
Tropical-Recreatie – Sprenkeleind 16/18 – Diessen - +0031 (0)13 504 2222 
www.tropical-recreatie.nl 

Het starten van Pomp 1: 
Dubbele snelheid pomp: 

Druk op Pump 1 icoontje om de pomp op een lage 
snelheid te starten. Als je voor de tweede keer op  Pomp 1 
icoontje drukt gaat de pomp draaien met een hoge 
snelheid.  

Als je voor de derde keer drukt wordt pomp 1 uitgeschakeld.  
Enkele snelheid pomp: 
Druk op Pump 1 om de pomp 1 aan te zetten. Druk een tweede 
keer om pomp 1 uit te zetten.  
Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatische uit na 20 
minuten draaien, of het moet zijn dat het handmatig 
gedeactiveerd is.  
De pomp 1 indicator licht op wanneer pomp 1 aanstaat. Met de 
dubbele snelheid pomp zal de indicator knipperen als pomp 1 op 
lage snelheid draait. 
 
Het starten van pomp 2: 

Dubbele snelheid pomp: 
Druk op Pump 2 om pomp 2 te laten draaien op lage 
snelheid. Druk je een tweede keer op dit icoontje dan gaat 
pomp 2 met een hoge snelheid draaien. Als u voor een 
derde keer op dit icoontje drukt dan stopt de pomp. 

Enkele snelheid pomp: 
Druk op Pump 2 om de pomp te laten draaien, druk een 
tweede keer op dit icoontje om de pomp weer af te zetten. 
Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatische uit na 20 
minuten draaien, of het moet zijn dat het handmatig is 
gedeactiveerd.  
De pomp 2 indicator licht op wanneer pomp 2 aanstaat. Met de 
dubbele snelheid zal de indicator knipperen als pomp 2 op lage 
snelheid draait. 
 
Het aanzetten van de verlichting: 
Twee-intensiteit licht: 
Druk het Light icoontje in om het licht met een hoge intensiteit 
te laten branden. Druk een tweede keer om het licht met een 
lage intensiteit te laten branden. Druk een derde keer om het 
licht uit te zetten. 
Eén-intensiteit licht: 
Druk op Light icoontje om het licht aan te zetten. Druk een 
tweede keer om het licht uit te zetten.  
Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch uit na 2 
uur branden, of het moet zijn dat het handmatig gedeactiveerd 
is. 
De “Light” indicator wordt weer gegeven in het display als het 
licht met een hoge intensiteit brandt, het knippert als het licht 
met een lage intensiteit brandt.   
 
Instellen van de temperatuur: 
Gebruik de Warm en Cool iconen om de temperatuur in te 
stellen. in, De ingestelde temperatuur wordt gedurende 5 
seconde in het display weergegeven om de nieuwe instelling te 
bevestigen. De temperatuur kan variëren van 15 ºC tot  40 ºC. 
Het Set Point symbool geeft de ingestelde temperatuur weer. 
NIET de huidige watertemperatuur 
 
Automatische waterverwarmer starten: 
Als het water 0,5ºC lager is dan de ingestelde temperatuur zal 
de verwarmer automatische aan gaan om het water te 
verwarmen zodat de temperatuur van het water weer 0,5 ºC is 
gestegen. 
De Heater indicator brandt als de heater aan is. De indicator 
knippert als het water verwarmt moet worden maar de heater 
nog niet is gestart. 
Pas op: Als u systeem in een low current mode staat zal de 
heater niet starten als twee pompen of meer op een hoge 
snelheid draaien. 
 
 
 

De programmering van het filtersysteem 
Het systeem werkt automatisch twee filtercyclussen af, om de 
12 uur zal het systeem automatisch aanspringen. Gedurende 
een filtercyclus zal pomp 2 gedurende 1 minuut aan gaan, 
daarna zal pomp 1 aanspringen en de cyclus afwerken ook de 
ozonator is actief.  
 
Het instellen van een filtercyclus gaat als volgt: 
1.                  2.                             3. 

 
 
 
 
 

1. Druk op light en houdt deze vast gedurende 5 seconde. In 
het display verschijnt de ingestelde filtercyclus in uren.  
2. Gebruik de warm/cool om de instelling te veranderen. 0= 
geen filtratie, 12= continue filtratie.  
3. Als de gewenste tijd in het display wordt weergegeven, moet 
u light weer indrukken om het te bevestigen. De filtercyclus zal 
starten.  
Het filter cycle incoontje zal oplichten als de filtercyclus aan is.  
 
Als het Filter Cycle icoontje onregelmatig knippert betekend dat 
het filtersysteem na 3 uur is gestopt dit omdat het 
watertemperatuur de ingestelde temperatuur met 1 ºC 
overschrijdt, als de temperatuur weer gezakt is tot 0,5ºC boven 
de ingestelde temperatuur voor het einde van de cyclus, Het 
filtreren begint weer en zal de resterende tijd afwerken.  
Na een uitval, zal de filtercyclusduur terug gaan naar de 
ingestelde waarde (6 uur). In dit verhaal start de 1e filtercyclus 
na 12 uur na dat de power is hersteld.    
 
Probleemoplosser: 
De heater indicator wordt aangegeven als de pompen op 
hoge snelheid draaien. 
De verwarming zal automatisch uit gaan als de pompen op een 
hoge snelheid gaan draaien omdat anders te veel stroom 
gevraagd wordt. 
 
Als de pompen gedurende 1 minuut gaan draaien zal het 
filter cycle incoontje te knipperen. Onze winter mode 
beschermt de spa tegen de kou. Een paar keer per dag zullen de 
pompen gedurende 1 minuut draaien om het water te 
beschermen tegen het bevriezen in de slangen.  
 
De temperatuur van het water knippert.  
Dit gebeurt als de temperatuur in de spa de 44 ºC heeft bereikt.  
Ga niet het water in, zorg ervoor dat de temperatuur van het 
water zal gaan dalen. Laat de cover open, zodat het water kan 
afkoelen. Het systeem moet gereset worden door de stroom van 
de spa af te halen, gedurende 20 seconde. Dit gebeurt als het 
water een temperatuur van 43ºC heeft bereikt. Neem contact op 
met de dealer als dit probleem zich blijft herhalen.  
 
Drie punten knipperen/FLO melding in het display 
Er is een probleem gevonden. Ga niet in het water. Controleer 
en open de waterkleppen. Maak de filters schoon als het nodig 
is. Controleer het waterniveau, vul het water bij als het nodig is. 
Haal de stoom van de spa af, en zet opnieuw weer stroom op 
uw spa om het systeem te resetten. 
 
Neem contact op met uw dealer als het probleem zich herhaalt.  
 
 


