Kontrollera i Din manual för fullständig information om funktionerna i Ditt spasystem.

In.k500
Intuitiv knappsats med färg
In.k500 är byggd med samma älskvärda
egenskaper som finns hos in.k800, men i en
mindre anordning. Den är diskret och vacker, och
sparar plats utan att förlora funktion.

1 Knappinställningar
Ett tryck ger till tillgång till en meny där Du kan
hantera inställningarna för Ditt spabad. Se avsnittet
Inställningar för detaljer om inställningsmenyn.

2 Lägesknappen
Successiva pressar på lägesknap
tillgång att styra olika tillbehör s
utrustat med, exempelvis ljud. O
tillbehör inte finns i din spa-kon
dess meny inte visas. Se följande
information om eventuella tillbe
funktionsbeskrivning. Skärmen å
ingen knapp trycks in under 60 s

3 Starta eller stoppa funktioner
Tryck på tillhörande knapp för att starta en funktion. En ikon kommer att synas på
skärmen när ett tillbehör/funktion är igång och den kommer att försvinna när funktionen
slås av. Ikonerna på skärmen kommer att återspegla hastigheten eller tillståndet för de
funktioner som är igång. När ett tillbehör har mer än två tillstånd, tryck på knappen tills
den når det önskade tillståndet.
Obs: Det finns en kartläggning över särskilda knapper som kan användas när
spakonfigurationen har 4 tillbehör* (3 pumpar och en fläkt eller 4 pumpar och ingen
fläkt). I endast detta fall är knappar och ikoner uppdelade i 2 uppsättningar med tillbehör.
Knapp #1 startar eller stoppar pump #1 och pump #2. Knapp #2 startar och stoppar pump
#3 och Pump #4 eller fläkt. Motsvarande ikoner kommer att synas på skärmen när en
eller flera av funktionerna är på
4 Ström
Tryck på valfri knapp för att sätta igång knappsatsen. Om knappsatsen är inaktiv i 30
minuter, stängs den av.
5 Huvudskärmen
Huvudskärmen ger dig tillgång till dina tillbehör/funktioner och vattentemperatur. Längst
ner på skärmen syns eventuella fel- eller underhållsmeddelanden.
6 Vattentemperatur
Den temperatur som visas längst upp på
skärmen är den aktuella vattentemperaturen.
Använd knapparna ”upp” och ”ned” för att
ställa in önskad vattentemperatur. Den inställda
temperaturen kommer att visas i blått längst
ner. 3 sekunder efter att temperaturen slutat
ändras, kommer knappsatsen återgå till normal
visning av meddelanden.

Inställningar
Från hemskärmen kan du
komma åt inställningar, där du
hittar:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Vattenunderhåll
Ljud (om det finns
installerat)
In.clear-200 länkad
version (version 13.00
och senare)
Standby (endast version
6.00)
Underhåll (version 7.00
och senare)
Datum och tid
Wi-Fi (version 7.00 och
senare. Endast tillgänglig
på in.touch med
programvaran 11.00 och
senare.)
Konfiguration*
Återställ*
Om

Använd piltangenterna för att
navigera uppåt eller nedåt bland
alternativen. För att välja ett
alternativ, tryck på alt-knappen
brevid (ljusknappen).
Du kan när som helst trycka på
inställningsknappen för att
återgå till hemskärmen.
*Endast reserverade alternativ för
kvalificerade elektriker.

Vattenunderhåll
Avsnittet om vattenunderhåll
hjälper Dig att ställa in Din
ideala filtrering samt
värmeinställningar. Välj ett läge
beroende på Dina behov.
Använd ljusknappen för att
välja inställning. En bock
kommer att visas på det valda
objektet som bekräftelse.
I ekonomiläget kommer den
inställda temperaturen att sjunka
med 6 °C*, vilket innebär att
värmesystemet inte kommer att
vara aktivt om inte
vattentemperaturen sjunker mer
än 6 °C under den inställda
temperaturen.
*Standardförpackningsvärdet.

Lägen för vattenunderhåll
Away/Borta: I detta läge är spabadet alltid inställt på
ekonomiläget. Den inställda temperaturen kommer att sjunka
med 6°C*.
Beginner/Nybörjare: Spabadet går aldrig in i ekonomiläget
och kommer att filtrera i enlighet med spabadets
konfiguration på låg nivå.
Energy Savings/Energisparläge: Spabadet kommer att vara
i ekonomiläget under användningstimmarna på dagen, men
återgå till normalt läge på kvällen.
Super Energy/Superenergi: Spabadet är alltid i
ekonomiläget under användningstimmarna på dagen, varje
dag i veckan.*
Weekender/Helganvändning: Spabadet kommer att vara i
ekonomiläget från måndag till fredag, och kommer sedan att
köras i normalt läge under helgen.
*Filtreringen kommer att reduceras när ekonomiläget är aktivt.

Modifiera scheman

Ljud

Använd pilarna för att scrolla
genom avsnittet om
vattenunderhåll. För att se
och/eller ändra en kategori i
vattenunderhåll, använd altknappen till höger (knapp 1)
och öppna den valda
vattenunderhållsmenyn.

In.k500 kan användas med
ljudsystemen in.tune, in.stream
eller in.stream2. Ljudavsnittet i
inställningsmenyn på ett
in.stream system ger dig
möjlighet att koppla eller ta
bort parkoppling till Din
Bluetooth-enhet.

Använd piltangenterna för att
välja ett schema Du vill ändra
(val av ekonomi- och
filtreringsschema). Använd
ljusknappen för att flytta
mellan parametrar.

Med version 7.00 eller senare
är det också möjligt att välja en
källa till ljudet genom att
antingen ansluta en AUX-kabel
eller ansluta trådlöst genom
Bluetooth-systemet.

Du har flera olika möjligheter
för schemat (mån-fre, helger,
varje dag, eller enstaka dagar).
Det inställda schemat kommer
att upprepas varje vecka. Tid
och varaktighet ställs in i steg
om 30 minuter. När Du har
ställt in schemat, använd
Knapp 1 för att återgå.
Försäkra dig om att du har valt
det önskade alternativet av
vattenunderhåll i huvudmenyn
för vattenunderhåll.

In.stream2 inställningen ger
dig möjlighet att både välja
källa, alternativet att koppla av
och på Bluetooth samt ett
alternativ att kontrollera
borttoning, ljudbalans och
subwoofer (en komponent som
återger låga basfrekvenser).

Om Ditt spa har en
cirkulationspump inställd på
att köra 24 timmar kommer
skärmen att visa inställningar
för rengöring istället för
filtrering. Rengöringen är
förprogrammerad för ett fast
antal minuter. Därför kommer
varaktigheten på inställningen
visas som N/A på skärmen,
och endast starttiden kan
ändras.

För mer information om
ljudfunktionerna, se
driftavsnitten om in.tune,
in.stream eller in.stream2.
Ljudalternativet visas endast i
tangentbordsmenyer som sätts
upp för en in.stream
anslutning. In.stream2systemet identifieras
automatiskt vid uppstart.

Underhåll (Version 7.00 och
senare)

Från sidan Inställningar får Du
tillgång till menyn Underhåll,
som ger Dig tillgång till
följande alternativ:
•
•

Påminnelse om
underhåll
Standby/viloläge

Använd piltangenterna Upp
och Ned för att navigera Dig
till ett val. Använd
Ljusknappen för att bekräfta
valet.

Påminnelser för underhåll
(Version 7.00 och senare)

In.k500 kommer att påminna
Dig när det är nödvändigt att
underhålla Ditt spabad,
exempelvis vid behov av
sklöjning eller rensning av
filtret.
Varje uppgift har sin egen
varaktighet, baserat på normal
användning av spabadet.
Menyn om påminnelser av
underhåll ger dig även
möjlighet att kontrollera hur
långt det är kvar tills en
underhållning av badet
behövs. Det finns även
möjlighet att återställa tiden
efter ett underhåll slutförts.
Använd piltangenterna Upp
och Ned för att navigera Dig
genom alternativen.

När en uppgift ska återställas
navigerar Du till den, och
väljer den genom att trycka på
Ljusknappen och bekräfta den
sedan när du uppmanas göra
det. När uppgiften är
bekräftad, kommer den att
återställas.

Standby/Viloläge

Datum och tid

I Viloläget har Du möjlighet
att ge Ditt spabad service.

Här kan Du ändra tidsformatet,
ändra år, datum och tid. Använd
piltangenterna för att välja den
inställning Du vill ändra och
välja den genom att trycka på
Ljusknappen. Använd
piltangenterna för att ändra
parametrarna och Ljusknappen
för att flytta mellan
parametrarna.

Pumparna kommer att vara
avstängda i 30 minuter.
Därefter kommer de att startas
automatiskt.
När viloläget har aktiverats
kommer ett meddelande upp
på skärmen som bekräftar att
pumparna har stoppats. Den
normala Spa-skärmen
kommer att återigen synas vid
slutet av underhållsläget.
Tryck på Ljusknappen för att
avsluta viloläge och återigen
starta upp spabadet.
Observera! I enbart version
6.00 är viloläget tillgängligt
direkt från
inställningsmenyn.

Knapp1 tar dig tillbaka till
huvudinställningsmenyn.
Observera! I version 6.00 och
tidigare kan enbart
veckodagen ändras och inte
året eller datumet.

Knappsatsinställningar
I detta avsnitt kan Du ändra
temperaturenheten och språk.
Använd piltangenterna för att
navigera till önskad
inställning. Använd
Ljusknappen för att välja
inställningen och
piltangenterna för att ändra.
Från och med version 7.00 kan
Du även ändra skärmens
orientering. Om den ändras,
kommer kontextuella
alternativ och piltangenterna
att anpassa sig efter den valda
orienteringen. Läge- och
menyknapparna blir
oförändrade, såväl som
tillbehörsknapparna i
spamenyn.

Observera! In.k500 utrustad
med valbar kantljusfärg: Om
RGB bakgrundsbelysning
finns valbart i
spakonfigurationen kommer
ett alternativ att visas för att
möjliggöra valbarheten av
kantljusfärg.

Om
Detta avsnitt visar information
om in.k500’s
programvarunummer samt
revisionsnummer för de olika
komponenterna i systemet.

In.tune-användning

In.stream-användning

Tryck på Läge-knappen för att
få tillgång till in.tune.

Tryck på Läge-knappen för att
få tillgång till in.stream.

Spela eller pausa ljudet
Tryck på knappen Spela/pausa
för att starta eller pausa ljudet.

Spela eller pausa ljudet
Tryck på knappen Spela/pausa
för att starta eller pausa ljudet.

Justera volymen
Tryck på piltangenterna Upp
eller Ned för att antingen öka
eller sänka volymen.

Justera volymen
Tryck på piltangenterna Upp
eller Ned för att antingen öka
eller sänka volymen.

Att byta ljudspår
Använd knapparna Last track
(senaste låt) eller Next track
(nästa låt) för att byta spår på
en CD eller AUX-källa. Om
Du använder radioläget,
kommer knapparna Last track
och Next track att vara
förinställda av den aktuella
radiokanalen som lyssnas på.
För att byta radiokanal eller
ändra förinställda stationer, se
Din in.tune manual.

Att byta ljudspår
Använd knapparna Last track
(senaste låt) eller Next track
(nästa låt) för att byta spår.

Sätta igång eller stänga av
strömmen (Version 7.00 eller
senare)

Tryck och håll ned
Spela/pausa-knappen i 3
sekunder för att både sätta
igång och stänga av in.tune.

Ta bort parkoppling via
Bluetooth
Dessa alternativ finns att läsa
om i avsnittet Ljud i
inställningsmenyn.
Sätta igång eller stänga av
strömmen (Version 7.00 eller
senare)

Tryck och håll ned
Spela/pausa-knappen i 3
sekunder för att både sätta
igång och stänga av in.stream.

In.stream2-användning (Version
11.00 och senare)

Tryck på Läge-knappen för att få
tillgång till in.stream2.
Spela eller pausa ljudet
Tryck på knappen Spela/pausa
för att starta eller pausa ljudet.
Denna knapp är enbart tillgänglig
för USB och Bluetooth.
Spela eller pausa ljudet
Tryck på knappen Spela/pausa
för att starta eller pausa ljudet.
Justera volymen
Tryck på piltangenterna Upp
eller Ned för att antingen öka
eller sänka volymen.
Sätta igång eller stänga av
strömmen
Detta alternativ finns att läsa om
i avsnittet Ljud i
inställningsmenyn.
Att byta ljudspår
Använd Last track (senaste låt)
eller Next track (nästa låt) för att
byta antingen spår eller FMstationer. Detta finns inte
tillgängligt för en AUX-källa.
Koppla från
Detta alternativ finns att läsa om
i avsnittet Ljud i
inställningsmenyn.
Borttoning, ljudbalans och
subwoofer
Dessa alternativ finns att läsa om
i avsnittet Ljud i
inställningsmenyn.

In.clear-200 / länkad version
(Version 13.00 och senare)

Knappsatsen till in.k500 kan
användas tillsammans med
in.clear saneringssytem.
In.clear sektionen gör det
möjligt för Dig att konfigurera
underhållsinställningar samt
Boostnivån. För mer
information om inställningar
för underhåll och Boostnivå,
se in.clear-manualen.
Använd piltangenterna Upp
och Ned för att göra navigera
till Ditt val. Tryck sedan på
Ljusknappen för att bekräfta.
Använd piltangenterna Upp
och Ned för att ändra
underhålls- eller Boostvärdet.
Tryck sedan på Ljusknappen
för att bekräfta.*
* Om underhållsvärdet ändras med
mer än två kommer ett
varningsmeddelande visas och Du
får möjlighet att antingen avbryta
eller bekräfta valet.

Tryck på Läge-knappen för
att få tillgång till din in.clear
modul.
I den här menyn kan Du
aktivera eller inaktivera
in.clear-systemet, starta eller
stoppa en Boost, samt ange
diagnostikläge.
Sätta igång eller stänga av
systemet
Tryck på strömknappen för att
antingen stänga av eller sätta
igång systemet.
Kontrollera Boostnivån
Tryck på knappen Boost
aktivering/avaktivering för att
starta en Boost, och ytterligare
en gång för att avbryta.
För att justera Boostnivån,
använd piltangenterna Upp och
Ned.*
När Boostläget är aktivt visas
ett meddelande längst ned på
huvudskärmen under hela
Boostperioden.
*Se in.clear manualen för fler detaljer
om Boostnivåerna.

Diagnostikläget
Tryck på diagnostikknappen för
att starta ett test av
koncentrationsnivån av
BromiCharge. För att avsluta
diagnostikläget, tryck på
diagnostikknappen återigen.
Läget återgår automatiskt efter
15 minuter.
I diagnosläget anger
BromiCharge-mätaren den
ungefärliga nivån av
BromiChargehalten i
badvattnet. Tillsätt inte
BromiCharge om indikatorn är i
den gröna zonen.
När BromiCharge adderas i
vattnet, flyttas indikatorn
långsamt åt höger. När vatten
adderas, flyttas indikatorn åt
vänster. För att erhålla en god
nivå av BromiCharge; starta
pumparna och lägg till den
angivna mängden
BromiCharge** och låt ge
indikatorn 5 minuter att justera
sig innan Du beslutar fall mer
behövs.
För optimal prestanda; sikta på
att hålla indikatorn i mitten av
den gröna zonen.
** För mer information om justering
av BromiCharge nivån, se in.clear
manualen.

WIFI (Version 7.00 och senare)
För att WiFi-menyn ska finnas
tillgängli under inställningar,
behöver Din in.touch modul
vara utrustad med programvara
11.00 eller senare. Denna meny
gör det möjligt för Dig att
koppla upp Din in.touch till ett
nätverk. Du kan även ändra
nätverk.
För mer information om andra
anslutningsmetoder till in.touch,
läs i din in.touch techbook.
För att ansluta in.touch modulen
till ett trådlöst nätverk; använd
piltangenterna Upp och Ned för
att gå till alternativet WiFi i
inställningar. Tryck på
Ljusknappen när du markerat
WiFi för att gå in på
WiFimenyn.

Efter några sekunder kommer
de tillgängliga nätverken
synas, tillsammans med deras
signalstyrka.
Använd piltangenterna Upp
och Ned för att navigera
genom listan. Välj Ditt nätverk
genom att trycka på
Ljusknappen.
Om närverket är
lösenordsskyddat; skriv
lösenordet när det efterfrågas.
•

•
•
•

Använd piltangenterna
för att välja bokstäver
samt för att ändra typ
av tecken (versaler,
gemener, nummer,
symboler)
Använd Knapp2 för att
flytta markören framåt.
Använd Knapp1 för att
backa bakåt.
Använd Ljusknappen
för att bekräfta.

Om det inte behövs något
lösenord för att koppla upp sig
på nätverket, kommer in.touch
modulen koppla upp sig
automatiskt efter att nätverket
valts.

När in.touch modulen är
ansluten till ett WiFi-nätverk
kommer en bock i en grön
cirkel att visas på WiFi-menyn
och nätverkslogotypen kommer
att bli grön i
inställningsmenyn.
Observera! Färgen på
nätverkslogotypen i
inställningsmenyn motsvarar
anslutningsstatusen av Din
in.touch.
Gul = Inte ansluten
Grön = Ansluten till ett
nätverk
Gul med vänta-ikon =
Ansluter till ett nätverk
Röd med vänta-ikon =
In.touch kan inte detekteras
(Din in.touch måste återställas
innan nästa anslutningsförsök).

