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Vířivé vany PREMIUM+ BALBOA GS510DZ 
Postup pro nastavení přerušovaného filtračního cyklu 

UPOZORNĚNÍ: Na základě vyhlášky č. 50/1978 Sb. smí instalaci provést pouze osoba s odbornou 

elektro kvalifikací v souladu s vyhláškou. 
Před zahájením této operace vždy odpojte vířivou vanu od zdroje napětí! 

1/ Otevřete externí bednění vířivé vany. Drží na šroubech. Strana, na které se nachází řídicí jednotka je označena 
bílou samolepkou s červeným nápisem „Control box on this side“. 

2/ Otevřete kryt řídicí jednotky BALBOA. Drží na dvou vrchních šroubech. 
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3/ Na spodní části řídicí jednotky naleznete spínací skříňku (SWITCHBANK) v červené barvě s bílými páčkami. 

4/ Páčky spínací skříňky umístěte, dle následující fotografie a diagramu 

5/ Nyní, když jsou spínače přepnuty, je nutné restartovat vířivou vanu, aby řídicí jednotka BALBOA načetla nové 
nastavení. Restart provedeme následovně: 

Nyní je Vaše vířivá vana s jednotkou BALBOA připravena 
pro standardní filtrační režim bez 24h provozu. 

1 – dolů 6 – nahoru 
2 – dolů 7 – nahoru 
3 – nahoru 8 – nahoru 
4 – dolů 9 - dolů 
5 – nahoru 10 - dolů 

Důvodem pro 24 hodinový cirkulační režim jsou spínače č. 5 a 9. 
Pokud je umístíte do pozice viz obrázek a popis – funkce se 
vypne a cirkulace bude probíhat dle nastavení na display. 

1. Najděte můstek s označením J43 - nachází
se cca 5cm nahoře vpravo od skříňky.

2. Můstek spojte vodičem – například
šroubovákem. Viz obrázek níže.

3. Zapněte přívod elektřiny do vířivé vany a
vyčkejte, až se na display objeví hláška „Pr“.

4. Vířivku opět vypněte od elektřiny.
5. Můstek J43 nyní odpojte.
6. Vířivou vanu opět zapojte.

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




