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BALBOA 500DZ série – průvodce 
ovládáním 
 
Výchozí spuštění 
Po zapnutí vstoupí vaše SPA do Režimu Priming-
přípravy (Pr). V tomto režimu stiskněte opakovaně  
tlačítka „Jets“ – Trysky a zároveň se ujistěte, že žádné 
z čerpadel není zavzdušněno. Režim přípravy trvá 
méně než 5 minut. Stiskněte tlačítko „Warm“-nahřátí 
nebo tlačítko „Cool“-ochlazení pro ukončení režimu. 
Po ukončení režimu přípravy poběží vířivka ve 
standartním režimu (viz. sekce Mode/Prog). 

Nastavení teploty ( 26-40°C ) 
Trvale se zobrazuje poslední naměřená teplota vody. 
Teplota vody je aktuální pouze v případě, pokud 
čerpadla byla v provozu nejméně 2 minuty. 
Pro zobrazení nastavené teploty jednou stiskněte 
tlačítko „Warm“ nebo „Cooll“. Pro změnu nastavené 
teploty stiskněte opět tlačítko teploty předtím, než 
displej přestane problikávat a zobrazí aktuální teplotu 
vody. 

 
Tryska 1 

Stiskněte tlačítko “Jets 1“ pro zapnutí nebo vypnutí 
čerpadla č. 1 a pro nastavení mezi nízkou a vysokou 
rychlostí (pokud je tato možnost nastavena). Režim 
nízké rychlosti se vypne po 4 hodinách. Režim vysoké 
rychlosti se vypne po 15 minutách. Režim nízké 
rychlosti poběží automaticky v době, kdy tento režim 
není možné deaktivovat na ovládacím panelu, 
přičemž je možné přepnout na vysokou rychlost.   

 
Tryska 2/Tryska 3/provzdušňovač 

Jednou stiskněte odpovídající tlačítko pro vypnutí 
nebo zapnutí zařízení. Samotné zařízení se vypne po 
15 minutách provozu. Čerpadlo 2 může být 
v některých systémech dvourychlostní.  

 
Světlo  

Stiskněte tlačítko „Light“ pro ovládání osvětlení 
vířivky. Světlo se automaticky vypne po 4 hodinách. 
Nastavení času  
Když je SPA poprvé uvedena do chodu, na displeji 
prvně začne blikat SET TIME-nastavení času. Stiskněte  
tlačítko „Time“, poté tlačítko „Mode/Prog“, potom 
tlačítko „Warm“ nebo „Cool“. Nastavení času začne 
vzrůstat po hodině. Stiskněte tlačítko „Warm“ nebo 
„Cool“ pro ukončení nastavení požadovaného času. 
Stiskněte tlačítko „Time“ pro potvrzení. 
Čerpadlo zodpovědné za ohřev a filtraci ( čerpadlo č.1 

s nízkou rychlostí, bez oběhového systému nebo 
cirkulační čerpadlo v oběhovém systému) bude 
jednoduše v následujícím textu zmiňováno jako 
čerpadlo. 
V multi-tlačítkových sekvencích, pokud jsou tlačítka 
stisknuta příliš rychle, pravděpodobně nedojde ke 
spuštění požadované funkce. 
Režim/Programování 
Režim je možné změnit stisknutím tlačítka „Warm“ 
nebo „Cool“, potom stisknutím tlačítka „Mode/Prog“. 
Standartní režim udržuje nastavenou teplotu, 
přičemž se na displeji zobrazí ikonka STANDARD. 
Ekonomický režim ohřeje vodu na nastavenou 

teplotu pouze během filtračního cyklu. Na displeji se 
zobrazí Ecn , pokud teplota vody není aktuální, a 
střídá se s teplotou vody, pokud je čerpadlo v běhu. 
Na displeji se zobrazí ikonka ECONOMY. 
Režim spánku nahřeje vodu o 10°C níže oproti 
nastavené teplotě, a to pouze během filtračního 
cyklu. Pokud teplota vody není aktuální, na displeji se 
zobrazí SLP a střídá se s teplotou vody, když je 
čerpadlo v běhu. 
Přednastavení filtračního cyklu 
První nastavení filtračního cyklu začíná v 08:00 hod 
a končí v 10:00 hod. Druhé nastavení filtračního cyklu 
začíná ve 20:00 hod a končí v 22:00 hod. 
Pro neoběhové systémy- nízko-rychlostní čerpadlo 
č.1 a generátor ozonu (pokud je nainstalován) běží 
během filtrace. 
Pro oběhové systémy- oběhové čerpadlo a generátor 
ozonu (pokud je nainstalován) běží 24 hodin. 
V horkém prostředí se oběhové čerpadlo může 
vypnout ve 30 minutových periodách, vyjma během 
filtračních cyklů. Na začátku každého filtračního cyklu 
se na krátkou dobu zapnou všechna zařízení, aby 
došlo k pročištění systému. 
Programování volitelného filtračního cyklu 
Není požadována změna filtračních cyklů. Pokud si ji 
ovšem přejete, stiskněte během 3 sekund tlačítka 
„Time“, „Mode/Prog“, „Mode/Prog“. Na displeji se 
zobrazí SET START FILTER 1 (AM) – Nastavení doby 
zahájení filtrace (dopoledne). Stiskněte „Warm“ 
nebo „Cool“  pro znovunastavení doby zahájení 
filtrace. Stiskněte „Mode/Prog“ pro zobrazení SET 
START FILTER 1 (AM) – Nastavení doby zahájení 
filtrace a nastavte dobu zahájení pomocí tlačítek 
„Warm“ nebo „Cool“ – viz. výše. Stiskněte 
„Mode/Prog“ pro zobrazení SET START FILTER 2 (PM)- 
Nastavení doby zahájení filtrace (odpoledne)  a 
postupujte, jak je zmíněno výše. Stiskněte tlačítko 
„Mode/Prog“ pro zobrazení STOP START FILTER 2 a 
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postupujte, jak je zmíněno výše. Stiskněte tlačítko 
„Mode/Prog“ pro potvrzení. 
 
Uzamknutí teploty 
Během 3 sekund stiskněte tlačítka „Warm“, „Time“ , 
„Blower“ a „Warm“. Tlačítka „Warm“ a „Cool“ jsou 
nyní mino provoz. Pro odemknutí teploty stiskněte 
během 2 sekund tlačítka „Time“, „Blower“ a „Cool“. 

 
 
Uzamknutí panelu 
Během 3 sekund stiskněte tlačítka „Time“, „Blower“  
a „Warm“. Panel je nyní zamknutý. Pro odemknutí 
panelu stiskněte během 2 sekund postupně tlačítka 
„Time“, „Blower“ a „Cool“. 
 

 
 
Poznámka: v některých systémech se pro sekvence Zamčeno/Odemčeno používá funkce „Jets 1“-
tryska 1 místo funkce „Blower“-provzdušňovač.

Řešení problémů  
Zpráva Význam Požadovaná akce 

 
Žádná zpráva na displeji. 
Vířivka je odpojena od zdroje el. energie. 

Kontrolní panel nebude nic zobrazovat, pokud 
vířivka nebude zapojena ke zdroji el. energie. Nastavení 
vířivky zůstane zachováno do jejího příštího zapnutí. 
 

-- Teplota neznámá. Poté, co pumpa běžela po dobu 2 minut, zobrazí se 
aktuální teplota vody. 

OHH 
Značí přehřátí – vířivka se  automaticky 
vypne. Jeden ze senzorů detekoval 
teplotu v ohřívači 
47,8 °C. 

NENAPOUŠTĚJTE VODU DO VÍŘIVKY. Odstraňte kryt 
vířivky a umožněte, aby voda zchladla. Poté co zchladne 
i ohřívač, stisknutím jakéhokoliv tlačítka dojde 
k restartu. Pokud se vířivka nerestartuje, vypněte ji a 
zavolejte servis na opravu.  

OHS 
Značí přehřátí – vířivka se automaticky 
vypne. Jeden ze senzorů detekoval 
teplotu vody 43,5 °C. 

NENAPOUŠTĚJTE VODU DO VÍŘIVKY. Odstraňte kryt 
vířivky a umožněte, aby voda zchladla. Při teplotě 41,7 
°C  by se vířivka měla automaticky restartovat. Pokud se 
vířivka nerestartuje, vypněte ji a zavolejte servis na 
opravu. 

SnA 
Vířivka je vypnutá. Senzor, který je 
zasunut do zástrčky Senzoru „A“, 
nefunguje. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce 
nebo servisní centrum. (Může se přechodně objevit, 
pokud dojde k přehřátí). 

Snb 
Vířivka je vypnutá. Senzor, který je 
zasunut do zástrčky Senzoru „B“, 
nefunguje. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce 
nebo servisní centrum. (Může se přechodně objevit, 
pokud dojde k přehřátí). 

SnS 
Senzory jsou v nerovnováze. Pokud se 
střídá s teplotou ve vířivce, může to být  
pouze přechodná situace. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce 
nebo servisní centrum. 

HFL 
Byl detekován významný rozdíl mezi 
teplotními senzory. Toto může indikovat 
problém s průtokem.  

Pokud je hladina vody v normálu, ujistěte se, že fungují 
všechna čerpadla. Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum. 

LF 
Trvalý problém s průtokem.(Zobrazí se 
po pátém upozornění HFL během 24 
hodin). Ohřívač je vypnutý, ale ostatní 
SPA funkce běží normálně).  

Následujte řešení požadovaná při HFL problému. 
Schopnost ohřevu SPA se automaticky nerestartuje, pro 
restart stiskněte jakékoliv tlačítko. 

dr 
Nízká hladina vody, špatný průtok, nebo 
vzduchové bubliny v ohřívači. Vířivka se 
automaticky vypne do 15 minut. 

Pokud je hladina vody v normálu, ujistěte se, že 
všechna čerpadla pracují současně. Stiskněte jakékoliv 
tlačítko pro restart. Tato zpráva restartuje systém 
během 15 minut. Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum. 

dry 
Detekuje přítomnost vody v ohřívači. 
Zobrazí se po třetím upozornění dr 
upozornění. Vířivka se automaticky 

Následujte řešení požadovaná při dr problému. SPA se 
automaticky nerestartuje. Stiskněte jakákoliv tlačítko 
pro manuální restart. 



Revize 20.4.2016 

vypne. 

ICE

„ICE“ – detekováno potencionální 
zamrznutí 

*I přestože je vířivka vypnutá, některá
zařízení se v případě nutné ochrany proti
mrazu automaticky zapnou.

Není vyžadována žádná akce. Všechna zařízení se 
automaticky aktivují, bez ohledu na status vířivky. 
Zařízení se automaticky zapne 4 minuty poté, co 
senzory detekují teplotu vody 7,2°C nebo vyšší. 
Dodatečně může být nainstalován senzor zamrznutí, 
jako prevence při extrémních mrazivých podmínkách. 
Pomocný senzor zamrznutí doporučujeme při umístění 
vířivky v chladnějším prostředí. Pro detailní informace 
kontaktujte svého dodavatele.    

VAROVÁNÍ! RIZIKO EL. ŠOKU! VYHNĚTE SE NEPROFESIONÁLNÍ INSTALACI! 

Nepokoušejte se sami opravovat ovládací systém vířivky. Kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní 
centrum pro pomoc a opravu. Dodržte všechny instrukce pro elektrické instalace z Uživatelského 
manuálu. Elektroinstalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem a všechna uzemnění musí 
být řádně provedena.  

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení)
2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.


