
Servisní
nastavení systému
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Servisní funkce jednotky

Øídící jednotka HAWAII 6 obsahuje servisní funkce, které slou�í pro správné nastavení
jednotky. Servisní funkce jsou pøístupné pouze po aktivování servisního menu.

Aktivování servisního menu na øídící jedn.
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Øídící jednotka
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Krok 1

Tlaèítko 1

Krok 2

Tlaèítko 1 a 3
podr�et stisknuté

souèasnì

.

. 0
Zobrazí se zda

je servisní menu
zapnuto (on) nebo vypnuto (0)

Krok 3

Tlaèítko 2 a 3
podr�et stisknuté

souèasnì

Ovládací tlaèítka 1,2,3

Poznámka
Servisní menu se automatický deaktivuje v�dy o pùlnoci.
Pøi prvním zapnutí jednotky do sítì je servisní menu aktivováno.
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Aktivování servisního menu na dálkovém ovl.

Pro aktivování servisního menu pomocí dálkového ovládání musíte mít verzi dálkového ovládání,
která má osazené servisní tlaèítko. Pokud máte dálkové ovládání se servisním tlaèítkem, mù�ete
ho aktivovat stisknutím obrázku delfína.

Pøepnìte øídící jednotku do re�imu "Hand" stisknutím pøíslušného tlaèíka na dálkovém ovladaèi.

Nyní pøidr�te souèasnì tlaèítko “Hand” a servisní tlaèítko na dálkovém ovladaèi. Na displeji se
zobrazí aktuální stav servisního menu (on=zapnuto, 0=vypnuto).
Stisknutí tlaèítka > nebo >> provedete zapnutí servisních funkcí.

Aktivování servisního menu

Seøízení a nastavení hodin

Stisknìte tlaèítko pro zobrazení èasu. Na displeji se objeví aktuální èas.
Stisknìte servisní tlaèítko (údaj na displeji zaène blikat).
Nyní mù�ete pomocí tlaèítek <,<< a >>,> provést nastavení èasu.

Provedené zmìny ulo�íte opìtovným stisknutím tlaèítka pro zobrazení èasu.

Vypnutí automatického dopouštìní vody

Tato funkce se pou�ívá pouze pokud vlastníte bazén s vyrovnávací nádr�í a máte instalován
sensor pro hlídání hladiny ve vyrovnávací nádr�i.

Stisknìte tlaèítko pro zobrazení hladiny vody. Na displeji se zobrazí aktuální hladina ve
vyrovnávací nádr�i. Nyní stisknìte nìkteré z tlaèítek < nebo > a na displeji se objeví informace
zda je zapnuta funkce pro automatické dopouštìní vody. Není-li povoleno servisní menu, nelze
tento údaj zmìnit. Jinak lze hodnotu zmìnit pøidr�ením nìkterého z tlaèítek < nebo >. Nová
hodnota se ihned pou�ije a ulo�í se do pamìti.

Vypnutí automatického dopouštìní vyøadí všechny kontroly související s hladinou vody !
Systém nebude kontrolovat ani minimální hladinu, která jinak zpùsobí odstavení filtrace jako
prevenci poškození èerpadla pøi bìhu bez vody.

UPOZORNÌNÍ !
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Nastavení hladin pro dopouštìní vody

Tato funkce se pou�ívá pouze pokud vlastníte bazén s vyrovnávací nádr�í a máte instalován
proporcionální nebo dvoustavový sensor pro hlídání hladiny ve vyrovnávací nádr�i.

Znamená minimální hladinu pro filtr. Pøi dosa�ení této hladiny se filtr vypne.

Pøi dosa�ení této hladiny se zapne dopouštìní vody do vyrovnávací nádr�e.

Pøi dosa�ení této hladiny se vypne dopouštìní vody do vyrovnávací nádr�e.

Tzv. “havarijí hladina”.
Pokud se dostane neèistota (napø. list apod.) do zpìtné klapky, mù�e dojít ke stavu, kdy zpìtná
klapka pøestane tìsnit a bazén se zaène vypouštìt do vyrovnávací nádr�e a následnì do
pøepadu. Pøi dosa�ení hladiny "d" se automaticky zapne filtr na dobu 5min. Tím se otevøe zpìtná
klapka a neèistoty se vyplaví.

Stisknìte tlaèítko pro dopouštìní vody. Na displeji se objeví výška hladiny. Stiskem šipky <,<<
nebo >>,> se zobrazí stav automatického dopouštìní (H.O on=zapnuto,H.O 0=vypnuto).

Nyní stisknìte a pøidr�te stlaèené servisní tlaèítko.
Na displeji se objeví písmeno “A” a údaj v centimetrech pro tuto hladinu. Pomocí tlaèítek < nebo >
nastavte po�adovanou hodnotu a údaj potvrïte stiskem servisního tlaèítka.
Stejního postupu pou�ijte pro nastavení hladin “B”,”C” a “d”.

Nastavení hladiny “A” na hodnotu 0 má zvláštní význam. Toto nastavení pøepne jednotku do
re�imu pro pou�ití s dvoustavovým hladinovým sensorem. Pokud pou�íváte dvoustavový
hladinový sensor, hladiny “B” a “C” by mìly být nastaveny v rozmezí 1-100 a hladina “d” by mìla
být nastavena na vyšší hodnotu, aby nespínal filtr pøi detekci vody sensorem.

Pro správnou funkci zaøízení je tøeba, aby hladiny “A” a� “d” tvoøily vzestupnou posloupnost!

Hladina A

Hladina B

Hladina C

Hladina d

Nastavení hladinA,B,C a D

Poznámka

POZOR!
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Nastavení parametrù topení

Øídící jednotka umo�òuje zvolit jeden ze tøí modelù souèinnosti topení a filtrace a jeden ze ètyø
typù topení podle pou�itého vybavení bazénu.

Nastavení topení
Stisknìte tlaèítko pro zobrazení teploty vody. Na displeji se zobrazí aktuální teplota vody.
Stisknìte nekteré z tlaèítek < nebo > a na displeji se zobrazí po�adovaná teplota vody.
Nyní stisknìte stlaèené servisní tlaèítko, na displeji se objeví aktuální druh pou�ívaného topení.

Pomocí tlaèítek < nebo > mù�ete druh topení zmìnit:
- elektrické topení
- topení s kotlem na pevná paliva
- plynové topení
- solární topení

Pomocí tlaèítek << nebo >> mù�ete vybrat model souèinnosti topení a filtrace:
- topení je zavislé na spuštìní filtrace
- topení v pøípadì potøeby spustí filtraci
- topení je na aktuálním stavu filtrace zcela nezávislé

Potvrzení provedených zmìn provedete stisknutím tlaèítka pro zobrazení teploty vody.

E
F
G
H

d.
F.
I.

Pøehled rozdílù mezi jednotlivými druhy topení

a) plynové topení

b) elektrické topení

c) topení pro tuhá paliva

c) solární topení

Tento druh topení pracuje jako tzv. klasický termostat sledující teplotu vody v bazénu.

Tento druh topení pracuje stejnì jako plynové topení, navíc ale pou�ívá funkci omezení pøíkonu.
V praxi to znamená, pokud je zapnutý nìkterý z výstupù pro vodní masá�ní, protiproud nebo
perlièku - výstup pro topení nesepne.

Topení pro tuhá paliva kromì teploty vody v bazénu sleduje teplotu vody v kotli.
Výstup topení sepne pouze pokud jsou splnìny tyto podmínky:
- teplota vody v bazénu je ni�ší ne� nastavená
- teplota vody v kotli dosáhla nastavené hodnoty

Výstup topení vypne pokud nastane z tìchto podmínek:
-zmìøená teplota vody dosáhla nastavené teploty vody
- zmìøená teplota kotle zvìtšená o hysterezi spadla pod nastavenou hodnotu

Solární topení kromì teploty vody v bazénu sleduje teplotu vody ve výmìníku .
Výstup topení sepne pouze pokud jsou splnìny tyto podmínky:
- teplota vody v bazénu je ni�ší ne� nastavená
- zmìøená teplota výmìníku zmenšená o zmìøenou teplotu vody dosáhla nastavené diference

Výstup topení vypne pokud nastane z tìchto podmínek:
- zmìøená teplota vody dosáhla nastavené teploty vody
- zmìøená teplota výmìníku zmenšená o zmìøenou teplotu vody a zvìtšená o hysterezi
spadla pod nastavenou diferenci

- zmìøená teplota výmìníku není vìtší ne� zmìøená teplota vody

obì

alespoò jedna

obì

alespoò jedna
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Nastavení èasu zpo�dìní vypnutí filtrace

V nìkterých pøípadech je �ádoucí, aby se filtr vypínal a� s urèitým zpo�dìním po vypnutí topení.

Stisknìte tlaèítko pro automatický re�im. Na displeji se zobrazí údaj o procentuální zmìnì èasu.
Stisknìte a pøidr�te stlaèené servisní tlaèítko. Na displeji se zobrazí nápis “F. Nn” kde údaj nn
znaèí èas zpo�dìní v minutách. Pomocí tlaèítek < nebo > upravte na po�adovanou hodnotu a
hodnotu potvrïte stisknutím servisního tlaèítka.

Nastavení denní dávky chloru

Touto funkcí se nastavuje zakladní denní dávka chlorového roztoku a udává èas v sekundách, po
který je ka�dý den v èinnosti dávkovací zaøízení.
Øídící jednotka tento èas automatický rozdìlí na ètyøi èasové úseky, které zapnou dávkování
chloru v�dy na zaèátku ka�dého èasového intervalo pro filtraci. Pokud je pøi filtraci zapnuto
topení, dávkování chloru probìhne v�dy na konci filtraèního intervalu.

Nastavení denní dávky
Stisknìte a podr�te stlaèené tlaèítko pro zobrazení hladiny vody. Na displeji se zobrazí aktuální
nastavené procento zmìny intenzity (100 = hodnota beze zmìny).
Nyní stisknìte a podr�te stlaèené servisní tlaèítko. Na displeji se zobrazí èas dávkování v
sekundách. Pomocí tlaèítek < nebo > upravte na po�adovanou hodnotu a hodnotu potvrïte
stiskem servisního tlaèítka.
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Instalace ponorného proporcionálního sensoru

Pøelivná nádr� s ponorným proporcionálním senzorem 1m

10cm
Filtr

Zpìtná klapka

MINIMÁLNÍ HLADINA
FILTR VYPNE

HLADINA
A

HLADINA
B (30cm)

ZAPNE
DOPOUŠTÌNÍ

HLADINA
C (40cm) DOPOUŠTÌNÍ VYPNE

(hladina C) ~10cm

HLADINA
D (90cm)

ZAPNE FILTR
Pøepad

Pro správnou instalaci proporcionálního sensoru je potøeba umístit sensor s kabelem do roury o
prùmìru 32mm a délce 1m (roura není souèástí dodávky).

1. konec roury zakonèete pøilepením dodané zátky s prùchodkou.
2. spodní èást roury zakonèete pøilepení dodaného šroubení 32mm, na šroubení pøimontujte

dodaný proprocionální sensor.
3.takto hotovou rouru umístìte do vyrovnávací nádr�e bazénu dle nákresu. Roura musí být

zafixována ve svislé poloze.

Postup montá�e:

Zapojit do øídící jednotky dle schematu

Sensor
se šroubením 32mm

Zátka s vývodkou

KLIDOVÝ STAV
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°C

Pøíklad zapojení

6A

10A

4A
L1

N

12V 300W

12V 300W

Topení

Roztok

Protiproud

Filtr

Perlièka
Motor

Tepelná ochrana

12V

Adaptér 12V v pøípadì
pou�ití externího displeje

57mm a 100mm

Externí displej

Voda

Bublinka

podle verze zapojení expanderu
viz str.: 5.

230V

*


