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1  A TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTORÁNAK FELTÖLTÉSE 

Az els  használat el tt töltse az akkumulátort 24 órán keresztül. A hálózati tölt  a csomagban talál-
ható. 
1. Csatlakoztassa a tölt t a 230V-os hálózatra 
2. Helyezze a mini-jack csatlakozót a távirányító alsó részén található csatlakozóba (lásd C ábra 

fent) 
3. A távirányító megkezdi a töltést. A töltöttség szintjét a kijelz n látható „Töltés” ikon mutatja. 

2  A TÁVIRÁNYÍTÓ BEKAPCSOLÁSA, KIKAPCSOLÁSA, ÁTÁLLÍTÁSA KÉSZENLÉTI ÁL-
LAPOTRA 

A  gomb segítségével, amely a távirányító fels  részén található (lásd 2. old.) lehet a távirányítót 
bekapcsolni, kikapcsolni és készenléti állapotba helyezni (lásd a B. ábra a 13. oldalon) 

 Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot, ameddig vibrációt nem érez, és a kijelz  be nem 
kapcsol. Ha semmi nem történik, a távirányító lemerült. 
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 Kikapcsolás:  
1. Oldja fel a nyitóképerny t (ld. 4. fejezet a 4. oldalon) 
2. Tartsa lenyomva a  gombot, ameddig a kijelz  ki nem kapcsol 

 Készenléti állapot (Stand-by) ki/be kapcsolása: Nyomja meg röviden a gombot. 

3  AZ ÉRINT KÉPERNY  HASZNÁLATA 

A távirányító érint kijelz jét 3-féle módon használhatja: 
 Hosszan megnyomva 
 Röviden megnyomva 
 Ujjat elcsúsztatva 

Mindegyik módnak más a hatása. Kövesse a használati útmutatóban leírt érintési módokat. Ha nincs 
megadva érintési mód, egyszer, röviden kell nyomni. Az érint kijelz  egyaránt használható ujjal, illet-
ve az érint ceruzával (ld. D ábra, 13. old.) 

4  A NYITÓKÉPERNY  FELOLDÁSA 

1. A távirányító bekapcsolása után rögtön a lezárt kijelz  jelenik meg. A kijelz  az id t, a 
dátumot és a feloldó gombot jeleníti meg. 

2. A feloldó gomb félkör alakú a kijelz  alján. 
3. Nyomja hosszan a félkör közepét és csúsztassa felfelé. 
4. A kijelz zár felold, és a nyitóképerny  jelenik meg. A kijelz  bal alsó sarkában megjelenik az        

ikon. Az ikon jelenléte mutatja, hogy a kijelz zárat feloldotta. 

5  A H SZIVATTYÚ VEZÉRL FELÜLETÉNEK INDÍTÁSA 

A vezérl felület segítségével tudja elvégezni a beállításokat és üzemeltetni napi használatban a h -
szivattyút. Ennek a kijelz nek a m ködését mutatjuk be részletesen a kés bbiekben (lásd 6. fejezet). 
A vezérl felület elindításához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Ellen rizze a h szivattyú tápellátását 
2. Oldja fel a kijelz zárat a nyitóképerny  megjelenítéséhez (ld. 4. fejezet a 4. oldalon) 
3. Nyomja meg az  ikont. 
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4. A következ  üzenet jelenik meg: 

Angol Német 

 
5. Nyomja meg az Igen gombot 
6. Megjelenik a kapcsolat keresése üzenet. A távirányító kapcsolatot keres a h szivattyúval. A 

kijelz  gombjai inaktívak. Várjon néhány másodpercet. 
 
 
2. ábra: Kapcsolat keresése képerny  
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7. A következ  üzenet jelenik meg: 
Angol Német 

 
8. Válassza a Vezeték nélküli hálózatot (WLAN). 
9. A következ  üzenet felszólítja, hogy válasszon egy WLAN hálózatot, és kiírja az elérhet  

hálózatok listáját. 

10. Keresse meg a hálózatot a listában, és nyomja meg. 
11. Ismét megjelenik a kapcsolat keresése képerny  (ld.2. ábra az 5. oldalon). Várjon egy-két 

percet. Ezután megjelenik a kijelz n a h szivattyú vezérl felülete (ld. 1. ábra a 2. oldalon) 
12. A h szivattyú és a távirányító sikeresen összekapcsolódtak. 

6  A H SZIVATTYÚ VEZÉRL FELÜLETÉNEK HASZNÁLATA 

Ikon 1. ábra 
2. old. 

Leírás Akció 

 
 

Be/Ki 

 
 

Id zített 
m ködés 

 
 

 Be/Ki: Nyomja meg a gombot a h szivattyú 
bekapcsolásához, ekkor a gomb színe zöldre vált. 
Nyomja meg a h szivattyú kikapcsolásához, és a gomb 
színe pirosra vált. 

 Id zített m ködés bekapcsolása:  Írjon  kört  a  gomb  
köré  az  id zítés bekapcsolásához. A gombon 
megjelenik  egy  óra.  Azt  jelenti,  hogy  a  h szivattyú a 
beállított intervallumok szerint m ködik. 

 Id zített m ködés kikapcsolása: „Forgassa meg” 
ismét a gombot az id zítés kikapcsolásához. A gombról 
elt nik az óra.  

  
Leveg   

h mérséklete 
A leveg  h mérsékletét mutatja 

  
A víz  

h mérséklete 
A medence vízh mérsékletét mutatja 
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A  

vízh mérséklet 
szabályozás 

módjának 
kijelzése / 

kiválasztása  
 

Nyomja le egymás után a gombot a 3 különböz  vezérlési 
mód megjelenítéséhez: 

 
F TÉS: Felmelegíti a vizet a kívánt h mérsékletre. 
 
 
AUTOMATIKUS: A h szivattyú automatikusan 
vált a f tés és h tés között, így biztosítva a 
beállított h mérsékletet. Ha a víz túl meleg, 
h t, ha a víz hideg, f t. 
 
 
H TÉS: Leh ti a medence vizét a kívánt h mér-
sékletre. 
 
HIDROMASSZÁZS: Ha a pezsg fürd  szelep 
nyitva van, felmelegíti a vizet a kívánt balneo 
h mérsékletre (csak hidromasszázzsal ellátott 
medencék esetében). 

 

 
A sz rés  

szabályozás 
 módjának 
kijelzése / 

kiválasztása 

Nyomja le egymás után a gombot a 4 különböz  sz résve-
zérlési mód megjelenítéséhez: 

MANUÁLIS:  A  h szivattyú m ködése a sz r -
rendszer m ködésének van alárendelve. A h -
szivattyú csak akkor kapcsol be, ha a sz r -
rendszer is m ködik. 
AUTOMATIKUS:  A  h szivattyú naponta 2 peri-
ódusra bekapcsolja a vízforgatót. A h szivattyú 
a vízh mérséklet függvényében számolja ki az 
optimális sz rési id tartamokat. 
 
ELS BBSÉGI F TÉS:  A  h szivattyú járatja 
sz r rendszert mindaddig, ameddig el nem éri a 
kívánt vízh mérsékletet. 
 
 
TELJESEN AUTOMATIKUS: Ez a mód kombi-
nálja a fentebb leírt els bbségi és automatikus 
üzemmódokat. A h szivattyú naponta két perió-
dusra automatikusan elindítja a sz r rendszert. 
Ezen felül mindaddig m ködteti a sz r rend-
szert, amíg el nem éri a kívánt vízh mérsékletet. 
 
Az AUTOMATIKUS, ELS BBSÉGI és 
TELJESEN AUTOMATIKUS üzemmódok ese-
tén elektromos kapcsolatot kell létesíteni a h -
szivattyú és a sz r rendszer vezérlése között. 
Ennek a kapcsolatnak a hiányában csak a ma-
nuális üzemmód használható. 
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A vízáramlás ki-
jelzése a h szi-

vattyúban 

A  h szivattyúban egy áramlásérzékel  méri az átáramló 
víz mennyiségét. 
 Ha a jelzés kék szín , a víz áramlása megfelel . 
 Ha a jelzés piros szín , akkor a víz áramlása nem 

megfelel . 

 
 

A kívánt vízh -
mérséklet beállí-

tása 

A megfelel  szám megnyomásával választhatja ki a kívánt 
h mérsékletet. A kiválasztott érték piros szín re vált. 
Amennyiben az Ön értékesít je korlátozta a vízh mérsék-
letet 28 C-ra a fólia garanciális feltételeivel összhangban, 
és szeretné ezt törölni, keresse meg szakemberünket. 

 
 

Haladó beállítá-
sok és konfigurá-

lások 

Nyomja meg ezt a gombot a h szivattyú haladó beállítása-
inak eléréséhez. 
A hozzáférés csak azoknak a felhasználóknak biztosított, 
akik elolvasták az utasításokat. 

 

 
Medencevilágítás 
vagy kiegészít  
berendezés ki/be 
kapcsolása 

Opcionális gomb. Aktiváláshoz keresse meg szakembe-
rünket. 

  
A vízh mérsék-
let-különbség ki-
jelzése 

A h szivattyú kilép  és belép  ágain mért vízh mérsékle-
tek különbsége. Az értéknek 1,5 és 2 között kell lennie, és 
a by-pass rendszerrel állítható be (lásd a szerelési útmuta-
tó 10. oldal 4B fejezetét: áramlás beállítása). 

7  A SZ R  ÜZEMMÓDOK RÉSZLETEIR L 

Az automatikus, els bbségi és teljesen automatikus üzemmódok esetén elektromos kapcso-
latot kell létesíteni a h szivattyú és a sz r rendszer vezérlése között. Az elektromos kábele-
zés a szerelési útmutatóban van leírva. Ennek hiányában csak a manuális üzemmód hasz-
nálható.  

7.1 A manuális üzemmód  

A h szivattyú m ködése a sz r rendszer m ködésének van alárendelve. A h szivattyú csak akkor 
kapcsol be, ha a sz r rendszer m ködik, egyébként áll. 

7.2 A f tés els bbsége üzemmód  

A h szivattyú addig járatja sz r rendszert, ameddig el nem éri a kívánt vízh mérsékletet. 

7.3 Az automatikus üzemmód  

A h szivattyú vezérli a vízsz r  rendszert. A h szivattyú naponta 2-szer bekapcsolja a vízforgatót. A 
h szivattyú a vízh mérséklet függvényében számolja ki az optimális sz rési id tartamokat. Minél 
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magasabb a h mérséklet, annál hosszabbak a napi sz rési ciklusok. A pontos ciklusid ket tartalma-
zó táblázat megtalálható a szerelési útmutató 8. oldalán.  

7.4 A teljesen automata üzemmód  

A teljesen automatikus üzemmód kombinálja a fentebb leírt els bbségi és automatikus üzemmódo-
kat. Annak érdekében, hogy a kívánt h mérsékletet minél hamarabb el lehessen érni, a h szivattyú 
automatikusan elindítja a sz r rendszert az automatikus üzemmód (lásd a 7.3. fejezetet) ciklusidején 
túlmen en is. Miután a vízh mérséklet eléri a kívánt értéket, a h szivattyú a továbbiakban az auto-
matikus üzemmódnak megfelel en m ködik. 
 

8  AZ ÁTTELELTETÉS – FAGYVÉD  FUNKCIÓ 

A fagyvéd  funkció megvédi a medencét és a berendezéseket a téli fagyok idején. 
 
A fagyvéd  funkció csak abban az esetben m ködik, ha a következ  4 feltétel egyidej leg 
teljesül. 
 

1. A h szivattyú elektromosan össze van kötve a sz résvezérléssel. 
2. A h szivattyú állandóan bekapcsolt állapotban van. 
3. Minden golyósszelep nyitott állapotban van. 
4. A sz r rendszer automatikus üzemmódban m ködik. 

 
Amennyiben a küls  leveg h mérséklet fagypont alatt van és a vízh mérséklet 4 C alá csökken, a 
fagyvéd  funkció beindítja a sz r rendszert. Ennek következtében a víz állandó körforgásban marad, 
és így nem fagy meg. 

9  INFORMÁCIÓK LEHÍVÁSA A H SZIVATTYÚ ÁLLAPOTÁRÓL 

1. Nyomja meg a  gombot az indítóoldalon 
2. Megjelenik a kijelz n az  ablak (lásd a 3. ábrát a 10. oldalon) 

 
Az ablakban a következ  információk láthatók: 

 a h szivattyú aktuális üzemi állapota 
 a h szivattyú aktuális beállításai 
 a h szivattyú bels  részegységeinek állapota 

 
Ezeknek a részletes leírása az alábbiakban olvasható: 
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Rubrika Mir l tájékoztat? 

 
A  h szivattyú IP címe. Lokalizálja a 
h szivattyút a helyi IT rendszerben. 

 

Az aktuális h mérséklet szabályozási 
üzemmód: 

 F tés 
 H tés 
 Automatikus 

 
Kívánt h mérséklet h tés módban.  
Gyári beállítás: 22 C  

 
Kívánt h mérséklet f tés módban.  
Gyári beállítás: 28 C  

 
Kívánt h mérséklet automatikus mód-
ban.  
Gyári beállítás: 28 C  

 
Kívánt h mérséklet balneo módban.  
Gyári beállítás: 34 C  

 

Aktuális sz résvezérlési mód 
 Manuális 
 Automatikus 
 Els bbségi f tés 
 Teljesen automatikus 

 
A  h szivattyúban található szoftver 
verziószáma. 

 
A  h szivattyúban található vezérl pa-
nel verziószáma. 

 
Jelszó a távirányító és a h szivattyú 
közötti kapcsolathoz. 

 
A h szivattyúba belép  víz h mérsék-
lete. 

 
 

A  h szivattyúból kilép  víz h mérsék-
lete. 

 
 

A belép  és a kilép  víz  h mérsékle-
tének különbsége. 

 A leveg  h mérséklete 
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Rubrika Mir l tájékoztat? Rubrika Mir l tájékoztat? 

 

A h szivattyú 1. sz. komp-
resszorának h mérséklete l 
tájékoztat?  

Az 1. sz. h cserél   állapota: 

 

 
(csak két ventilá-
toros gépeknél) 

A h szivattyú 2. sz. komp-
resszorának h mérséklete  

 

A 2. sz. h cserél   állapota: 

 

 

A h szivattyú 1. sz. h cseré-
l jének h mérséklete 

 

Az 1. sz. túlnyomás szenzor 
állapota. A gázrendszerben 
túlnyomásra utal: 

 

 
(csak két ventilá-
toros gépeknél) 

A h szivattyú 2. sz. h cseré-
l jének h mérséklete  

(csak két venti-
látoros gépek-
nél) 

A 2. sz. túlnyomás szenzor 
állapota. A gázrendszerben 
túlnyomásra utal: 

 

 

A leveg h mérséklet mér  
szenzor állapota: 

 
 

 

Az 1. sz. alacsonynyomás 
szenzor állapota. A gázrend-
szerben alacsony nyomásra 
utal: 

 

 

A belép  vízh mérséklet mé-
r  szenzor állapota: 

 

(csak 
két ventilátoros 
gépeknél) 

A 2. sz. alacsonynyomás 
szenzor állapota. A gázrend-
szerben alacsony nyomásra 
utal: 

 

 

A kilép  vízh mérséklet mér  
szenzor állapota: 

 
 

A vízáramlást mér  szenzor 
állapota.  A  h szivattyún át-
áramló víz mennyiségét jelzi:

 

 

Az 1. sz. kompresszor  álla-
pota: 

 

 

A hidromasszázs rendszer 
f tésének állapota (opció): 

  

(csak 
két ventilátoros 
gépeknél) 

A 2. sz. kompresszor  állapo-
ta: 
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10 A H SZIVATTYÚ VEZÉRLÉSE SZÁMÍTÓGÉPR L, TÁBLAGÉPR L, OKOSTELEFONRÓL 

A h szivattyút üzemeltetheti számítógépének, táblagépének vagy okostelefonjának segítségével is, 
amennyiben az eszköz alkalmas Direct WiFi kapcsolat létesítésére (Ad-Hoc kapcsolatnak is nevezik). 

1. Keresse meg az eszköz WiFi beállításait 

2. Kapcsolja be a készüléken a Direct WiFi (AdHoc) kapcsolatot 

3. Gy z djön meg arról, hogy a h szivattyú feszültség alatt van 

4.  A  h szivattyú megjelenik az elérhet  WiFi hálózatok listájában PAC OFOEHN névvel (a gyári számmal 
kiegészítve) 

5. Válassza ki a PAC OFOEHN (+gyári szám) hálózatot 

6. Gépelje be ennek a könyvnek a hátoldalán található címkére nyomtatott jelszót 

7. Nyissa meg az eszköz böngész jét 

8. Gépelje be a 192.168.1.2. címet a címsorba majd nyomja meg az Enter-t 

9. A h szivattyú vezérl panelje megjelenik a böngész je ablakában. A távirányító minden funkciója elérhet vé válik. 

10. Navigáljon a vezérl panelben a weboldalaknál szokásos módon. A különféle funkciók részletes leírása 
megtalálható a 13. fejezetben. 

11 A H SZIVATTYÚ CSATLAKOZTATÁSA A HÁZI VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATRA 

A h szivattyú csatlakoztatását az otthoni WiFi hálózatra gyakorlott szakembernek kell elvé-
geznie. Bármilyen hibás beállítás a kapcsolat elvesztését okozhatja a h szivattyú és a távirá-
nyító között. 

11.1 Miért válasszuk ki az üzemmódot BOX csatlakozással? 

A csatlakozási mód gyári beállítása a DIRECT: a h szivattyú ilyenkor közvetlenül, köztes egységek 
nélkül kommunikál a távirányítóval. 
A BOX csatlakozási mód esetén a kommunikáció áthalad az otthoni routeren. Ez a csatlakozási mód 
az alábbi kiegészít  funkciókat kínálja: 

 Beállíthatja és vezérelheti a h szivattyút egy számítógépr l, táblagépr l vagy okostelefonról. 

 Távolról állíthatja és vezérelheti a h szivattyút, amikor nem tartózkodik otthon: irodából vagy 
vakáció alatt. 

 Ha szeretné, e-mail üzeneteket kaphat a h szivattyú állapotáról, riasztásokról vagy 
m ködésével kapcsolatban. 

Amennyiben nem szeretné használni a BOX mód által kínált lehet ségeket, nem szükséges elolvas-
nia a 11. fejezet további részét.  
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4. ábra: A Hálózat képerny  

Kezel felület a távirányító és a h szivattyú kapcsolatának beállításairól 
 

11.2 A BOX paramétereir l 

 
Miel tt beállítja a h szivattyún a BOX módot, össze kell gy jtenie néhány adatot az otthoni internetes 
hálózatáról és el kell végeznie néhány módosítást. 
 

1. Kérje le a nyilvános IP címét: 
Gépelje be a http://whatismyipaddress.com címet a böngész jébe. A kijelz n megjelenik az 
Ön nyilvános IP címe. Jegyezze fel! 

2. Kérje le a routerének az IP címét: 
 Klikkeljen a Windows Start gombjára 
 Gépelje be a keres  ablakba a cmd-t majd nyomja meg az Enter-t 
 A keres je megjeleníti a cmd-t, duplaklikkeljen rá 
 Egy utasításablak jelenik meg. Gépelje be az ipconfig/all utasítást az ablakban 
 Az Ön routerének IP címe meg fog jelenni 

3. Keresse meg a routerén a DHCP szerver által használt címtartományt.  
5. Ehhez nézze meg a router interfészében a beállítást (lásd a 11.3. fejezetet). A DHCP szerver 

által használt címtartománynak van egy alsó és egy fels  értéke. 

http://whatismyipaddress.com/
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6. Válasszon ki és állítson be egy IP címet a h szivattyú részére 

 a router DHCP szervere által használt tartományon kívül, pl. a legalsó cím alattit vagy a 
legfels  cím felettit 

 a router által használt IP címt l eltér t  
 
Ha minden címet elfoglal a DHCP szerver, csökkentse annak tartományát és használja  
az így felszabaduló címek egyikét. Ehhez használja a routerének interfészében elérhet  
beállításokat (ld 11.3. fejezet). 

 
7. Nyisson meg egy portot a routerben. Ezt fogja a továbbiakban használni, hogy távolról 

elérhesse a h szivattyú beállításait. Egy port megnyitásához használja a router interfészét (ld 
a 11.3. fejezet). A portot szabadon kiválaszthatja. 

8. Irányítsa az el bbi lépésben megnyitott portot a h szivattyújához a 4. lépésben kiválasztott IP 
címre. Ehhez aktiválja és állítsa be a routerében a NAT (network address translation) funkciót 

9. Állítson be egy e-mail címet a h szivattyú részére egy postafiók szolgáltatónál. Mindig 
használjon POP3 típusú üzenetszervert. 

11.3 Hozzáférés az Internet router kezel felületéhez 

Az alábbi információk csak franciaországi internetszolgáltatókra vonatkoznak.  
 

11.4 A BOX csatlakozási információinak bevitele a távirányítóba 

A Box beállításokat el készít  lépések végrehajtása után vigye be a távirányítóba a Box kapcsolatra 
vonatkozó információkat az alábbiak szerint: 
 

1. Indítsa el a vezérl panelt  

2. Nyomja meg a  gombot 

3. Megjelenik az  ablak 
4. Nyomja meg a >> gombot a kijelz  jobb alsó sarkában 

5. Megjelenik a kijelz n a  (lásd a 4. ábra a 13. oldalon) 
 
A NETWORK FILE tartalmazza a Box csatlakozási mód aktiválásához szükséges paramétereket. Ad-
jon meg minden beállítást az alábbiak szerint: 
 

Ha bármilyen hiba adódik, minden esetben nyomja meg a gombot, hogy érvénytelenítse a 
módosítást. 
 

1. Használja a pálcát a beállítások módosításához 
2. Megjelenik egy beviteli ablak 
3. Vigye be a kívánt értéket a billenty zet segítségével 
4. Nyomja meg a VV gombot a módosításhoz 
5. Nyomja meg az  gombot a rögzítéshez 
6. A beállított érték elmentésre kerül 
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A következ  táblázatban bemutatjuk a vonatkozó beállításokat: 
Beállítás Mit kell bevinni 

 A h szivattyú részére kiválasztott IP címet 

 
A NAT aktiválása és beállítása nyomán kiválasztott (lásd a 6. fejezetet a 18. 
oldalon) port száma (alap beállítás a 80-as port), amelyet a navigáláshoz 
hozzárendelt 

 Adja meg a NAT aktiválása és beállítása nyomán definiált alhálózati maszkot 

 
Adja me a router IP címét 
 

 
A használt DNS (Domain Name Server) kiszolgáló. Alap beállításként a 
8.8.8.8.értéket tartalmazza 

 Nyomja meg ismételten, ameddig a Box megjelenik  

 Adja meg a router hálózati azonosítóját (SSID). 

 
Nyomja meg ismételten, ameddig megjelenik a router által használt titkosítási 
eljárás: WEP, WPA vagy WPA2. 

 

Válasszon: 
 TKIP  

vagy 
 AES (ajánlott) 

 
Adja meg a router titkosítási kulcsát 

 

Nyomja meg ismételten, ameddig megjelenik a routerével azonos WEP mód: 
 Open 

vagy 
 Share 

 Adja meg a router távoli eléréséhez megnyitott portot  

 
Adja meg azt az e-mail címet, ahova a h szivattyú és a medence 
vízmin ségének állapotára vonatkozó üzenetek érkezzenek 

 
Adja meg a szolgáltató SMTP kiszolgálóját, amely arra az e-mail címre 
vonatkozik, amelyik a h szivattyú üzeneteit kezeli 

 
Adja meg a szolgáltató POP3 kiszolgálóját, amely arra az e-mail címre 
vonatkozik, amelyik a h szivattyú üzeneteit kezeli 

 
 Állítsa be a levél ellen rzési id közöket 
 Állítsa be a percben meghatározott intervallumot a h szivattyú és az 

üzenetkezel -rendszer két kapcsolatfelvétele között 

 Adja meg a h szivattyú e-mail címét 

 Adja meg a h szivattyú e-mail címének jelszavát 

 
Adja meg az id zóna eltolódást a GMT (Greenwich Mean Time) zónához 
képest. Pl. Franciaország esetében: 2   
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11.5 A BOX csatlakozási paramétereinek alkalmazása a h szivattyúra 

A Box csatlakozáshoz szükséges beállításokat bevittük a NETWORK FILE ablakban (lásd a 11.4 fe-
jezetet a 14. oldalon). Most másoljuk át ezeket a beállításokat a h szivattyúba, hogy használhassuk. 
 

1. Gy z djön meg arról, hogy a h szivattyú feszültség alatt van 
2. Kapcsolja be a távirányítót 
3. Csatlakoztassa a távirányítót a h szivattyúhoz az USB kábel segítségével. A táviráyító micro-

USB csatlakozója jobb oldalon található (lásd az 1. ábra az 5. oldalon). A h szivattyú USB 
csatlakozója annak belsejében található. Kövesse az alábbi lépéseket: 

 
 csavarja ki az elektromos egységek takarólemezét rögzít  4 csavart 
 csúsztassa le a lemezt és távolítsa el 
 az USB csatlakozós kábelvég a baloldali fekete vezérl doboz jobb oldalán található 

 

 
4. Az alábbi üzenet jelenik meg a távirányító kijelz jén 

Angol Német 

 
 

5. Nyomja meg a  gombot 
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6. Az alábbi üzenet jelenik meg: 

Angol Német 

 
 

7. Nyomja meg a  gombot 
8. Várjon 30 másodpercig. Ezalatt a NETWORK FILE paraméterei betölt dnek a h szivattyúba. 
9. Csatlakoztassa le az USB kábelt a h szivattyúról. 
10. Kapcsolja le a feszültséget a h szivattyúról 
11. Várjon 10 másodpercet 
12. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget 
13. A Box kapcsolat beállításai m ködésbe lépnek. 
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11.6 A gyári beállítások feltelepítése (vissza a DIREKT csatlakozási módhoz) 

A h szivattyú és a távirányító gyári beállítása a Direct kapcsolat. Ha vissza akarja állítani ezt a csat-
lakozási módot, kövesse az alábbiakat: 
 

 A gyári beállítások visszaállítása törli a Box kapcsolat minden további beállítását (távoli el-
érés, a h szivattyú vezérlése számítógépr , e-mailes riasztások) 

 

1. Nyomja meg a Menu gombot  az indítóoldal jobb alsó sarkában 
2. Nyomja meg a Gtn fic gombot (fájl management) 
3. Nyomja meg a Memory card fület (a kijelz  jobb fels  sarkában) 
4. Megjelenik egy fájl lista. Keresse meg a lent található reseau.cfg fájlt. 
5. Nyomja meg hosszan a reseau.cfg fájlt 
6. 3 opció jelenik meg: átnevezés, megosztás, törlés 
7. Nyomja meg a Delete (törlés) gombot 
8. A távirányító visszaáll a gyári beállításaira 
9. Vigye át a beállításokat a h szivattyúra (lásd a 11.5. fejezetet) 

12 A H SZIVATTYÚ TÁVOLI VEZÉRLÉSE 

A  h szivattyút az otthonától távolról is lehet irányítani egy számítógép, egy táblagép vagy egy 
okostelefon segítségével. 
 

 A h szivattyú távoli vezérléséhez össze kell kapcsolni az egységet az otthoni internet háló-
zattal és aktiválni kell a Box típusú csatlakozást (lásd a 11. fejezetet) 

 
1. Ellen rizze, hogy a Box csatlakozás be van állítva és aktív (lásd a 11. fejezetet) 
2. Nyissa meg a telefon, táblagép vagy okostelefon böngész jét 
3. Gépelje be a böngész  címsorába az alábbi pontban megadott formában az Ön nyilvános IP 

címét és a routeren megnyitandó port számát (lásd a 11.2. fejezetet a 17. oldalon) 
4. Használja a következ  szintaxist: http://AzÖnNyilvánosIPCíme:Port 

pl.: http://80.14.132.177:4000 

 ebben az esetben az IP címe: 80.14.132.177 

 a megnyitandó port száma: 4000 
5. A h szivattyú webes kezel panelje megjelenik az Ön készülékén a böngész ben 
6. Navigáljon a webes vezérl panelben a weboldalaknál szokásos módon. A távirányító minden 

funkciója elérhet  a számítógépr l, a táblagépr l vagy az okostelefonról. 
 
A webes vezérl panel különféle oldalait és fejezeteit a következ  részben mutatjuk be. 
  

http://80.14.132.177:4000/
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13 A H SZIVATTYÚ WEBES VEZÉRLÉSÉNEK BEMUTATÁSA 

13.1 Startlap 

A startlap a h szivattyú legfontosabb beállításait, gyári számát, üzemmódját és üzemi állapotát mu-
tatja be (h mérsékletek, üzemmód, vízáram, bekapcsolás, stb.). 
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13.2 Beállítások 

A beállítások oldalon a következ ket lehet elvégezni: 
 

 Beállítani a kívánt vízh mérsékleteket minden üzemmódra 
 Kiválasztani a sz résvezérlés típusát 
 Beállítani a h szivattyú bels  órájában az id t és a dátumot 
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13.3 Naptár – id zít  

Az id zít  oldalon beállíthatja a h szivattyú m ködési id tartamait, a medencevilágítás id tartamát 
vagy egy segédberendezés m ködési id tartamát, amennyiben ilyen eszköz össze lett szerelve a 
h szivattyúval 
 

 dátumtól dátumig vezérlés 
 napon belüli vezérlés 
 a hét bizonyos napjaira beállított vezérlés 
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13.4 Felügyelet 

A felügyeleti oldalon a h szivattyú részegységeinek m ködésére és állapotára vonatkozó információk 
találhatók. Ezek az információk hasznosak lehetnek a szervizelést végz  szakemberek részére. 
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13.5 A pH érték kalibrálása 

A pH érték kalibrálása opció lehet vé teszi a medencevíz  pH-szondájának a beállítását. A kalibrálás 
elvégzéséhez kövesse a kijelz n megjelen  utasításokat. A kalibrálást minden szezon elején el kell 
végezni.   
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13.6 Saját beállítások 

Az Ügyfélbeállításaim oldalon a következ ket lehet elvégezni: 
 

 Beállítani egy azonosítót és egy jelszót a h szivattyú távoli eléréséhez. A gyári 
alapbeállításokat megtalálja a kézikönyv hátsó borítóján látható címkén. 

 Beállítani a h szivattyú kapcsolódási paramétereit az otthoni internet hálózathoz (lásd a 11. 
fejezetet) 

 

 

14 A H SZIVATTYÚ VEZÉRLÉSE E-MAIL KÜLDÉSÉVEL 

1. Ellen rizze, hogy a h szivattyú csatlakozik az Ön otthoni internet hálózatára (lásd a 11. 
fejezetet). 

2. Állítson be egy e-mail címet a h szivattyú részére egy postafiók szolgáltatónál. Mindig 
használjon POP3 típusú üzenetszervert. 

3.  A  h szivattyú távoli vezérlése ebben az esetben e-mailen keresztül történik. Az e-maileknek 
az alábbi táblázatban található kulcsszavakat kell tartalmazniuk a megfelel  funkció 
aktiválásához. 

4. Írja megfelel  kulcsszót az e-mail tárgysorába. 
5. Egy e-mail csak egy kulcsszót tartalmazhat. 
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6. A kulcsszavak beírásánál vegye figyelembe azok pontos szintaxisát, különös tekintettel a 
speciális karakterekre. 

7. Ha a h szivattyú megkapja az e-mailt, végrehajtja az utasítást és e-mailben visszaigazolást 
küld az aktuális beállításokkal és az üzemi állapotával. 

 
 

Kulcsszavak Funkció 

#PAC:ON# A h szivattyú bekapcsolása 

#PAC:OFF# A h szivattyú kikapcsolása 

#STATUS# A h szivattyú aktuális állapotá-
nak lekérése 

#TEMP:XX.X# A kívánt XX.X Cfok beállítása 

#MODE:CHAUD# A f tési mód aktiválása 

#MODE:FROID# A h tési mód aktiválása 

#MODE:AUTO# Az automatikus mód aktiválása 

#FILTRATION:AUTO# Az automatikus sz rési mód 
aktiválása 

#FILTRATION:FULL AUTO# A teljesen automatikus sz rési 
mód aktiválása 

#FILTRATION:MANUEL# A manuális sz rési mód aktivá-
lása 

#FILTRATION:CHAUFFAGE 
PRIORITAIRE# 

Az els bbségi f tés sz rési 
mód aktiválása 

#TOU# Egy e-mail küldése azzal az in-
ternet linkkel, amellyel meg-

nyitható a h szivatty  vezérl -
panelje a böngész ben  

 
 
 
 
 
 


