft gomb után a TEMP LOCK ON
Soft gombot. A kijelzőn a TEMP LOCK OFF kiírás lesz látható. A SPA LOCK vörös ikonja ekkor elalszik.

 
MEDENCEZÁR „SPA LOCK”
 

A Medencezár funkció bekapcsolásával lezárható a fő és Segéd kezelőpanel.
Amennyiben nem szeretnénk, hogy bárki használja a medencét, ezzel a
funkcióval mind a Hard gombok, mind a Soft gombok használata
kikapcsolható. A Medencezár bekapcsolásához nyomja meg a OPTIONS
Hard gombot, majd a SET UP Soft gombot. Ekkor a következő képernyőt

látja: 
A bekapcsoláshoz nyomja meg a SPA LOCK-hoz tartozó Soft gombot!

 
Megjegyzés: A vörös SPA LOCK kijelző ikonja világít a SPA LOCK bekapcsolt állapota

alatt

 
A SPA LOCK kikapcsolásához  tartsa lenyomva 3 másodpercig az OPTIONS és a LIGHTS gombot.

 
 
 
ZÁR-FELOLDÁS FUNKCIÓ
 
Ez az opció azoknak segítség, akik általában lezárva szeretik tudni a Hőmérsékletzárt. Lehetséges bekapcsolni a
Medencezárt, miközben a Hőmérsékletzár aktiválva van. Ilyenkor a Medencezár feloldása után a Hőmérsékletzár
továbbra is bekapcsolt állapotban marad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEFÚVÓ BEÁLLÍTÁSOK
 
A JETS Hard gomb megnyomásával bekapcsolódnak a motorok, a kijelző a Jets-menüre áll, ahogy a mellékelt
képen látható. Az 1-es motor (Jet 1) magas fokozatra (Vanguard), vagy a 2-es motor (Jet 2) alacsony fokozatra
kapcsol (Grandee, Envoy, Aria). A kék JET MOTOR ikon világít.



 
Ez az ikon mindaddig világít, amíg ki nem kapcsolja a motorokat, vagy el nem
telik 2 óra, amikor a vezérlés automatikusan lekapcsolja a motorokat.

 
Ha nem tudja bekapcsolni a motorokat, ellenőrizze, hogy a Medencezár nincs
e bekapcsolva! A Medencezár a fő és Segéd kezelőpanel funkcióit is
kikapcsolja.

 
A motorokat vezérelheti csupán a JETS Hard gomb megnyomásával is a
következőképpen:

 
VANGUARD
1. lenyomás: 1-es
motor magas
fokozatra kapcsol

2.lenyomás: 1-es
és 2-es motor is
magas fokozatra
kapcsol

3.lenyomás: 2-es
motor magas
fokozaton marad

4. lenyomás:
kikapcsol az
összes motor

 
SUMMIT, GRANDEE, ENVOY ÉS ARIA
1. lenyomás: 2-es motor alacsony
fokozaton

2. lenyomás: 2-es motor magas
fokozaton

3. lenyomás: mindkét motor magas
fokozaton

4. lenyomás: 2-es motor alacsony
fokozaton, 1-es motor magas
fokozaton

5. lenyomás: 1-es motor magas
fokozaton

6. lenyomás: kikapcsol az összes
motor

 
SOVEREIGN, PRODIGY, JETSETTER

 
1. lenyomás: motor magas fokozaton 2. lenyomás: motor kikapcsol

 
VILÁGÍTÁS BÁLLÍTÁSOK
 
 

A Hotspring medencék mindegyike 4 zónás Multi-Color világítással van
felszerelve.

 
Nyomja meg a LIGHTS gombot, hogy bekapcsolja a víz alatti világítást. A
kijelző a következőket mutatja:

 
A víz alatti világítás erősségét a DIMMER Soft gombbal szabályozhatjuk. Öt
erősségi fokozat van és a kikapcsoló állás.

 
Megjegyzés: A LIGHTS Hard gomb megnyomásával is állítható az erősségi fokozat mindaddig, amíg a világítás
menüben vagyunk.

 
A víz alatti világítás színének megváltoztatásához nyomjuk meg a COLOR felirathoz tartozó Soft gombot.
A színek a következők:
1. kék, 2. aqua, 3. zöld, 4. fehér, 5. sárga, 6. piros, 7. magenta, 8. színátmenet bekapcsolása, 9. színátmenet
kikapcsolása.

 
A világítás kikapcsolásához nyomja meg a LIGHTS  OFF-hoz tartozó Soft

gombot. 
További kiegészítő megvilágítás is bekapcsolhatunk a medencében, amelyek
színben akár el is térhetnek a víz alatti világítástól. Az ADDITIONNAL
LIGHTING Soft gomb megnyomásával a képen látható almenübe jutunk:
A kapaszkodó világításának be- illetve kikapcsolásához nyomja meg a
BARTOP ON/OFF gombot.
A párna világításának be- illetve kikapcsolásához nyomja meg a PILLOW
ON/OFF gombot.
A vízesés világításának be- illetve kikapcsolásához nyomja meg a WATER

FEATURE ON/OFF gombot.
A COLOR melletti Soft gomb megnyomásával beállíthatjuk a színét a bekapcsolt kiegészítő világításoknak. A
színek sorrendje megegyezik a Víz alatti világítás menüben felsoroltakkal.

 
Megjegyzés: Kiegészítő világítás menüből a LIGHTS vagy a BACK gomb megnyomásával térhetünk vissza a Víz alatti világítás
menübe. Ha a Víz alatti világítás menüben és a Kiegészítő világítás menüben is be van kapcsolva a színátmenet funkció
(COLOR WHEELS ON) akkor mindkét világítás ugyanolyan színű lesz.

 



 
 
 
NYÁRI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS
 
A nyári üzemmód beállítást akkor érdemes használni amikor különösen magas
külső hőmérséklet miatt nehezen megoldható a medence vizének beállított
hőfokon tartása. Amint bekapcsoljuk azt a funkciót a fűtő egység azonnal
kikapcsol, a keringtető motor pedig (ami normál működés közben melegíti is a
vizet saját hőtermelésével) még további 5 percig bekapcsolva marad, hogy
lehűtse a fűtő egységet. A keringtető motor és a fűtő egység a következő 8
órában kikapcsolva marad. A nyári üzemmód kijelző ikon bekapcsol és aktív is
marad amíg a nyári üzemmód ON-ra van állítva. 8 óra letelte után a fűtés és a
keringtető motor bekapcsol és folyamatosan működésben marad a következő
16 órában. A fűtés és a keringtető motor minden nap kikapcsol 8 órára
mindaddig, amíg a nyári üzemmód aktív. Így a medence vízének melegítése a
minimálisra csökken. Ahogy a külső hőmérséklet kezd lehűlni, érdemes kikapcsolni a nyári üzemmódot (a kijelző
ikonja ekkor elalszik a fő kezelő    panelen) így újra 24 órán keresztül működik a keringtető motor, ami a
legmegfelelőbb a hideg hónapokban.

 
Megjegyzés:Ha bármikor áramtalanítjuk a medencét, az újbóli bekapcsoláskor a nyári üzemmód a 8 órás kikapcsolt fűtéssel és
keringtető motorral fog üzemelni. Amennyiben ez nem a megfelelő időpont, kapcsolja ki a nyári üzemmódot, majd kapcsolja
vissza az elképzelt időpontban.

 
Fontos:A nyári üzemmód nem csökkenti a víz hőmérsékletét a levegő hőmérséklete alá.
A nyári üzemmód bekapcsolásához tegye a következőt:
OPTIONS Hard gomb + SET UP Soft gomb + SUMMER TIMER Soft gomb.
-.A nyári üzemmód sárga kijelző gombja világít a fő kezelő panelen.
- Nyári üzemmódot ki kell kapcsolni hidegebb időben, kikapcsoláshoz ismételje meg az előző részben leírtak utolsó
lépését. A nyári üzemmód kijelző ikon elalszik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGYÉB FUNKCIÓK:

 
NYELV BEÁLLÍTÁS
 
5 különböző nyelv van Hotspring medencék vezérlésében (angol, német,
holland, francia, és spanyol). Nyelv választásához tegye a következőt:
OPTION + SET UP + LANGUAGE gombok megnyomása, amíg a kívánt
nyelvhez ér.

 
FONTOS:Ha elállította véletlenül a nyelvet egy olyanra amit nem ismer, tegye
a következőt:
OPTIONS + JOBB FELSŐ Soft gomb + JOBB ALSÓ Soft gomb.

 
FÉNYERŐSSÉG
 



Ha szeretné a kijelző fényerősségét állítani, nyomja meg az OPTIONS Hard
gombot, majd a SET UP Soft gombot. A megjelenő képernyőn a
BRIGHTNESS Soft gomb lenyomásával állíthatjuk a fényerőt egy 1-7-ig

terjedő skálán.  
 
 
 
 

 
 
MEDIA
 
Ha installálva van a Moonlight Multi Source Sound System, akkor az alapképernyő és az Options képernyő is
kiegészül ezzel a funkcióval. A MEDIA Soft gomb megnyomásával léphetünk be a MEDIA almenübe.
A Moonlight Soft gomb megnyomásával lehet be- illetve kikapcsolni a Moonlight Multi Source Sound System-et. A
Function Soft gombbal lehet lépegetni az egyes funkciók között: Volume, EQ Boost, iCast Track, iCast Play/Pause
Megjegyzés: Az iCast Track és iCast Play/Pause csak működő és becsatlakoztatott iPod-dal együtt használható.
A fel és le gombokkal lépegethetünk az egyes menüpontok között.

 
 
 
 
 
VILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE
 
A világítás gombok segítségével bekapcsolhatjuk a víz alatti világítást a medencében. Az erősségét a Light(+) és a
Light(-) gombokkal állíthatjuk. A Light(+) gombbal lehet bekapcsolni a világítást a Segéd kezelőpanelen. A
VILÁGÍTÁS ikon kigyullad a Központi vezérlő egységen. A Light(-) gombbal lehet csökkenteni a világítás
erősségét, további gombnyomással pedig kikapcsolni a világítást (amivel egyidőben az ikon is elalszik!)

 
 


