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U�ivatelské
ovládání systému

(práce v re�imech Hand a Auto)



Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání slou�í k bezpeènému a pohodlnému ovládání jednotlivých agregátù. Lze jím
pøímo ovládat podvodní masá�, perlièkovou masá�, protiproud a filtr. Lze zapínat osvìtlení a
regulovat výkon svìtel i perlièkové masá�e, zapnout pøímé zobrazení teploty vzduchu, vody a
èasu. Lze zapnout cyklické zobrazování. Na dálkovém ovládání jsou samostatnì vyvedena dvì
tlaèítka:

- pøi stisknutí se vypnou všechny agregáty bazénu a na displeji se zobrazí nápis " StoP"

(Automatický re�im) - jestli�e po stisku tohoto tlaèítka stiskeme tlaèítko ještì jednou
øídící jednotka provede následující operace:
- dojde k vypnutí podvodní a perlièkové masá�e, protiproudu
- dojde k zapnutí svìtla na dobu kterou si nastavíme pomocí tlaèítek < a >
- dojde ke spuštìní filtrace na dobu 5-ti minut (doèerpání bazénu)

Dálkové ovládání je odolné proti tryskající vodì (provedení IP65). Lze jej uchopit mokrou rukou,
plave. Nesmí být ale ponoøováno pod hladinu. Obsahuje tøi tu�kové baterie (1,5 V), které pøi
prùmìrném pou�ívání vydr�í zhruba jeden rok.

Dálkové ovládání umo�òuje ovládat všechny funkce bazénu. Pracuje na infraèerveném
zpùsobu ovládání. Dosah dálkového ovládání je minimálnì 5m.
Ovládání je nutno namíøit na èidlo IR, které je umístìno v externím displeji a potom
stisknout pøíslušné tlaèítko.

STOP

ODCHOD
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Cyklické zobrazování

Po stisku tlaèítka se pøepnete do cyklického
zobrazování. V re�imu cyklického zobrazování
se na displeji pøepínají v krátkých intervalech
údaje o èase, teplotì vody a teplotì vzduchu.

Pokud je na displeji zobrazen jiný údaj ne� èas,
údaj o nìkteré z teplot, úroveò osvìtlení nebo
úroveò hladiny ve vyrovnávací nádr�i pøepne
se jednotka po 15 sekundách automatický do
cyklického zobrazování informací.



Dálkové ovládání

Po stisknutí tohoto tlaèítka dojde k vypnutí všech agregátù bazénu. Na displeji se
zobrazí nápis "StOP".
Stisknutím libovlného tlaèítka se jednotka vrátí do pøedchozího provozního módu:
Hand /Auto.

Po stisknutí tohoto tlaèítka dojde k pøepnutí systému do automatického re�imu,
na displeji se objeví údaj o procentuální zmìnì èasu filtrace. Pokud stiskneme
tlaèítko ještì jednou systém provede operace pro uvedení bazénu do klidového
stavu, na displeji se objeví nápis " ", který znaèí èas zbývající do vypnutí
osvìtlení (èas mù�eme upravit tlaèítky < a >).

Tlaèítko STOP

Automatický re�im (Auto) / tlaèítko ODCHOD

Teplota vzduchu, vody, aktuální èas

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazí teplota vzduchu ve stupních
Celsia.

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazí teplota vody ve stupních Celsia.
Pokud pou�íváte solární topení nebo ohøev pomocí kotle, stisknutím a podr�ením
tlaèítka se na displeji zobrazí teplota daného média.

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazí aktuální èas (hodiny. minuty) .

Øídící jednotka nemá èas zálohovaný baterií, tzn. �e pøi výpadku napájení se èas
vynuluje (údaj bliká na displeji). Ostatní nastavení jako napø. èasy filtrace
zùstanou zachovány.

POZNÁMKA:

Zobrazení teploty vzduchu

Zobrazení teploty vody / teploty kolektoru nebo kotle

Zobrazení aktuálního èasu
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Procentuální zmìna èasu filtrace

Je-li potøeba doèasnì upravit intenzitu filtrace vody v bazénu (napø. sezónní vlivy), není tøeba
upravovat všechny èasové intervaly filtrace. Pomocí procentuální zmìny èasu mù�ete zmìnit
délku všech ètyø èasových intervalù souèasnì a� o 75% obìma smìry. Aby výsledná doba
trvání intervalu odpovídala zadanému procentu, posune øídící jednotka odpovídajícím
zpùsobem vypínací èasy - èasy zapnutí filtrace se nezmìní.

Krátkým stiskem tlaèítka pro automatický re�im se na displeji zobrazí aktuální nastavené
procento zmìny èasu (100 = èas beze zmìny).

Tlaèítky < a > na dálkovém ovládání nastavíme potøebnou hodnotu v procentech (údaj na
displeji bliká).

Ulo�ení nastavené hodnoty provedeme opìtovným stisknutím tlaèítka "Auto".

Nastavení procentuální zmìny èasu filtrace

Nastavení èasových intervalù pro filtraci

Tato funkce umo�nuje nastavit 4 denní intervaly, v nich� se bude automaticky spouštìt filtrace
vody v bazénu. Intervaly by mìly být stanoveny tak, aby byla zajištìna dobrá kvalita vody v
prùbìhu celého dne. Pøihlédnout lze i k pøípadným èasùm platnosti nízkého tarifu elektøiny.

V pøípadì doèasné zmìny celkového èasu filtrace je lepší vyu�ít funkci pro "procentuální zmìnu
èasu filtrace" ne� upravovat ka�dý interval zvláš�.

Stisknìte a pøidr�te stlaèené tlaèítko "Auto". Na displeji se objeví èas zaèátku prvního filtraèního
intervalu intervalu. Pomocí šipek < a > mù�ete èas upravit. Dalším stiskem tlaèítka "Auto"
nastavenou hodnotu ulo�íte a na displeji se zobrazí èas konce prvního intervalu.

Stejným zpùsobem nastavíme další intervaly, ka�dou nastavenou hodnotu musíte potvrdit
stisknutím tlaèítka "Auto". Po ulo�ení konce posledního (ètvrtého) intervalu se na displeji
zobrazí hodnota pro procentuální zmìnu èasu. Tuto hodnotu mù�ete také zmìnit - vice viz
nastavení této funkce.

Pro sna�ší orientaci v prùbìhu zadávání èasových údajù jsou poèáteèní èasy ka�dého intervalu
na displeji indikovány teèkou vpravo.

Interval se nepou�ije, je-li nastavený èas zahájení shodný s èasem ukonèení.
Pokud je zapnuta funkce chlorování bazénu, filtrace se na nìkolik minut spustí i kdy� je daný
interval vypnutý - vice viz. nastavení chlorování.

Øídicí jednotka obsahuje funkci zabraòující èastému spouštìní filtru v automatickém re�imu.
Pokud byl filtr spuštìn a poté vypnut, další zapnutí v automatickém re�imu nastane s
5-10 minutvým zpo�dìním (dle verze programu).

Nastavení èasových intervalù:

Poznámka:

UPOZORNÌNÍ



Teplota vody

Stiskneme tlaèítko teploty vody; na displeji zobrazí aktuální teplota vody “ C. nn”.

Tlaèítky < a > na dálkovém ovládání nastavíme teplotu nn na po�adovanou hodnotu napø. 26
(údaj na displeji bliká). Jednotka bude automaticky udr�ovat teplotu vody 26 stupòù.

Ulo�ení nastavené hodnoty provedeme opìtovným stisknutím tlaèítka teploty vody (údaj na
displeji pøestane blikat). Pokud stiskneme jiné tlaèítko na dálkovém ovládání, nastavování
teploty stornujeme.

Teplotu vody lze nastavit maximálnì na 45 stupòù.
Pokud teplotu nastavíme na 0 stupòù, topení vypneme.

0

Nastavení po�adované teploty vody
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Nastavení parametrù pro solární topení

Tato funkce se uplatní, pouze je-li jednotka pøepnutá na solární typ topení.

Pøidr�ením tlaèítka pro teplotu vody se na displeji zobrazí aktuální teplota vody v kolektoru.
Následným stiskem tlaèítka šipky pro malý krok (< >) se zobrazí aktuální nastavení teplotního
spádu (diference) pro solární topení. Pomocí šipek < a > lze hodnotu upravit.

Diference udává, o kolik stupòù musí být teplejší voda v kolektoru ne� je v bazénu, aby øídící
jednotka sepnula výstup pro topení. Cílem je zamezení èastého spínání okruhu.

Po stisku tlaèítek šipky pro velký krok (<< nebo > >) se zobrazí nastavená hystereze pro
vypínání topení. Pomocí hystereze lze nastavit pøi jaké teplotì vody má být výstup pro topení
vypnut.
Pro správné nastavení pou�ijte následující vzorec: dF - Hy = teplotní spád pro vypnutí topení

Nastavené hodnoty ulo�íme stiskem tlaèítka pro teplotu vody.

Napø. dF15 - 5Hy = 10 C (okruh solárního topení vypne pokud je teplota vyšší o 10 C ne� nastavená).
0 0

UPOZORNÌNÍ !
Pøi vytápìní bazénu solárním kolektorem je nutné nastavit po�adovanou teplotu vody v bazénu na vyšší hodnotu
(napø. 45 C), aby nedošlo k vypnutí výstupu a tím pøehøátí kolektoru.0

Nastavení parametrù pro topení na tuhá paliva

Tato funkce se uplatní, pouze je-li jednotka pøepnutá na topení pro tuhá paliva.

Pøidr�ením tlaèítka pro teplotu vody se na displeji zobrazí aktuální teplota vody v kotli.
Následným stiskem tlaèítka šipky pro malý krok (< >) se zobrazí aktuální nastavení teplotního
spádu (hystereze) pro topení na tuhá paliva. Pomocí šipek < a > lze hodnotu upravit.

Pomocí hystereze lze nastavit pøi jaké teplotì vody má být výstup pro topení vypnut.
Pro správné nastavení pou�ijte následující vzorec: dF - Hy = teplotní spád pro vypnutí topení
Napø. dF15 - 5Hy = 10 C (okruh topení vypne pokud je teplota vyšší o 10 C ne� nastavená).

0 0



Stiskneme tlaèítko vodní masá�e.Na displeji se zobrazí aktuální stav masá�e.
Dalším stiskem tlaèítka masá�e lze pøepínat mezi stavem zapnuto (on) a vypnuto (0).

Tlaèítky < a > lze nastavit èas,který udává poèet minut zbývajících do vypnutí masá�e.
Èas lze nasavit v rozmezí 0-99 minut (0=vypnuto). Za hodnotou 99 následuje hodnota "on",
která znamená trvalé zapnutí.

Nastavení èasovaèe

Vodní masá�

Stisknìte tlaèítko protiproudu.Na displeji se zobrazí aktuální stav protiproudu.
Dalším stiskem tlaèítka protiproudu lze pøepínat mezi stavem zapnuto (on) a vypnuto (0).

Tlaèítky < a > lze nastavit èas,který udává poèet minut zbývajících do vypnutí protiproudu.
Èas lze nasavit v rozmezí 0-99 minut (0=vypnuto). Za hodnotou 99 následuje hodnota "on",
která znamená trvalé zapnutí.

Nastavení èasovaèe

Protiproud

Stisknìte tlaèítko perlièky.Na displeji se zobrazí aktuální stav perlièkové masá�e.
Dalším stiskem tlaèítka perlièky lze pøepínat mezi stavem zapnuto (on) a vypnuto (0), výkon se
nemìní.

Tlaèítky < a > lze nastavit èas,který udává poèet minut zbývajících do vypnutí protiproudu.
Èas lze nasavit v rozmezí 0-99 minut (0=vypnuto). Za hodnotou 99 následuje hodnota "on",
která znamená trvalé zapnutí.

Tlaèítky << a >> lze upravit výkon perlièky, který je zobrazován v procentech 0-99. Za hodnotou
99 následuje hodnota "FF", která znamená plný výkon. Dále následují hodnoty oznaèené
písmeny A-H. Je-li zvolena nìkterá hodnota A a� H, má výkon motoru pulsní charakter s
periodou od 28 sekund (A) do 4 sekund (H).

V pøípadì nízké hladiny vody (pøi pou�ití tlakového snímaèe) tato funkce vypne.

Nastavení èasovaèe

Nastavení výkonu motoru

Perlièková masá�
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Stisknìte tlaèítko osvìtlení.Na displeji se zobrazí aktuální stav osvìtlení bazénu.
Dalším stiskem tlaèítka osvìtlení lze pøepínat mezi stavem zapnuto (on) a vypnuto (0), výkon se
nemìní.

Tlaèítky < a > lze nastavit èas,který udává poèet minut zbývajících do vypnutí osvìtlení.
Èas lze nasavit v rozmezí 0-99 minut (0=vypnuto). Za hodnotou 99 následuje hodnota "on",
která znamená trvalé zapnutí. Za hodnotou "on" následuje hodnota "A" a "B".
Hodnota A nastaví zapínání svìtla pouze pøi sní�ení intenzity vnìjšího osvìtlení pod
stanovenou mez (více viz. nastavení soumrakového spínaèe).
Hodnota B znamená, �e svìtlo se bude rozsvìcet jen uvnitø filtraèních intervalù a pouze pøi
sní�ení intenzity vnìjšího osvìtlení pod stanovenou mez (více viz. nastavení soumrakového
spínaèe).

Tlaèítky << a >> lze upravit výkon osvìtlení, který je zobrazován v procentech 0-99. Za
hodnotou 99 následuje hodnota "FF", která znamená plný výkon.

Nastavení èasovaèe

Nastavení intenzity osvìtlení

Osvìtlení

Nastavení soumrakového spínaèe svìtla

Tato funkce se uplatní pouze je-li systém vybaven snímaèem úrovnì osvìtlení.

Stisknìte a pøidr�te stlaèené tlaèítko pro teplotu vzduchu. Na displeji se zobrazí údaj o aktuální
urovni osvìtlení. Stiskem tlaèítka < nebo > se zobrazí aktuální nastavená mez, pod kterou se
spouští svìtlo je-li zapnuto v re�imuAnebo B. Tlaèítky < nebo > lze tuto hodnotu upravit.

Po stisku tlaèítka << nebo >> se zobrazí aktuální nastavená hystereze pro spínání. Tato
hodnota udává, o kolik je uroveò pro vypnutí svìtla vetší ne� nastavená hodnota pro zapnutí.
Cílem je zamezení cyklického spínání svìtla.

Upravené hodnoty se potvrdí stiskem tlaèítka pro teplotu vzduchu.

Roleta

Tato funkce se uplatní pouze je-li bazén vybaven pøekryvnou roletou a øídící jednotka je
doplnìna o funkce pro ovládání rolety.

Stisknìte a pøidr�te stlaèené tlaèítko pro èas. Na displeji se zobrazí nápis “rol”.
Stiskem tlaèítka < nebo > pustíte impuls pro roletu.

Øídící jednotka je schopna øídít roletu vysláním krátkého impulzu pro otevøení / zata�ení .
V pøípadì �e je Váš bazén vybaven roletou vy�adující trvalé sepnutí relé pro otevøení / zata�ení
rolety, musí být øídící jednotka vybavena externím modulem pro ovládání rolety.
Tento modul je mo�né objednat jako zvláštní pøíslušenství k HAWAII 6.

Poznámka:
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Procentuální zmìna intenzity chlorování

Je-li potøeba doèasnì upravit intenzitu chlorování vody v bazénu (napø. sezónní vlivy), mù�eme
pomocí této funkce upravit intenzitu a� o 75% obìma smìry.

Stisknìte a podr�te stlaèené tlaèítko pro zobrazení hladiny vody. Na displeji se zobrazí aktuální
nastavené procento zmìny intenzity (100 = hodnota beze zmìny).

Tlaèítky < a > na dálkovém ovládání nastavíme potøebnou hodnotu v procentech (údaj na
displeji bliká).

Ulo�ení nastavené hodnoty provedeme opìtovným stisknutím tlaèítka pro hladinu vody.

Nastavení procentuální zmìny intenzity chlorování

HL

RJ 8 - displej

Bílá

+5V

Zelená Hnìdá

tlaèítko
protiproudu

hladinové
èidlo

Pøipojení Hl. Èidla


