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

Lägesknapp
Tryck flera gånger på lägesknappen för att hantera 
olika tillvalsinställningar som t.ex. ljudvolym. Om en 
funktion inte finns med i spainställningarna visas inte 
funktionens meny. Se följande avsnitt för information 
om möjliga tillval och dess funktioner. Skärmen 
återgår till spa-läget om ingen knapp trycks in under 
60 sekunder. Beroende på packinställningarna 
kan lägesknappen också användas för att ändra 
skärmriktning när en funktion inte används.

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

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

Meddelanden
I meddelandefältet i skärmens övre högra del 
visas tillstånd för de olika funktionerna som finns 
installerade i spabadet.

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.

Vattentemperatur
Temperaturen längst ner på skärmen avser aktuell 
vattentemperatur. 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

Lathund
Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.

in.k800
intuitiv färgknappsats

Med den ljusa fullfärgsskärmen ger in.k800 en intuitiv användarupplevelse  
och skärmens höga upplösning tar bubbelbadets användargränssnitt till 
nya nivåer. Med hjälp av ett ordentligt minne och en kraftig processor har 
vi skapat precis det sömlösa grafiska gränssnittet som alla spaanvändare 
har väntat på.

* Funktioner för knapparna 1 - 5 beror på 
systemets lågnivåinställningar.

Inställningar

Knapp 2

Knapp 3

Knapp 1

Läge 
(tillval)

Up 

Knapp 4

Knapp 5

Ner

Lägeslampor Lampa/ Knapp 6

 in.mix:
 • Indikerar att ett in.mix-system detekterats. 

 in.clear:
 • Ikonen är grön när in.clear genererar brom.
 • Ikonen är grå när in.clear inte genererar  
  brom.
 • Ett rött kors indikerar att in.clear är avstängt.

 in.touch:
 • Indikerar att in.touch-modulen detekterats  
  och är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 • Ett rött kors indikerar att in.touch-modulen  
  detekterats men inte är ansluten till ett Wi-Fi- 
  nätverk.

 in.stream 2:
 • Ikonen är grön när in.clear 2 är PÅ.
 • Ikonen är grå när in.clear 2 är AV.

 Knappsatssäkerhet:
 • Indikerar att knappsatsen är låst.
  Se avsnittet om knappsatsinställningar för mer  
  information om knappsatssäkerhet.

Se Techbook för mer information om in.mix, in.clear, 
in.touch och in.stream 2.
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in.mix

in.mix-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mix-
system 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.

in.clear

in.clear-200 (kopplad version)
Knappsatsen för in.k800 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 2 för 
att bekräfta.

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra 
värden för underhåll och boost och knapp 2 för 
att bekräfta.

* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas 
ett varningsmeddelande med alternativet att avbryta 
eller bekräfta ändringen.

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

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

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.

Ljud
Enheten in.k800 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.

Inställningsmenyn i in-stream 2 har en Bluetooth-
frånkopplingsfunktion och en ljudkontroll för 
fader, balans och subwoofer.

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

in.stream-funktioner
Denna meny är bara tillgänglig om in-stream valts 
under produktionen.

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

Om en enhet med Bluetooth-anslutning 
används måste den först anslutas för att kunna 
användas.

Funktionerna Spela upp/pausa och Byta spår 
gäller endast enheter med Bluetoothanslutning 
och fungerar inte när AUX valts som källa

 
Sätta på/stänga av apparaten 

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

Välja källa

Tryck på knappen Bluetooth för att välja 
Bluetooth-enhet.

Tryck på knappen Source för att välja enhet som 
är ansluten via aux-kabeln.

Om ingen källa är vald kommer in.stream välja 
den senast valda källan.

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.

in.tune-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om in.tune-
alternativet valdes under produktionen. Tryck på 
lägesknappen för att få åtkomst till in.tune.

Sätta på/stänga av apparaten 

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

Välja källa

Tryck på knappen Källa för att välja mellan cd, 
Aux-ingång och radio.

Om ingen källa är vald kommer in.tune välja den 
senast valda källan.

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.

Ljud

in.stream 2-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om in.stream 2  
detekteras vid start.

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

Om en enhet med Bluetooth-anslutning används 
måste den först anslutas för att kunna användas. 
 
Funktionerna Spela upp/pausa gäller endast 
Bluetooth- och USB- anslutningar. Funktionen 
Byta spår eller station fungerar med alla källor 
utom AUX.

Sätta på/stänga av apparaten  
Tryck på Power för att sätta på eller stänga av 
in.stream 2.

Välja källa
Växla mellan olika källor genom att trycka på 

knappen Source.

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. På FM kan dessa funktioner användas 
för att byta stationer.

Koppla ifrån 
Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer 
Inställningar för Fader, Balans och Subwoofer kan 
ändras i avsnittet Audio i inställningsmenyn om 
in.stream 2 stödjer detta.
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Inställningar
Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

• Vattenvård 
• Värmepump (om komponenten finns) 
• Ljud 
• in.clear-200 (kopplad version) 
• Underhåll 
• Datum och tid 
• Knappsatsinställningar 
• Wi-Fi (Gäller endast in.touch med programvaran  
 11.00 eller senare) 
• Blandat 
• Elinställningar 
• Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt i 
menyn. Tryck på den tända knappen (knapp 2) intill för 
att välja det önskade alternativet.

Tryck när som helst på inställningsknappen för att gå 
tillbaka till startskärmen eller knapp 1 för att gå tillbaka.

Vattenvård
I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och 
värme. Välj från alternativen Bortrest, Standard - 
Nybörjare, Energisparläge, Superenergisparläge 
och Helg. Använd knapp 2 för att välja inställning. 
En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energisparläget minskas inställningspunkten 
med 6,7°C (20°F*) vilket innebär att
värmesystemet inte kommer aktiveras så länge 
temperaturen inte sjunker till 6,7°C (20°F*) 
under spabadets inställda temperatur.

Filtreringsschemat som visas på skärmen gäller 
huvudfiltreringspunkten, vanligtvis pump 1. 
Om spabadet har en cirkulationspump som 
ställts in till att köra dygnet runt visar skärmen 
cirkulationstid istället för filtrering. Cirkulationer 
är förinställda för ett fast antal minuter och därför 
kommer varaktigheten ställas in som N/A  
(ej tillämpligt) på skärmen och endast starttiden 
kan ändras.

* Förinställt Standardvärde

Ändra scheman
Ändra vattenvårdsläget med den blå indikerade 
knappen till höger (knapp 5) för att öppna 
Vattenvårdsmenyn.

Lägg till nya scheman genom att skrolla ned till 
Lägg till och välj med knapp 2. Radera scheman 
med knapp 4.

Ändra scheman genom att välja ett schema och 
justera det med pilknapparna. Använd knapp 2 för 
att bläddra mellan olika värden.

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 1 
när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat 
vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

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 2 för att bekräfta.

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

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna.  
Välj nätverk med knappen 2.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord 
vid begäran.

• Använd pilknapparna för att välja bokstäver.

• Använd knapp 6 för att flytta muspekaren 
framåt.

• Använd knapp 4 för att välja teckentyp (stora 
och små bokstäver, nummer och symboler).

• Använd knapp 3 för att gå bakåt.

• Använd knapp 2 för att bekräfta.

Wi-Fi

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch 
automatiskt.

När in.touch-modulen är ansluten till ett Wi-Fi-
nätverk visas en grön bock i Wi-Fi-menyn och 
nätverkets namn visas i inställningsmenyn.

Vattenvårdslägen

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

Standard - Nybörjare:

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

Energisparlägen:

Spabadet kommer att vara i 
ekonomiläget under de timmar på 
dagen då det är hög belastning 
på elnätet men återgå till normalt 
läge under kvällstid och helger.

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.

Standardinställningar:
När standardläget väljs blir användaren 
ombedd att bekräfta valet. I sådana fall 
återställs alla vatten-vårdsscheman till 
standardläget.

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

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.

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.

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.

Datum och tid
Här ställer man in tidsformat, år, datum och tid. 
Ändra inställningarna med pilarna och välj med 
knapp 2.

Ändra inställningarna med pilknapparna och 
knapp 2 för att växla mellan inställningarna.  
Tryck på knapp 1 för att återvända till 
huvudmenyn.

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

Ändra inställningarna med pilknapparna. Välj 
med knapp 2 och använd pilknapparna igen för 
att ändra inställningarna.

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

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.

* Fr.o.m. v23.00, om en in.mix är installerad, kan 
ljusfärgen synkroniseras med en in.mix-zon.

När återställning av påminnelser väljs blir 
användaren ombedd att bekräfta valet. Därmed 
återställs alla påminnelser om underhåll till 
standardinställningarna.

Inställningar

Standby
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 på knappen Bekräfta för att lämna standby-
läget och starta om spaet.

Underhåll
På inställningssidan ges åtkomst till 
underhållsmenyn med följande alternativ:

• Påminnelser om underhåll 
• Standby

Välj med upp- och nedpilarna och knapp 2 för att 
bekräfta.

Påminnelser om underhåll
Knappsatsen till in.k800 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.

Återställ en åtgärd med knappen 2 och bekräfta 
vid begäran. Efter bekräftelsen återställs åtgärden.

När återställning av påminnelser väljs blir 
användaren ombedd att bekräfta valet. Därmed 
återställs alla påminnelser om underhåll till 
standardinställningarna.

Inställningar

Blandat
I det här avsnittet ändrar man inställningar för 
Varmt väder* och info-meddelanden.

Packfiltreringens övertemperaturfunktion 
kan kringgås. När varmväderfunktionen är 
AV avaktiveras filtreringens övertemperatur. 
Detta låter spaet fortsätta filtrera trots den höga 
vattentemperaturen.

Huvudskärmens meddelandefält kan ställas in. 
Inställt till Visa visas alla meddelanden och inställt 
till Dölj döljs vissa meddelanden för att förenkla 
meddelandefältet.

* Beror på inställningarna i elektronikboxen

Om
Avsnittet innehåller information om in.k800:s 
programvarunummer och systemets olika 
delnummer.
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Inställningar
Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

• Vattenvård 
• Värmepump (om komponenten finns) 
• Ljud 
• in.clear-200 (kopplad version) 
• Underhåll 
• Datum och tid 
• Knappsatsinställningar 
• Wi-Fi (Gäller endast in.touch med programvaran  
 11.00 eller senare) 
• Blandat 
• Elinställningar 
• Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt i 
menyn. Tryck på den tända knappen (knapp 2) intill för 
att välja det önskade alternativet.

Tryck när som helst på inställningsknappen för att gå 
tillbaka till startskärmen eller knapp 1 för att gå tillbaka.

Vattenvård
I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och 
värme. Välj från alternativen Bortrest, Standard - 
Nybörjare, Energisparläge, Superenergisparläge 
och Helg. Använd knapp 2 för att välja inställning. 
En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energisparläget minskas inställningspunkten 
med 6,7°C (20°F*) vilket innebär att
värmesystemet inte kommer aktiveras så länge 
temperaturen inte sjunker till 6,7°C (20°F*) 
under spabadets inställda temperatur.

Filtreringsschemat som visas på skärmen gäller 
huvudfiltreringspunkten, vanligtvis pump 1. 
Om spabadet har en cirkulationspump som 
ställts in till att köra dygnet runt visar skärmen 
cirkulationstid istället för filtrering. Cirkulationer 
är förinställda för ett fast antal minuter och därför 
kommer varaktigheten ställas in som N/A  
(ej tillämpligt) på skärmen och endast starttiden 
kan ändras.

* Förinställt Standardvärde

Ändra scheman
Ändra vattenvårdsläget med den blå indikerade 
knappen till höger (knapp 5) för att öppna 
Vattenvårdsmenyn.

Lägg till nya scheman genom att skrolla ned till 
Lägg till och välj med knapp 2. Radera scheman 
med knapp 4.

Ändra scheman genom att välja ett schema och 
justera det med pilknapparna. Använd knapp 2 för 
att bläddra mellan olika värden.

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 1 
när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat 
vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

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 2 för att bekräfta.

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

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna.  
Välj nätverk med knappen 2.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord 
vid begäran.

• Använd pilknapparna för att välja bokstäver.

• Använd knapp 6 för att flytta muspekaren 
framåt.

• Använd knapp 4 för att välja teckentyp (stora 
och små bokstäver, nummer och symboler).

• Använd knapp 3 för att gå bakåt.

• Använd knapp 2 för att bekräfta.

Wi-Fi

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch 
automatiskt.

När in.touch-modulen är ansluten till ett Wi-Fi-
nätverk visas en grön bock i Wi-Fi-menyn och 
nätverkets namn visas i inställningsmenyn.

Vattenvårdslägen

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

Standard - Nybörjare:

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

Energisparlägen:

Spabadet kommer att vara i 
ekonomiläget under de timmar på 
dagen då det är hög belastning 
på elnätet men återgå till normalt 
läge under kvällstid och helger.

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.

Standardinställningar:
När standardläget väljs blir användaren 
ombedd att bekräfta valet. I sådana fall 
återställs alla vatten-vårdsscheman till 
standardläget.

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

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.

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.

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.

Datum och tid
Här ställer man in tidsformat, år, datum och tid. 
Ändra inställningarna med pilarna och välj med 
knapp 2.

Ändra inställningarna med pilknapparna och 
knapp 2 för att växla mellan inställningarna.  
Tryck på knapp 1 för att återvända till 
huvudmenyn.

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

Ändra inställningarna med pilknapparna. Välj 
med knapp 2 och använd pilknapparna igen för 
att ändra inställningarna.

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

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.

* Fr.o.m. v23.00, om en in.mix är installerad, kan 
ljusfärgen synkroniseras med en in.mix-zon.

När återställning av påminnelser väljs blir 
användaren ombedd att bekräfta valet. Därmed 
återställs alla påminnelser om underhåll till 
standardinställningarna.

Inställningar

Standby
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 på knappen Bekräfta för att lämna standby-
läget och starta om spaet.

Underhåll
På inställningssidan ges åtkomst till 
underhållsmenyn med följande alternativ:

• Påminnelser om underhåll 
• Standby

Välj med upp- och nedpilarna och knapp 2 för att 
bekräfta.

Påminnelser om underhåll
Knappsatsen till in.k800 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.

Återställ en åtgärd med knappen 2 och bekräfta 
vid begäran. Efter bekräftelsen återställs åtgärden.

När återställning av påminnelser väljs blir 
användaren ombedd att bekräfta valet. Därmed 
återställs alla påminnelser om underhåll till 
standardinställningarna.

Inställningar

Blandat
I det här avsnittet ändrar man inställningar för 
Varmt väder* och info-meddelanden.

Packfiltreringens övertemperaturfunktion 
kan kringgås. När varmväderfunktionen är 
AV avaktiveras filtreringens övertemperatur. 
Detta låter spaet fortsätta filtrera trots den höga 
vattentemperaturen.

Huvudskärmens meddelandefält kan ställas in. 
Inställt till Visa visas alla meddelanden och inställt 
till Dölj döljs vissa meddelanden för att förenkla 
meddelandefältet.

* Beror på inställningarna i elektronikboxen

Om
Avsnittet innehåller information om in.k800:s 
programvarunummer och systemets olika 
delnummer.



Inställningar

Inställningar
Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

• Vattenvård 
• Värmepump (om komponenten finns) 
• Ljud 
• in.clear-200 (kopplad version) 
• Underhåll 
• Datum och tid 
• Knappsatsinställningar 
• Wi-Fi (Gäller endast in.touch med programvaran  
 11.00 eller senare) 
• Blandat 
• Elinställningar 
• Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt i 
menyn. Tryck på den tända knappen (knapp 2) intill för 
att välja det önskade alternativet.

Tryck när som helst på inställningsknappen för att gå 
tillbaka till startskärmen eller knapp 1 för att gå tillbaka.

Vattenvård
I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och 
värme. Välj från alternativen Bortrest, Standard - 
Nybörjare, Energisparläge, Superenergisparläge 
och Helg. Använd knapp 2 för att välja inställning. 
En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energisparläget minskas inställningspunkten 
med 6,7°C (20°F*) vilket innebär att
värmesystemet inte kommer aktiveras så länge 
temperaturen inte sjunker till 6,7°C (20°F*) 
under spabadets inställda temperatur.

Filtreringsschemat som visas på skärmen gäller 
huvudfiltreringspunkten, vanligtvis pump 1. 
Om spabadet har en cirkulationspump som 
ställts in till att köra dygnet runt visar skärmen 
cirkulationstid istället för filtrering. Cirkulationer 
är förinställda för ett fast antal minuter och därför 
kommer varaktigheten ställas in som N/A  
(ej tillämpligt) på skärmen och endast starttiden 
kan ändras.

* Förinställt Standardvärde

Ändra scheman
Ändra vattenvårdsläget med den blå indikerade 
knappen till höger (knapp 5) för att öppna 
Vattenvårdsmenyn.

Lägg till nya scheman genom att skrolla ned till 
Lägg till och välj med knapp 2. Radera scheman 
med knapp 4.

Ändra scheman genom att välja ett schema och 
justera det med pilknapparna. Använd knapp 2 för 
att bläddra mellan olika värden.

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 1 
när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat 
vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

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 2 för att bekräfta.

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

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna.  
Välj nätverk med knappen 2.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord 
vid begäran.

• Använd pilknapparna för att välja bokstäver.

• Använd knapp 6 för att flytta muspekaren 
framåt.

• Använd knapp 4 för att välja teckentyp (stora 
och små bokstäver, nummer och symboler).

• Använd knapp 3 för att gå bakåt.

• Använd knapp 2 för att bekräfta.

Wi-Fi

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch 
automatiskt.

När in.touch-modulen är ansluten till ett Wi-Fi-
nätverk visas en grön bock i Wi-Fi-menyn och 
nätverkets namn visas i inställningsmenyn.

Vattenvårdslägen

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

Standard - Nybörjare:

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

Energisparlägen:

Spabadet kommer att vara i 
ekonomiläget under de timmar på 
dagen då det är hög belastning 
på elnätet men återgå till normalt 
läge under kvällstid och helger.

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.

Standardinställningar:
När standardläget väljs blir användaren 
ombedd att bekräfta valet. I sådana fall 
återställs alla vatten-vårdsscheman till 
standardläget.

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

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.

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.

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.

Datum och tid
Här ställer man in tidsformat, år, datum och tid. 
Ändra inställningarna med pilarna och välj med 
knapp 2.

Ändra inställningarna med pilknapparna och 
knapp 2 för att växla mellan inställningarna.  
Tryck på knapp 1 för att återvända till 
huvudmenyn.

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

Ändra inställningarna med pilknapparna. Välj 
med knapp 2 och använd pilknapparna igen för 
att ändra inställningarna.

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

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.

* Fr.o.m. v23.00, om en in.mix är installerad, kan 
ljusfärgen synkroniseras med en in.mix-zon.

När återställning av påminnelser väljs blir 
användaren ombedd att bekräfta valet. Därmed 
återställs alla påminnelser om underhåll till 
standardinställningarna.

Inställningar

Standby
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 på knappen Bekräfta för att lämna standby-
läget och starta om spaet.

Underhåll
På inställningssidan ges åtkomst till 
underhållsmenyn med följande alternativ:

• Påminnelser om underhåll 
• Standby

Välj med upp- och nedpilarna och knapp 2 för att 
bekräfta.

Påminnelser om underhåll
Knappsatsen till in.k800 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.

Återställ en åtgärd med knappen 2 och bekräfta 
vid begäran. Efter bekräftelsen återställs åtgärden.

När återställning av påminnelser väljs blir 
användaren ombedd att bekräfta valet. Därmed 
återställs alla påminnelser om underhåll till 
standardinställningarna.

Inställningar

Blandat
I det här avsnittet ändrar man inställningar för 
Varmt väder* och info-meddelanden.

Packfiltreringens övertemperaturfunktion 
kan kringgås. När varmväderfunktionen är 
AV avaktiveras filtreringens övertemperatur. 
Detta låter spaet fortsätta filtrera trots den höga 
vattentemperaturen.

Huvudskärmens meddelandefält kan ställas in. 
Inställt till Visa visas alla meddelanden och inställt 
till Dölj döljs vissa meddelanden för att förenkla 
meddelandefältet.

* Beror på inställningarna i elektronikboxen

Om
Avsnittet innehåller information om in.k800:s 
programvarunummer och systemets olika 
delnummer.



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

Lägesknapp
Tryck flera gånger på lägesknappen för att hantera 
olika tillvalsinställningar som t.ex. ljudvolym. Om en 
funktion inte finns med i spainställningarna visas inte 
funktionens meny. Se följande avsnitt för information 
om möjliga tillval och dess funktioner. Skärmen 
återgår till spa-läget om ingen knapp trycks in under 
60 sekunder. Beroende på packinställningarna 
kan lägesknappen också användas för att ändra 
skärmriktning när en funktion inte används.

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

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

Meddelanden
I meddelandefältet i skärmens övre högra del 
visas tillstånd för de olika funktionerna som finns 
installerade i spabadet.

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.

Vattentemperatur
Temperaturen längst ner på skärmen avser aktuell 
vattentemperatur. 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

Lathund
Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.

in.k800
intuitiv färgknappsats

Med den ljusa fullfärgsskärmen ger in.k800 en intuitiv användarupplevelse  
och skärmens höga upplösning tar bubbelbadets användargränssnitt till 
nya nivåer. Med hjälp av ett ordentligt minne och en kraftig processor har 
vi skapat precis det sömlösa grafiska gränssnittet som alla spaanvändare 
har väntat på.

* Funktioner för knapparna 1 - 5 beror på 
systemets lågnivåinställningar.

Inställningar

Knapp 2

Knapp 3

Knapp 1

Läge 
(tillval)

Up 

Knapp 4

Knapp 5

Ner

Lägeslampor Lampa/ Knapp 6

 in.mix:
 • Indikerar att ett in.mix-system detekterats. 

 in.clear:
 • Ikonen är grön när in.clear genererar brom.
 • Ikonen är grå när in.clear inte genererar  
  brom.
 • Ett rött kors indikerar att in.clear är avstängt.

 in.touch:
 • Indikerar att in.touch-modulen detekterats  
  och är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 • Ett rött kors indikerar att in.touch-modulen  
  detekterats men inte är ansluten till ett Wi-Fi- 
  nätverk.

 in.stream 2:
 • Ikonen är grön när in.clear 2 är PÅ.
 • Ikonen är grå när in.clear 2 är AV.

 Knappsatssäkerhet:
 • Indikerar att knappsatsen är låst.
  Se avsnittet om knappsatsinställningar för mer  
  information om knappsatssäkerhet.

Se Techbook för mer information om in.mix, in.clear, 
in.touch och in.stream 2.
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in.mix

in.mix-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mix-
system 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.

in.clear

in.clear-200 (kopplad version)
Knappsatsen för in.k800 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 2 för 
att bekräfta.

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra 
värden för underhåll och boost och knapp 2 för 
att bekräfta.

* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas 
ett varningsmeddelande med alternativet att avbryta 
eller bekräfta ändringen.

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

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

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.

Ljud
Enheten in.k800 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.

Inställningsmenyn i in-stream 2 har en Bluetooth-
frånkopplingsfunktion och en ljudkontroll för 
fader, balans och subwoofer.

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

in.stream-funktioner
Denna meny är bara tillgänglig om in-stream valts 
under produktionen.

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

Om en enhet med Bluetooth-anslutning 
används måste den först anslutas för att kunna 
användas.

Funktionerna Spela upp/pausa och Byta spår 
gäller endast enheter med Bluetoothanslutning 
och fungerar inte när AUX valts som källa

 
Sätta på/stänga av apparaten 

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

Välja källa

Tryck på knappen Bluetooth för att välja 
Bluetooth-enhet.

Tryck på knappen Source för att välja enhet som 
är ansluten via aux-kabeln.

Om ingen källa är vald kommer in.stream välja 
den senast valda källan.

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.

in.tune-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om in.tune-
alternativet valdes under produktionen. Tryck på 
lägesknappen för att få åtkomst till in.tune.

Sätta på/stänga av apparaten 

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

Välja källa

Tryck på knappen Källa för att välja mellan cd, 
Aux-ingång och radio.

Om ingen källa är vald kommer in.tune välja den 
senast valda källan.

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.

Ljud

in.stream 2-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om in.stream 2  
detekteras vid start.

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

Om en enhet med Bluetooth-anslutning används 
måste den först anslutas för att kunna användas. 
 
Funktionerna Spela upp/pausa gäller endast 
Bluetooth- och USB- anslutningar. Funktionen 
Byta spår eller station fungerar med alla källor 
utom AUX.

Sätta på/stänga av apparaten  
Tryck på Power för att sätta på eller stänga av 
in.stream 2.

Välja källa
Växla mellan olika källor genom att trycka på 

knappen Source.

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. På FM kan dessa funktioner användas 
för att byta stationer.

Koppla ifrån 
Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer 
Inställningar för Fader, Balans och Subwoofer kan 
ändras i avsnittet Audio i inställningsmenyn om 
in.stream 2 stödjer detta.



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

Lägesknapp
Tryck flera gånger på lägesknappen för att hantera 
olika tillvalsinställningar som t.ex. ljudvolym. Om en 
funktion inte finns med i spainställningarna visas inte 
funktionens meny. Se följande avsnitt för information 
om möjliga tillval och dess funktioner. Skärmen 
återgår till spa-läget om ingen knapp trycks in under 
60 sekunder. Beroende på packinställningarna 
kan lägesknappen också användas för att ändra 
skärmriktning när en funktion inte används.

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

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

Meddelanden
I meddelandefältet i skärmens övre högra del 
visas tillstånd för de olika funktionerna som finns 
installerade i spabadet.

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.

Vattentemperatur
Temperaturen längst ner på skärmen avser aktuell 
vattentemperatur. 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

Lathund
Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.

in.k800
intuitiv färgknappsats

Med den ljusa fullfärgsskärmen ger in.k800 en intuitiv användarupplevelse  
och skärmens höga upplösning tar bubbelbadets användargränssnitt till 
nya nivåer. Med hjälp av ett ordentligt minne och en kraftig processor har 
vi skapat precis det sömlösa grafiska gränssnittet som alla spaanvändare 
har väntat på.

* Funktioner för knapparna 1 - 5 beror på 
systemets lågnivåinställningar.

Inställningar

Knapp 2

Knapp 3

Knapp 1

Läge 
(tillval)

Up 

Knapp 4

Knapp 5

Ner

Lägeslampor Lampa/ Knapp 6

 in.mix:
 • Indikerar att ett in.mix-system detekterats. 

 in.clear:
 • Ikonen är grön när in.clear genererar brom.
 • Ikonen är grå när in.clear inte genererar  
  brom.
 • Ett rött kors indikerar att in.clear är avstängt.

 in.touch:
 • Indikerar att in.touch-modulen detekterats  
  och är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 • Ett rött kors indikerar att in.touch-modulen  
  detekterats men inte är ansluten till ett Wi-Fi- 
  nätverk.

 in.stream 2:
 • Ikonen är grön när in.clear 2 är PÅ.
 • Ikonen är grå när in.clear 2 är AV.

 Knappsatssäkerhet:
 • Indikerar att knappsatsen är låst.
  Se avsnittet om knappsatsinställningar för mer  
  information om knappsatssäkerhet.

Se Techbook för mer information om in.mix, in.clear, 
in.touch och in.stream 2.
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in.mix

in.mix-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mix-
system 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.

in.clear

in.clear-200 (kopplad version)
Knappsatsen för in.k800 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 2 för 
att bekräfta.

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra 
värden för underhåll och boost och knapp 2 för 
att bekräfta.

* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas 
ett varningsmeddelande med alternativet att avbryta 
eller bekräfta ändringen.

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

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

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.

Ljud
Enheten in.k800 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.

Inställningsmenyn i in-stream 2 har en Bluetooth-
frånkopplingsfunktion och en ljudkontroll för 
fader, balans och subwoofer.

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

in.stream-funktioner
Denna meny är bara tillgänglig om in-stream valts 
under produktionen.

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

Om en enhet med Bluetooth-anslutning 
används måste den först anslutas för att kunna 
användas.

Funktionerna Spela upp/pausa och Byta spår 
gäller endast enheter med Bluetoothanslutning 
och fungerar inte när AUX valts som källa

 
Sätta på/stänga av apparaten 

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

Välja källa

Tryck på knappen Bluetooth för att välja 
Bluetooth-enhet.

Tryck på knappen Source för att välja enhet som 
är ansluten via aux-kabeln.

Om ingen källa är vald kommer in.stream välja 
den senast valda källan.

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.

in.tune-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om in.tune-
alternativet valdes under produktionen. Tryck på 
lägesknappen för att få åtkomst till in.tune.

Sätta på/stänga av apparaten 

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

Välja källa

Tryck på knappen Källa för att välja mellan cd, 
Aux-ingång och radio.

Om ingen källa är vald kommer in.tune välja den 
senast valda källan.

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.

Ljud

in.stream 2-funktioner
Denna meny är endast tillgänglig om in.stream 2  
detekteras vid start.

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

Om en enhet med Bluetooth-anslutning används 
måste den först anslutas för att kunna användas. 
 
Funktionerna Spela upp/pausa gäller endast 
Bluetooth- och USB- anslutningar. Funktionen 
Byta spår eller station fungerar med alla källor 
utom AUX.

Sätta på/stänga av apparaten  
Tryck på Power för att sätta på eller stänga av 
in.stream 2.

Välja källa
Växla mellan olika källor genom att trycka på 

knappen Source.

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. På FM kan dessa funktioner användas 
för att byta stationer.

Koppla ifrån 
Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i 
inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer 
Inställningar för Fader, Balans och Subwoofer kan 
ändras i avsnittet Audio i inställningsmenyn om 
in.stream 2 stödjer detta.




