
www.geckoalliance.com

Vattentemperatur

Termostaten längst upp pĺ skärmen visar den aktuella 
temperaturen i vattnet.

Använd upp- och nedknapparna för att ställa in 
önskad temperatur. Inställt läge visas i blått. Efter 3 
sekunder utan ändringar av inställd vattentemperatur 
visas den nuvarande temperaturen igen.

Beskrivning

Huvudfunktioner

Snabbreferenskort
Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.

in.k500
intuitiv färgknappsats

in.k500 är byggd med samma funktioner som finns i in.k800, men i 
ett mindre utförande. Den är diskret, kompakt och ansprĺkslöst vacker. 
Spara utrymme utan att kompromissa med funktionalitet.

Inställningar

Lampa

Läge

Up 

Knapp 1

Ner 

Lägeslampor Knapp 2

* Funktioner för knapparna 1 - 2 beror på systemets lågnivåinställningar.

Starta eller stoppa funktioner
Starta eller stoppa funktioner genom att trycka på 
motsvarande knapp. Ikonerna blir animerade när 
deras funktion sätts på och livlösa när funktionen 
stängs av. Ikonerna på skärmen motsvarar de 
installerade spaenheternas hastighet eller tillstånd 
När en funktion har ett eller fler tillstånd, tryck på 
knappen tills den når önskat tillstånd.

Notera (version 14.00 och senare): Displayen kan 
ha ett annorlunda utförande när konfigurationen 
har 4 komponenter (3 pumpar och en blower 
eller 4 pumpar och ingen blower). Endast i detta 
fall är knapparna uppdelade i 2 uppsättningar 
komponenter. Knapp 1 startar eller stoppar pump 1  
och 2. Knapp 2 startar eller stoppar pump 3 och 
4 /eller blower. Motsvarande ikoner kommer att 
animeras när en eller flera komponenter är aktiva.

* Endast pump 1 kan ha dubbel hastighet. 

Lägesknapp
Åtföljande tryck på lägesknappen kommer att ge 
tillgång att styra olika tillbehör som Ditt spabad 
är utrustat med, exempelvis ljud. Observera att 
om ett tillbehör inte finns i din spa-konfiguration, 
kommer dess meny inte visas. Se följande avsnitt för 
information om eventuella tillbehör med detaljerad 
funktionsbeskrivning. Skärmen återgår till spa-läge 
om ingen knapp trycks in under 60 s. Om det inte 
finns nĺgot tillbehör inkopplat, kan Lägesknappen 
användas för att rotera pĺ displayen.

Inställningsknapp
Tryck en gång för öppna menyn och hantera 
spabadets inställningar. Se avsnittet Inställningar för 
detaljer om inställningsmenyn.

Huvudskärm
I huvudskärmen får man åtkomst till funktioner och 
vattentemperatur. På skärmens nederdel visas feloch 
servicemeddelanden.

Ström på
Tryck på valfri knapp för att sätta på knappsatsen.
Efter 30 minuter utan användning stängs den av.
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in.clear-200 (kopplad version) 
(version 13.00 och senare)

Knappsatsen för in.k500 kan användas med 
saniteringssystemet för in.clear. Gör inställningar 
för underhåll och boostnivå i avsnittet in.clear.

Se bruksanvisningen för in.clear för mer 
information om underhåll och boostinställningar. 

Välj med upp- och nedpilarna och knapp lampa 
för att bekräfta. 

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra 
värden för underhåll och boost och knapp lampa 
för att bekräfta.
* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas ett   

varningsmeddelande med alternativet att avbryta eller bekräfta 
ändringen.

Denna meny är endast tillgänglig om en kopplad 
in.clear detekteras.

I denna meny kan man aktivera eller avaktivera 
in.clear, starta och stoppa en boost och gå in i 
diagnosläget.

Sätta av eller stänga av in.clear

Tryck på Power för att sätta på eller stänga av 
in.clear.

Kontrollera boostnivån

Tryck på knappen Aktivera/avaktivera boost för att 
starta boost och tryck igen för att avbryta.

Justera boostnivån med pilknapparna.*

Ett meddelande som informerar att boostnivån är 
aktiv visas på huvudskärmens nederdel så länge 
boosten är aktiv.

* Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om  
boostnivåer.

Diagnosläge

Tyck på knappen Diagnos för att starta ett test av 
koncentrationsnivån av bromsalt i vattnet.

Tryck på diagnosknappen igen för att lämna 
diagnosläget. Systemet lämnar läget automatiskt 
efter 15 minuter.

I diagnosläget visar mätaren för BromiCharge 
ungefärlig nivå av bromsalthalten i spavattnet.

Tillsätt inte bromsalt om mätaren är i det gröna 
området.

När bromsalt tillsätts flyttar sig visaren sakta till 
höger. När vatten tillsätts flyttar sig visaren till 
vänster. För att uppnå en bra nivå av bromsalt, 
starta pumparna och tillsätt angiven mängd 
bromsalt** och vänta i 5 minuter för att visaren 
ska justeras innan mer bromsalt tillsätts.

För bästa resultat bör visaren vara i mitten av det 
gröna området.

** Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om 
justering av BromiCharge-nivåer.

in.clear
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in.mix

in.mix-funktioner

Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mixsystem 
detekteras.

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.mix.

Som standardinställning väljer in.mix Zon 1 vid 
menyåtkomst. Efter den första användningen 
återvänder menyn automatiskt till senast vald zon.

Välja zon:

Välj zon eller ändra zonfärgen med 
zonvalsknapparna.

• Tryck en gång för att välja zon. 
• Tryck en gång till för att avaktivera zonen.

Ändra färg:

När en zon är vald, använd pilknapparna för att 
ändra färg genom att flytta upp och ned i färghjulet.

Synkronisera zoner:

Matcha zonfärgen med andra zoner med knappen 
Synkronisera/desynkronisera.

Efter några sekunder visas tillgängliga nätverk på 
skärmen och deras respektive signalstyrka.

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna. Välj 
nätverk med knappen lampa.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord 
vid begäran.

• Använd pilknapparna för att välja bokstav eller 
symbol (Stor bokstav, liten bokstav, nummer 
eller symbol).

• Använd knapp 2 för att flytta muspekaren
 framåt.
• Använd knapp 1 för att gå bakåt.
• Använd knapp lampa för att bekräfta.

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch 
automatiskt.

När in.touch modulen är kopplad till ett WiFi 
nätverk syns en grön checksymbol i WiFi 
menyn, och nätverks ikonen ändras till grön i 
inställningsmenyn.

Notera: WiFi ikonens färg i inställningsmenyn 
motsvarar uppkopplingen med in.touch modulen.

Gul = inte uppkopplad 
Grön = uppkopplad till ett nätverk 
Gul med vänta ikon = försöker koppla mot ett 
nätverk 
Röd med vänta ikon = in.touch modulen ej 
kontaktbar (in.touch modulen mĺste ĺterställas 
innan nästa uppkopplingsförsök)

WIFI (version 7.00 och senare)

För att Wi-Fi-menyn ska visas i inställningsmenyn 
måste in-touch ha en programvara av version 
11.00 eller högre. Menyn tillåter anslutning av 
in.touch till Wi-Fi-nätverk eller ändring av nätverk.

Se in.touch techbook för mer information om 
andra in-touch-anslutningsmetoder.

Anslut in.touch till ett trådlöst nätverk med upp/ 
ned-knapparna för att välja Wi-Fi-anslutning 
i inställningsmenyn och knapp lampa för att 
bekräfta.

Wi-Fi (endast in.touch)



Inställningar

Ändra scheman

Använd pilknapparna för att välja i menyn. För att se 
eller ändra inställningen du har markerat, använd 
knapp 1. Använd pilknapparna för att välja ett 
schema att ändra. Använd knapp lampa för att hoppa 
mellan parameter.

Det finns flera olika schemaval (mån-fre, helger, 
alla dagar eller enskilda dagar). Scheman 
upprepas varje vecka. Tid och varaktighet ställs 
in i 30-minutersintervaller. Gå tillbaka med knapp 
1när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat 
vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

Om spabadet har en cirkulationspump som är 
konfigurerad att gĺ 24 timmar om dygnet, kommer 
skärmen att visa utrensningsinställningar istället 
för filtrationsinställningar. Utrensningarna är 
förprogrammerade att köra ett par minuter, därför 
kommer längden för utrensningen visas som N/A pĺ 
skärmen och bara starttiden kan ändras.

Inställningar

Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

• Vattenvård 
• Värmepump (om komponenten finns) 
• Ljud (om komponenten finns) 
• in.clear-200 kopplad version (version 13.00 eller senare) 
• Standby (endast version 6.00) 
• Underhåll (version 7.00 eller senare) 
• Datum och tid 
• Knappsatsinställningar  
• Wi-Fi (version 7.00 eller senare. Gäller endast in.touch med  
 programvaran 11.00 eller senare) 
• Konfig. * 
• Återställ * 
• Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt 
i menyn. För att välja en inställning, tryck pĺ knapp 
lampa. Tryck pĺ knapp inställningar för att komma till 
hemskärmen.
*Endast för servicetekniker eller elektriker

Vattenvård

I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och 
värme. Välj läge efter ditt behov. 

Använd knapp lampa för att välja inställning.  
En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energispar-läget kommer din valda temperatur 
att sjunka med 7°C, vilket betyder att spabadet ej 
kommer att värma om det inte sjunker 7°C under din 
valda temperatur.

* Förinställt Standardvärde

Vattenvårdslägen

Bortrest: 
I detta läge är spabadet alltid i ekonomiläget 
och inställningspunkten minskas med 6,7° C 
(20° F).

Standard: 
Spabadet är aldrig i ekonomiläget och 
kommer att filtrera i enlighet med spabadets 
konfiguration på låg nivå.

Energisparlägen: 
Spabadet kommer att vara i energispar-
läget under vardagarna och i standard-läget 
under helgdagarna.*

Superenergisparläge: 
Spabadet är alltid i ekonomiläget under de 
timmar på dagen då det är hög belastning 
på elnätet, varje dag i veckan*.

Helgläge: 
Spaet är i ekonomiläget måndag till fredag 
och i normalläget under helger*.

*Filtrationscykeln kommer vara reducerad i energispar-läget.

Inställningar

in.tune-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.tune.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela upp/pausa för att spela 
upp eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Byta spår 
Använd knapparna Senaste spår och Nästa 
spår för att välja spår från cd eller aux.  
I radioläget används knapparna Senaste spår 
och Nästa spår för att växla mellan de olika 
förinställda radiostationerna i valt frekvensband. 
Se bruksanvisningen för in.tune för hur man 
byter frekvensband eller förinställda stationer.

Sätta på/stänga av apparaten  
(version 7.00 eller senare) 
Tryck och hĺll in spela upp/pausa ljud i 3 
sekunder för att sätta pĺ eller stänga av in.tune.

in.stream-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.stream.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela/pausa för att spela upp 
eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Byta spår 
Använd knapparna Senaste spår och Nästa spår 
för att byta spår.

Koppla ifrån eller ta bort parkoppling av 
Bluetooth 
Dessa alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Sätta på/stänga av apparaten 
(version 7.00 eller senare) 
Tryck och hĺll in spela upp/pausa ljud i 
3 sekunder för att sätta pĺ eller stänga av 
in.stream.

in.stream 2-funktioner (version 11.00 eller senare)

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.stream 2.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela/pausa för att spela 
upp eller pausa ljud. Denna knapp är enbart 
tillgänglig för USB och Bluetooth.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Sätta på/stänga av apparaten 
Den här inställningarna finns i ljudinställningar.

Byta spår 
Använd föregĺende- och nästa spĺr för att ändra 
lĺt och FM station. Detta är inte möjligt när aux 
är källa.

Koppla ifrån 
Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer 
De här inställningarna finns i ljudinställningar.

Om skärmen har en konfiguration där du kan 
ändra färgen pĺ skärmens kant, kan du ändra 
färgen i inställningar för knappar.

Lås knappsatsen genom att välja någon av 
de tre säkerhetsnivåerna: Olåst, Delvis eller 
Helt Nivån Delvis låser inställningar och andra 
alternativ i inställningsmenyn. Nivån Helt låser 
alla knappsatsfunktioner. Lås upp knappsatsen 
(Delvis eller Helt) genom att trycka och hålla in 
den övre högra knappen i 5 sekunder.

Inställningar

Om

Avsnittet innehåller information om in.k500: 
programvarunummer och systemets olika 
delnummer.

Standby (version 6.00 eller senare)

Standby-läget används när underhåll på spabadet 
ska utföras.

Pumparna stängs av i 30 minuter och startar 
därefter automatiskt.

När standby-läget är aktiverat öppnas en skärm 
som indikerar att pumparna är avstängda. Den 
Spa-skärmen kommer att återigen synas vid slutet 
av underhållsläget.

Tryck pĺ knapp lampa för att avaktivera Standby-
läget och starta om spabadet.

Notera: Med version 6.00 finns standby-läget 
under inställningar pĺ hemskärmen.

Datum och tid

Här kan du ändra inställningarna för tidsformat, ĺr, 
datum och tid. Use the arrows to choose the setting 
that you want to adjust, and select it by pressing 
the Light key. Use the arrow buttons to change the 
parameters, and the Light key to move between 
parameters.

Tryck på knapp 1 för att återvända till huvudmenyn.

Notera: Version 6.00 eller tidigare kan man bara 
ändra veckodag, inte datum.

Knappsatsinställningar

I det här avsnittet ändrar man temperaturenhet, 
språk, displayriktning, ljusfärg och 
knappsatssäkerhet. Motsvarande inställningar 
måste göras på spapacket för att ändra ljusfärgen.

När skärmriktningen ändras anpassas alternativ 
och pilknappar till vald riktning. Knapparna Läge 
och Meny samt funktionsknapparna i spabadets 
huvudmeny ändras inte.

Underhåll (version 7.00 eller senare)

På inställningssidan ges åtkomst till underhållsmenyn 
med följande alternativ:

• Påminnelser om underhåll 
• Standby

Använd pilknapparna för att välja menyrad, och 
knapp lampa för att bekräfta.

Påminnelser om underhåll (version 7.00 eller senare)

Knappsatsen till in.k500 påminner användaren om 
när spabadet behöver underhåll, tex sköljning eller 
filterrengöring. Alla åtgärder har olika varaktighet 
baserat på vanlig användning.

Påminnelserna om underhåll hjälper till att hålla reda 
på när nästa underhåll ska ske, och att ställa om 
tiden när åtgärden är genomförd.

Bläddra i listan med pilarna.

Tryck pĺ knapp lampa för att ĺterställa pĺminnelsen, 
och bekräfta sedan. Efter bekräftelsen återställs 
åtgärden.

Audio

Enheten in.k500 kan användas med ljudsystemen i 
in.tune, in.stream eller in.stream 2. Koppla från eller 
ta port parkoppling av Bluetooth-aktiverade enheter 
i ljudavsnittet i inställningsmenyn när in.stream 
används.

Med version 7.00 eller senare, är det ocksĺ möjligt att 
välja Källa som aux eller bluetooth.

Inställningsmenyn för in.stream 2 har funktion för att 
välja källa, koppla bort bluetooth, Pĺ/Av, och equalizer.

Mer information om ljudfunktioner finns i avsnittet 
in.tune, in.stream eller in.stream 2. 

Ljudinställningar är endast tillgängliga i skärmar som 
har en in.stream enhet inkopplade, som systemet 
känner av automatiskt när spabadet startas.

Ljud

 
Eco Auto 
Detta läge lånar funktionalitet både från Eco-värme
och från Kyla, och har förmågan att välja lämpligt 
läge av Värme eller Kyla automatiskt enligt 
vattentemperaturen. Värmeelementet är aldrig 
aktiverat i detta läge. 
 
Smart Auto 
Detta läge lånar funktionalitet från både Smart 
Värme och Kyla, och har förmågan att välja 
lämpligt läge för Värme eller Kyla automatiskt enligt 
vattentemperaturen. Värmeelementet är aktiverat 
endast om det är en stor temperatur- skillnad mellan 
vattnet och det satta värdet eller om den omgivande 
temperaturen är för låg.
 
Kyla 
Detta läge använder värmepumpen i endast kylläge.
Värmepumpen används inte som en värmekälla och
värmeelementet är aldrig aktiverat. 
 
Elektrisk 
Detta läge håller värmepumpen avstängd och 
använder endast värmeelementet för att reglera 
vattentemperaturen.

Värmepump

Denna meny tillåter dig att byta regleringsläge på din 
värmepump. Du kan välja mellan Eco-värme, Smart 
värme, Eco Auto, Smart Auto, Kyla och Elektrisk.  
En grön bock indikerar det valda regleringsläget.  
För att ändra inställningar, bara navigera menyn 
genom att använda piltangenten och tryck på 
ljustangenten för att välja det önskade regleringsläget.

Värmepumpslägen:

Eco-värme 
I detta läge används värmepumpen som en unik
uppvärmningskälla. Värmeelementet är avstängt och
värmepumpen används inte för att kyla ned vattnet 
om dess temperatur skulle stiga över det satta värdet.

Smart värme 
Detta läge använder värmepumpen som huvudsaklig
värmekälla. Värmelementet är på endast om det finns 
en stor temperaturskillnad mellan vattnet och det 
satta värdet eller om den omgivande temperaturen 
blir för låg. Värmepumpen används inte för att kyla 
ned vattnet i detta läge.
 



Inställningar

Ändra scheman

Använd pilknapparna för att välja i menyn. För att se 
eller ändra inställningen du har markerat, använd 
knapp 1. Använd pilknapparna för att välja ett 
schema att ändra. Använd knapp lampa för att hoppa 
mellan parameter.

Det finns flera olika schemaval (mån-fre, helger, 
alla dagar eller enskilda dagar). Scheman 
upprepas varje vecka. Tid och varaktighet ställs 
in i 30-minutersintervaller. Gå tillbaka med knapp 
1när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat 
vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

Om spabadet har en cirkulationspump som är 
konfigurerad att gĺ 24 timmar om dygnet, kommer 
skärmen att visa utrensningsinställningar istället 
för filtrationsinställningar. Utrensningarna är 
förprogrammerade att köra ett par minuter, därför 
kommer längden för utrensningen visas som N/A pĺ 
skärmen och bara starttiden kan ändras.

Inställningar

Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

• Vattenvård 
• Värmepump (om komponenten finns) 
• Ljud (om komponenten finns) 
• in.clear-200 kopplad version (version 13.00 eller senare) 
• Standby (endast version 6.00) 
• Underhåll (version 7.00 eller senare) 
• Datum och tid 
• Knappsatsinställningar  
• Wi-Fi (version 7.00 eller senare. Gäller endast in.touch med  
 programvaran 11.00 eller senare) 
• Konfig. * 
• Återställ * 
• Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt 
i menyn. För att välja en inställning, tryck pĺ knapp 
lampa. Tryck pĺ knapp inställningar för att komma till 
hemskärmen.
*Endast för servicetekniker eller elektriker

Vattenvård

I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och 
värme. Välj läge efter ditt behov. 

Använd knapp lampa för att välja inställning.  
En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energispar-läget kommer din valda temperatur 
att sjunka med 7°C, vilket betyder att spabadet ej 
kommer att värma om det inte sjunker 7°C under din 
valda temperatur.

* Förinställt Standardvärde

Vattenvårdslägen

Bortrest: 
I detta läge är spabadet alltid i ekonomiläget 
och inställningspunkten minskas med 6,7° C 
(20° F).

Standard: 
Spabadet är aldrig i ekonomiläget och 
kommer att filtrera i enlighet med spabadets 
konfiguration på låg nivå.

Energisparlägen: 
Spabadet kommer att vara i energispar-
läget under vardagarna och i standard-läget 
under helgdagarna.*

Superenergisparläge: 
Spabadet är alltid i ekonomiläget under de 
timmar på dagen då det är hög belastning 
på elnätet, varje dag i veckan*.

Helgläge: 
Spaet är i ekonomiläget måndag till fredag 
och i normalläget under helger*.

*Filtrationscykeln kommer vara reducerad i energispar-läget.

Inställningar

in.tune-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.tune.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela upp/pausa för att spela 
upp eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Byta spår 
Använd knapparna Senaste spår och Nästa 
spår för att välja spår från cd eller aux.  
I radioläget används knapparna Senaste spår 
och Nästa spår för att växla mellan de olika 
förinställda radiostationerna i valt frekvensband. 
Se bruksanvisningen för in.tune för hur man 
byter frekvensband eller förinställda stationer.

Sätta på/stänga av apparaten  
(version 7.00 eller senare) 
Tryck och hĺll in spela upp/pausa ljud i 3 
sekunder för att sätta pĺ eller stänga av in.tune.

in.stream-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.stream.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela/pausa för att spela upp 
eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Byta spår 
Använd knapparna Senaste spår och Nästa spår 
för att byta spår.

Koppla ifrån eller ta bort parkoppling av 
Bluetooth 
Dessa alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Sätta på/stänga av apparaten 
(version 7.00 eller senare) 
Tryck och hĺll in spela upp/pausa ljud i 
3 sekunder för att sätta pĺ eller stänga av 
in.stream.

in.stream 2-funktioner (version 11.00 eller senare)

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.stream 2.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela/pausa för att spela 
upp eller pausa ljud. Denna knapp är enbart 
tillgänglig för USB och Bluetooth.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Sätta på/stänga av apparaten 
Den här inställningarna finns i ljudinställningar.

Byta spår 
Använd föregĺende- och nästa spĺr för att ändra 
lĺt och FM station. Detta är inte möjligt när aux 
är källa.

Koppla ifrån 
Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer 
De här inställningarna finns i ljudinställningar.

Om skärmen har en konfiguration där du kan 
ändra färgen pĺ skärmens kant, kan du ändra 
färgen i inställningar för knappar.

Lås knappsatsen genom att välja någon av 
de tre säkerhetsnivåerna: Olåst, Delvis eller 
Helt Nivån Delvis låser inställningar och andra 
alternativ i inställningsmenyn. Nivån Helt låser 
alla knappsatsfunktioner. Lås upp knappsatsen 
(Delvis eller Helt) genom att trycka och hålla in 
den övre högra knappen i 5 sekunder.

Inställningar

Om

Avsnittet innehåller information om in.k500: 
programvarunummer och systemets olika 
delnummer.

Standby (version 6.00 eller senare)

Standby-läget används när underhåll på spabadet 
ska utföras.

Pumparna stängs av i 30 minuter och startar 
därefter automatiskt.

När standby-läget är aktiverat öppnas en skärm 
som indikerar att pumparna är avstängda. Den 
Spa-skärmen kommer att återigen synas vid slutet 
av underhållsläget.

Tryck pĺ knapp lampa för att avaktivera Standby-
läget och starta om spabadet.

Notera: Med version 6.00 finns standby-läget 
under inställningar pĺ hemskärmen.

Datum och tid

Här kan du ändra inställningarna för tidsformat, ĺr, 
datum och tid. Use the arrows to choose the setting 
that you want to adjust, and select it by pressing 
the Light key. Use the arrow buttons to change the 
parameters, and the Light key to move between 
parameters.

Tryck på knapp 1 för att återvända till huvudmenyn.

Notera: Version 6.00 eller tidigare kan man bara 
ändra veckodag, inte datum.

Knappsatsinställningar

I det här avsnittet ändrar man temperaturenhet, 
språk, displayriktning, ljusfärg och 
knappsatssäkerhet. Motsvarande inställningar 
måste göras på spapacket för att ändra ljusfärgen.

När skärmriktningen ändras anpassas alternativ 
och pilknappar till vald riktning. Knapparna Läge 
och Meny samt funktionsknapparna i spabadets 
huvudmeny ändras inte.

Underhåll (version 7.00 eller senare)

På inställningssidan ges åtkomst till underhållsmenyn 
med följande alternativ:

• Påminnelser om underhåll 
• Standby

Använd pilknapparna för att välja menyrad, och 
knapp lampa för att bekräfta.

Påminnelser om underhåll (version 7.00 eller senare)

Knappsatsen till in.k500 påminner användaren om 
när spabadet behöver underhåll, tex sköljning eller 
filterrengöring. Alla åtgärder har olika varaktighet 
baserat på vanlig användning.

Påminnelserna om underhåll hjälper till att hålla reda 
på när nästa underhåll ska ske, och att ställa om 
tiden när åtgärden är genomförd.

Bläddra i listan med pilarna.

Tryck pĺ knapp lampa för att ĺterställa pĺminnelsen, 
och bekräfta sedan. Efter bekräftelsen återställs 
åtgärden.

Audio

Enheten in.k500 kan användas med ljudsystemen i 
in.tune, in.stream eller in.stream 2. Koppla från eller 
ta port parkoppling av Bluetooth-aktiverade enheter 
i ljudavsnittet i inställningsmenyn när in.stream 
används.

Med version 7.00 eller senare, är det ocksĺ möjligt att 
välja Källa som aux eller bluetooth.

Inställningsmenyn för in.stream 2 har funktion för att 
välja källa, koppla bort bluetooth, Pĺ/Av, och equalizer.

Mer information om ljudfunktioner finns i avsnittet 
in.tune, in.stream eller in.stream 2. 

Ljudinställningar är endast tillgängliga i skärmar som 
har en in.stream enhet inkopplade, som systemet 
känner av automatiskt när spabadet startas.

Ljud

 
Eco Auto 
Detta läge lånar funktionalitet både från Eco-värme
och från Kyla, och har förmågan att välja lämpligt 
läge av Värme eller Kyla automatiskt enligt 
vattentemperaturen. Värmeelementet är aldrig 
aktiverat i detta läge. 
 
Smart Auto 
Detta läge lånar funktionalitet från både Smart 
Värme och Kyla, och har förmågan att välja 
lämpligt läge för Värme eller Kyla automatiskt enligt 
vattentemperaturen. Värmeelementet är aktiverat 
endast om det är en stor temperatur- skillnad mellan 
vattnet och det satta värdet eller om den omgivande 
temperaturen är för låg.
 
Kyla 
Detta läge använder värmepumpen i endast kylläge.
Värmepumpen används inte som en värmekälla och
värmeelementet är aldrig aktiverat. 
 
Elektrisk 
Detta läge håller värmepumpen avstängd och 
använder endast värmeelementet för att reglera 
vattentemperaturen.

Värmepump

Denna meny tillåter dig att byta regleringsläge på din 
värmepump. Du kan välja mellan Eco-värme, Smart 
värme, Eco Auto, Smart Auto, Kyla och Elektrisk.  
En grön bock indikerar det valda regleringsläget.  
För att ändra inställningar, bara navigera menyn 
genom att använda piltangenten och tryck på 
ljustangenten för att välja det önskade regleringsläget.

Värmepumpslägen:

Eco-värme 
I detta läge används värmepumpen som en unik
uppvärmningskälla. Värmeelementet är avstängt och
värmepumpen används inte för att kyla ned vattnet 
om dess temperatur skulle stiga över det satta värdet.

Smart värme 
Detta läge använder värmepumpen som huvudsaklig
värmekälla. Värmelementet är på endast om det finns 
en stor temperaturskillnad mellan vattnet och det 
satta värdet eller om den omgivande temperaturen 
blir för låg. Värmepumpen används inte för att kyla 
ned vattnet i detta läge.
 



Inställningar

Ändra scheman

Använd pilknapparna för att välja i menyn. För att se 
eller ändra inställningen du har markerat, använd 
knapp 1. Använd pilknapparna för att välja ett 
schema att ändra. Använd knapp lampa för att hoppa 
mellan parameter.

Det finns flera olika schemaval (mån-fre, helger, 
alla dagar eller enskilda dagar). Scheman 
upprepas varje vecka. Tid och varaktighet ställs 
in i 30-minutersintervaller. Gå tillbaka med knapp 
1när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat 
vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

Om spabadet har en cirkulationspump som är 
konfigurerad att gĺ 24 timmar om dygnet, kommer 
skärmen att visa utrensningsinställningar istället 
för filtrationsinställningar. Utrensningarna är 
förprogrammerade att köra ett par minuter, därför 
kommer längden för utrensningen visas som N/A pĺ 
skärmen och bara starttiden kan ändras.

Inställningar

Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

• Vattenvård 
• Värmepump (om komponenten finns) 
• Ljud (om komponenten finns) 
• in.clear-200 kopplad version (version 13.00 eller senare) 
• Standby (endast version 6.00) 
• Underhåll (version 7.00 eller senare) 
• Datum och tid 
• Knappsatsinställningar  
• Wi-Fi (version 7.00 eller senare. Gäller endast in.touch med  
 programvaran 11.00 eller senare) 
• Konfig. * 
• Återställ * 
• Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt 
i menyn. För att välja en inställning, tryck pĺ knapp 
lampa. Tryck pĺ knapp inställningar för att komma till 
hemskärmen.
*Endast för servicetekniker eller elektriker

Vattenvård

I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och 
värme. Välj läge efter ditt behov. 

Använd knapp lampa för att välja inställning.  
En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energispar-läget kommer din valda temperatur 
att sjunka med 7°C, vilket betyder att spabadet ej 
kommer att värma om det inte sjunker 7°C under din 
valda temperatur.

* Förinställt Standardvärde

Vattenvårdslägen

Bortrest: 
I detta läge är spabadet alltid i ekonomiläget 
och inställningspunkten minskas med 6,7° C 
(20° F).

Standard: 
Spabadet är aldrig i ekonomiläget och 
kommer att filtrera i enlighet med spabadets 
konfiguration på låg nivå.

Energisparlägen: 
Spabadet kommer att vara i energispar-
läget under vardagarna och i standard-läget 
under helgdagarna.*

Superenergisparläge: 
Spabadet är alltid i ekonomiläget under de 
timmar på dagen då det är hög belastning 
på elnätet, varje dag i veckan*.

Helgläge: 
Spaet är i ekonomiläget måndag till fredag 
och i normalläget under helger*.

*Filtrationscykeln kommer vara reducerad i energispar-läget.

Inställningar

in.tune-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.tune.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela upp/pausa för att spela 
upp eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Byta spår 
Använd knapparna Senaste spår och Nästa 
spår för att välja spår från cd eller aux.  
I radioläget används knapparna Senaste spår 
och Nästa spår för att växla mellan de olika 
förinställda radiostationerna i valt frekvensband. 
Se bruksanvisningen för in.tune för hur man 
byter frekvensband eller förinställda stationer.

Sätta på/stänga av apparaten  
(version 7.00 eller senare) 
Tryck och hĺll in spela upp/pausa ljud i 3 
sekunder för att sätta pĺ eller stänga av in.tune.

in.stream-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.stream.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela/pausa för att spela upp 
eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Byta spår 
Använd knapparna Senaste spår och Nästa spår 
för att byta spår.

Koppla ifrån eller ta bort parkoppling av 
Bluetooth 
Dessa alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Sätta på/stänga av apparaten 
(version 7.00 eller senare) 
Tryck och hĺll in spela upp/pausa ljud i 
3 sekunder för att sätta pĺ eller stänga av 
in.stream.

in.stream 2-funktioner (version 11.00 eller senare)

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till 
in.stream 2.

Spela upp/pausa ljud 
Tryck på knappen Spela/pausa för att spela 
upp eller pausa ljud. Denna knapp är enbart 
tillgänglig för USB och Bluetooth.

Höja och sänka volymen 
Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller 
sänka ljudstyrkan.

Sätta på/stänga av apparaten 
Den här inställningarna finns i ljudinställningar.

Byta spår 
Använd föregĺende- och nästa spĺr för att ändra 
lĺt och FM station. Detta är inte möjligt när aux 
är källa.

Koppla ifrån 
Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer 
De här inställningarna finns i ljudinställningar.

Om skärmen har en konfiguration där du kan 
ändra färgen pĺ skärmens kant, kan du ändra 
färgen i inställningar för knappar.

Lås knappsatsen genom att välja någon av 
de tre säkerhetsnivåerna: Olåst, Delvis eller 
Helt Nivån Delvis låser inställningar och andra 
alternativ i inställningsmenyn. Nivån Helt låser 
alla knappsatsfunktioner. Lås upp knappsatsen 
(Delvis eller Helt) genom att trycka och hålla in 
den övre högra knappen i 5 sekunder.

Inställningar

Om

Avsnittet innehåller information om in.k500: 
programvarunummer och systemets olika 
delnummer.

Standby (version 6.00 eller senare)

Standby-läget används när underhåll på spabadet 
ska utföras.

Pumparna stängs av i 30 minuter och startar 
därefter automatiskt.

När standby-läget är aktiverat öppnas en skärm 
som indikerar att pumparna är avstängda. Den 
Spa-skärmen kommer att återigen synas vid slutet 
av underhållsläget.

Tryck pĺ knapp lampa för att avaktivera Standby-
läget och starta om spabadet.

Notera: Med version 6.00 finns standby-läget 
under inställningar pĺ hemskärmen.

Datum och tid

Här kan du ändra inställningarna för tidsformat, ĺr, 
datum och tid. Use the arrows to choose the setting 
that you want to adjust, and select it by pressing 
the Light key. Use the arrow buttons to change the 
parameters, and the Light key to move between 
parameters.

Tryck på knapp 1 för att återvända till huvudmenyn.

Notera: Version 6.00 eller tidigare kan man bara 
ändra veckodag, inte datum.

Knappsatsinställningar

I det här avsnittet ändrar man temperaturenhet, 
språk, displayriktning, ljusfärg och 
knappsatssäkerhet. Motsvarande inställningar 
måste göras på spapacket för att ändra ljusfärgen.

När skärmriktningen ändras anpassas alternativ 
och pilknappar till vald riktning. Knapparna Läge 
och Meny samt funktionsknapparna i spabadets 
huvudmeny ändras inte.

Underhåll (version 7.00 eller senare)

På inställningssidan ges åtkomst till underhållsmenyn 
med följande alternativ:

• Påminnelser om underhåll 
• Standby

Använd pilknapparna för att välja menyrad, och 
knapp lampa för att bekräfta.

Påminnelser om underhåll (version 7.00 eller senare)

Knappsatsen till in.k500 påminner användaren om 
när spabadet behöver underhåll, tex sköljning eller 
filterrengöring. Alla åtgärder har olika varaktighet 
baserat på vanlig användning.

Påminnelserna om underhåll hjälper till att hålla reda 
på när nästa underhåll ska ske, och att ställa om 
tiden när åtgärden är genomförd.

Bläddra i listan med pilarna.

Tryck pĺ knapp lampa för att ĺterställa pĺminnelsen, 
och bekräfta sedan. Efter bekräftelsen återställs 
åtgärden.

Audio

Enheten in.k500 kan användas med ljudsystemen i 
in.tune, in.stream eller in.stream 2. Koppla från eller 
ta port parkoppling av Bluetooth-aktiverade enheter 
i ljudavsnittet i inställningsmenyn när in.stream 
används.

Med version 7.00 eller senare, är det ocksĺ möjligt att 
välja Källa som aux eller bluetooth.

Inställningsmenyn för in.stream 2 har funktion för att 
välja källa, koppla bort bluetooth, Pĺ/Av, och equalizer.

Mer information om ljudfunktioner finns i avsnittet 
in.tune, in.stream eller in.stream 2. 

Ljudinställningar är endast tillgängliga i skärmar som 
har en in.stream enhet inkopplade, som systemet 
känner av automatiskt när spabadet startas.

Ljud

 
Eco Auto 
Detta läge lånar funktionalitet både från Eco-värme
och från Kyla, och har förmågan att välja lämpligt 
läge av Värme eller Kyla automatiskt enligt 
vattentemperaturen. Värmeelementet är aldrig 
aktiverat i detta läge. 
 
Smart Auto 
Detta läge lånar funktionalitet från både Smart 
Värme och Kyla, och har förmågan att välja 
lämpligt läge för Värme eller Kyla automatiskt enligt 
vattentemperaturen. Värmeelementet är aktiverat 
endast om det är en stor temperatur- skillnad mellan 
vattnet och det satta värdet eller om den omgivande 
temperaturen är för låg.
 
Kyla 
Detta läge använder värmepumpen i endast kylläge.
Värmepumpen används inte som en värmekälla och
värmeelementet är aldrig aktiverat. 
 
Elektrisk 
Detta läge håller värmepumpen avstängd och 
använder endast värmeelementet för att reglera 
vattentemperaturen.

Värmepump

Denna meny tillåter dig att byta regleringsläge på din 
värmepump. Du kan välja mellan Eco-värme, Smart 
värme, Eco Auto, Smart Auto, Kyla och Elektrisk.  
En grön bock indikerar det valda regleringsläget.  
För att ändra inställningar, bara navigera menyn 
genom att använda piltangenten och tryck på 
ljustangenten för att välja det önskade regleringsläget.

Värmepumpslägen:

Eco-värme 
I detta läge används värmepumpen som en unik
uppvärmningskälla. Värmeelementet är avstängt och
värmepumpen används inte för att kyla ned vattnet 
om dess temperatur skulle stiga över det satta värdet.

Smart värme 
Detta läge använder värmepumpen som huvudsaklig
värmekälla. Värmelementet är på endast om det finns 
en stor temperaturskillnad mellan vattnet och det 
satta värdet eller om den omgivande temperaturen 
blir för låg. Värmepumpen används inte för att kyla 
ned vattnet i detta läge.
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Vattentemperatur

Termostaten längst upp pĺ skärmen visar den aktuella 
temperaturen i vattnet.

Använd upp- och nedknapparna för att ställa in 
önskad temperatur. Inställt läge visas i blått. Efter 3 
sekunder utan ändringar av inställd vattentemperatur 
visas den nuvarande temperaturen igen.

Beskrivning

Huvudfunktioner

Snabbreferenskort
Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.

in.k500
intuitiv färgknappsats

in.k500 är byggd med samma funktioner som finns i in.k800, men i 
ett mindre utförande. Den är diskret, kompakt och ansprĺkslöst vacker. 
Spara utrymme utan att kompromissa med funktionalitet.

Inställningar

Lampa

Läge

Up 

Knapp 1

Ner 

Lägeslampor Knapp 2

* Funktioner för knapparna 1 - 2 beror på systemets lågnivåinställningar.

Starta eller stoppa funktioner
Starta eller stoppa funktioner genom att trycka på 
motsvarande knapp. Ikonerna blir animerade när 
deras funktion sätts på och livlösa när funktionen 
stängs av. Ikonerna på skärmen motsvarar de 
installerade spaenheternas hastighet eller tillstånd 
När en funktion har ett eller fler tillstånd, tryck på 
knappen tills den når önskat tillstånd.

Notera (version 14.00 och senare): Displayen kan 
ha ett annorlunda utförande när konfigurationen 
har 4 komponenter (3 pumpar och en blower 
eller 4 pumpar och ingen blower). Endast i detta 
fall är knapparna uppdelade i 2 uppsättningar 
komponenter. Knapp 1 startar eller stoppar pump 1  
och 2. Knapp 2 startar eller stoppar pump 3 och 
4 /eller blower. Motsvarande ikoner kommer att 
animeras när en eller flera komponenter är aktiva.

* Endast pump 1 kan ha dubbel hastighet. 

Lägesknapp
Åtföljande tryck på lägesknappen kommer att ge 
tillgång att styra olika tillbehör som Ditt spabad 
är utrustat med, exempelvis ljud. Observera att 
om ett tillbehör inte finns i din spa-konfiguration, 
kommer dess meny inte visas. Se följande avsnitt för 
information om eventuella tillbehör med detaljerad 
funktionsbeskrivning. Skärmen återgår till spa-läge 
om ingen knapp trycks in under 60 s. Om det inte 
finns nĺgot tillbehör inkopplat, kan Lägesknappen 
användas för att rotera pĺ displayen.

Inställningsknapp
Tryck en gång för öppna menyn och hantera 
spabadets inställningar. Se avsnittet Inställningar för 
detaljer om inställningsmenyn.

Huvudskärm
I huvudskärmen får man åtkomst till funktioner och 
vattentemperatur. På skärmens nederdel visas feloch 
servicemeddelanden.

Ström på
Tryck på valfri knapp för att sätta på knappsatsen.
Efter 30 minuter utan användning stängs den av.
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in.clear-200 (kopplad version) 
(version 13.00 och senare)

Knappsatsen för in.k500 kan användas med 
saniteringssystemet för in.clear. Gör inställningar 
för underhåll och boostnivå i avsnittet in.clear.

Se bruksanvisningen för in.clear för mer 
information om underhåll och boostinställningar. 

Välj med upp- och nedpilarna och knapp lampa 
för att bekräfta. 

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra 
värden för underhåll och boost och knapp lampa 
för att bekräfta.
* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas ett   

varningsmeddelande med alternativet att avbryta eller bekräfta 
ändringen.

Denna meny är endast tillgänglig om en kopplad 
in.clear detekteras.

I denna meny kan man aktivera eller avaktivera 
in.clear, starta och stoppa en boost och gå in i 
diagnosläget.

Sätta av eller stänga av in.clear

Tryck på Power för att sätta på eller stänga av 
in.clear.

Kontrollera boostnivån

Tryck på knappen Aktivera/avaktivera boost för att 
starta boost och tryck igen för att avbryta.

Justera boostnivån med pilknapparna.*

Ett meddelande som informerar att boostnivån är 
aktiv visas på huvudskärmens nederdel så länge 
boosten är aktiv.

* Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om  
boostnivåer.

Diagnosläge

Tyck på knappen Diagnos för att starta ett test av 
koncentrationsnivån av bromsalt i vattnet.

Tryck på diagnosknappen igen för att lämna 
diagnosläget. Systemet lämnar läget automatiskt 
efter 15 minuter.

I diagnosläget visar mätaren för BromiCharge 
ungefärlig nivå av bromsalthalten i spavattnet.

Tillsätt inte bromsalt om mätaren är i det gröna 
området.

När bromsalt tillsätts flyttar sig visaren sakta till 
höger. När vatten tillsätts flyttar sig visaren till 
vänster. För att uppnå en bra nivå av bromsalt, 
starta pumparna och tillsätt angiven mängd 
bromsalt** och vänta i 5 minuter för att visaren 
ska justeras innan mer bromsalt tillsätts.

För bästa resultat bör visaren vara i mitten av det 
gröna området.

** Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om 
justering av BromiCharge-nivåer.
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in.mix

in.mix-funktioner

Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mixsystem 
detekteras.

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.mix.

Som standardinställning väljer in.mix Zon 1 vid 
menyåtkomst. Efter den första användningen 
återvänder menyn automatiskt till senast vald zon.

Välja zon:

Välj zon eller ändra zonfärgen med 
zonvalsknapparna.

• Tryck en gång för att välja zon. 
• Tryck en gång till för att avaktivera zonen.

Ändra färg:

När en zon är vald, använd pilknapparna för att 
ändra färg genom att flytta upp och ned i färghjulet.

Synkronisera zoner:

Matcha zonfärgen med andra zoner med knappen 
Synkronisera/desynkronisera.

Efter några sekunder visas tillgängliga nätverk på 
skärmen och deras respektive signalstyrka.

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna. Välj 
nätverk med knappen lampa.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord 
vid begäran.

• Använd pilknapparna för att välja bokstav eller 
symbol (Stor bokstav, liten bokstav, nummer 
eller symbol).

• Använd knapp 2 för att flytta muspekaren
 framåt.
• Använd knapp 1 för att gå bakåt.
• Använd knapp lampa för att bekräfta.

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch 
automatiskt.

När in.touch modulen är kopplad till ett WiFi 
nätverk syns en grön checksymbol i WiFi 
menyn, och nätverks ikonen ändras till grön i 
inställningsmenyn.

Notera: WiFi ikonens färg i inställningsmenyn 
motsvarar uppkopplingen med in.touch modulen.

Gul = inte uppkopplad 
Grön = uppkopplad till ett nätverk 
Gul med vänta ikon = försöker koppla mot ett 
nätverk 
Röd med vänta ikon = in.touch modulen ej 
kontaktbar (in.touch modulen mĺste ĺterställas 
innan nästa uppkopplingsförsök)

WIFI (version 7.00 och senare)

För att Wi-Fi-menyn ska visas i inställningsmenyn 
måste in-touch ha en programvara av version 
11.00 eller högre. Menyn tillåter anslutning av 
in.touch till Wi-Fi-nätverk eller ändring av nätverk.

Se in.touch techbook för mer information om 
andra in-touch-anslutningsmetoder.

Anslut in.touch till ett trådlöst nätverk med upp/ 
ned-knapparna för att välja Wi-Fi-anslutning 
i inställningsmenyn och knapp lampa för att 
bekräfta.

Wi-Fi (endast in.touch)
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Vattentemperatur

Termostaten längst upp pĺ skärmen visar den aktuella 
temperaturen i vattnet.

Använd upp- och nedknapparna för att ställa in 
önskad temperatur. Inställt läge visas i blått. Efter 3 
sekunder utan ändringar av inställd vattentemperatur 
visas den nuvarande temperaturen igen.

Beskrivning

Huvudfunktioner

Snabbreferenskort
Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.

in.k500
intuitiv färgknappsats

in.k500 är byggd med samma funktioner som finns i in.k800, men i 
ett mindre utförande. Den är diskret, kompakt och ansprĺkslöst vacker. 
Spara utrymme utan att kompromissa med funktionalitet.

Inställningar

Lampa

Läge

Up 

Knapp 1

Ner 

Lägeslampor Knapp 2

* Funktioner för knapparna 1 - 2 beror på systemets lågnivåinställningar.

Starta eller stoppa funktioner
Starta eller stoppa funktioner genom att trycka på 
motsvarande knapp. Ikonerna blir animerade när 
deras funktion sätts på och livlösa när funktionen 
stängs av. Ikonerna på skärmen motsvarar de 
installerade spaenheternas hastighet eller tillstånd 
När en funktion har ett eller fler tillstånd, tryck på 
knappen tills den når önskat tillstånd.

Notera (version 14.00 och senare): Displayen kan 
ha ett annorlunda utförande när konfigurationen 
har 4 komponenter (3 pumpar och en blower 
eller 4 pumpar och ingen blower). Endast i detta 
fall är knapparna uppdelade i 2 uppsättningar 
komponenter. Knapp 1 startar eller stoppar pump 1  
och 2. Knapp 2 startar eller stoppar pump 3 och 
4 /eller blower. Motsvarande ikoner kommer att 
animeras när en eller flera komponenter är aktiva.

* Endast pump 1 kan ha dubbel hastighet. 

Lägesknapp
Åtföljande tryck på lägesknappen kommer att ge 
tillgång att styra olika tillbehör som Ditt spabad 
är utrustat med, exempelvis ljud. Observera att 
om ett tillbehör inte finns i din spa-konfiguration, 
kommer dess meny inte visas. Se följande avsnitt för 
information om eventuella tillbehör med detaljerad 
funktionsbeskrivning. Skärmen återgår till spa-läge 
om ingen knapp trycks in under 60 s. Om det inte 
finns nĺgot tillbehör inkopplat, kan Lägesknappen 
användas för att rotera pĺ displayen.

Inställningsknapp
Tryck en gång för öppna menyn och hantera 
spabadets inställningar. Se avsnittet Inställningar för 
detaljer om inställningsmenyn.

Huvudskärm
I huvudskärmen får man åtkomst till funktioner och 
vattentemperatur. På skärmens nederdel visas feloch 
servicemeddelanden.

Ström på
Tryck på valfri knapp för att sätta på knappsatsen.
Efter 30 minuter utan användning stängs den av.

5

in.clear-200 (kopplad version) 
(version 13.00 och senare)

Knappsatsen för in.k500 kan användas med 
saniteringssystemet för in.clear. Gör inställningar 
för underhåll och boostnivå i avsnittet in.clear.

Se bruksanvisningen för in.clear för mer 
information om underhåll och boostinställningar. 

Välj med upp- och nedpilarna och knapp lampa 
för att bekräfta. 

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra 
värden för underhåll och boost och knapp lampa 
för att bekräfta.
* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas ett   

varningsmeddelande med alternativet att avbryta eller bekräfta 
ändringen.

Denna meny är endast tillgänglig om en kopplad 
in.clear detekteras.

I denna meny kan man aktivera eller avaktivera 
in.clear, starta och stoppa en boost och gå in i 
diagnosläget.

Sätta av eller stänga av in.clear

Tryck på Power för att sätta på eller stänga av 
in.clear.

Kontrollera boostnivån

Tryck på knappen Aktivera/avaktivera boost för att 
starta boost och tryck igen för att avbryta.

Justera boostnivån med pilknapparna.*

Ett meddelande som informerar att boostnivån är 
aktiv visas på huvudskärmens nederdel så länge 
boosten är aktiv.

* Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om  
boostnivåer.

Diagnosläge

Tyck på knappen Diagnos för att starta ett test av 
koncentrationsnivån av bromsalt i vattnet.

Tryck på diagnosknappen igen för att lämna 
diagnosläget. Systemet lämnar läget automatiskt 
efter 15 minuter.

I diagnosläget visar mätaren för BromiCharge 
ungefärlig nivå av bromsalthalten i spavattnet.

Tillsätt inte bromsalt om mätaren är i det gröna 
området.

När bromsalt tillsätts flyttar sig visaren sakta till 
höger. När vatten tillsätts flyttar sig visaren till 
vänster. För att uppnå en bra nivå av bromsalt, 
starta pumparna och tillsätt angiven mängd 
bromsalt** och vänta i 5 minuter för att visaren 
ska justeras innan mer bromsalt tillsätts.

För bästa resultat bör visaren vara i mitten av det 
gröna området.

** Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om 
justering av BromiCharge-nivåer.
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in.mix

in.mix-funktioner

Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mixsystem 
detekteras.

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.mix.

Som standardinställning väljer in.mix Zon 1 vid 
menyåtkomst. Efter den första användningen 
återvänder menyn automatiskt till senast vald zon.

Välja zon:

Välj zon eller ändra zonfärgen med 
zonvalsknapparna.

• Tryck en gång för att välja zon. 
• Tryck en gång till för att avaktivera zonen.

Ändra färg:

När en zon är vald, använd pilknapparna för att 
ändra färg genom att flytta upp och ned i färghjulet.

Synkronisera zoner:

Matcha zonfärgen med andra zoner med knappen 
Synkronisera/desynkronisera.

Efter några sekunder visas tillgängliga nätverk på 
skärmen och deras respektive signalstyrka.

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna. Välj 
nätverk med knappen lampa.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord 
vid begäran.

• Använd pilknapparna för att välja bokstav eller 
symbol (Stor bokstav, liten bokstav, nummer 
eller symbol).

• Använd knapp 2 för att flytta muspekaren
 framåt.
• Använd knapp 1 för att gå bakåt.
• Använd knapp lampa för att bekräfta.

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch 
automatiskt.

När in.touch modulen är kopplad till ett WiFi 
nätverk syns en grön checksymbol i WiFi 
menyn, och nätverks ikonen ändras till grön i 
inställningsmenyn.

Notera: WiFi ikonens färg i inställningsmenyn 
motsvarar uppkopplingen med in.touch modulen.

Gul = inte uppkopplad 
Grön = uppkopplad till ett nätverk 
Gul med vänta ikon = försöker koppla mot ett 
nätverk 
Röd med vänta ikon = in.touch modulen ej 
kontaktbar (in.touch modulen mĺste ĺterställas 
innan nästa uppkopplingsförsök)

WIFI (version 7.00 och senare)

För att Wi-Fi-menyn ska visas i inställningsmenyn 
måste in-touch ha en programvara av version 
11.00 eller högre. Menyn tillåter anslutning av 
in.touch till Wi-Fi-nätverk eller ändring av nätverk.

Se in.touch techbook för mer information om 
andra in-touch-anslutningsmetoder.

Anslut in.touch till ett trådlöst nätverk med upp/ 
ned-knapparna för att välja Wi-Fi-anslutning 
i inställningsmenyn och knapp lampa för att 
bekräfta.

Wi-Fi (endast in.touch)




