Typ L – Light
Nové elektronické ovládání masážních systémů pod
názvem Typ L – Light, který je vybaven zapuštěným,
modře podsvíceným, diodovým rámečkem.
Jednotlivá tlačítka ovladače svým probliknutím upozorní
na možné spuštění konkrétní funkce.
Po stisknutí funkce se tlačítko modře rozsvítí.
Popis ovládání :
Elektronika se ovládá 6 tlačítky. U 4 z nich je indikována právě běžící funkce modrým podbarvením.
Některé tlačítka mají dvojí funkci podle toho, zda je vana napuštěna vodou nebo nikoliv.
Modře podsvícené diody slouží též k nápovědě pro uživatele – bliknutím jednou za 30 vteřin u příslušného
tlačítka oznamují, že tato funkce je momentálně dostupná.

Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače
Symbol

Vana naplněná vodou
Osvětlení halogen / LED ( Cool light )

Vana bez vody
Chromoterapie SLIM 12V

1. stisk – zapnutí osvětlení
2. stisk – vypnutí osvětlení

1. krátký stisk – zapnutí osvětlení
2A. krátký stisk – vypnutí osvětlení
2B. dlouhý stisk – režim změn barev
3. krátký stisk – zastavení změn barev
4A. dlouhý stisk – režim změn barev
4B. krátký stisk – vypnutí osvětlení

Chromoterapie SLIM 12V
1. krátký stisk – zapnutí osvětlení
2A. krátký stisk – vypnutí osvětlení
2B. dlouhý stisk – režim změn barev
3. krátký stisk – zastavení změn barev
4A. dlouhý stisk – režim změn barev
4B. krátký stisk – vypnutí osvětlení
Bodová RGB Chromoterapie, Plane
Mají 12 navolených funkcí ovládání,
aktivují se krátkým stiskem.
1.červená
2.zelená
3. modrá
4.žlutá

5.světle modrá
6.oranžová
7.fialová
8.bílá

9.režim barev
10.prolínání barev
11.bílý stroboskop
12. prolínání barev

Po vypnutí a po delším zapnutí cca 10 vteřin
a více se zapne naposledy zvolená funkce

Po vypnutí a po delším zapnutí cca 10 vteřin
a více se zapne naposledy zvolená funkce

Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače
Symbol

Vana naplněná vodou

Vana bez vody

Hydromasáž
1. stisk – zapnutí vodní masáže, tlačítko svítí
2. stisk – zapnutí ciklování masáže,tlačítko bliká
3. stisk – vypnutí vodní masáže
vzduchová masáž ( turboair )
1. stisk – zapnutí vodní masáže, tlačítko svítí
2. stisk – zapnutí ciklování masáže,tlačítko bliká
3. stisk – vypnutí vodní masáže

Vysoušení
Po vypuštění vody z vany začne symbol modře
blikat a dojde k aktivaci režimu vysoušení rozvodů
vzduchové masáže s pomalým startem kompresoru.
Doba vysoušení je 20 s. Opětovným stiskem tlačítka
lze vysoušení vypnout dříve.
Vysoušení lze spustit i manuálně dlouhým stiskem
tlačítka ( po sprchování, mytí či běžné udržbě a podobně ).

Tlačítko plus
Nastavení otáček kompresoru.
Zvyšování intenzity vzduchové masáže.
Po zmáčknutí tlačítko modře problikne.
Tlačítko mínus
Nastavení otáček kompresoru.
Snižování intenzity vzduchové masáže.
Po zmáčknutí tlačítko modře problikne.
Proplach
Stisknutím tlačítka se zapne proplach systému vany
, symbol modře svítí. Cyklus lze vypnout
stiskem tlačítka. Byl-li vyčerpán roztok v nádobě, proplach
pokračuje vodou bez roztoku ( symbol modře bliká ).
Doporučujeme roztok dolít do nádobky max. 0,5 litru.
Desinfekční látka je určena k odstranění usazených
nečistot a vodního kamene.
Cyklus se spustí 2x krátkým stisknutím symbolu :
10 s proplach čistou vodou
40 s proplach čistou vodou a desinfekčním roztokem
60 s časová prodleva
40 s proplach čistou vodou
60 s časová prodleva
60 s vysoušení systému

Upozornění : Při náhlém vypnutí el. proudu a opětovném jeho zapnutí se rozsvítí , chromoterapie.
Po zmáčknutí modře svítícího symbolu osvětlení (
) na tlačítku se chromoterapie vypne.

