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O eApwkÁiAq
OKN ÉráníőkééÉrnóő
A kájÉlzőn íalálÜaíó Öombok az ujjak közÉlséÖéí érzékÉlákK
A Öomb lÉnóomásáÜoz ÉlÉÖÉndő az ujjaí közÉlííÉnáI nÉm
kÉll mÉÖnóomnáK jándÉn éráníés uíán vÉÖóÉ Él az ujjáí
azéríI ÜoÖó a vÉzérlő érzékÉlÜÉssÉ és ÉnÖÉdélóÉzzÉ az
uíasííásíK kÉm nóomja folóamaíosan a ÖomboíI ÉnnÉk
sÉmmálóÉn Üaíása náncsK kÉ nóomja ÉrősÉnI mÉrí nÉm érJ
zékÉlá a nóomóÉrőí sÉmK

OKO A rádáójÉl
A véíÉlá jÉlÉrősséÖ füÖÖ a íávolsáÖíól és a Üőszávaííóú és a íáváránóííó közöíí
íalálÜaíó akadálóokíólK jándÉn káadoíí uíasííás uíán mÉÖíöríénák a ÜÉlóÉs adaíJ
áíváíÉl ÉllÉnőrzésÉK A jobb véíÉl érdÉkébÉn javasoljukI ÜoÖó az aníÉnnáí állíísa
a Üőszávaííóú fémszÉkrénóérÉ mÉrőlÉÖÉs ÜÉlózÉíbÉ a kéé szÉráníK
A jÉlÉrősséÖÉí a kájÉlző oldalán lÉÜÉí lÉolvasná ÉÖó füÖÖőlÉÖÉs Örafákus jÉlzés sÉÖííséÖévÉlK A
maxámálás éríékÉí ÉÖó íÉljÉs fÉÜér sáv muíaíjaK ea a kaécsolaí mÉÖszakadíI a füÖÖőlÉÖÉs voJ
nal válloÖná kÉzd a lÉÖuíolsó éríékkÉlK

OKP ÜzÉmbÉ ÜÉlóÉzés

A íáváránóííóí az oldalán lévő íolókaécsolóval lÉÜÉí fÉszülíséÖ alá ÜÉlóÉznáI amÉlóÉí jobbra Él kÉll íolJ
náK bkkor a íáváránóííó alvó állaéoíba kÉrülI aÜonnan az bníÉr Öomb PMméJáÖ íöríénő lÉnóomásával
lÉÜÉí fÉlélÉszíÉnáK

OK4 AlvóJI készÉnléíá állaéoíokI fÉlélÉszíés
ea SM másodéÉrcáÖ nÉm Üasználja a íáváránóííóíI akkor az készÉnléíá állaéoíba kÉrülK flóÉnkor bármÉJ
lóák Öomb ÉÖószÉrá lÉnóomásával bÉ lÉÜÉí kaécsolnáK
ea P éÉrcáÖ nÉm Üasználja a íáváránóííóíI akkor a készülék alvó állaéoíba kÉrülI álóÉnkor rÉndkívül
alacsonó a foÖóaszíásaK bbből az állaéoíból az bníÉr Öomb PMméJáÖ íöríénő lÉnóomásával lÉÜÉí bÉJ
kaécsolnáK
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OKR Az akkumuláíor fÉlíölíésÉ

A íáváránóííóí Üasználaí Élőíí fÉl kÉll íölíÉná az rp_ csaílakozójára köíöíí Üálózaíá íölíővÉlI amÉlóÉí
normál OPMsJos duÖaljba kÉll ÜÉlóÉznáK Az Élső fÉlíölíés O4 óráí vÉsz áÖénóbÉK

OKS _Éállííások
A Üőszávaííóú Öóárá bÉállííásaá szÉrání a kívání vízÜőmérséklÉí OU °CK A íÉljÉsÉn auíomaíákus üzÉmJ
mód van bÉállíívaI amá azí jÉlÉníáI ÜoÖó a Üőszávaííóú fűíI Üa a vízÜőmérséklÉí alacsonóabbI mání OU
°C és ÜűíI Üa annál maÖasabbK
ea szÉrÉíné növÉlná vaÖó csökkÉníÉná a kívání ÜőmérséklÉíÉí ÉléÖ lÉnóomná a ˄ vaÖó ˅ ÖombokaíK

OKT A Üőszávaííóú bÉkaécsolása
A Üőszávaííóú bÉkaécsolásáÜoz ÉléÖ mÉÖnóomná a bÉLká kaécsoló ÖomboíK

bÖó ablakkÉrÉíbÉn mÉÖjÉlÉnnÉk a bÉkaécsolásá folóamaíokK
ea nÉm kíván válíozíaíná a bÉállííásokonI ÜaÖója a íáváránóííóí maÖáíól kákaécsolná és nÉ kaécsolja
vásszaI csakI Üa szükséÖÉsK
A íáváránóííó sÉÖííséÖévÉl számos funkcáóí éroÖramozÜaí vaÖó állííÜaíI dÉ Üa Ön ÉzÉkÉí nÉm ÜaszJ
náljaI nÉm szükséÖÉs Élolvasnáa ÉzÉk lÉírásáíK
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P moldoAjlwÁp
PKN _Éállííások EoéÖlaÖÉs F
A bÉállííások mÉnüéoníban a kövÉíkÉző almÉnükÉí érÜÉíá ÉlW
J ÜzÉmmód
J eőmérséklÉí
J sáláÖííás
J pzűrés
J cűíésáI Üűíésá ádőáníÉrvallumok
J iÉolvaszíás
J Állaéoí
J ÉrzékÉlők
J _alnéo EoécáonálásF
J fnácáalázálásLÖóárá bÉállííások

PKO ÜzÉmmód EjodÉF
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá és bÉállííÜaíja az lDcoÉÜn
hőszávaííóújának üzÉmmódjáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a jodÉJra és újra nóomja mÉÖ az bnJ
íÉrJíK
eáromfélÉ üzÉmmód közül válaszíÜaíW
J=AUTO EÖóárá bÉállííásF
A fűíésíJÜűíésí auíomaíákusan kaécsolja aszÉráníI ÜoÖó a vízÜőmérséklÉí alacsonóabb vaÖó maÖaJ
sabbI mání a kívání ÜőfokK
méldaW ea a vízÜőmérséklÉíÉí OU°CJon szÉrÉíné íaríanáI akkor Üa a víz ÜőmérséklÉíÉ alacsonóabbI
mání OTIR°C bÉkaécsol a fűíésI Üa maÖasabbI mání OUIR°C bÉkaécsol a ÜűíésK
J=eŰTÉS
A Üőszávaííóú csak akkor kaécsol bÉI Üa a mÉdÉncÉ vázéí a kívání ÜőmérséklÉírÉ szÉrÉíné lÉÜűíÉná
J=cŰTÉS=
A Üőszávaííóú csak akkor kaécsol bÉI Üa a mÉdÉncÉ vázéí a kívání ÜőmérséklÉírÉ szÉrÉíné fÉlfűíÉnáK

PKP eőmérséklÉíÉk EqÉmééraíurÉsF
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá és bÉállííÜaíja az lDcoÉÜn ÜőszávaíóJ
íóújának ÜőmérséklÉíá bÉállííásaáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a kurzorí a
nóálak sÉÖííséÖévÉl a qÉmééraíurÉs fÉláraíra és újra nóomja mÉÖ az bníÉrJíK
eáromfélÉ ÜőmérséklÉíÉí lÉÜÉí bÉállííaná az üzÉmmódoknak mÉÖfÉlÉlőÉnW
J CeAUa=EcŰTÉSF:=OU°C
bz a kívání ÜőmérséklÉí cűíés módbanK
J=coOIa=EeŰTÉSF:=OU°C==
bz a kívání ÜőmérséklÉí eűíés módbanK
J=AUTO:=OU°C==
bz a kívání ÜőmérséklÉí az Auíomaíákus módbanK
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bÖó ÜőmérséklÉíá éríék mÉÖválíozíaíásáÜoz állíísa a kurzorí a módosííandó éríékrÉ és nóomja mÉÖ
az bníÉrJí majd a ˄=˅ Öombokkal növÉljÉ vaÖó csökkÉnísÉ az éríékÉíK A mÉníésÜÉz lééjÉn ká az bsc
lÉnóomásávalK
jeÖjeÖózés: A maxámálás hőmérsékleíeí a hőszávaííóú forÖalmazója úÖó állaéííja meÖ, hoÖó az ne
károsíísa a medence fóláájáí. ea a maxámum éríékeí szereíné meÖnövelná, keresse fel a forÖalmazóí
és kérje az áíállííásí, merí ezí Ön nem íudja módosííaná.

PK4 pzűrés EcálíraíáonF
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá és bÉállííÜaíja a Üőszávaííóú
szűrő vÉzérlő bÉállííásaáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a cálíraíáonJra és újra nóomja mÉÖ az
bníÉrJíK
kéÖó üzÉmmód közül válaszíÜaíW
J=cUii=AUTO Z=TEiJESEk=AUTOMATIhUS EÖóárá bÉállííásF
A mÉdÉncÉ vízforÖaíó szávaííóújáí íÉljÉs méríékbÉn a Üőszávaííóú áránóííjaK A szűrésá ádőkÉí a vízÜőJ
mérséklÉí füÖÖvénóébÉn állaéííja mÉÖI és akkor ás bÉkaécsolja a vízforÖaíó szávaííóúíI Üa a víz ÜőfoJ
ka nÉm érá Él a kívání vízÜőmérséklÉíÉíK
J=AUTO=Z=AUTOMATIhUS=
A szűrésá ádőkÉí a vízÜőmérséklÉí füÖÖvénóébÉn állaéííja mÉÖK
JCKPoIOoITAIoE= Z=EiSŐBBSÉdI=
A vízforÖaíó szávaííóúí akkor kaécsolja bÉI Üa a víz Üőfoka nÉm érá Él a kívání vízÜőmérséklÉíÉí
JMAkUEi=Z=hÉZI=sEZÉoiÉS=
A Üőszávaííóú sÉmmálóÉn módon nÉm vÉzérlá a vízforÖaíó szávaííóúíK
_ármÉlóák mód káválaszíásáÜoz mozÖassa a nóálak sÉÖííséÖévÉl a kurzorí a kívání sorra majd a mÉnJ
íésÜÉz lééjÉn ká az bsc ÖombbalK
jeÖjeÖózés:
Az AUTOMATIhUS ÉS= hÉZI=sEZÉoiÉS üzemmódban a készülékben levő áramlásérzékelő enÖedélóezá a
hőszávaííóú bekaécsolásáí. bz azí jeleníá, hoÖó ha a vízforÖaíó szávaííóú nem működák eléÖ hosszú
ádeáÖ, meÖíöríénheí, hoÖó a hőszávaííóú nem íudja elérná a kívání hőmérsékleíeí és folóíaínáa kell a
köveíkező szűrésá cáklusban.

PKR sáláÖííás EÉclaáraÖÉ J oécáonálásF
bbbÉ a mÉnübÉ csak akkor lééÜÉí bÉI Üa mÉÖvásárolía a mÉdÉncÉJ
váláÖííás oécáóíK bÖó akíáválásá kulccsal és kóddal lÉÜÉí bÉléénáI majd
a váláÖííás kÉzdÉíéí és véÖéí lÉÜÉí bÉállííanáK qovábbá ánformácáókérí
kÉrÉssÉ a forÖalmazóíK
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PKS cűíésá ádőíaríamok EméráodÉ dÉ cÜauffaÖÉF
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá és bÉállííÜaíja a Üőszávaííóú
működésá ádőíaríam bÉállííásaáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a méráodÉ dÉ cÜauffÉJra és újra nóomja
mÉÖ az bníÉrJíK
A Öóárá bÉállííás lccI amá azí jÉlÉníáI ÜoÖó náncs sÉmmálóÉn áníÉrvalJ
lum mÉÖÜaíározvaK
ea lÉnóomja bármÉlóák nóíl ÖomboíI mÉÖjÉlÉnák az Arql fÉláraí az
lcc ÜÉlóÉíí és O ádőáníÉrvallumoí lÉÜÉí bÉállííaná Eaééarí J hÉzdÉí és
ArrÉí J séÖF
Az ádőíaríamok bÉállííásáÜoz mozÖassa a kurzorí a számok aláI
nóomja mÉÖ az bníÉrJí majd a nóíl Öombokkal állíísa bÉ az éríékÉkÉíK
A mÉníésÜÉz nóomja mÉÖ az bsc ÖomboíK

PKT iÉolvaszíás EaÉÖávraÖÉF
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá és bÉállííÜaíja a Üőszávaííóú lÉolJ
vaszíásá bÉállííásaáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a kurJ
zorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a jodÉ déÖávraÖÉJra és újra nóomja mÉÖ az
bníÉrJíK
eárom üzÉmmód közül válaszíÜaíW
J=ÉTÉ=AUTO=Z=kYÁoI=AUTOMATIhUS=EÖóárá bÉállííásF
bbbÉn az ÉsÉíbÉn a lÉolvaszíásÜoz íaríozó éaraméíÉrÉk a mánámumra vannak bÉállíívaK
J AUTOMkE=C=PoIkTEMPS=Z=ŐSZ=ÉS=TAsASZ=
bbbÉn az ÉsÉíbÉn a lÉolvaszíásÜoz íaríozó éaraméíÉrÉk az oéíámálásra vannak bÉállíívaK
J eIsEo=Z=TÉi=
bbbÉn az ÉsÉíbÉn a éaraméíÉrÉk úÖó vannak bÉállíívaI ÜoÖó a lÉolvaszíás oéíámálás lÉÖóÉn a naÖóon
alacsonóI M°C alaííáI ÜőmérséklÉíÉn ásK
_ármÉlóák mód bÉállííásáÜozI ÜÉlóÉzzÉ a nóálakkal a kurzorí a mÉÖfÉlÉlő módraK A mÉníésÜÉz nóomja
mÉÖ az bsc ÖomboíK
jeÖjeÖózés:
Teljesen normálás, hoÖó 8°C alaííá használaí eseíén a hőszávaííóú jeÖesedák. jándeÖóák beállííás melleíí a leolvaszíás auíomaíákus és Öaraníálja a meÖfelelő működésí.
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PKU Állaéoí EÉíaíF
bzÉn a kééÉrnóőn mÉÖíÉkáníÜÉíá a Üőszávaííóú különböző ÉlÉmÉánÉk
a működésá állaéoíáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl az bíaíJra és újra nóomja mÉÖ az bnJ
íÉrJíK

PKV ÉrzékÉlők ECaéíÉursF
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá a Üőszávaííóú különböző érzéJ
kÉlőá álíal mérí adaíokaíK ea Üába ÉsÉíén szakÉmbÉrÜÉz fordulI ÉzÉJ
kÉí az adaíokaí Él foÖják Öníől kérnáK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl az CaéíÉursJra és újra nóomja mÉÖ az
bníÉrJíK

PKNM eádromasszázs E_alnéoI oécáonálásF
bbbÉn a mÉnüéoníban lÉÜÉí mÉÖválíozíaíná a Üádromasszázs ÜőmérJ
séklÉíÉíK bz a funkcáó csak bázonóos ííéusú mÉdÉncéknél válaszíÜaJ
íóK _ÉszéljÉ mÉÖ a szakíanácsadójávalK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a _alnéoJra és újra nóomja mÉÖ az bnJ
íÉrJíK

PKNN dóárá bÉállííások ErsánÉF
bzÉn a kééÉrnóőn vássza íudja állííaná a éaraméíÉrÉkÉí a Öóárá éríékÉJ
ákrÉK bÜÜÉz nÉm kÉll másí íÉnnáI mání válaszolná a fÉlíÉíí kérdésrÉW luá
EfÖÉnF vaÖó kon EkÉmFK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl az rsánÉJra és újra nóomja mÉÖ az bnJ
íÉrJíK

PKNO Az ádő bÉállííása EoéÖlaÖÉ ÜorloÖÉF
bbbÉn a mÉnüéoníban bÉállííÜaíja a Üőszávaííóú bÉlső órájáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a aávÉrsJrÉI nóomja mÉÖ az bníÉrJíI a
nóálak sÉÖííséÖévÉl válassza ká a oéÖlaÖÉ ÜorloÖÉJí és újra nóomja
mÉÖ az bníÉrJíK jozÖassa a kurzorí az bníÉr sÉÖííséÖévÉl majd a
nóálakkal állíísa bÉ az éríékÉkÉíK

l’coÉÜn vÉzÉíék nélkülá íáváránóííó
easználaíá úímuíaíó VKLNO oldal

PKNP mfk kód mÉÖadása EpaásáÉ codÉ mfkF
bbbÉn a mÉnüéoníban ÜozzáférÜÉí a Üőszávaííóú séÉcáálásan érzéJ
kÉnó bÉállííásaáÜozK bzÉkÉí ÉÖó mfk kód védáI azéríI ÜoÖó csak az álJ
íalunk fÉlÜaíalmazoíí szÉmélóÉk férÜÉssÉnÉk ÜozzáK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉrJíI állíísa a
kurzorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a aávÉrsJrÉI nóomja mÉÖ az bníÉrJíI a
nóálak sÉÖííséÖévÉl válassza ká a paásáÉ codÉ mfkJí és újra nóomja
mÉÖ az bníÉrJíK jozÖassa a kurzorí az bníÉr sÉÖííséÖévÉl majd a nóáJ
lakkal adja mÉÖ az éríékÉkÉíK

PKN4 honfáÖurácáó EConfáÖ maíéráÉllÉF
=
bbbÉn a mÉnüéoníban mÉÖíÉkáníÜÉíá a Üőszávaííóú ííéusáíI Öóárá
számáí és a vÉzérlőéroÖramok vÉrzáószámáíK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉríI állíísa a kurJ
zorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a aávÉrsJrÉI nóomja mÉÖ az bníÉrJíI a nóálak
sÉÖííséÖévÉl válassza ká a ConfáÖK maíéráÉllÉJíI és újra nóomja mÉÖ az
bníÉrJíK

PKNR fm cím EAdrÉssÉ fmF
bnnÉk a mÉnűnÉk a sÉÖííséÖévÉl bÉállííÜaíja a íáváránóííó és a rouíÉr
fm címéíI amávÉl azí sajáí szÉmélóá számííóÖééénÉk ÉíÜÉrnÉí éoríjára
csaílakozíaíÜaíjaI amÉnnóábÉn állandó fm címmÉl rÉndÉlkÉzákK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ Öomboí majd az bníÉríI állíísa a kurJ
zorí a nóálak sÉÖííséÖévÉl a aávÉrsJrÉI nóomja mÉÖ az bníÉrJíI a nóálak
sÉÖííséÖévÉl válassza ká az AdrÉssÉ fmJíI és újra nóomja mÉÖ az bnJ
íÉrJíK
ea szükséÖÉ van a Üőszávaííóú kÉzÉlőszofívÉrérÉI forduljon a forÖalmazójáÜozK
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ioÖácáÉl J mroÖram

PKNS kaélók EeásíoráquÉsF
bnnÉk a kééÉrnóőnÉk a sÉÖííséÖévÉl Örafákusan mÉÖíÉkáníÜÉíá az érJ
zékÉlők álíal mérí éríékÉkÉí P naéra vásszamÉnőlÉÖK
A bÉlééésÜÉz nóomja mÉÖ a mrÖ ÖomboíI állíísa a kurzorí a nóálak sÉJ
ÖííséÖévÉl a eásíoráquÉsJrÉI nóomja mÉÖ az bníÉrJíK
aÉlía q J eőmérséklÉí különbséÖ
bau ÉníréÉ J _ÉmÉnÉíá vízÜőfok
bau soríáÉJ hámÉnÉíá vízÜőfok
_aííÉráÉ N J eőcsÉrélőN
_aííÉráÉ OJ eőcsÉrélőO
Aár J iÉvÉÖő
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4 brJp jbdcbibiŐpÉdf kvfiAqhlwAqI Cb jfkŐpÍqÉp
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hÉllÉmÉs fürdőzésí!

