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Pokyny pro správné a bezpeèné používání
Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si, prosím, pozornì návod k obsluze.
Zaøízení smí instalovat pouze odborná firma s oprávnìním k montáži.
Toto zaøízení musí být jištìno proudovým chránièem 30mA.

Charakteristika systému
BAHAMA 01 je øídicí jednotka urèená pro øízení motoru vodní pumpy masážních van.
Zaøízení se skládá z tìchto èástí:
- øídící jednotka s hladinovým snímaèem
- ovládací panel

Hydromasáž
Zapnutí a vypnutí se provádí stiskem tlaèítka vodní masáže. Hydromasáž nelze zapnout, je-li
hladina vody ve vanì pod minimální úrovní (svítí èervená kontrolka).
Program pulzace motoru *
Pokud je zapnuta hydromasáž, lze pulzaci motoru zapnout stisknutím a podržením tlaèítka pro
zapnutí hydromasáže (zelená kontrolka zaène blikat).
Poznámka:
Motor vodní masáže se automaticky vypne sníží-li se hladina vody ve vanì pod minimální
úroveò (rozsvítí se èervená kontrolka).
Vodního èerpadlo se automaticky vypne po uplynutí 30 minut.
* dostupné pouze u nìkterých modelù

Kontrolka nesvítí
- hydromasáž je vypnuta
Kontrolka svítí zelenì
- hydromasáž je zapnuta
Kontrolka bliká zelenì - je zapnuta pulzace motoru hydromasáže
Kontrolka svítí èervenì - ve vanì je nedostatek vody

Technické údaje
Napájení
Spínaný proud

230 V 50-60Hz
1x10A (èerpadlo hydromasáže, max. 30 minut)

Pracovní odbìr
Pracovní teplota

max. 10A
0 - 50 °C

Rozmìry
- øídící jednotka
- ovládací panel

56 x 47 x 40 mm (v x š x h)
46 x 46 x 19 mm (v x š x h)

Záruka

24 mìsícù od data prodeje

Stupnì krytí:
Øídící jednotka
Ovládací panel

IP 66
IP 65

Obsah soupravy:
Øídící jednotka s hladinovým snímaèem
Ovládací panel
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