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Kära kund,
Tack för att du köpte en iMAGI Premium eller Sérénité swimmingpool från Piscines Magiline.
från nästan var som helst i världen¹.
För att hjälpa dig att få ut det mesta av alla fördelar med iMAGI, bjuder vi dig att läsa fullständiga
beskrivningar av alla dess funktioner, nedan.

1. Slå igång lådan

mot spänningsläckor.

av varje säsong.

Om omkopplaren passerar testet kan du använda din kontrollbox. Om inte, kontakta din Piscines Magiline
installatör och / eller din elektriker omedelbart.
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2. IMAGI-gränssnitt
Din iMAGI-kontrollpanel har en färgpekskärm som låter dig interagera med olika menyer.
För att komma åt en inställningsmeny, tryck helt enkelt på ikonen som motsvarar funktionen.
Färg pekskärm

Strömförsörjning krets-

Omkopplaren på
extrapumpen om
den är installerad
Fx pumpbrytare

Omkopplaren av CFS-pumpen om
den är installerad
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3. Huvudmeny
Huvudmenyn består av 3 sidor.
Ergonomi i huvudmenyn

Datumtidsremsa

Återgå till sidan 1 i
swimmingpoolen
Surfar på sidorna i
huvudmenyn

Inställningsmenyerna
för din pool

Indikationer av inställningarna
för din simbassäng

Valideringsknapp

3.1. Huvudmeny, Sida 1:
På sidan 1 i huvudmenyn hittar du följande funktioner
•
•
•
•
•
•

Filtrering
Uppvärmning
Strålkastare
MAGIsport2
Badning
Tillbehör 1
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3.2. Huvudmeny, Sida 2:
På sidan 2 i huvudmenyn hittar du följande funktioner.
•
•
•
•
•

Fyllning
Internet
Slutare (om du har en MAGIguard säkerhetslucka och det deklareras i din iMAGI kontrollbox)
Tillbehör 2
Tillbehör 3 (den här menyn är inte tillgänglig när ett behandlingssystem anges i din
iMAGI-kontrollpanel)

•

Tillbehör 4 (den här menyn är inte tillgänglig när ett behandlingssystem anges i din
iMAGI-kontrollpanel)

Skärm av Sérénité-version med behandlingsikon

3.3. Huvudmeny, Sida 3:
På sidan 3 i huvudmenyn hittar du följande funktioner
• System
• Installer
• pH-sond (om den är installerad)
• RedOx-sond (om den är installerad)

Premium-versionskärmen
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4. Actionikoner i iMAGI-kontrollrutan
I alla menyer i din iMAGI-kontrollpanel hittar du följande 3 knappar:
Genom att trycka på den här knappen återgår du till sidan 1 i huvudmenyn

Om du trycker på den här knappen avbryts ändringar som ännu inte har bekräftats och
återgår till föregående meny

VIKTIGT: Om du bekräftar en ändring i en lägre meny, sparas den även om du trycker
på avbrytningsnyckeln i en högre meny.
Exempel: Jag bekräftar en ändring i en nivå 3-meny; Genom att trycka på avbrytningsnyckeln i
menyn 2, återgår jag till menyn 1 och kanlar alla ändringar som gjorts i menyn 2 men behåller de
ändringar som bekräftats i menyn 3.
Genom att trycka på den här knappen bekräftas ändringarna i en meny och återgår till
menyn på nästa högre nivå

5. Filtrering
Filtreringsmenyn används för att ställa in driften av ditt FX Line-filtreringssystem

5.1. Manuellt läge
För att aktivera den här menyn, tryck på knappen "Manual".
Den här menyn låter dig starta eller stoppa filtreringen utan att använda det automatiska läget.
ON-knappen startar filtrering.
OFF-knappen stoppar filtreringen.
VIKTIGT: I manuellt läge fortsätter filtreringen tills OFF-knappen är nedtryckt.
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5.2. Automatiskt läge
För att aktivera den här menyn, tryck på Auto-knappen.
Det automatiska läget ger ett val mellan två lägen som är inställda i anläggningen (läge 1 och läge 2)
och ett justerbart läge.

5.2.1 Växelparametrerade automatiska lägen
När du är i det automatiska läget, tryck på läget Mode 1 eller Mode 2 för att välja ett av de parametrar
som är fabriksparametrar.
Eftersom filtreringsbehoven förändras med vattentemperaturen har de automatiska lägena 1 och 2
vardera två olika program beroende på om vattentemperaturen är över eller under 24°C. Du kan trycka
på info-knappen för att leta upp konfigurationen för det aktiverade läget.

5.2.1.1. Inställningar för läge 1
Vattentemperatur under 24 ° C
Första filtreringscykeln
Börja: 9:30
Slut: 12:00

Vattentemperatur över 24 ° C
Första filtreringscykeln
Börja: 8:30
Slut: 12:00

Andra filtreringscykeln
Börja: 14:30
Slut: 17:00

Andra filtreringscykeln
Börja: 14:30
Slut: 18:00

5.2.1.2. Inställningar för läge 2
Vattentemperatur under 24 ° C
Första filtreringscykeln
Börja: 10:00
Slut: 13:30

Vattentemperatur över 24 ° C
Första filtreringscykeln
Börja: 10:00
Slut: 13:00

Andra filtreringscykeln
Börja: 14:30
Slut: 17:00

Andra filtreringscykeln
Börja: 14:30
Slut: 19:30
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5.2.2. Justerbart läge
När du är i automatiskt läge trycker du på justerbar knapp för att välja inställbart läge.
Det justerbara läget ger också möjlighet att ha 2 olika program enligt vattentemperaturen, för att
anpassa sig till hur filtrets behov av din pool varierar med temperaturen på ditt vatten. I detta läge
kan vattentemperaturen som programmet ändras definieras av användaren.

Steg 1: Ställ in temperaturen för växling mellan de två programmen genom att trycka på
knapparna "+" och "-"

Steg 2: Tryck på den övre knappen för att välja det temperaturområde för vilket timingen ska
programmeras.
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Steg 3: Justera filtreringsperioderna genom att trycka på
för början och slutet av varje period.

och sedan välja timme och minut

När du har definierat den exakta tiden, tryck på valideringsnyckeln för att bekräfta ditt val eller
avbrytningsnyckeln för att avbryta och återgå till föregående meny.
VIKTIGT: Programmeringen av filtreringscyklerna omfattar fyra gånger, nämligen start- och
sluttiderna för två filtreringscykler.
Start
Paus
Slutet

8:30
12:00
14:30
18:00

Start av den första filtreringscykeln
Slut på den första filtreringscykeln
Början av den andra filtreringscykeln
Slut på den andra filtreringscykeln
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6. Värmepump eller uppvärmning
Denna meny låter dig välja vattentemperaturen på din simbassäng. För att temperaturen på din pool ska
hanteras av din iMAGI-kontrollbox måste börvärdet för ditt värmesystem vara inställt på max.

6.1. Val av värmemodus
Med din iMAGI-kontrollpanel kan du välja mellan 3 konfigurationslägen, genom att trycka på flera gånger
på knappen bredvid orden "Värmepumpens funktion":

•
•

Badläget: du väljer den idealiska temperaturen för badning
Eco-läget: Du anger en temperatur som är lägre än badtemperaturen ibland när du inte använder
din simbassäng. Med det här läget kan du spara genom att begränsa energiförbrukningen för
uppvärmning, men värma ganska snabbt till badtemperaturen när det är önskvärt.

•

AV-läget: Du värmer inte din pool

Du väljer bland dessa 3 lägen genom att trycka på "Val av driftsläge" -knappen

6.1.1. Badläge
Om du väljer badläge måste du ange önskad vattentemperatur:
Badtemperatur: +20.0°C
•
•

Genom att trycka på + knappen höjs badtemperaturen
Genom att trycka på - knappen sänks badtemperaturen
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6.1.2. Eco mode
Om du väljer ekoläge, kan du trycka på
knappen och ställa in så många som 3 perioder under vilka ditt
värmesystem automatiskt växlar till ekonomiläge.
OBS: Som standard aktiveras ekoläget från 1 januari till 31 december, dvs hela året.

Välj den period du vill ställa in:
Period 1

Period 2

Period 3

Välj startdatum för perioden genom att trycka på knappen
Från: __________
(Obs! Standardvärdet är från 1 januari till 31 december)
Välj slutdatum för perioden genom att trycka på
Till: __________

-knappen

Välj sedan om ekotiden är aktiv eller inaktiv
Tryck sedan på valideringsnyckeln för att bekräfta dina inställningar och återgå till föregående meny där
du kan välja inställningstemperatur för ekoläge förutom badningsläge.
Badtemperatur:
•
•

Genom att trycka på + knappen höjs badtemperaturen
Genom att trycka på - knappen sänks badtemperaturen

Eko temperatur
•
•

Genom att trycka på + knappen höjs ekotemperaturen
Genom att trycka på - knappen sänks eko temperaturen
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6.1.3. AV-läge
Om du väljer AV-läge har du inga andra justeringar att göra.

6.2. Val av värmeoperationsläge
IMAGI-rutan låter dig välja driftsläge för ditt värmesystem.
Godkända värmepumpens driftstider: Filtrering / Manuell

Manuell: Du väljer de perioder under vilka ditt värmesystem kommer att fungera. Under dessa
perioder startar din iMAGI-kontrollbox ditt filtreringssystem eller din extrapump för att tillföra
vatten till ditt värmesystem.
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Filtrering: Ditt värmesystem fungerar under driftstiderna i ditt filtreringssystem. Om detta inte är tillräckligt
länge för att nå önskad temperatur, och ditt värmesystem är konfigurerat för att värmas upp, ², fortsätter
ditt filtreringssystem att fungera tills önskad temperatur är uppnådd.
Om du väljer manuellt läge kan du trycka på

knappen för att ställa in driftstiderna för ditt värmesystem.

I denna meny kan du välja 2 värmeperioder per 24h:
Start
Start paus
Slut paus
Slut

8:30
12:00
14:30
18:00

Början av den första uppvärmningsperioden
Slut på den första uppvärmningsperioden
Början av den andra uppvärmningsperioden
Slutet av den andra uppvärmningsperioden

VIKTIGT: De flesta uppvärmningssystemen för simbassängen är inte åtskilda. De kan inte svalna ditt
vatten. Om utetemperaturen är högre (värmevåg) än den inställda temperaturen för ditt vatten
(bad eller eko), kan din pools faktiska temperatur också vara högre än den inställda temperaturen.

Värmesystemet får endast fungera om filtreringspumpen har varit i bruk under minst 10 minuter.
Temperaturskillnaden mellan uppvärmning och avstängning är +5/10 av en grad och -5/10, med
andra ord med ett börvärde på 26 °, upphettas uppvärmningen vid 26,5 ° och kopplas tillbaka till 25,5 °.
Uppvärmningskommandot fördröjs 10 minuter i varje cykel.

² För mer information om hur du ställer in värmarsystemets prioritetsläge, kontakta din Piscines Magiline-installatör
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7. Vit Neolight Spotlight
Spotlight-menyn låter dig hantera användningen av strålkastaren (na) i din simbassäng.

7.1. Manuellt läge
Den här menyn låter dig slå på eller stänga av din strålkastare utan att använda det automatiska läget.
För att aktivera den här menyn, tryck på knappen "Manuell".
ON-knappen slår på din strålkastare.
OFF-knappen stänger av din strålkastare.
VIKTIGT: I manuellt läge lyser din strålkastare tills OFF-knappen är nedtryckt.

7.2. Automatiskt läge
Med det automatiska läget kan du automatiskt hantera din strålkastarens status.
För att aktivera den här menyn, tryck på "Auto" -knappen.
För att ändra parametrarna för automatisk drift av din strålkastare, tryck på justeringsknappen
och ändra de olika inställningarna så att de passar dina behov.

www.magiline.com

14

Från

1 januari

Definierar början av perioden för automatisk styrning
av strålkastaren.
Till
31 december
Definierar slutet av perioden för automatisk hantering
av strålkastaren
Dagar
MTOTFLS
Välj veckodagarna som strålkastaren hanteras automatiskt.
Om dagens symbol är grön är den aktiverad. Om symbolen
är röd, är den avaktiverad.
Start
8:00
Definierar den tidpunkt då strålkastaren slås på
automatiskt under perioden.
Slutet
18:00
Definierar den tidpunkt då strålkastaren är avstängd
automatiskt under perioden.
När du har gjort dina ändringar i denna meny genom att trycka på valideringsknappen för att bekräfta
ditt val eller annullering för att avbryta och återgå till föregående meny.

8. MAGIsport2
Den här menyn låter dig aktivera eller stänga av din MAGIsport2 motflödesbad.
ON-knappen växlar MAGIsport2-motflödesbadet på.
OFF-knappen växlar MAGIsport2-motflödet från.
VIKTIGT: Efter att ON-tangenten har tryckts, fortsätter din MAGIsport2-motströmsvimning i 20
minuter eller tills OFF-knappen trycks in.

8. Badning
För att hjälpa dig att behålla perfekt vattenkvalitet, även när din pool används intensivt, har Piscines
Magiline lagt till ett badläge i din iMAGI-kontrollbox.
Badläget är ett enkelt sätt att aktivera din filtrering och din automatiska behandling (om den är
installerad) i 2 timmar, för att behandla och filtrera ditt vatten när badare utnyttjar din simbassäng.
ON-knappen startar badläget i 2 timmar.
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OFF-knappen stänger av badläget
VIKTIGT: Efter att ON-knappen har tryckts, fortsätter din filtrering och din behandling (om den är
installerad) i 2 timmar eller tills OFF-knappen trycks in.

10. Tillbehör 1, 2, 3 och 4
Denna meny låter dig ställa in din tillbehörs funktion. IMAGI-kontrollboxen innehåller som standard
fyra 230V-utgångar som kan tillföra tillbehör som förbrukar upp till högst 4 ampere.
Dessa utgångar kan också ställas in för att försörja din poolens bekvämligheter.
•
•

pH-regulator
Automatisk behandling

Om dessa utrustning är inställda³ i din iMAGI-kontrollpanel, kommer ikonerna för deras användning
att ersättas med tillbehörsymbolerna 4 och / eller 3.

10.1. Manuellt läge
Dessa menyer låter dig styra strömförsörjningen till 3 tillbehör som du väljer.
För att aktivera den här menyn, tryck på knappen "Manual".
ON-knappen slår på ditt tillbehör.
OFF-knappen stänger av ditt tillbehör.
VIKTIGT: När du trycker på ON-knappen fortsätter ditt tillbehör tills OFF-knappen är nedtryckt.

10.2. Automatiskt läge
Med det automatiska läget kan du automatiskt hantera status för ditt tillbehör.
För att aktivera den här menyn, tryck på Auto-knappen.

³ För mer information om hur du konfigurerar dessa utrustning, kontakta din Piscines Magiline installatör
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För att ändra parametrarna för automatisk drift av ditt tillbehör, tryck på justeringsknappen och
ändra de olika inställningarna så att de passar dina behov.
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Från

1 januari

Till

31 december

Dagar

MTOTFLS

Start

8:00

Slut

18:00

Definierar början av perioden med automatisk hantering
av tillbehöret.
Definierar slutet av perioden med automatisk hantering
av tillbehöret.
Välj veckodagarna som tillbehöret hanteras automatiskt.
Om dagens symbol är grön är den aktiverad. Om symbolen
är röd, är den avaktiverad.
Definierar den tid då tillbehöret slås på automatiskt på
perioden.
Definierar den tid då tillbehöret är avstängt automatiskt
under perioden.

När du har ändrat dig i den här menyn trycker du på valideringsnyckeln för att bekräfta ditt val eller
avbrytningsnyckeln för att avbryta och återgå till föregående meny.

11. Slutare
Den här menyn låter dig titta på statusen för ditt iMAGI-system för att styra produktionen av din
elektrolyserare om den har ett LOW-läge, halverar klorproduktionen när slutaren stängs. Detta
system hjälper till att förhindra försämring av din pool genom överklorering när slutaren är stängd.

VIKTIGT: Poolens säkerhetsstandard NF P90-308 kräver att någon fysiskt är förinställd hela tiden
enheten är i drift och kontrollera att det inte finns någon björn eller främmande kropp i poolen före
en under drift.

12. Fyllning
Den här menyn låter dig aktivera eller avaktivera ditt system för uppvärmning av poolen.
Din uppvärmningssystem för poolen har en säkerhet som kan parametreras. Din iMAGI-kontrollbox
stoppar automatiskt påfyllningen av din pool om dess driftstid överstiger säkerhetstiden. Den
maximala säkerhetstiden är 4 timmar.
I det här fallet rekommenderar vi att du kontaktar dig Magiline installatör för att kontrollera läckage
i din simbassäng.
Efter att ha ändrats i den här menyn, tryck på valideringsknappen för att bekräfta ditt val eller
avbrytningsnyckeln för att avbryta och återgå till föregående meny.
VIKTIGT: Med en nedsänkt säkerhetslucka måste denna funktion vara aktiv eller din utrustning kan
skadas.
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13. Internet (@) om alternativet är installerat
Med den här menyn kan du titta på anslutningsinställningarna för din iMAGI-kontrollpanel så att
din Piscines Magiline-installatör kan skapa ditt kundutrymme på www.imagi.fr

14. Sonder (iMAGI Premium)
Inställningarna för RedOx- och pH-proberna är tillgängliga om proberna deklareras i
installationsmenyn. För mer information, kontakta din Piscines Magiline installatör.

14.1. Sondtyper
Din iMAGI-kontrollbox kan utrustas med olika typer av pH- och / eller RedOx-sonder.
Proberna som tillhandahålls av Piscines Magiline (direktprober) måste kalibreras i början av
varje säsong för att säkerställa perfekt drift.

14.2. pH-sond
Denna meny låter dig kalibrera pH-sonden (pH-mätning) om en direkt sond används. Denna
meny visar det uppmätta pH-värdet och sondens typ installerad.
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För att kalibrera sonden trycker du på sondkalibreringsnyckeln och följer sedan instruktionerna som
visas på skärmen.

14.3. RedOx sonden
Denna meny låter dig kalibrera Cl-sonden (mätning av klornivå) om en direkt sond används.
Denna meny visar den uppmätta Cl-nivån och sondtypen installerad.

För att kalibrera sonden trycker du på sondkalibreringsknappen och följ sedan instruktionerna
som visas på skärmen.
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14.4. Vinterförvaring av sonderna
Vid aktiv vintervård av din pool kan du låta dina sonder placeras i hydraulkretsen i ditt utrustningsrum,
bort från frost.
Vid passiv vinterbehandling måste du ta bort dina sonder från hydraulkretsen, efter att du har tömt dina
rör helt. Du måste sedan förbereda dina sonder för lagring under vinterperioden.

Rengör dina sonder i 10% saltsyra i 30 minuter för att eliminera kalkhaltiga ämnen.
Skölj sedan noggrant med rent vatten för att eliminera syran.
Doppa dem sedan i 30 minuter i rent blekmedel för att eliminera organiska ämnen.
Skölj dem noggrant med rent vatten för att eliminera blekmedel.
Dina sonder måste lagras i en mättad kaliumkloridlösning.
Använd de ursprungliga lagringsmantlarna på dina pH- och RedOx-prober eller sätt den mättade
kaliumkloriden.

15. Behandling (iMAGI Sérénité)
IMAGI Sérénité har som standardutrustning ett automatiserat behandlingssystem som bör installeras
av din distributör.
De enda inställningarna du kan anpassa är pH- och klorbehandlingssetpunkterna, tillgängliga via
behandlingsikonen på sidan 2.

PH justeras med + och - knapparna
Samma mekanism för justering av klor.
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Ej tillräckligt med reagens: Varje burk är försedd med ett sugmunstycke för att övervaka
de minsta reagensnivåerna.
När mängden av en av de två är låg, rapporteras faktumet på hemsidan genom att blinka markeringen
av den berörda produkten (ppm för klor, ph för pH)

I detta foto är mängden
Klor för låg

16. System
Den här menyn grupperar de olika inställningarna i din iMAGI-kontrollpanel
• Datum
• Tid
• Touch justering
• Skärmjustering
• Val av språk (2 val)
• Information (gäller den installerade mjukvaruversionen)
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16.1. Datum
Den här menyn låter dig ställa in datumet i din iMAGI-ruta
Den här knappen
ökar datumet med en dag

Den här knappen
ökar datumet med en månad

Den här knappen
ökar datumet med ett år

+

+

+

1

Januari

2030

-

-

-

Den här knappen
Den här knappen
Den här knappen
minskar datumet med en dag minskar datumet med en månad minskar datumet med ett år
Efter att ha ändrats i den här menyn, tryck på valideringsknappen för att bekräfta ditt val eller
avbrytningsnyckeln för att avbryta och återgå till föregående meny.

16.2. Tid
Den här menyn låter dig ställa in datum / tid i din iMAGI-ruta
Den här knappen
ökar datumet med en dag

Den här knappen
ökar datumet med en månad

+

+

1

H

Januari

-

-

Den här knappen
minskar datumet med en dag

Den här knappen
minskar datumet med en månad

Efter att ha ändrats i den här menyn, tryck på valideringsknappen för att bekräfta ditt val eller
avbrytningsnyckeln för att avbryta och återgå till föregående meny.

16.3. Touch justering
Med den här menyn kan du kalibrera pekskärmen på skärmen. För att kalibrera din pekplatta, tryck
bara på "touch adjustment" -knappen och följ sedan anvisningarna som visas på skärmen.

16.4. Skärmjustering
Med den här menyn kan du justera skärmens inställningar på skärmen i din iMAGI-kontrollpanel.
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Genom att trycka på "+" tangenten höjs värdet på inställningen med 5 enheter.
Genom att trycka på "-" tangenten sänks värdet på inställningen med 5 enheter.
Inställningarna är mellan 0 och 120 enheter.

17. Installer
Den här menyn kan endast användas av godkända professionella Piscines Magiline installatörer
och skyddas av en installatörsidentifieringskod.
Det är vanligt att konfigurera olika tillbehör som din iMAGI-låda kan styra.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppvärmning
pH- och Cl-sonder
Hantering av vinterläget och inställningarna
Närvaro av en MAGIguard säkerhetslucka
Förekomst av ett elektrolysystem
Närvaro av en Internetanslutning
Behandling
Typ av lådan (Premium eller Sérénité)
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Ikon finns på skärmen om det finns en varning

18. Lösningar
iMAGI ALARM

Stopp av automatisk fyllning

MÖJLIG ORSAK
Fyller vattenflödet för lågt
Fyllning av vatteninloppet avskuren
Fyllningstiden är för kort
Vattenläckage i poolen
Säkring av magnetventil defekt
Magnetventil defekt

LÅGNIVÅ LARM

Stopp av FX
Line-filtreringspumpen och
av strålkastarna

Vattenläckage i poolen

FILTRERINGSPUMPFEL
ALARM

Stopp av FX
Line-filtreringspumpen

FYLLNINGSTID FÖR
LÄNGRE LARM

COUNTERFLOW SWIM
FAULT ALARM

EFFEKT

Stopp av MAGIport2
motflödesbadspumpen

HJÄLPPUMPENS FELLARM

Stopp av hjälppumpen

FILTRERINGSPUMP BRIST
PÅ VATTENLARM

Stopp av FX
Line-filtreringspumpen

MOTORLUCKA ÖPPET
LARM

Stopp av FX
Line-filtreringspumpen

MAGIsport2
MOTORLUCKALARM
FÄLTLARM FÖR
BOXBUSSLÄNK
VATTENTEMPERATUR
LÅGLARM

Stopp av MAGIsport2
motströms-simpumpen

HANDLING
Kontroll av vattenflödeshastigheten. Kontroll av frånvaro
av läckage.
Kontrollera magnetventilen
Manuell återställning
Kontroll av vattennivån på poolen
Manuell återställning möjlig

Ström förbrukad av pumpen för hög
Pumpens brytbrytare i utlösningsläge
Pumpen är defekt
Ström förbrukad av pumpen för hög
Pumpens brytbrytare i utlösningsläge
Pumpen är defekt
Ström förbrukad av pumpen för hög
Pumpens brytbrytare i utlösningsläge
Pumpen är defekt
Sugfiltret förtäppt eller nedsmutsat
Filtrera fouled
Vattennivån i poolen är för låg
Pulsens tryckgivare är defekt
Pumpen är defekt

Kontrollera tillståndet på FX Line-pumpen
Manuell återställning av pumpbrytaren
Kontrollera tillståndet för MAGIsport2-pumpen
Manuell återställning av MAGIsport2-pumpens brytare
Kontroll av hjälppumpens tillstånd
Manuell återställning av pumpbrytaren
Kontrollera att sugfiltret är nedsmutsat
Kontroll av vattennivån
Manuell återställning

Pumpaccessluckan är dåligt stängd
Tillträde luckan stängd sensor defekt
MAGIsport2 motströms-simpumptillträdesluckan är dåligt stängd
Tillträde luckan stängd sensor defekt

Stopp av de
programmerade funktionerna

Anslutningskabel mellan iMAGI-lådan och poolen är bortkopplad
eller defekt

Informationsmeddelande

Vattentemperatur under vinterinställningen

www.magiline.com

Kontrollera tillståndet för pumpluckan
Kontrollera att luken är sluten
Manuell återställning
Kontrollera tillståndet för pumpluckan
Kontrollera att luken är sluten
Manuell återställning
Kontrollera anslutningskabeln mellan lådan och poolen
Winterizing av poolen
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