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UPOZORNĚNÍ:
Provedení úprav nebo konstrukčních změn, které nebyly výslovně schváleny subjektem zodpovědným 
za shodu, mohou vést k tomu, že uživatel ztratí právo přístroj provozovat.  

Následující poznámka se týká pouze zdroje PS-22:
Přístroj podle výsledků testování odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle směrnice FCC, oddíl 15. 
Tyto limity byly stanoveny pro ochranu proti nežádoucímu rušení elektromagnetickým polem v obytných 
prostorách. Přístroj vytváří a používá elektromagnetické vlnění, které může rovněž vyzařovat. Pokud není 
provozován a umístěn v souladu s návodem, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze 
proto zaručit, že v určitých konkrétních zapojeních nedojde k rušení. Pokud přístroj skutečně ruší příjem 
rádiového nebo televizního signálu (což lze snadno zjistit zapnutím a vypnutím přístroje), můžete situaci 
vyřešit jedním (nebo několika) z následujících kroků:

 - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

 - Přístroj umístěte dále od přijímače.

 - Přístroj zapojte do jiného síťového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

 - Požádejte o pomoc prodejce nebo radiotechnika.



Aquacontrol – uživatelská příručka

frekvence 
čištění stěn

Frekvence čištění stěn – čas strávený čištěním stěn bazénu. Stiskem tlačítka 
zvolte žádanou frekvenci. Vaši volbu bude signalizovat červená kontrolka.

Doba čištění – doba strávená čištěním bazénu. Stiskem tlačítka zvolte 
požadovaný čas. Vaši volbu bude signalizovat červená kontrolka.

Zkontrolovat fi ltr – rozsvícení kontrolky signalizuje, že je třeba vyjmout, 
vyčistit a opět nainstalovat fi ltr, aby přístroj mohl efektivně pracovat.

Velikost bazénu – skutečná velikost bazénu.
Stiskem tlačítka zvolte velikost, která nejvíce odpovídá skutečnosti. 
Vaši volbu bude signalizovat červená kontrolka.

Velký

Malý

Čištění dna a časté čištění stěn

Čištění dna a běžné čištění stěn

Pouze čištění dna

„S” - malý (8 x 4 m)
„M” - střední (10 x 5 m)
„L” - velký (12 x 6 m)

Aquacontrol je ovládací panel s jedinečnými vlastnostmi, 
který vám umožní komunikovat přímo s přístrojem a nastavit 
ho podle vlastních představ. Poskytuje vám možnost 
naprogramovat různé parametry tak, aby váš bazén byl 
udržován efektivním způsobem. Hodnoty nastavte co 
nejpřesněji, docílíte tak dlouhé životnosti svého přístroje. 
Pokud nechcete provádět žádná nastavení, může přístroj 
pracovat podle továrního nastavení a  parametry zvolí 
automaticky.

doba čištění

velikost bazénu zkontrolovat fi ltr




