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Gefeliciteerd met uw nieuwe product!  
Genieten van de kwaliteit van het leven en de kalme momenten spelen, buiten het werk en het gezin, een belangrijke rol in het 
leven van een 21e Eeuwse man. Een avond bad in de spa of alleen of in gezelschap, kan u de mogelijkheid geven om de tijd te 
verliezen en uw lichaam en ziel kunnen relaxeren.  Vanuit de wereld van de rationaliteit gaan we naar de wereld van de zintuigen, 
waar de rustgevende sfeer van het water u de perfecte omstandigheden voor ontspanning biedt. 

Onze ontwerpers maken gebruik van de Experiences (Ervaringen) van de oude Oosterse massagecultuur en de moderne bevin-
dingen van de westerse hydrotherapie om kuuroorden te creëren die de perfecte massage aanbieden. 

Ontwikkel een vredevolle ruimte voor relaxatie met jouw product in je huis en kom bij één van de weinigen die positieve impact 
op hun omgeving zoeken door middel van het oprichten van eeuwige harmonie. 

Duik in je spa en geniet van de het rustig vloeiende water!

INLEIDING

Aeware®, Gecko®, en hun respectieve logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Gecko Alliance Group.
in.yt ™, in.ye ™, in.yj ™, in.touch ™, in.stream 2 ™, DJS ™, in.k110 ™, in.k120 ™, in.k361 ™, in.k1001 ™, in.clear ™,
en hun respectieve logo's zijn handelsmerken van Gecko Alliance Group.
 
Alle overige product- en bedrijfsnamen die in deze publicatie worden genoemd zijn handelsnamen, handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
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VOOR UW VEILIGHEID, VOLG ALTIJD DE VOLGENDE 
VOORZORGEN. PRODUCTEN KUNNEN KAPOT GAAN, 
U KAN GEWOND GERAKEN OF FATALE VERWONDIN-
GEN OPLOPEN ALS U DE WAARSCHUWINGEN EN 
INSTRUCTIES NIET VOLGT. ONJUISTE INSTALLATIE 
EN BEDIENING ONTKRACHT UW GARANTIE.
  
Initiële veiligheidswaarschuwingen
De spa moet aangedreven worden door een aardlekschakelaar 
die de 30mA niet overschrijdt. 

De apparaten en onderdelen die actieve onderdelen bevatten 
- behalve diegene die aangedreven zijn vanuit een bescherm-
de extra lage voltage die de 12V niet overschrijden - moeten 
ontoegankelijk zijn voor de spa.

OVER HET VEILIG AFTAPPEN VAN 
MILIEUTECHNISCH WATER.
De spa moet aangedreven worden door een aardlekschakelaar 
die de 30mA niet overschrijdt. 

De apparaten en onderdelen die actieve onderdelen bevatten 
- behalve diegene die aangedreven zijn vanuit een bescherm-
de extra lage voltage die de 12V niet overschrijden - moeten 
ontoegankelijk zijn voor de spa.

Over het veilig aftappen van milieutechnisch water.

De temperatuur van het water in de spa mag de 40°C niet 
overschrijden. De temperatuur van het water wordt pas als vei-
lig beschouwd tussen 36 en 38°C. Lagere watertemperatuur is 
aangeraden voor jongere kinderen of wanneer de spa gebruikt 
wordt voor meer dan 10 minuten. 

De hitte van de spa kan hyperthermie veroorzaken.   

Symptomen: slaperigheid, zwaarmoedigheid

Kinderen onder de 14 jaar kunnen alleen onder het toezicht 
van volwassenen gebruik maken of het bedienen van de 
producten gemonteerd met Hydro massage systeem. 

Mensen met een hartziekte, lage of hoge bloeddruk, stoornis-
sen in de bloedsdoorloop, mensen met suikerziekte en over-
tollig gewicht zullen voor het gebruik van de spa dit moeten 
overleggen met hun huisarts.

De kans op een fatale oververhitting bij het gebruik van de spa 
is het grootste tijdens de consumptie van alcohol of drugs. 

Een persoon die medicatie neemt zou eerst een arts moeten 
raadplegen alvorens de spa te gebruiken, omdat sommige ge-
neesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl dit bij 
anderen ook een effect kan hebben op de hartslag, bloeddruk 
en bloedsomloop. 

Personen die lijden aan een besmettelijke ziekte mogen geen 
gebruik maken van de spa.

Omdat de hoge temperatuur van het water een risico kan vor-
men voor de foetus en misschien schade kan aanrichten aan 
de foetus, adviseren wij dat (mogelijk) zwangere vrouwen de 
spa niet gebruiken bij een hogere watertemperatuur dan 38°C. 
Natte oppervlaktes kunnen glad zijn  Waarschuw uw kind over 
dit gevaar bij het in en uitgaan van de spa.  Om verwondingen 
te voorkomen, ga voorzichtig in en uit de spa. 

Gebruik de spa niet als de zuiging beschadigd of zoek is. 

Plaats nooit een elektronisch apparaat binnen een 2-meter radius 
van de spa. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Elektrische 
apparaten die in het water vallen kunnen mogelijk de dood, elek-
trische schok of serieuze lichamelijke verwondingen veroorzaken.

Het is niet toegestaan om de panelen te verwijderen tijdens 
het gebruik van de spa. 

Waterbehandeling moet voorzichtig worden uitgevoerd. Onjuist 
chemisch behandeld * water kan huidirritatie veroorzaken. 

Als de spa niet wordt gebruikt, bedek de spa om ultraviolette 
straling te voorkomen die schade aan kan brengen aan het 
product. 

Laat uw kind niet toe om op de thermodeksel te klimmen 
wanneer de spa is gevuld met water 

Verwijder geen enkele verzegeling van de zuiging. Gebruik da 
spa niet als de verzegeling van de zuiging kapot is of zoek is. 

Hou je kleren en juwelen weg van de ronddraaiende motoren 
en bewegende onderdelen. 

Test de aardlekschakelaar vóór gebruik. 

Koppel de spa los van het stroomnet alvorens onderhoud uit 
te voeren aan de elektrische onderdelen. (Dit kan alleen uitge-
voerd worden door gekwalificeerde professionals. 

Het is ten strengste verboden om de spa te gebruiken in een 
niet volledig gemonteerde toestand (bijv. los zijpaneel)

Chemische behandeling van water kan alleen worden uitge-
voerd door personen onder de 18 jaar onder ouderlijk toezicht.

Onderhoud kan alleen worden uitgevoerd door getrainde 
professionals

De gebruiker zou de elektrische bedrading elke 3 maanden 
moeten nakijken. Het is nodig om om de 3 jaar een controle te 
laten uitvoeren door een professional.

Algemene zekeringen/stroomonderbrekers kunnen geacti-
veerd worden ter gevolge van stroomonderbreking

Installatie en bedrading van de spa, de vervanging van de 
voedingskabel en eventuele reparaties moeten worden uitge-
voerd door gekwalificeerde professionals. 

Het is nodig om te bouwen in een scheidingsinrichting op de 
elektrische installatie. 

Plug'n'play veiligheidswaarschuwingen

Na de voorgaande waarschuwingen, gelieve ook 
aandacht te besteden aan de hieronder genoemde 
waarschuwingen.
OPGELET! Het elektrische stopcontact moet zich ten minste 2,5 
meter van de spa bevinden, zodat zwemmers in een zittende 
positie deze niet kunnen bereiken vanuit het water.  De stekker 
kan alleen worden aangesloten op een stopcontact * uitgerust 
met 2.5mm-2 diameter kabels. 

OPGELET!  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. De connector 
met foutstroombeveiliging moet voor elk gebruik worden 
geïnspecteerd. 

OPGELET!  Plaats alleen de stekker van de aardlekschakelaar in 
een stopcontact die uitgerust is met een aardlekschakelaar. 

OPGELET!  Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet 
u ervoor zorgen dat de stroom van het stopcontact en de vaste 
bekabeling geschikt is voor de eigenschappen van de spa. 

De spa moet uitgerust zijn met een scheidingstransformator of 
gevoed via een aardlekschakelaar met een vrijval stroom die 
niet meer dan 30mA bedraagt.  

DIT PRODUCT IS UITGERUST MET EEN AARDLEK-
STROOMONDERBREKER (GFCI) IN DE CONNECTOR. 
DE AARDLEKSCHAKELAAR MOET UITGETEST WOR-
DEN VOORDAT U DEZE GEBRUIKT.  
Als het netsnoer beschadigd is, moet deze onmiddellijk wor-
den vervangen door de fabrikant of een professionele service 
om enig gevaar te minimaliseren. 

VEILIGHEIDS INSTRUCTIES  
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Om het risico van elektrische schokken te voorkomen is het 
niet aangeraden om geen verlengsnoeren te gebruiken om 
het product aan te sluiten op het stopcontact. 

Zorg ervoor dat het stopcontact goed is gevestigd. 

Delen van het apparaat kunnen niet boven de spa worden 
geplaatst tijdens het gebruik. 

Onderdelen die onder elektrische stroom staan - met uitzon-
dering van diegene die werken met spanning van ten hoogste 
12V - mogen niet toegankelijk zijn voor personen die in de spa 
zijn. De geaarde inrichting moet verbonden zijn naar een vaste 
aansluiting met vaste bedrading.  Elektrische onderdelen - met 
uitzondering van afstandsbedieningen - moeten worden 
geplaatst om niet te vallen in de spa.  

De elektrische installatie moet voldoen aan de lokale stan-
daardeisen. 

Om een elektrische schok te vermijden, gelieve de spa niet te 
gebruiken wanneer het regent. 

Water trekt kinderen aan.  Plaats en sluit altijd de klep over de 
spa na elk gebruik. 

Begraaf de kabels nooit in de grond. Plaats de kabels zodat 
grasmaaiers, trimmers, en soortgelijke apparaten deze niet 
kunnen bereiken

Duw niet Up (Omhoog) of Down (Omlaag) op het bedie-
ningspaneel en plaats geen zware voorwerpen hierop na de 
installatie.

Houdt huisdieren weg van de spa om schade te vermijden. 

Gebruik het apparaat niet als er zelfs de kleinste kans op 
bevroren water in de spa is.

Gebruik alleen accessoires die goedgekeurd zijn door ons. Het 
gebruik van accessoires die niet goedgekeurd zijn door ons 
kan de garantie ongeldig maken. 

Stikkingsgevaar Uitzonderlijke oplettendheid is nodig tijdens 
het gebruik. Om incidenten te vermijden, laat alleen kinderen 
toe in de spa onder het toezicht van een volwassen persoon. 

Bedien nooit een elektrisch apparaat in de spa met een nat 
lichaam. Plaats geen elektrische apparaten (lamp, radio, televi-
sie) binnen een 1.5 meter radius van de spa 

Stel de spa nooit direct bloot aan zonlicht. 

Verbind de spa alleen met een geaard stopcontact. 

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. Installeer het apparaat 
minstens 1.5 meter van enige metalen oppervlakten. U 
kunt het apparaat 1.5m van metalen oppervlakken alleen 
installeren als elk metalen oppervlak permanent verbonden is 
met een massief koperen geleider met een diameter van ten 
minste 6 mm, die is verbonden met de kabelconnector van 
een aansluitdoos die daarvoor is gereserveerd. 

Om letsel te voorkomen giet nooit water dat warmer is dan  
40 ° C rechtstreeks in de spa.

Effecten van oververhitting: U kan noodsituaties niet beoor-
delen, voelt de temperatuur niet, niet de behoefte voelen om 
uit de spa te komen, komt niet uit de spa; risico van schade 
aan de foetus bij zwangere vrouwen, bewustzijnsverlies en 
verstikking. 

Gebruik de spa niet alleen. 

Gebruik de spa niet onmiddellijk na intensieve sport. 

Om schade aan de pomp te voorkomen kan de spa kan alleen 
worden gebruikt wanneer deze is gevuld met water. 

Als je jezelf ongemakkelijk of slaperig voelt, verlaat de spa 
onmiddellijk.

Voeg nooit water toe aan de chemische stoffen.  Wees altijd 
voorzichtig bij het toevoegen van chemische stoffen bij het 
water om het inademen van dampen en mogelijke gevolgen 
van het inademen van chemische stoffen of het inhaleren van 
onverdunde stoffen of spetters te vermijden. 

Plaats de spa alleen op een oppervlakte dat het gewicht kan 
houden. 

INSPECTEER HET APPARAAT EERST VOOR GEBRUIK. 
NEEM CONTACT OP MET DE DIENSTVERLENER 
DIE VERMELD STAAT IN DEZE HANDLEIDING ALS 
ÉÉN VAN DE ONDERDELEN BESCHADIGD IS OF 
ONTBREEKT BIJ AANKOOP.  ZORG ERVOOR DAT DE 
ONDERDELEN VAN HET APPARAAT ZIJN DIE U VAN 
PLAN WAS OM TE KOPEN. 

IN.CLEAR VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Na de vorige waarschuwing, gelieve ook op te letten voor de 
ondergenoemde waarschuwingen.

Lees deze handleiding aandachtig, volg altijd de instructies en 
bewaar ze. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over 
de aanbevelingen van de installatie, de werking en veiligheid 
van het in.clear unit. Veilige installatie en veilig gebruik is uw 
verantwoordelijkheid.

Het in.clear apparaat moet worden aangesloten op een net-
werk beschermd door een aardlekschakelaar (RCD) met een 
maximale nominale foutstroomwaarde van 30mA.

Zorg ervoor dat de gehele voeding is uitgeschakeld voordat 
het in.clear apparaat is geïnstalleerd.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen 
door de fabrikant, een erkende dienstverlener, of gekwalifi-
ceerde professional om noodgevallen te voorkomen.

Gebruik altijd een goede elektrische kabel voor de levering 
van stroom aan de in.clear unit.

Bij het installeren van de in.clear Automatische Broom Genera-
tor moeten lokale en internationale elektrische voorschriften 
in acht worden genomen.

Reinig of vervang het filterpatroon regelmatig, anders wordt 
een deel van het broom dat wordt geproduceerd door het 
in.clear apparaat geconsumeerd door oxidatie van verontreini-
gingen dat verzameld is in de filter.

Giet GEEN andere chemische stof in de spa anders dan de 
aanbevolen natriumbromide.  Gebruik GEEN ozon of UV 
desinfecterend middel.

Bediening van de in.clear unit op een lager natriumbromide 
niveau verkort de levensduur van de cellen. Het houden van 
natriumbromide en broomniveaus boven het aanbevolen 
niveau kan leiden tot corrosie van de spacomponenten en 
schade aan de spa-accessoires veroorzaken.

Open het in.clear apparaat niet; het bevat geen vervangbare 
onderdelen.

Verwijdering van het product: de in.clear unit moet worden af-
gevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving 
ter beschikking die van kracht is.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (of 
kinderen) met een beperkt lichamelijke, zintuiglijke of verstan-
delijke vermogen, behalve wanneer deze personen de juiste 
instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat 
van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

De in.clear kan niet worden toegepast bij in de grond verzon-
ken spa's omdat dit de materialen kan beïnvloeden die bij de 
constructie gebruikt worden.

VEILIGHEIDS INSTRUCTIES  
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OMKEREN VAN WATERSTROOM 
Met het omkeren van het water 

kan u de jets delen in elke stoel. Als 
je de waterwisselaar naar rechts 

draait, zullen de jets werken op de 
rechtse zitjes. als je het naar links 

draait, zullen de jets werken op 
de linkse zitjes. In middenstand 

zullen alle jets die gecontroleerd 
worden door waterwissel werken. 

In dit geval zal de efficiëntie van de 
massage worden gereduceerd (Dit 

is verdeeld tussen de zitjes)

VERRIJKING:
De verrijking-optie zal extra lucht 

inbrengen in de stralen, die ver-
sterkt het effect van de massage.
Open naar rechts, sluit naar links.

KRAAN:
De kraan heeft een geopende 
en gesloten positie Als het open 
is, kan het  mondstuk van de 
waterval, de 1-gat fontein, of de 
nekmassage-optie te bedienen.  
De kraan opent naar links (3, 2/3 
terugdraaien) en sluit naar rechts 
(3, 2/3 terugdraaien).

BEDIENINGEN 
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De afsluiter moet een vaste bedrading hebben die in overeen-
stemming komt met de regelgeving van de bekabeling.

Douchen is verplicht voor elk gebruik van de spa.

De gebruiker is verantwoordelijk voor regelmatige controle 
van het spawater om ervoor te zorgen dat er voldoende 
broom beschikbaar is om het juiste reinigingsniveau te berei-
ken. Intensief gebruik van de spa kan hoger broom inname 
nodig hebben om altijd het broom op peil te houden.

Controleer altijd de vervaldatum van de testkit, want na deze 
datum kunnen de testresultaten onnauwkeurig zijn.

Voor het grondig reinigen moet de spa voor een korte periode 
helemaal droog staan. De geadviseerde tijdsperiode tussen 
volledige drains gegeven in dagen wordt berekend door de 
capaciteit van de spa in liters en dan gedeeld door het tienvou-
dige van de gemiddelde dagelijkse gebruikers.

Het in.clear apparaat is te gebruiken voor binnenshuis spa's 
maar NIET voor zwembaden.



VOORBEREIDING VAN LOCATIE  
Bij het kiezen van een locatie voor de spa moet u er rekening 
mee houden dat het onderhoud en de reparatiewerkzaamhe-
den achter de zijwanden moeten worden uitgevoerd, zodat 
de toegankelijkheid en ruimte wordt behouden om rond de 
spa te lopen.

1. BINNENSHUIS/KELDERINSTALLATIE
Als u uw spa binnenshuis plaatst, moet u bewust zijn van een 
aantal speciale eisen:  

Water kan zich ophopen rond de spa, zorg er dus voor dat het 
materiaal van de vloer een goede afvoer heeft om waterover-
last te vermijden.  Bij het bouwen van een nieuwe kamer voor 
de spa, is het maken van een afvoerputje nodig, anders kan 
er schade optreden als gevolg van overlopen, overvulling, of 
technisch falen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor even-
tuele schade in afwezigheid van een afvoerputje. Vochtigheid 
zal uiteraard toenemen in de ruimte waar de spa zich bevindt 
en het verdampte water condenseert. Om deze reden moet 
ervoor gezorgd worden dat het gebied een goede ventilatie 
heeft. We raden u daarom ook aan om in de kamer een luch-
tontvochtiger te installeren. 

2. BUITENSHUIS EN PATIO INSTALLATIE  

Een stabiele en horizontale fundering is noodzakelijk voor 
de installatie van de spa.  We raden het gebruik van een ge-
wapend betonnen fundering aan die tenminste 10-15cm dik is.

Zorg ervoor dat uw terras of fundering uw spa zal kunnen 
ondersteunen. U moet het maximale draagvermogen van de 
fundering weten. Raadpleeg een gekwalificeerde aannemer of 
bouwkundig ingenieur. 

Om erachter te komen wat het gewicht is van de spa, de in-
houd en de plaatsen, verwijzen wij u naar de specificatiekaart 
van de spa. Dit gewicht van het structuur mag niet hoger zijn 
dan de nominale capaciteit per vierkante meter, anders kan 
dit leiden tot ernstige structurele schade. Als u de spa buiten 
installeert, raden we een versterkte horizontale betonnen pad 
aan die tenminste 10-15cm dik is.

Installeer afvoerputjes rond uw spa om water weg te leiden, 
zelfs in de regen.

Bij de aanleg van de waterafvoer is het raadzaam om een 10-
15cm diepe hellende greppel rond de spa te maken, die water 
leidt naar het afvoerputje. Water uit de afvoer moet worden 
gericht naar een gracht of een drainage met voldoende 
capaciteit.

Waarschuwing: Stel de spa niet bloot aan direct zonlicht (zelfs 
niet leeg) zonder de juiste bedekking. De geïsoleerde spadeksel 
behoudt de watertemperatuur en biedt bescherming tegen 
de zon en regen. Bij blootstelling aan de zon voor een langere 
periode kan het oppervlak van de spa en de spa-apparatuur 
beschadigd worden.  

Acryl absorbeert snel de warmte van de zon, daardoor bereikt 
het ook een zeer hoge oppervlaktetemperatuur die de spa kan 
beschadigen. 

In het geval van verzegeld ontwerp, als de spa werd geplaatst 
tussen twee glazen structuren, zorg ervoor dat de zonnestra-
len de spa niet rechtstreeks door het glas bereiken omdat de 
temperatuur te hoog kan worden.

3. IN DE GROND/GEZONKEN SPA 
In het geval dat u de spa in de grond laat zakken moet u 
voldoende ruimte maken om te wandelen rond de spa. Voor 
de voltooiing van onderhoudswerkzaamheden moet er een 
inspectieput van minimaal 60 cm breed worden opgebouwd 
rond de spa.  

De bodem van de inspectieput moet onder het laagste punt 
van de spa liggen, zodat het water in de put kan stromen in 
het geval van waterlekkage. Een afvoerput of dompelpomp 
moet gebruikt worden onder in de put om continu water af 
te voeren.

Als u de spa laat zakken kan alleen het gedeelte onder de spa's 
acrylrand worden laten zakken. De lucht van de inspectieput 
stoomt op. Om ongename geuren te voorkomen is het 
aangeraden om goede ventilatie te voorzien(bijvoorbeeld 
het installeren van ventilatoren). De kosten om de spa uit de 
grond te trekken zijn voor de rekening van de gebruiker. De 
instelling van de spa kan falen als de voorgenoemde condities 
niet aanwezig zijn.

Eerste vulling van de spa  

Een goede vulling van de spa is een belangrijke taak, zowel 
technisch als chemisch. Wij adviseren de installatie en het 
periodieke onderhoud door het onderhoud van professionals, 
die de inspectie en bijvullen van de spa water bevat. Spa's niet 
waterontharder en hard water beschadigt de uitrusting be-
vatten.  Oneigenlijk vullen van de spa kan lucht in het systeem 
veroorzaken, die schade toebrengt aan de draadverwarming 
en motoren. Reparaties na dergelijke storingen worden niet 
gedekt door de garantie. 

Vulproces

Verwijder de spabedekking Verwijder eerst het deksel duigen 
en verwijder de zijpanelen door de onderste schroeven los te 
draaien. Tijdens het transport kunnen de fakkelfittings van de 
motoren ontwrichten. Controleer deze aansluitingen voor de 
installatie. Indien nodig, draai de fakkelfittingen.

In spa's uitgerust met luchtmotor moet de fakkelfitting worden 
aangesloten voordat u de spa voor de eerste keer gebruikt.

Controleer voor het vullen van de spa of de ratels zich niet in 
een gesloten toestand bevinden (hendel wordt uitgetrokken 
en met de vergrendeling vast).

Vul vervolgens de spa met water tot het teken op zoals aange-
geven op de zijkant. 

Vulling moet worden gedaan door middel van het filterhuis. 
Onjuiste vulling kan de motoren en het verwarmingselement 
beschadigen.

Plaats de filter of filterpatroon wanneer het juiste waterpeil is 
bereikt. Wees voorzichtig, want bij het vervangen van het fil-
terpatroon kan dit luchtbellen veroorzaken die in het patroon 
kunnen blijven.  Om dit te voorkomen moeten de filterpatro-
nen worden gekanteld in het water om lucht te verwijderen en 
dan pas gemonteerd worden op hun plaats.

EERSTE INSTALLATIE
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EERSTE INSTALLATIE

IONISCHE UITWISSELING VAN 
WATERONTHARDER EN KOOLSTOFFILTER  
De volgende stappen moeten worden gevolgd voor de opti-
male kwaliteit tijdens het gebruik:

1.  Controleer het vereiste volume van het water in de 
handleiding van de spa of neem contact op met onze 
klantenservice voor hulp. Het exacte volume is nodig voor 
de precieze vulling. 

2.  Verwijder de afdekkappen aan beide uiteinden om de 
vulslang aan te sluiten.

3.  Sluit het koolstoffilter aan op de waterslang via het schroef-
draadgadget (meegeleverd met het filter).

4.  Laat het water door het filter in een apart vat lopen totdat 
het volkomen helder is. Met deze stap kan het filter van 
het resterende koolstofpoeder worden gespoeld. De 
spoelcyclus duurt maximaal 30 seconden met ongeveer 10 
liter water.

0’-30’ >30’

5.  Door het schone filter wordt de spa gevuld met een derde 
(1/3) van het totale volume (bijvoorbeeld: met 1000 liter 
totaalvolume is 1/3 300 liter). Het is belangrijk om de 
instructies van de vulling te volgen, want het is cruciaal om 
de precieze waterhardheid in te stellen.

Plaats het filter of de filterpatronen wanneer het juiste water-
niveau is bereikt. Wees voorzichtig, want bij het vervangen 
van de filterpatroon kunnen er luchtbellen in de cartridge 
achterblijven.  Om dit te voorkomen, moeten de filterpatronen 
in het water worden gekanteld om lucht te verwijderen en pas 
daarna op hun plaats worden gemonteerd.

6.  Verwijder na het vullen ook de doppen van de wateronthar-
dercartridge en sluit deze aan op het koolstoffilter. Spoelen 
van de waterontharder is NIET vereist.

7.  Controleer de waterhardheid tijdens het vullen met de 
waterontharder. Er zijn meerdere keuzes om een hardheids-
meter te gebruiken. Testers die door Wellis worden verkocht, 
tonen het hardheidsniveau op een kleurenschaal.

  Als de weergegeven waarde minder is dan de optimale 
waarde, zal het water tijdens het gebruik schuim vormen, 
als de waarde meer is zal dat kalkafzetting veroorzaakt.

8.  Als de waterhardheid zeer laag is bij het vullen, moet u de 
de wateronthardercartridge verwijderen en doorgaan met 
het vullen met slechts het koolstoffilter zoals beschreven 
bij punt 5.



EASY 4
COMPACTE VOLWAARDIGE TOETSENBORD
De Quick Reference Card (Snelle Referentiekaart) geeft een overzicht van de belangrijkste functies van uw spa en de verrichtingen 
toegankelijk vanaf uw digitale toetsenbord. Dit QRC toont een generieke overlay, aangepaste versies kunnen variëren.

Set point  
(Instellingspunt)

Smart winter (Winterklaar)
modus

Heater (Verwarmer)
Filter

Up (Omhoog)Light (Licht)
Pump 1 (pomp 1)

Pump 1 Pump 2 Up/Down

Down (naar 
beneden)

Indicator 
lights 
(Indicatie 
lichten)

1 PUMP MODEL (1 POMP MODEL)

Pump 1 Pump 2 Up/Down

Up/Down (Omhoog/Omlaag)

Light (Licht)Pump 2 (pomp 2)
Pump 1 (pomp 1)

2 PUMP MODEL (2 POMP MODEL)

SPA FUNCTIONS (SPA FUNCTIES)

PUMP 1 (POMP 
1)
Druk Pump 1 key (Pump 1 toets) 
om pomp 1 aan te schakelen op 
lage snelheid. Druk een tweede 
keer om de pomp te draaien 
met hoge snelheid (met een 
dual-snelheid van de pomp *). 
Een derde keer wordt de pomp 
uitgeschakeld. Een ingebouwde 
timer schakelt automatisch 
de pomp na 20 minuten uit, 
tenzij pomp eerst handmatig 
uitgeschakeld is.

De "Pump 1" ("Pomp 1") indi-
cator licht op wanneer de pomp 
2 aan is. Met een dual-speed 
pomp, zal de indicator knipperen 
wanneer pomp 1 aan is op lage 
snelheid.

* Als enkel speed pomp: druk de Pump key (Pomp-toets) in om de 
pomp in the schakelen. Druk de Pump (Pomp)-toets opnieuw in om de 
pomp uit te schakelen.

OFF MODE (UIT-MO-
DUS)
Het indrukken van Pomp 1 voor 
5 seconden zal dit uitschakelen. 
Met deze modus kunt u alle 
uitgangen met inbegrip van 
automatische functies zoals 
filtercyclus, warmtevraag en 
slimme winter modus stoppen 
voor 30 minuten om snel spa-
onderhoud uit te voeren. Als Off 
(Uit) actief is, wisselt het display 
tussen de "OFF" (Uit) boodschap, 
de klok en de temperatuur van 
het water. 

De spa knippert een paar secon-
den voor het einde van de 30 
minuten om u te waarschuwen 
dat het systeem over naar de 
normale werking te hervatten. 
Druk pomp 1 of pomp 2 (indien 
beschikbaar) om het systeem 
opnieuw op te starten voor het 
verstrijken van de 30 minuten 
vertraging. Wanneer het systeem 
zijn normale werking hervat, 
toont het display ''on" ("aan'') 
gedurende 3 seconden.

PUMP 1 KEY 
(POMP 2 TOETS)
Niet beschikbaar op alle 
modus llen

Druk Pomp 2-toets om pomp 2 
in te schakelen op lage snelheid. 
Druk een tweede keer om de 
pomp te draaien met hoge 
snelheid (met een dual-snelheid 
van de pomp *). Een derde keer 
wordt de pomp uitgeschakeld. 
Een ingebouwde timer schakelt 
automatisch de pomp na 20 
minuten uit, tenzij pomp eerst 
handmatig uitgeschakeld is.

De "Pump 2" ("Pomp 2") indi-
cator licht op wanneer de pomp 
2 aan is. Met een dual-speed 
pomp, zal de indicator knipperen 
wanneer pomp 2 aan is op lage 
snelheid.

LIGHT KEY 
(LICHT-TOETS) 
Druk op Light key (Licht-toets) 
om het licht aan te zetten. Een 
tweede keer drukken schakelt 
het licht uit. Een ingebouwde 
timer schakelt automatisch het 
licht uit na 2 uur, tenzij het eerst 
handmatig uitgeschakeld wordt.

De ''Light" ("licht'')-indicator 
licht op wanneer het licht aan is.

UP (OMHOOG)/
DOWN (OM-
LAAG) TOETSEN
Gebruik de Up (Omhoog) of 
Down (Omlaag) om de gewenste 
temperatuur van het water 
in te stellen. De temperatuur 
instelling wordt weergegeven 
gedurende 2 seconden om uw 
nieuwe keuze te bevestigen.

2 spapompen hebben een 
gecombineerde Up (Omhoog) / 
Down (Omlaag) knoppen. Houd 
de knop ingedrukt om de pa-
rameter te verhogen en laat de 
knop los om te stoppen. Houdt 
de knop opnieuw ingedrukt om 
de parameter te verlagen.

Het pictogram "Set Point" geeft 
de gewenste temperatuur 
aan de display display,  NIET 
de huidige temperatuur van 
het water!

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY 4
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INSTELLEN FILTER 
OF PURGE CYCLUS 
FREQUENTIE
Het display geeft FFxx, "xx" 
vertegenwoordigt het aantal 
cycli per dag. Gebruik de Up 
(Omhoog) of Down (Omlaag) 
toets om de frequentie aan 
te passen. Gebruik de Light 
key (Licht-toets) om naar de 
volgende parameter, eco-modus 
(EP), te gaan.

De "Filter cycle" ("Filter cyclus") 
indicator licht op wanneer de 
filter is ingeschakeld en knippert 
wanneer opgeschort. 

INSTELLEN DUUR 
VAN DE FILTERCY-
CLUS
(Niet beschikbaar op reinigings-
systemen)

Het display geeft Fdxx weer, 
"xx" die de duratie in uren van 
de filtercyclus laat zien. Gebruik 
de Up (Up (Omhoog)) of Down 
(Down (Omlaag)) knop om de 
duur aan te passen. Gebruik de 
Light key (Licht-toets) om naar 
de volgende parameter, filter of 
purge frequentie te gaan (FF).

0 = geen filtratie

24 = continu filtratie

Het is niet aan te raden om dit op 
"0"te zetten.

PROGRAMMERINGSSTAPPEN

PROGRAMMA 
MENU
Het menu programma is 
toegankelijk door de Light 
key (Licht-toets) gedurende 5 
seconden ingedrukt te houden. 
In het menu programma 
kunnen de volgende parameters 
worden ingesteld:  klok, de 
filter van het reinigings-cycli, 
eco-modus en de temperatuur 
eenheden. Terwijl u in het menu 
programma bent, gebruikt u de 
Up (Omhoog) of Down (Omlaag) 
toetsen om de parameters aan 
te passen en gebruik de Light 
key (Licht-toets) om naar de 
volgende parameter te gaan. 

De wijzigingen worden opge-
slagen na de bevestiging van 
alleen de laatste parameter. Als 
er geen actie ondernomen wordt 
gedurende 10 seconden, zal 
het systeem het menu afsluiten 
zonder wijzigingen op te slaan.

DE KLOK INSTELLEN
Ga naar het menu programma 
door de Light key (Licht-toets) 
gedurende 5 seconden ingedrukt 
te houden. Het display toont de 
huidige klokinstellingen met het 
uur knipperend.

Afhankelijk van de fabrieksin-
stellingen kan uw systeem 
worden ingesteld op 24-uurs 
of 12-uurs.

Instellen van het uur: Gebruik 
de Up (Omhoog) of Down 
(Omlaag) toetsen om de uren 
aan te passen. Druk op de 
Light key (Licht-toets) om naar 
de volgende parameter, de 
minuten, te gaan.

Instellen van de minuten: 
Gebruik de Up (Omhoog) of 
Down (Omlaag) toetsen om de 
minuten aan te passen. Druk op 
de Light key (Licht-toets) om 
naar de volgende parameter, 
de filter of de starttijd van de 
reingiging in te stellen (FS).

INSTELLEN FILTER 
OF ZUIVERINGSCY-
CLUS STARTTIJD 
Het display geeft FSxx, "xx" 
weergeeft het startuur van de 
cyclus aan. Gebruik de Up (Om-
hoog) of Down (Omlaag)-toets 
om de uren aan te passen. Ge-
bruik de Light key (Licht-toets) 
om naar de volgende parameter, 
de duur filter (FD), te gaan.

PROGRAMMERING 
VAN DE FILTER / 
SPOELCYCLI
Afhankelijk van de systeemconfi-
guratie zal uw spa of een filter of 
een reinigingscyclus uitvoeren. 
Het filtercyclus menu bestaat 
uit de volgende parameters: 
de starttijd (FS), de duur (Fd) 
en de frequentie (FF). Het 
reinigingscyclus menu bestaat 
uit de volgende parameters: de 
starttijd (FS) en de frequentie 
(FF).

Een filter cyclus bestaat 
uit het starten van de 
pompen en de blazer op hoge 
snelheid gedurende 1 minuut 
(reinigings stap), dan zal de 
pomp in verbinding met de 
filter draaien op lage snelheid 
voor de resterende duur van 
het filter cyclus (schoonheid 
stap). 

Een reinigingscyclus wordt 
gebruikt wanneer de spa is 
uitgerust met een 24-uurs cir-
culatiepomp die een continu 
zuivere stap biedt. Het bestaat 
uit het starten van de pompen 
en blazer op hoge snelheid 
gedurende 1 minuut.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY 4
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AFKOELEN 
Na verwarmen van het 
spa water tot de gewenste 
instelpunt, wordt de 
verwarming uitgeschakeld, 
maar de betreffende pomp 
(pomp 1 lage snelheid of 
CP) blijft gedurende een 
vooraf bepaalde tijdsperiode 
voldoende koeling van het 
verwarmingselement 
waarborgen, verlenging zijn 
nuttige leven.  

REGULARISATIE 
VAN HET WATER-
TEMPERATUUR.
Elke 15 tot 90 minuten zal de 
pomp draaien om ervoor te 
zorgen de metingen van het 
watertemperatuur nauwkeurig 
zijn en ook om te voorkomen 
dat de verwarming wordt geacti-
veerd in droge omstandigheden. 

Na verificatie van inschakeling 
van de pomp en, indien nodig, 
het watertemperatuur meten, 
wordt het systeem automatisch 
de aangezet om de juiste 
opwarming te bereiken en deze 
te handhaven.

De indicator licht op bij het 
lezen van de watertem-
peratuur.

IN.XE FOUTCODES BESCHRIJVING

Hr
Een interne hardware fout is geconstateerd in de in.xe.
Neem contact op met uw dealer of dienstverlener.

AOH
Temperatuur in de spa-rand is te hoog, waardoor de inwendige temperatuur van de 
in.xe boven de normale grenzen oploopt. Open de rand en wacht tot het foutbericht 
verdwijnt.

PRR
Er is een probleem met de temperatuursonde. 
Bel uw dealer of dienstverlener.

HL 
Het systeem heeft het verwarmingstoestel uitgeschakeld omdat de temperatuur van 
het verwarmingselement 119 ° F (48 ° C) heeft bereikt. 
Betreed het water niet! Verwijder de spa-deksel en laat het water afkoelen, doe de stroom uit 
en start uw spa weer op om het systeem te resetten.

FLO
Het systeem heeft geen waterstroom opgespoord terwijl de primaire pomp draait. 
Controleer en open water kleppen. Controleer het waterniveau. 
Maak de filter proper. Als het probleem aanhoudt, belt u uw leverancier of dienstverlener.

OH
De temperatuur van het water in de spa heeft 108 ° F (42 ° C) bereikt. 
Betreed het water niet! Verwijder de spa-deksel en laat het water afkoelen tot een lagere 
temperatuur.
Bel uw dealer of dienstverlener als het probleem aanhoudt.

GEDEELTE OVER PROBLEEMOPLOSSING
Mocht er een fout optreden, dan zal het scherm een   van de volgende foutmeldingen inschakelen die met de klok en de tempera-
tuur van het water worden weergeven.

WINTERKLAAR 
MODUS 
Onze Winterklaar modus 
beschermt uw systeem tegen de 
kou door de pompen een paar 
keren per dag om te draaien 
zodat het water in de leidingen 
niet bevriest.

De "SWM" indicator licht op 
wanneer er invriezing gedetec-
teerd wordt en knippert als de 
zuivering actief is.

EENHEID VAN 
TEMPERATUUR 
INSTELLEN
watertemperatuur kan worden 
weergegeven in Fahrenheit (° F) 
of Celsius (° C). Het display zal F 
of C. tonen 

Gebruik de Up (Omhoog) of 
Down (Omlaag) toetsen om de 
instelling te wijzigen. Gebruik 
de Light key (Licht-toets) om de 
parameters op te slaan.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY 4
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Instellingen Instellingen 

Toets 1

Toets 2
Selectieli-

chtjes

Verlichte toets 

Modus Modus 

BEDIENINGSPANEEL KEYPAD EASY7 INDELING

INSTELLINGENTOETS
Eén keer drukken geeft u toegang tot 
een menu om de instellingen van uw 
spa te beheren. Kijk bij het onderdeel 
Instellingen van deze handleiding voor 
details over het instellingenmenu.

MODUSTOETS
Als u herhaaldelijk achter elkaar op de Modustoets drukt, krijgt u toegang tot het be-
heer van verschillende optionele accessoires van uw spa, zoals Audio. Let op: als een 
accessoire niet aanwezig is in uw spaconfiguratie, dan verschijnt het menu daarvan 
niet. Kijk bij het volgende onderdeel van de handleiding voor meer informatie over 
mogelijke accessoires en details over hun functionaliteit. Het scherm schakelt terug 
naar spa-modus, als 60 seconden lang geen toets ingedrukt is.

Als uw spa geen accessoires heeft, kan de Modustoets gebruikt worden om de disp-
lay-oriëntatie rechtstreeks te veranderen.

AAN/UIT
Druk op een willekeurige toets om de 
keypad aan te zetten. Na 30 minuten 
zonder activiteit gaat de keypad uit.

HOOFDSCHERM
Het hoofdscherm geeft u toegang tot 
uw accessoires en de watertemperatuur. 
Onderaan het scherm ziet u eventuele 
foutmeldingen en onderhoudsmel-
dingen.

*Functies voor toets 1 en 2 zijn afhankelijk van de laag-niveau-configuratie van uw systeem.
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ACCESSOIRES STARTEN OF 
STOPPEN
Om een accessoire te starten of te 
stoppen drukt u op de bijbehorende 
knop. Het symbool gaat bewegen, als 
het bijbehorende accessoire aangezet 
wordt, en stopt weer met bewegen 
als het accessoire uitgezet wordt. 
Pictogrammen op het scherm geven de 
snelheid of de toestand van de devices 
van uw spa weer.

 Als een accessoire meer dan twee stan-
den heeft, druk dan op de knop totdat 
de gewenste stand bereikt is.

WATERTEMPERATUUR
De temperatuur die u ziet bovenin het 
scherm is de huidige watertempera-
tuur. Gebruik de knoppen Omhoog en 
Omlaag om de gewenste temperatuur 
in te stellen. 

De ingestelde temperatuur verschijnt 
onderaan in blauw. Als u de ingestelde 
temperatuur 3 seconden ongewijzigd 
laat, hervat de keypad de normale 
weergave van meldingen. 

Als de ingestelde waarde lager is dan de 
actuele temperatuur, dan verschijnt 'Aan 
het afkoelen tot xx,x'. Als de ingestelde 
waarde hoger is dan de actuele tempe-
ratuur, dan verschijnt 'Aan het verwar-
men tot xx,x'. Het duurt normaal even 
tot het opwarmen start, dan verschijnt 
'Wachttijd verwarming'.

INSTELLINGEN
Op de home-page kunt u naar de Instel-
lingen gaan. U vindt daar:

• Water-care
•  Warmtepomp (indien geïnstalleerd)
• Audio (indien geïnstalleerd)
• in.clear-200 (gelinkte versie)
• Standby
• Onderhoud
• Datum & tijd
• Keypad
• Wi-Fi
• Config
• Herstellen
• About (info)

Gebruik de pijltjes om omhoog en 
omlaag in de lijst te gaan. Om een optie 
te selecteren, drukken op de verlichte 
knop ernaast (Verlichte knop).

U kunt altijd op de knop Instellingen 
drukken om terug te keren naar het 
home-scherm.

12



WATER-CARE
In het onderdeel Water-care vindt u 
informatie over het zetten van uw ideale 
filter- en verwarmingsinstellingen. Kies 
uit: Away (Niet thuis), Standard (Standa-
ard), Energy Savings (Energiebesparing), 
Super Energy Savings (Super-ener-
giebesparing) en Weekender (In het 
weekend), afhankelijk van uw wensen. 
Gebruik de Verlichte toets om uw ins-
telling te kiezen. Er verschijnt een vinkje 
op het geselecteerde symbool om uw 
keuze te bevestigen.

In Economy-modus wordt de ingestelde 
temperatuur verlaagd met 20°F (6,7°C)*. 
Dat betekent dat het verwarmingssyste-
em pas ingeschakeld wordt als de tem-
peratuur tot 20°F (6,7°C) beneden de 
ingestelde spa-temperatuur gezakt is.

* Standaard pack-waarde

*  Filteren wordt beperkt als economy-modus actief is.

WATER-CARE-MODUSSEN

AWAY:

Bij deze keuze is de spa 
altijd in economy-mo-

dus; de ingestelde 
temperatuur wordt 
verlaagd met 20°F 

(6,7°C)*.

STANDARD:

De spa gaat nooit in 
economy-modus en 
filtert volgens de la-

ag-niveau-configuratie 
van de pack.

ENERGY SAVINGS

De spa gaat tijdens de 
piekuren van de dag in 
economy-modus en is 
tijdens het weekend in 

normale modus*.

SUPER ENERGY 
SAVINGS:

De spa is tijdens 
piekuren altijd in 

economy-modus, elke 
dag van de week*.

WEEKENDER:

De spa is van maan-
dag t/m vrijdag in 

economy-modus. In 
het weekend werkt de 

spa met de normale 
modus*.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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WIJZIGEN VAN TIJDSCHEMA'S
Om een Water-care-categorie te 
bekijken en/of te wijzigen, de verlichte 
knop rechts (Toets 1) gebruiken om het 
gekozen Water-care-menu te openen.

Gebruik de pijltjestoetsen om een 
tijdschema te selecteren voor aanpassen 
(keuze tussen economy- en filtersche-
ma's). Gebruik de Verlichte toets om te 
switchen tussen parameters. 

U heeft diverse mogelijkheden voor het 
tijdschema (ma-vr, weekend, elke dag 
of afzonderlijke dagen). De tijdschema's 
worden elke week herhaald. De tijd en 
duur worden ingesteld met stappen van 
30 minuten. Klaar met tijdschema instel-
len? Ga terug met Toets 1. Controleer of 
u de gewenste Water-care-optie gekoz-
en heeft in het hoofdmenu Water-care.

Het filterschema dat u ziet op het 

scherm is van toepassing op de 
hoofd-filterpomp, hoogstwaarschijnlijk 
pomp 1. Als uw spa een circulatiepomp 
gebruikt die geconfigureerd is om 24 
uur te draaien, dan laat het scherm 
de reinigingsinstellingen (purge) zien 
in plaats van de filterinstellingen. De 
reinigingen (purges) zijn geprogramme-
erd met een duur van een vast aantal 
minuten. De duur wordt daarom aange-
geven als n.v.t. (niet van toepassing) op 
het scherm en alleen de starttijd kan 
gewijzigd worden.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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WARMTEPOMP
In dit menu kunt u de regelmodus 
van de warmtepomp wijzigen. U kunt 
kiezen uit Eco Heat (Eco-verwarmen), 
Smart Heat (Slim verwarmen), Eco Auto, 
Smart Auto, Cool (Koelen) en Electric 
(Elektrisch).

Een groen rondje met een vinkje geeft 
aan welke regelmodus actueel gekozen 
is. Om de instelling te wijzigen, in het 
menu navigeren met de pijltjestoets en 
op de Verlichte toets drukken om de 
gewenste regelmodus te kiezen.

ECO HEAT
In deze modus wordt de warmtepomp 
als enige verwarmingsbron gebruikt. 
Het verwarmingselement blijft uit-
geschakeld en de warmtepomp wordt 
niet gebruikt om het water te koelen als 
de temperatuur boven de ingestelde 
temperatuur stijgt.

SMART HEAT
Deze modus gebruikt de warmtepomp 
als de belangrijkste verwarmingsbron. 
Het verwarmingselement wordt alleen 
geactiveerd, als er een groot tempera-
tuurverschil is tussen het water en de 
ingestelde temperatuur. In deze modus 
wordt de warmtepomp niet gebruikt om 
het water te koelen.

ECO AUTO
Deze modus heeft functionaliteiten 
van de modussen Eco-verwarmen en 
Koelen, en kan automatisch de juiste 
Verwarmen-modus of de modus Koelen 
kiezen aan de hand van de watertempe-
ratuur. Het verwarmingselement wordt 
nooit geactiveerd in deze modus.

SMART AUTO
Deze modus heeft functionaliteiten 
van de modussen Slim Verwarmen en 
Koelen, en kan automatisch de juiste 
Verwarmen-modus of de modus Koelen 
kiezen aan de hand van de watertempe-
ratuur. Het verwarmingselement wordt 
alleen geactiveerd, als er een groot 
temperatuurverschil is tussen het water 
en de ingestelde temperatuur.

COOL
Deze modus maakt alleen om te koelen 
gebruik van de warmtepomp. De warm-
tepomp wordt niet gebruikt als verwar-
mingsbron en het verwarmingselement 
wordt nooit geactiveerd.

ELECTRIC
Bij deze modus blijft de warmtepomp 
uit en wordt alleen het verwarmingsele-
ment gebruikt om de watertemperatuur 
te reguleren.

WARMTEPOMP-MODUSSEN

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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AUDIO
De Easy7 kan gebruikt worden met de 
audiosystemen in.tune, in.stream en 
in.stream 2. Het Audio-gedeelte in het 
menu Instellingen van in.stream geeft 
u de optie om de verbinding met uw 
Bluetooth-apparaat te verbreken of te 
ontkoppelen als u in.stream gebruikt.

Bij versie 7.00 en hoger is het bovendien 
mogelijk om Source te kiezen, om een 
apparaat te gebruiken dat aangesloten 
is met een hulpkabel of draadloze 
Bluetooth-verbinding.

IN.CLEAR-200  / (GELINKTE 
VERSIE)
Keypad Easy7 kan gebruikt worden 
met ontsmettingssysteem in.clear. Kijk 
bij in.clear in deze handleiding voor 
informatie over configureren van on-
derhoudsinstellingen en Boost-niveau. 
Kijk voor nog meer informatie over 
onderhoud en Boost-instellingen in de 

* Als de onderhoudswaarde gewijzigd wordt met meer dan 2,  verschijnt een waar-
schuwing met de optie om de wijziging te annuleren of te bevestigen.

Het Instellingen-menu van in.stream 2 
biedt u een Source-kiezer, de optie om 
Bluetooth uit te schakelen, een Aan/
Uit-schakelaar en een audio-controle op 
fader, balans en subwoofer. Voor meer 
informatie over audiofuncties, zie het 
onderdeel over de werking van in.tune, 
in.stream of in.stream 2.

gebruikershandleiding van in.clear.

Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag 
om uw selectie te maken, en de verlichte 
toets om te bevestigen.

Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag 
om de onderhouds- of Boost-waarde 
te wijzigen, en de verlichte toets om te 
bevestigen.

De Audio-optie verschijnt alleen in het 
menu bij keypads die ingesteld zijn voor 
een in.stream-verbinding. in.stream 2 
wordt automatisch gedetecteerd bij het 
aanzetten.

ONDERHOUD
Vanaf de Instellingen-pagina kunt u naar 
het menu Onderhoud, waar u toegang 
heeft tot de volgende opties:

• Onderhoud-reminders
• Standby

Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag 
om een selectie te maken, en de Verlich-
te toets om te bevestigen.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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DATUM EN TIJD
Hier kunt u de tijdnotatie aanpassen, 
en verder jaar, datum en tijd aanpassen. 
Gebruik de pijltjes om de instelling te 
kiezen die u wilt aanpassen, en selecteer 
deze door te drukken op de Verlichte 
toets.

Gebruik de pijltjestoetsen om de 
parameters te wijzigen, en de Verlichte 
toets om van de ene naar de andere 
parameter te gaan. Met Toets 1 gaat u 
terug naar het Instellingen-hoofdmenu.

Let op: Bij versie 6.00 en eerdere versies 
kan alleen de dag van de week gewijzigd 
worden, en niet het jaar of de datum.

ONDERHOUDS-REMINDERS
Keypad Easy7 herinnert u aan 
onderhoud dat nodig is voor uw spa, 
bijvoorbeeld de filter uitspoelen of 
schoonmaken. Iedere taak heeft zijn 
eigen tijdsduur, gebaseerd op normaal 
gebruik.

Het menu Onderhouds-reminders stelt 
u in staat om te verifiëren op welke ter-
mijn onderhoud nodig is. Ook kunt u de 
tijd resetten zodra een taak gedaan is.

Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag 
om door de lijst te gaan.

Om een taak te resetten moet u deze 
selecteren met de Verlichte toets, en 
vervolgens bevestigen als dat gevraagd 
wordt. Zodra u de taak bevestigd heeft, 
wordt deze gereset.

STANDBY
Standby-modus stelt u in staat om 
onderhoud aan uw spa te verrichten. 
De pompen stoppen 30 minuten, en 
starten weer automatisch als deze tijd 
verstreken is.

Zodra Standby-modus geactiveerd is, 
verschijnt een scherm met de melding 
dat de pompen gestopt zijn. Aan het 
einde van het onderhoud komt de 
normale spa-pagina terug.

Druk op Toets 1 om Standby-modus 
te verlaten en de spa opnieuw op te 
starten.

Let op: Alleen bij versie 6.00 is Stand-
by-modus direct toegankelijk op de 
Instellingen-pagina.

KEYPAD-INSTELLINGEN
Hier kunt u wijzigingen aanbrengen in 
temperatuureenheid, taal, display-oriën-
tatie, randlichtkleur en beveiliging van 
de keypad. Houd er rekening mee dat de 
spa-pack wel op de juiste wijze geconfi-
gureerd moet zijn om de randlichtkleur 
te kunnen wijzigen.

Als u de display-oriëntatie wijzigt, 
worden de contextuele opties en 
pijltjestoetsen aangepast aan de 
gekozen oriëntatie. Als u op uw spa 
geen accessoires geïnstalleerd heeft, 
kan de Modus-toets gebruikt worden 
als display-oriëntatie-toets. U hoeft dan 
alleen maar op deze toets te drukken 
om de oriëntatie te veranderen van 
normaal naar omgekeerde oriëntatie, en 
vice versa.

De Modus-toetsen en Menu-toetsen 
blijven ongewijzigd, of de display 
omgekeerd is of niet, evenals de 

accessoires-toetsen in het hoofdmenu 
van de spa.

Bij de Easy7 met module voor keuze 
van de randlichtkleur: Als de optie 'RGB 
achtergrondverlichting' geactiveerd is 
in de spaconfiguratie, dan verschijnt er 
een optie om de randlichtkleur van de 
keypad te kiezen.

U kunt de keypad vergrendelen door 
een van de drie beveiligingsniveaus te 
kiezen: Ontgrendelen, Gedeeltelijk of 
Volledig. Niveau 'Gedeeltelijk' vergren-
delt het aanpassen van de ingestelde 
temperatuur, evenals vele opties in het 
instellingenmenu. Niveau 'Volledig' 
vergrendelt alle keypadfuncties. Om de 
keypad te ontgrendelen (Gedeeltelijk 
of Volledig), de toets rechtsboven 5 
seconden ingedrukt houden.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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Zodra de in.touch-module verbonden 
is met een WiFi-netwerk, verschijnt er 
een vinkje in een groene cirkel in het 
WiFi-menu, en het netwerklogo in menu 
Instellingen wordt groen.

Let op:  
De kleur van het WiFi-logo in menu Instellingen correspondeert met de verbindingsstatus 
van in.touch.

 Geel  = niet verbonden
 Groen  = verbonden met een netwerk
 Geel met wachtsymbool  = poging tot verbinding met een netwerk
 Rood met wachtsymbool  = in.touch niet meer gedetecteerd

(in.touch moet gereset worden voordat volgende verbindingspoging kan plaatsvinden)

WIFI (ALLEEN IN.TOUCH)
Het WiFi-menu verschijn alleen in menu 
Instellingen als uw in.touch-module 
voorzien is van softwareversie 11.00 
of hoger. In dit menu kunt u uw 
in.touch-module verbinden met een 
WiFi-netwerk of het netwerk wijzigen.

Kijk voor meer details over andere 
methoden voor in.touch-verbinding in 
de technische handleiding (TechBook) 
van in.touch.

Om uw in.touch-module te verbinden 
met een draadloos netwerk, gebruikt u 
de toetsen Omhoog/Omlaag om naar 
de WiFi-optie in menu Instellingen te 
gaan, en de Verlichte toets om deze te 
selecteren.

Na een paar seconden verschijnen de 
beschikbare netwerken op het scherm, 
evenals hun signaalsterkte.

Gebruik de toetsen Omhoog/Omla-
ag om door de lijst te gaan. Kies uw 
netwerk door te drukken op de Verlichte 
toets.

Als het WiFi-netwerk beschermd is met 
een wachtwoord, geef dit wachtwoord 
dan in als het gevraagd wordt.

• Gebruik de pijltjestoetsen om uw 
letters te kiezen en het tekentype te 
wijzigen (hoofdletter, kleine letter, 
getal, symbool).
• Gebruik Toets 2 om vooruit te gaan 
met de cursor
• Gebruik Toets 1 voor backspace
• Gebruik de Verlichte toets om te 
bevestigen

Als geen wachtwoord vereist is, dan 
maakt in.touch automatisch verbinding.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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CONFIG
Het aanbrengen van wijzigingen in de 
elektrische configuratie mag alleen 
gebeuren door een gekwalificeerd 
elektromonteur.

Hier kunt u wijzigingen aanbrengen aan 
de laag-niveau-configuratie, het aantal 
fasen, de ingangsstroom en warmte-
pompstroom.

Gebruik de pijltjestoetsen om de 
parameters te wijzigen, en de Verlichte 
toets om van de ene naar de andere 
parameter te gaan. Kijk in de technische 
handleiding (TechBook) van uw specifi-
eke spa-controlesysteem voor details 

over de laag-niveau-instellingen.

Zodra u het aantal fasen in het menu 
gewijzigd heeft, kunt u niet meer met de 
Omhoog/Omlaag-toetsen naar het La-
ag-niveau-configuratiemenu. Ga terug 
en dan opnieuw naar het Config-menu.

Opmerking voor versie 15.00 en hoger: 
Afhankelijk van de pack-configuratie, kan 
er een code nodig zijn om deze instellin-
gen te wijzigen. Deze code is '5555'.

Onderstaande tabel geeft weer welke functie de toetsen van de geselecteerde accessoires in de laag-niveau-configuratie van 
uw pack hebben. Kijk op de Quick Start Card (QSC) voor specificaties met betrekking tot de laag-niveau-configuratie van uw spa.

MOGELIJKE TOETSFUNCTIES

Laag-niveau-configuratie Toets 1 Toets 2 Verlichte toets

1 pomp Pomp 1 – Verlichte toets

2 pompen Pomp 1 Pomp 2 Verlichte toets

2 pompen + blower Pomp 1 Pomp 2 + Blower Verlichte toets

4 pompen* Pomp 1 & Pomp 2 Pomp 3 + Pomp 4 Verlichte toets

3 pompen + blower* Pomp 1 & Pomp 2 Pomp 3 + Blower Verlichte toets

* Alleen pomp 1 kan twee snelheden hebben

RESTORE/AUDIO  
CONFIGURATIE
Als u Restore (Herstellen) kiest, krijgt u 
het verzoek om uw keuze te bevestigen. 
Als u bevestigt, worden alle instellingen 
teruggezet naar de standaard fabriek-
sinstellingen.

Na herstellen krijgt u het verzoek om 
uw audiosource te kiezen. Gebruik de 
pijltjestoetsen om te kiezen tussen 
in.stream, in.stream 2, in.tune en geen/
overige audio.

Het is de bedoeling dat deze functie 
alleen gebruikt wordt bij de installatie of 
bij vervanging van een onderdeel.

ABOUT (INFO)
Hier vindt u informatie over het nummer 
van de software van de Easy7, en de 
revisienummers van de diverse compo-
nenten van uw systeem.

GEBRUIKERSINTERFACE - EASY7
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Volgende nummer

Laatste 
nummer

Afspelen/
Pauze

Geluid harder

Geluid zachter

Modus 

BEDIENING IN.STREAM

Druk op de Modus-toets om naar uw in.stream te gaan.

Als u een apparaat met Bluetooth-technologie gebruikt, 
dan moet het verbonden zijn om de functies te laten 
werken.

Audio afspelen/Pauze

Druk op de toets Afspelen/Pauze om de audio te starten of te 
pauzeren.

Volume aanpassen

Druk op toets Omhoog of Omlaag om het geluid harder of 
zachter te zetten.

Aan/Uit (versie 7.00 en hoger)

Houd de toets Afspelen/Pauze 3 seconden ingedrukt om 
in.stream aan of uit te zetten.

Ander nummer kiezen

Gebruik de toetsen Laatste nummer en Volgende nummer om 
een ander nummer te kiezen.

Verbinding met Bluetooth verbreken of ontkoppelen

Deze opties vindt u bij Audio in het menu Instellingen.
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Volgende nummer

Laatste 
nummer

Afspelen/
Pauze

Geluid harder

Geluid zachter

Modus 

BEDIENEN VAN IN.STREAM 2

Druk op de Modus-toets om naar uw in.stream 2 te gaan. 

Als u een apparaat met Bluetooth-technologie gebruikt, 
dan moet het verbonden zijn om de functies te laten 
werken.

Audio afspelen/Pauze

Druk op de knop Afspelen/Pauze om de audio te starten of 
te pauzeren. Deze knop is alleen beschikbaar voor Bluetooth 
en USB.

Volume aanpassen

Druk op toets Omhoog of Omlaag om het geluid harder of 
zachter te zetten.

Aan/Uit

Deze optie vindt u bij Audio in het menu Instellingen.

Ander nummer kiezen

Gebruik de toetsen Laatste nummer en Volgende nummer om 
een ander nummer of FM-station te kiezen. Deze optie is niet 
beschikbaar bij bron Aux.

Loskoppelen

Deze optie vindt u bij Audio in het menu Instellingen.

Fader, Balans en Subwoofer

Deze opties vindt u bij Audio in het menu Instellingen.
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Aan/Uit Aanpassen Boost

Boost activeren/deactiveren

Modus 

Diagnostiek 

IN.CLEAR-FUNCTIES
Dit menu is uitsluitend beschikbaar als een gelinkte in.clear gedetecteerd wordt.

Druk op de Modus-toets om naar uw in.clear-module te 
gaan.

Dit menu stelt u in staat om uw in.clear te activeren of te 
deactiveren, om een Boost te starten of te stoppen, en om in 
diagnostische modus te gaan.

in.clear aanzetten/uitzetten

Druk op knop Aan/Uit (Power) om in.clear aan of uit te zetten.

Boost-niveau regelen

Druk op de knop Boost activeren/deactiveren om een Boost te 
starten. Druk nog een keer om te annuleren.

Gebruik de pijltjestoetsen om het Boost-niveau aan te passen.*

Tijdens de duur van de Boost staat onderin het hoofdscherm 
een melding dat Boost-modus actief is.

*  Kijk in de in.clear-gebruikershandleiding voor meer details over 
Boost-niveaus.

Diagnostische modus

Druk op de Diagnostiek-toets om een BromiCharge-concent-
ratieniveautest te starten. Om de diagnostische modus te 
verlaten, nog een keer op de Diagnostiek-toets drukken. Het 
systeem verlaat na 15 minuten automatisch de diagnostische 
modus.

In diagnostische modus geeft de BromiCharge-meter bij 
benadering het BromiCharge-niveau van het water van de 
spa aan. Geen BromiCharge toevoegen, als de indicator in het 
groen staat.

Wanneer BromiCharge toegevoegd wordt, beweegt de indi-
cator langzaam naar rechts. Als water toegevoegd wordt aan 
de spa, beweegt de indicator naar links. Om een goed Bromi-
Charge-niveau te krijgen: de pompen starten, de aangegeven 
hoeveelheid BromiCharge** toevoegen en 5 minuten wachten 
tot de indicator zich aangepast heeft, en eventueel wat meer 
toevoegen.

Probeer de indicator in het midden van de groene zone te 
krijgen, voor optimale prestaties.

**   Kijk voor meer informatie over aanpassen van het BromiChar-
ge-niveau in de gebruikershandleiding van in.clear.
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FOUTMELDINGEN
In onderstaande lijst vindt u de diverse foutmeldingen die op het home-scherm kunnen verschijnen. Kijk bij de troubleshooting- 
en foutcodes in de technische handleiding (TechBook) van uw spa-pack-systeem.

Code  Melding
HL  Waarschuwing! HL Fout
FLO - L01 FLO - L02 FLO  FLO-conditie - Controleer filter, pomp, aanwezigheid van blokkade/verstopping of luchtsluis  
 en waterniveau
NO FLO  Aanhoudende NO FLO, alles uit - Controleer filter, pomp, aanwezigheid van  
 blokkade/verstopping of luchtsluis en waterniveau
HR  Gevaar! Vastzittend relay
OH  Waarschuwing! Spa-temp. hoog
Pr  Waarschuwing! Temp.-sondes defect
AOH  Interne pack-temp. hoog
FLC  Stromingsschakelaar gesloten
SP in  Probleem met input-voltage
RH NC  Comm. fout in.xm2 - in.therm
RH ID  in.xm2 - in.therm niet compatibel
SC ER  Leermodus-fout
F1  in.xm2 Zekering # 1 is doorgebrand
F2  in.xm2 Zekering # 2 is doorgebrand
F3  in.xm2 Zekering # 3 is doorgebrand
Hr  Gevaar! Fout thermische zekering
UPL  Spa-pack heeft geen geldige software. Voer geldige in.stick in om spa pack te reprogrammeren.
CFLO  No Flow conditie (in.clear)
HIBr  Vul vers water bij in de spa (in.clear)
HIBr  Vul vers water bij in de spa (in.clear)
LoBr  Voeg BromiCharge toe aan het spawater (in.clear)
LoBr  Voeg BromiCharge toe aan het spawater (in.clear)
Comm  Controleer kabelverbindingen (in.clear)
Supp  Sluit het netsnoer aan op een 240V-bron (in.clear)
HP 1-99 Warmtepomp fout 1-99!
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*  Uitsluitend beschikbaar bij de nieuwste softwareversie van de spasystemen van de serie X en Y, en in.touch-module-softwareversie 
11.00 of hoger
**  Uitsluitend beschikbaar bij de nieuwste softwareversie van de spasystemen van de serie X en Y.

Keypad-functies  Vroegste ondersteuning
Power    3.00
Hoofdscherm   3.00
Accessoires starten of stoppen  3.00
Watertemperatuur  3.00
Instellingen   3.00
Water-care   3.00
Water-care-modussen  3.00
Wijzigen van tijdschema's  3.00
Audio    3.00
in.clear-200 / (gelinkte versie) 13.00 **
Onderhoud
 Onderhouds-reminders  7.00
 Standby  6.00
Datum en tijd   3.00
Keypad-instellingen
 Temperatuureenheid  3.00
 Taal
  English  3.00
  Français  3.00
  Español  6.00
  Polski  6.00
  Nederlands  6.00
  Deutsch  6.00
  Norsk  6.00
  Svenska  6.00
  Magyar  10.00
  Italiano  10.00
  Português  10.00
  Česky  14.00
 Display   7.00
 Kleur   12.00
 Beveiliging  15.00
Wi-Fi    7.00*
Electrische configuratie  3.00
Reset naar fabrieksinstellingen/Audio config.  3.00
in.tune-functies  3.00
in.stream-functies  3.00
in.stream 2-functies  11.00
in.clear-functies  13.00 **
in.mix-functies   19.00
Warmtepomp-functies  21.00
White zone 2  3.00
About (info)   3.00

FUNCTIEMATRIX
Onderstaande tabel geeft de functies en/of opties weer die beschikbaar zijn voor de keypad Easy7, en de vroegste softwareversie 
waarbij deze functie/optie beschikbaar is. Alle versies die hoger zijn dan de vroegste versie hebben deze functies ook.
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SMART TOUCH
TOUCH SCREEN TOETSENBORD
Geen knoppen, toetsen en overlays! modus en functie selectiewielen, all-on of all-off one touch activeringssleutel van laatst gebruikte 
instellingen, interactieve weergavepictogrammen en berichten op het scherm zijn alle elementen van de Smart Touch gebruikersin-
terface die zijn ontworpen zodat spagebruikers intuïtief omgaan met hun spa en de toegevoegde  accessoires.

MELDINGSPICTOGRAMMEN  
Meldingspictogrammen bovenaan rechts van het scherm tonen de status van de aangesloten toegevoegde waarde accessoires.

in.clear
systeem is aan

in.clear 
systeem is inactief

in.clear 
systeem is uitgescha-

keld

Systeem is verboden 
met wi-fi

Systeem is niet  
verboden met wi-fi

Aquasoul Pro audiosys-
teem is ingeschakeld

Aquasoul Pro audiosys-
teem is uitgeschakeld

in.mix
is geïnstalleerd

FUNCTIES VAN DE SPA
Snelle en eenvoudige stap-voor-stap instructies om de belangrijkste functies te bedienen en de systeeminstellingen van uw spa 
te configureren vanaf het Smart Touch hoofdspa toetsenbord.

ALLES-AAN, ALLES UITKNOP
Smart Touch is voorzien van een 
alles-aan of alles-uit een toets active-
ringssleutel van de laatst gebruikte 
instellingen die, wanneer ingedrukt, in 
één keer alle werkende onderdelen en 
toebehoren start of stopt.

Op de startpagina heeft u toegang tot 
de volgende modi:

•  sanitization (ontsmetten (met in.clear 
aangesloten))
•  audio (met Aquasoul Pro aangesloten)
•  color (kleur (met in.mix geïnstalleerd))
•  spa
•  settings (instellingen)

Om een   modus te selecteren, schuift u 
het linkerwiel Up (Omhoog) of Down 
(Omlaag) totdat het gewenste picto-
gram in het menu is gemarkeerd in het 
midden.

AANSCHAKELEN TOETSENBORD
3 minuten nadat de laatste pomp is 
uitgeschakeld, wordt het scherm uitge-
schakeld als er geen aanraakactiviteit is.

Raak het scherm van het toetsenbord 
aan om deze aan te zetten. 

Volg daarna de aanwijzingen op het 
scherm om toegang te krijgen tot het 
hoofdscherm.
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all-on or all-off key (All-
on of all-off-toets) (one 

touch activering) 
van de laatst gebruikte 

instelling

Direct naar het functie 
selectiewiel (instellingen en 
extra opties)

On-screen 
systeembericht en 
herinnering

modus selectie-
wiel (instellingen 

en accessoires)

Interactieve pictogrammen
(Hoofd spa functies)
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SPA MODE (SPAMODUS)

SPA MODE (SPAMODUS)
Om de modus van de spa te selecteren, 
schuift u het linkerwiel naar boven 
of beneden tot het 'spa'-pictogram 
gemarkeerd is in het midden. Op de 
startpagina worden de start of stop 
toetsen, de knoppen Up (Omhoog) en 
Down (Omlaag), de watertemperatuur, 
berichten en snelle toegang tot weerga-
ve-opties getoond:

- display orientation (schermorientatie)
- display contrast (schermcontrast)

Om een   optie te selecteren, schuif het 
rechterwiel Up (Omhoog) of Down (Om-
laag) totdat het gewenste pictogram in 
het menu is gemarkeerd in het midden.

SCHERMORIENTATIE
Om de instellingen van de schermo-
rientatie te wijzigen, schuift u het 
rechterwiel totdat het pictogram display 
orientation (schermorientatie) is gemar-
keerd in het midden. Raak simpelweg 
de lijn van de oriëntatie aan die u wilt 
selecteren.

ACCESSOIRES VOOR STARTEN EN 
STOPPEN

Om een   accessoire (pomp, blazer, licht) 
te starten of te stoppen, klik op het 
bijbehorende icoon. De pictogrammen 
zullen gaan bewegen wanneer hun 
accessoire is ingeschakeld en de 
animatie zal stoppen als ze worden 
uitgeschakeld.

De pictogrammen op het scherm 
geven de snelheid of status weer van 
de apparaten die in uw spa worden 
gebruikt. Wanneer een accessoire meer 
dan één snelheid heeft, drukt u op de 
knop totdat deze de gewenste snelheid 
bereikt.

SCHERMCONTRAST
Om de instelling van het schermcontrast 
te wijzigen, schuift u het rechterwiel 
totdat het pictogram display contrast 
(schermcontrast) is gemarkeerd in het 
midden. Raak simpelweg de lijn van het 
contrast aan dat u wilt selecteren.

WATERTEMPERATUUR
De temperatuur die u ziet aan de 
onderkant van het scherm geeft de 
huidige watertemperatuur aan Gebruik 
het pictogram Up (Omhoog) en Down 
(Omlaag) om de gewenste temperatuur 
in te stellen. Het ingestelde punt wordt 
in het blauw weergeven. Na 3 seconden 
zonder wijziging van de ingestelde tem-
peratuur, zal de huidige temperatuur 
van het water verschijnen.

Wanneer de ingestelde waarde lager 
is dan de huidige temperatuur wordt 
Cooling to xx.x  (Afkoeling tot xx.x) 
onder de waarde aangegeven. Wanneer 
de ingestelde waarde hoger is dan de 
huidige temperatuur, wordt Heating 
to xx.x (Verwarming tot XX.X) onder de 
waarde aangegeven. Normaal gespro-
ken is er een korte vertraging voordat 
de verwarming start, waarbij Heating 
Suspended (Verwarming Geschorst) 
onder de waarde wordt aangegeven.
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SLAAPSTAND
Druk op de toets om direct naar de 
slaapmodus te gaan. In de slaapmodus 
kunnen waterspatten op het toetsenb-
lok niet per ongeluk een pomp starten/
stoppen.
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Direct naar selectiewiel functie:
- water care (waterzorg) 
- maintenance (onderhoud) 
- date & time (datum & tijd) 
- keypad 
- electrical config  

(elektrische config) 
- Wifi 
- about (over) 

Lijst van aanbevolen 
artikelen

modus selectiewiel:
instellingenpictogram

SETTINGS (INSTELLINGEN)
U kunt de settings (Instellingen)modus gebruiken om de instellingen van uw spa-systeem te beheren.

HET VERANDEREN VAN DE SCHEMAS VAN DE WATERVERZORGING

WATERZORG
Om een   waterverzorgings categorie te 
wijzigen, raakt u het pen-pictogram aan 
aan de rechterkant van de gewenste 
waterverzoring  om het geselecteerde 
waterverzoringsmenu te openen

BESPARING
Raak het tabblad Besparing om het 
schema van de besparing te veranderen. 
U kunt besparingssschema's toevoegen 
door op de "+" symbool. Om een   
schema te verwijderen, raakt u het 
vuilnisbak-icoon aan de rechterkant van 
de gewenste lijn aan.

FILTERCYCLI
Raak het tabblad Filter Cyclus-tablad 
aan om naar de filter cyclus schema's 
te veranderen. U kan filter-schema's 
toevoegen door op het "+" symbool te 
drukken. Om een   schema te verwijde-
ren, raakt u het vuilnisbak-icoon aan de 
rechterkant van de gewenste lijn aan.

Om de instellingen te selecteren, schuift u het linkerwiel Omhoog of omlaag totdat het menupictogram settings 
(instellingen) is gemarkeerd in het midden.

Op de pagina Settings (Instellingen) krijgt u toegang tot het volgende:
• water care (waterzorg)    • electrical configuration (elektrische configuratie)
• maintenance (onderhoud)  • wifi
• date & time (datum & tijd) • about (over)
• keypad

Om een   item te selecteren, schuif het rechterwiel tot het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden of druk 
op de menunaam.

WATERZORG
De Water care (waterzorg) pagina helpt u uw ideale filtratie en verwarming in te stellen.

Kies, stel in of pas een van de 5 voorgestelde modi aan, afhankelijk van uw behoeften op een bepaald moment.

WEG VAN HUIS

In deze modus zal 
de spa altijd op 

bezuiniging staan; het 
instellingspunt wordt 
gereduceerd tot 20° F.

BEGINNER

De spa zal nooit in 
de economy modus 
(besparingsmodus) 
staan en wordt het 
filteren gebaseerd 

op basis van een laag 
niveau pakketten in de 

configuratie

ENERGIEBESPARIN-
GEN

De spa zal in economy 
modus (besparingsmo-

dus) staan tijdens de 
piek uren van de dag 
en hervat de normale 

modus in het weekend.

SUPER ENERGY

De spa zal altijd in 
economy modus (be-

sparingsmodus) staan 
tijdens de piekuren, 

elke dag van de week.

WEEKEND

De spa zal in economy 
modus (besparings-

modus) staan van 
maandag tot vrijdag en 
zal normaal draaien op 

het weekend.

GEBRUIKERSINTERFACE - SMART TOUCH
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HET VERANDEREN VAN DE SCHEMAS VAN DE WATERVERZORGING

U kunt de geprogrammeerde schema's 
aanpassen door er één te selecteren en 
de schema aan te passen.

U heeft verschillende mogelijkheden 
voor het schema (ma-vr, weekend, elke 
dag of alleenstaande dagen). De sche-
ma's zullen elke week herhaald worden. 
Het tijdstip en de duur worden ingesteld 
in stappen van 30 minuten.

ZUIVERINGEN
Raak het Purge tab (tabblad Zuiverin-
gen) aan om de zuiverings-instellingen 
te wijzigen. U kunt zuiveringen toevoe-
gen door op het "+" symbool te klikken.

Om een   schema te verwijderen, raakt u 
het vuilnisbak-icoon aan de rechterkant 
van de gewenste lijn aan.

Zodra u het schema hebt ingesteld, kan 
u gebruik maken van de calendar icon 
(kalender-icoon) om terug te gaan.

U kunt de geprogrammeerde zuiverin-
gen aanpassen door er één te selectern 
en het schema aan te passen.

U heeft verschillende mogelijkheden 
voor het schema (ma-vr, weekend, 
elke dag of alleenstaande dagen). De 
schema's zullen elke week herhaald 
worden. Het tijdstip en de duur worden 
ingesteld in stappen van 30 minuten. 
Zodra u het schema hebt ingesteld, kan 
u gebruik maken van de calendar icon 
(kalender-icoon) om terug te gaan.

In de Economy mode (besparings-modus), 
zal het standaard punt worden verlaagd 

met 6 °C, wat betekent dat de verwar-
ming zal worden geactiveerd, tenzij de 

temperatuur daalt tot 6 ° C onder de spa's 
ingestelde temperatuur.

Het filter-schema op het scherm zal van 
toepassing zijn op de belangrijkste filter-
pomp, waarschijnlijk pomp 1. Als uw spa 

gebruik maakt van een circulatiepomp die 
geconfigureerd is om 24 uur te draaien, zal 
het scherm u de zuiverings instelling laten 

zien in plaats van de filter instellingen. 
De zuiveringen worden voorgeprogram-

meerd voor een vast aantal minuten, dus 
de tijdsduur wordt ingesteld op N/A op het 

scherm, en alleen de starttijd kan worden 
gewijzigd.

GEBRUIKERSINTERFACE - SMART TOUCH
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DATUM EN TIJD
Om de datum en tijd te wijzigen, schuif 
het rechterwiel totdat het pictogram 
datum en tijd is gemarkeerd in het 
midden.

Raak simpelweg de lijn van het item aan 
dat u wilt wijzigen.

VASTSTELLEN VAN DE DATUM
Hier kunt u het jaar, de maand en 
datum aanpassen. Gewoon de kolom 
die u wilt wijzigen op en neer swipen, 
en selecteer de gewenste waarde. Als 
u klaar bent, raakt u het calender icon 
(kalender-icoon) aan aan de rechterkant 
van het scherm.

TIJD INSTELLEN
Hier kunt u de uren, minuten en het 
tijdsformaat instellen Gewoon de kolom 
die u wilt wijzigen op en neer swipen, 
en selecteer de gewenste waarde. Als u 
klaar bent, raakt u het kalender-icoon 
aan aan de rechterkant van het scherm

DATUM EN TIJD

ONDERHOUD
Om de onderhoudsinstellingen te wij-
zigen, schuift u het rechterwiel tot het 
pictogram maintenance (onderhoud) is 
gemarkeerd in het midden.

Vanuit de Maintenance (Onderhoud)
pagina kunt u toegang krijgen tot het 
volgende:

• Error log (Foutmeldings logboek)
• Reminders (Herinneringen)

Raak simpelweg de lijn van het item aan 
dat u wilt wijzigen.

HERINNERINGEN
Smart Touch keypad zal herinneringen 
over onderhoud voorzien die nodig zijn 
op uw spa, zoals het spoelen en reinigen 
van de filter. Gebasseerd op normaal ge-
bruik heeft elke taak zijn eigen looptijd.

Het menu van de herinneringen laat 
u toe om te controleren hoeveel tijd u 
heeft voordat u een onderhoud moet 
uitvoeren, en ook om de tijd te resetten 
wanneer een taak is voltooid. 

Om een taak opnieuw in te stellen, 
selecteert u deze door op de gebogen 
pijl drukken en te bevestigen wanneer 
dit wordt gevraagd. Als je eenmaal hebt 
bevestigd, zal de taak worden gereset.

ONDERHOUD & FOUTMELDINGS LOGBOEK
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STANDBY 
In de standby-modus kunt u onderhoud 
uitvoeren bij uw spa. De pompen stop-
pen gedurende 30 minuten en worden 
daarna automatisch opnieuw gestart.

De normale pagina zal aan het einde 
terugkeren, zodra de pompen opnieuw 
worden opgestart.
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SCHERMCONTRAST
Met deze pagina kunt u het dag en 
nacht-contrast instellen of wijzigen

TAAL WEERGEVEN
Met deze pagina kunt u de taal instellen.

GEBRUIKERSINTERFACE - SMART TOUCH

TOETSENBORDINSTELLING

TOETSENBORDINSTELLINGEN
Om toetsenbord instellingen te 
wijzigen, schuif het rechterwiel tot het 
pictogram toetsenbord is gemarkeerd in 
het midden.

Raak simpelweg de lijn van het item aan 
dat u wilt wijzigen.

TEMPERATUUREENHEDEN
Met deze pagina kunt u de F˚ of C˚-een-
heden instellen of aanpassen.

SCHERMORIENTATIE
Met deze pagina kunt u de normale 
of omgekeerde oriëntatie instellen of 
aanpassen.

TOETSENBORD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Als deze optie is ingeschakeld, kan de 
gebruiker het toetsenblok gedeeltelijk 
of volledig vergrendelen. Wanneer 
de gebruiker het toetsenblok wil 
vergrendelen, wordt hem gevraagd een 
4-cijferige code te selecteren. Dezelfde 
code is nodig om het toetsenblok te 
ontgrendelen. De volgende keer dat 
hij het toetsenblok wil vergrendelen, 
wordt hem opnieuw gevraagd om een   
4-cijferige code te selecteren (dezelfde 
functionaliteit als een kluis in een 
hotelkamer).

Het toetsenblok kan worden ontgren-
deld met een universele ontgrendel-
code (3732) of door een reset van het 
toetsenblok.

Wanneer Volledige Vergrendeling is ge-
selecteerd, zijn alle functies vergrendeld.

In gedeeltelijke vergrendeling mag u 
alleen accessoires activeren. Instellingen 
mogen in deze modus niet worden 
gewijzigd.
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IN.TOUCH MODULE NIET AANGE-
SLOTEN
Als de in.touch module van uw spa-sys-
teem niet is aangesloten, wordt dit 
bericht weergegeven.

WIFI
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WIFI

(Deze functie is alleen beschikbaar als een in.touch module is aangesloten op uw systeem.)

WIFI-INSTELLINGEN
Om de wifi-netwerk instellingen te 
wijzigen, schuift u het rechterwiel tot 
het wifi-pictogram is gemarkeerd in het 
midden.

WIFI-NETWERKEN
Na een paar seconden worden de 
beschikbare netwerken alsook de sig-
naalsterkte getoond op het scherm.

Het geselecteerde netwerk zal worden 
geïdentificeerd door een groen vinkje.

Veeg Up (Omhoog) of Down (Omlaag) in 
de lijst om uw netwerk te selecteren.

WIFI-NETWERK WACHTWOORD
Als het WiFi-netwerk beveiligd is met 
een wachtwoord, voer deze in van zodra 
het toetsenbord tevoorschijn komt. 
Gebruik de Enter key (Enter-toets) om 
het wachtwoord te bevestigen.

Als er geen wachtwoord nodig is maakt 
de in.touch automatisch verbinding.

Dit menu geeft toegang tot het wijzigen 
van de optie Warm Weer en geeft info-
berichten in het mediacenter.

DIVERSEN

Dit netwerk verschijnt wanneer er een 
in.touch 2 wordt gedetecteerd.

WI-FI (in.touch 2)

Wanneer pompen draaien, produceren ze warmte die uw watertemperatuur kan 
verhogen. De optie "Warm weer" geeft u de mogelijkheid om de functie voor over-
verzadiging van packfiltratie over te slaan. Wanneer Warm Weer "UIT" staat, wordt de 
filtratie van de te hoge temperatuur uitgeschakeld en blijft uw spafilter actief, ook als 
de watertemperatuur hoog is.

WARM WEER



OVER UW SPA-SYSTEEM

OVER
Om informatie te krijgen over uw 
spa-systeem, schuif het rechterwiel tot-
dat het about (over)icoon is gemarkeerd 
in het midden.

Informatie over het Smart Touch-soft-
ware-nummer en de revisie-nummers 
van de verschillende onderdelen van het 
systeem zullen worden weergegeven.

ELEKTRISCHE CONFIGURATIE

Gelieve geen veranderingen in dit 
gedeelte te maken, tenzij u een ge-
kwalificeerde elektricien bent. 

Een wachtwoord is vereist. Neem 
contact op met een vertegenwoor-
diger om een nieuw wachtwoord te 
verkrijgen.

Om de laagniveau-configuratie, het 
aantal fases en de invoerstroom van 
uw spasysteem te wijzigen, schuif het 
rechterwiel tot het electrical configura-
tion (elektrische configuratie)icoon is 
gemarkeerd in het midden.

GEBRUIKERSINTERFACE - SMART TOUCH
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Direct naar selectiewiel 
functie:
- aan uit 
- luidsprekers 
- bron 
- Bluetooth 

Mute / laatste nummer / afspelen /pauze / 
volgende nummer

modus 
selectiewiel:
audiomodus

Om de audio-modus te selecteren, schuift u de linkerwiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) tot de audio-menu picto-
gram is gemarkeerd in het midden.

In de audio-pagina krijgt u toegang tot de volgende:

• Aquasol Pro on/off (Aquasoul Pro aan/uit)  • audio source selector (Selectie audiobron)
• speaker calibration (luidsprekerkalibratie)  • bluetooth pairing (Bluetooth-koppeling)

Om een   item te selecteren, schuift u het juiste wiel totdat het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden.

AUDIOMODUS
(Alleen beschikbaar als het systeem een aangesloten Aquasoul Pro audio station detecteert)

ZET AQUASOUL PRO ON (AAN)
Schuif het rechterwiel totdat de aan/
uit-pictogram is gemarkeerd in het mid-
den. Druk op het audio-icoontje in het 
midden van het scherm om Aquasoul 
Pro in te schakelen.

HOOFDSCHERM
Druk op Play (Afspelen) om de audio te 
starten of Pause (pauze) om het afspelen 
van de audio-bestanden te pauzeren.

Sleep de volumeregelaar om het volume 
aan te passen of tik op de mute-knop 
om te dempen of om het geluid in te 
schakelen.

Druk op de vorige nummer of volgende 
nummer-knoppen om naar het vorige 
nummer of naar het volgende door te 
gaan.

ZET AQUASOUL PRO OFF (UIT)
Druk op het audio-icoon in het midden 
van het scherm om Aquasoul Pro uit te 
schakelen.

AAN/UIT
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LUIDSPREKERKALIBRATIE AUDIOBRON-
KEUZESCHAKELAAR

BLUETOOTH-KOPPELING

Als u gebruik maakt van een apparaat 
met Bluetooth-technologie, moet deze 
worden aangesloten om de functies 
werkende te krijgen.

Schuif het rechterwiel tot het pictogram 
Bluetooth wordt gemarkeerd in het 
midden. Volg daarna de aanwijzingen 
op het scherm.

Als een apparaat met Bluetooth-tech-
nologie is aangesloten op Aquasoul 
Pro, kunt u deze verbreken door op de 
Disconnect (Verbinding verbreken) 
knop aan de onderkant van het scherm 
te drukken.

Daarbij zal u ook voorkomen dat 
Aquasoul Pro automatisch opnieuw aan-
sluit op dit specifieke apparaat, totdat 
deze is aangesloten met behulp van het 
apparaat zelf.

OM UW LUIDSPREKERS TE KALI-
BREREN
Schuif het rechterwiel totdat het 
pictogram luidsprekerkalibratie is 
gemarkeerd in het midden.

U kunt het volgende kalibreren:

• balance
• fade
• subwoofer

Gebruik de schuifregelaars om de luid-
sprekers te kalibreren op het gewenste 
niveau.

De fade en subwoofer sliders verschij-
nen alleen op het scherm als de bijbeho-
rende luidsprekers op de Aquasoul Pro 
zijn geïnstalleerd.

OM EEN   AUDIOBRON TE SELEC-
TEREN
Schuif het rechterwiel tot het (source) 
bron-icoon is gemarkeerd in het 
midden.

In de menulijst zijn de volgende bron-
nen beschikbaar:

•  Bluetooth
•  FM
•  USB
•  Aux. 1

Selecteer uw voorkeur

Houdt u er rekening mee dat alleen 
de bronnen die op de Aquasoul Pro 
geïnstalleerd zijn zullen worden weerge-
geven in het source-menu.

Houdt u er rekening mee dat de Play 
/ Pause en Change track-functies van 
toepassing zijn op apparaten met 
Bluetooth-technologie en USB, en zal 
niet werken als AUX is geselecteerd als 
de bron.

Raadpleeg de Aquasoul Pro connec-
tie-sectie om te leren hoe u uw Blue-
tooth-apparaat moet aansluiten.

GEBRUIKERSINTERFACE - SMART TOUCH
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AAN/UIT

ZET IN.CLEAR ON (AAN)

Schuif het rechterwiel totdat de aan/uit-
pictogram is gemarkeerd in het midden. 
Druk op het icoon in.clear om in.clear in 
te schakelen.

IN.CLEAR ACTIVITEIT SCHERM

De in.clear info-activiteits scherm 
verschijnt op het display.

ZET IN.CLEAR OFF (UIT)
Druk op de power on/off (aan/uit)-picto-
gram om in.clear uit te schakelen.

Direct naar selectie-
wiel functie:
- aan uit 
- bromicharge 
- boost level (verster-

ker level) 
- maintenance (onder-

houd) 

Status en berichten

modus selectiewiel:
in.clear icoon

ONTSMETTINGS MODUS
(Alleen beschikbaar als het systeem een   aangesloten in.clear water ontsmettings systeem detecteert)

Om de ontsmettings modus te selecteren, schuift u het linkerwiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) tot het menu 
in.clear icoon is gemarkeerd in het midden.

Op de ontsmettings-pagina krijgt u toegang tot de volgende:

• in.clear on/off (in.clear aan/uit)  •  boost level (versterker niveau)
•  bromicharge •  maintenance level (onderhoudsniveau)

Om een   item te selecteren, schuift u het juiste wiel totdat het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden.
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Bij het uitvoeren van een test zal de Bromi-
Charge ™ meter ongeveer het niveau van 

het natriumbromide van het spa water 
aangeven. 

Om een   water-test uit te voeren, schuif 
het rechterwiel totdat de add Bromi-
Charge™ (voeg BromiCharge ™ toe) 
icoon is gemarkeerd in het midden. 

Er hoeft geen natriumbromide toege-
voegd te worden als de indicator zich in 
de groene zone bevindt.

Bij het toevoegen van natriumbromide, 
zal de meter indicator geleidelijk ver-
schuiven naar rechts. Bij het toevoegen 
van proper water in de spa, zal de 
indicator naar links verschuiven.

Om het juiste niveau te bereiken, 
 begin met pompen en voeg 227g  
(0,5 lb) BromiCharge ™ per keer en laat 
5 minuten toe voor de meter om te 
reageren voordat u meer BromiCharge™ 
toevoegd.

De groene zone in het middengebied 
van de meter is het juiste gebied voor 
optimale prestaties.

BROMICHARGE ™ NIVEAU

niveau moet overeen komen met het 
aantal baders.

Om het versterkerniveau te wijzigen, 
schuif het rechterwiel tot het verster-
ker-pictogram is gemarkeerd in het 
midden en gebruik de pijl Up (Omhoog) 
of Down (Omlaag) om het niveau aan 
te passen.

Klik op het icoon van het niveau om uw 
keuze te bevestigen.

VERSTERKER NIVEAU

WIJZIGEN VAN HET VERSTER-
KER-NIVEAU
versterker wordt automatisch geacti-
veerd 5 minuten na het starten van een 
pomp. versterker-modus verhoogt de 
snelheid waarmee het broom wordt 
aangemaakt om het water proper en 
zacht te houden. Als vuistregel, het 
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MAINTENCE NIVEAU (ONDERHOUDSNIVEAU)

Gebruik een testkit om het broom-gehalte 
te controleren. Dit zou tussen 3-5 ppm 

moeten zijn. Als het broomniveau zo blijft 
gedurende 3 opeenvolgende dagen, is uw 

onderhouds niveau goed vastgesteld.

WIJZIGEN VAN HET ONDER-
HOUDSNIVEAU
Om te controleren of om het onder-
houds niveau te wijzigen, schuif het 
rechterwiel tot het pictogram onder-
houd is gemarkeerd in het midden.

Het aanbevolen onderhouds niveau 12.

Gebruik de pijl Up (Omhoog) of Down 
(Omlaag) om het niveau aan te passen.

onthoud dat het niveau kan worden 
aangepast met verhoging van 2 met 
behulp van de Up (Omhoog) en Down 
(Omlaag) pijltjestoetsen.

Als je dat doet, moet u het broom-gehalte 
de dag erna opnieuw testen. Als het 

broom-gehalte niet in het bereik van 
3-5 is en hoger dan 5 ppm zit, moet u 

het onderhoudsniveau verlagen. Als het 
broom lager is dan 3 ppm, verhoog het 

niveau dan Herhaal dit totdat de test een 
broomniveau in de 3-5 weergeeft.

Let op dat het niet wordt aanbevolen 
om de stappen van het onderhoudsni-
veaus niet te verhogen met meer dan 2.

Een bevestiging zal worden gevraagd 
door het systeem als je dat doet.
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Bij het betreden van het menu wordt standaard Zone 2 geselecteerd. Om de kleur te selecteren, schuift u de linker-
wiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) tot het menu in.mix icoon is gemarkeerd in het midden.

In de kleur pagina krijgt u toegang tot de volgende:

•  zone selection (zoneselectie)  •  synchronizing zones (zones synchroniseren)
•  changing colors (kleuren wisselen)  •  intensity (intensiteit)
•  on/off (aan/uit)

modus selectiewiel: 
in.mix icoon

synchronization/ (synchronisatie/)
desynchronization  

(desynchronisatie icoon)

zone 3

zone 2

zone 1

uit intensiteit aan

color wheel (kleurenwiel) regenboog icoon

COLOR MODE (KLEURENMODUS)
(Alleen beschikbaar als de in.mix gedetecteerd wordt onder de spa accessoires)

ZONESELECTIE
Om een   zone te selecteren, draai het 
rechterwiel totdat het gewenste picto-
gram is gemarkeerd in het midden.  
Met deze selectie kunt u de kleur 
wijzigen.  

KLEUREN VERANDEREN
Zodra een zone is geselecteerd, gebruikt 
u het color wheel (kleurenwiel) om de 
gewenste kleur, of het regenboog-pic-
togram, om verschillende kleuren te 
kiezen.

Het regenboog icoon wisselt af tussen 
langzame overgangen, snelle overgan-
gen en de normale kleur selectie.

IN.MIX FUNCTIES

AAN/UIT
Er zijn twee manieren om de in.mix aan 
of uit te schakelen. De eerste is met 
behulp van het licht-pictogram op het 
SPA-scherm. De tweede manier is door 
het aanraken van de lamp pictogram-
men gelegen aan weerszijden van de 
intensiteit bar. 

SYNCHRONISEREN ZONES
Met de synchronisatie / desynchroni-
satie pictogram kunt u de kleur van de 
geselecteerde zone overeen te laten 
komen met de andere zones.

INTENSITEIT
Aan de onderzijde van het scherm, laat 
de slider u toe om de intensiteit van de 
kleur te wijzigen.
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TE VEEL WATER OP HET 
DISPLAY

VEEG HET SCHERM
Dit bericht verschijnt wanneer er teveel 
water wordt gedetecteerd op het touch 
screen. Veeg overtollig water weg. Foutmeldingen op het scherm en definities:

http://geckokeypads.com/k1000errormessages

FOUTMELDINGEN VAN INSTALLATIE
Bij het aansluiten van Smart Touch naar uw spa-systeem krijgt u een van de twee 
foutmeldingen te zien.  
Volg de instructies in het bericht of neem contact op met uw dealer voor meer 
informatie.
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AAN- EN UITZETTEN VAN DE TURBINE: 

De unit kan ingeschakeld worden door op de knop      te drukken.

Na 7-10 seconden begint de turbine op minimumsnelheid te werken.

De unit kan uitgeschakeld worden door op de knop      te drukken.

De snelheid van de turbine neemt dan af, en na 5-6 seconden stopt de 

turbine.

SNELHEIDSREGELING:
  the counter-current speed can be increased by pushing 

the button (7 speeds).

  de tegenstroomsnelheid kan worden verlaagd door op de 
knop (7 snelheden) te drukken.

  de regelknopverlichting is 10 seconden actief na het 
indrukken van een knop.

Knoppen P1; P2; P3; P4 worden niet gebruikt voor onze baden.

WAARSCHUWING! 

Als de turbine aangezet wordt, beweegt de rotor altijd ten minste op 
minimumsnelheid.

GEBRUIK VAN DE TURBINE

AFSTANDSBEDIENING  
MET BESCHERMINGSKLASSE IP67



subwoofer output

4 KNOPPENPANEEL
EXTRA TOETSENBORD VOOR UW SPA
De 4 knoppenpaneel is een extra toetsenbord ontworpen om te worden geïnstalleerd als een tweede toetsenbord op uw spa.

Hiermee kunt u de accessoires laten werken terwijl u comfortabel zit in uw spa.

Zijn oppervlaktemontage zorgt voor een eenvoudige installatie op verschillende locaties in uw spa.

ÉÉN KNOPPENPANEEL
EXTRA TOETSENBORD VOOR UW SPA
Dit 1-knopspaneel is ook een extra toetsenbord die is ontworpen om te worden geïnstalleerd als een tweede toetsenbord op uw spa.

Hiermee kunt u de spapomp gekoppeld aan hun respectieve sectie activeren.

Het oppervlakte paneel zorgt voor een eenvoudige installatie op elke locatie rond uw spa.

GEBRUIKERSINTERFACE - 4 EN 1 ENKEL KNOPPENPANEEL 

Light key 
(Licht-toets)

Pump 2 
(pomp 2)

sleutel

aan/uit
sleutel

Pump 1 
(pomp 1)

sleutel

pomp 3
sleutel
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AQUASOUL PRO
AUDIO STATION VOOR SPA'S

Aquasoul Pro audiosysteem biedt u de perfecte manier om 
muziek in uw spa te brengen. Aquasoul Pro is eenvoudig te 
installeren en compatibel met verschillende geluidsbronnen. 
Zo kan je Aquasoul Pro aansluiten op een iPod met behulp van 
de extra audio-ingang of speel muziek draadloos met behulp 
van een mobiele Bluetooth-apparaat. Luister naar muziek in 
MP3-formaat die zijn opgeslagen op een USB-stick of stem af 
op een FM-zender van uw keuze met behulp van de Aquasoul 
Pro geïntegreerde FM-ontvanger. Afhankelijk van de configu-
ratie die gebruikt wordt, kan Aquasoul Pro maximaal omgaan 
met 4 speakers en een subwoofer. 

De audio-station kan worden gebruikt om de meeste mobiele 
apparaten op de markt op te laden met de ingebouwde 
USB-lader.

Aangedreven met een eigen interne universele voeding, kan 
Aquasoul Pro worden gebruikt in elke plaats in de wereld. Alle 
elektronica circuits zijn opgenomen in een innovatief ontwor-
pen en spatwaterdicht plastic behuizing. 

Aquasoul Pro is uitgerust met state of the art klasse D audio 
versterkers. Dit type versterker zijn zeer energiezuinig en voert 
veel minder warmte dan vergelijkbare audiosysteem voor 
gebruik in de spa.

Afhankelijk van de gekozen configuratie, Aquasoul Pro laat 
je muziek bedienen vanaf het standaard toetsenbord of kan 
worden gebruikt als een stand-alone.

Belangrijkste kenmerken

• Volledig spatwaterdicht (IPx5)
•  Geïntegreerde universele voeding
•  1 AUX-ingang
•  Compatibele USB-poort
•  Geïntegreerde FM-ontvanger met externe antenne
• Bluetooth-ontvanger
•  Mobiel toestel USB-lader controller
• Tot 4 luidsprekers en een subwoofer

OVERVIEW (OVERZICHT)

AUX

Status-LED

USB-verbinder

To CO Acc (Naar 
CO Acc)

in.link keypad

FM-antenne

To CO Pack (Naar 
CO Pack)

speakers uitgangen

AC vermogen

subwoofer output

OPTIONELE ACCESSOIRES - AQUASOUL PRO
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Afhankelijk van de gekozen configuratie kan Aquasoul Pro 
maximaal 4 luidsprekers, 1 subwoofer, een aux-ingang, een 
USB-aansluiting met 1A oplaadmogelijkheid, FM-radio-ont-
vanger en Bluetooth streaming ondersteunen.  

De in.p4 waterdichte behuizing, dat bescherming biedt voor 
uw iPod of smartphone, is als optie verkrijgbaar.  

Met een compatibele toetsenbord, zult u de volledige controle 
over de Aquasoul Pro-functies van de binnenkant van uw spa 
te hebben.

USB

AUX input

in.p4

Bluetooth

Subwoofer Left

Front

Right

Rear

LeftRight

AC input

Communication link

Verwijder de schroeven aan de voorkant van het apparaat met 
een Phillips schroevendraaier (kruisschroevendraaier).

Verwijder het deksel en zet de schuimpakkingen uit de weg 
die in het bedradingskanaal gelegen is.

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, NIET AANSLUITEN OP EEN VOEDINGSBRON 
TERWIJL DE KAP IS VERWIJDERD.

AANSLUITINGEN

VOORBEREIDING

OPTIONELE ACCESSOIRES - AQUASOUL PRO
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De luidsprekers en de aansluiting van de uitgang van de 
subwoofer bevinden zich op de 10-pin MATE-N-LOK verbinder 
gemarkeerd met "SUB R-R R-L F-R F-L"  

connector pins Identificatie

1 Linksvoor luidspreker (+)

2 Linksvoor luidspreker (-)

3 Rechtsvoor luidspreker (-)

4 Rechtsvoor luidspreker (+)

5 Linksachter luidspreker (+)

6 Linksachter luidspreker (-)

7 Rechtsachter luidspreker (-)

8 Rechtsachter luidspreker (+)

9 Subwoofer (+)

10 Subwoofer (-)

Om uw eigen luidspreker kabel aan te sluiten of om de opti-
onele adapter aan te sluiten, steekt u de 10-pins verbinder in 
de juiste verbinding. Leid de draden door het gegoten kanaal 
voor de trekontlasting zoals afgebeeld. 

Klasse 2 bedrading

138 510 27 49 6

AANSLUITINGEN

AANSLUITING VAN DE LUIDSPREKERS EN SUBWOOFER

VOORZICHTIG: AQUASOUL PRO KOMT NIET 
MET LUIDSPREKERS EN DE BIJBEHORENDE 
BEDRADING. DE KOPPELING TUSSEN HET 
AUDIOSYSTEEM EN DE LUIDSPREKERS 
MOET ''KLASSE 2 BEDRADING'' ZIJN EN 
WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFI-
CEERD PERSONEEL.

OPTIONELE ACCESSOIRES - AQUASOUL PRO
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AANSLUITINGEN

KOPPELEN MET EEN BLUETOOTH-APPARAAT
Aquasoul Pro kan muziek afspelen van andere apparaten met 
draadloze Bluetooth-technologie, echter, moet u uw mobiele 
apparaat koppelen aan de audio-ontvanger om dit te doen.

Het systeem is klaar om te koppelen als het nog niet is 
aangesloten op een ander apparaat. Als u uw apparaat 

koppelt, zorg ervoor dat je dicht genoeg bij de Aquasoul Pro 
bent, dat deze is ingeschakeld en dat deze is ingesteld in de 
Bluetooth-modus. 
NOTITIE: In basisconfiguratie (niet verbonden met een toetsen-
bord of controller), wordt Aquasoul Pro in de Bluetooth-modus 
gezet. Anders, verwijzen wij u naar uw specifieke toetsenbord 
handleiding voor meer informatie over de Aquasoul Pro-functies.

VOLG DEZE STAPPEN OM HET APPARAAT TE KOPPELEN

OPTIONELE ACCESSOIRES - AQUASOUL PRO

5. Zodra de koppeling is voltooid, selecteert u in.stream 2. 
Wanneer "connected" ("verbonden") wordt weergegeven, zal 
Aquasoul Pro klaar zijn om te beginnen met het spelen van de 
geselecteerde audio.

Notitie: Als het apparaat beweegt buiten het bereik en de verbin-
den verliest, verbindt zij automatisch weer zodra dichtbij is. Dit 
moet gebeuren zonder door het menu te gaan.

Aquasoul Pro kan 8 apparaten opslaan in het geheugen. Als een 
van de laatste drie aangesloten apparaten binnen bereik is en 
beschikt over  Bluetooth en deze ingeschakeld is, zal het automa-
tisch verbinden met Aquasoul Pro.

Als er meerdere apparaten zich binnen het bereik bevinden en al 
zijn gekoppeld aan Aquasoul Pro, zal prioriteit worden gegeven 
aan het apparaat dat voor het eerst werd ontdekt in de Aquasoul 
Pro geheugen. 

1. Open de Bluetooth-instellingen op uw apparaat. De locatie 
van de instellingen hangt af van het apparaat dat u gebruikt.

2. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.

3. Selecteer "in.stream 2" in de lijst van detecteerbare 
Bluetooth-apparaten gedetecteerd in de buurt.

4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u 5555 in als de 
PIN-code.
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MY MUSIC
GEEN EXTERNE BESTURINGSEENHEID

OPTIONELE ACCESSOIRES - MY MUSIC

1. Luisteren naar muziek via Bluetooth

1.1  Koppelen Bluetooth-apparaten

1. Schakel het Bluetooth-apparaat in
2. Selecteer ProwBT/MyMusic van de beschikbare 
apparaten en koppel het(geen wachtwoord nodig). 
Slechts één Bluetooth-apparaat kan per keer worden 
gecombineerd met de Bluetooth Media Player. 

1.2 Luisteren naar muziek via Bluetooth

1. De Bluetooth-modus wordt geactiveerd zodra deze is 
gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat. 

2. Speel muziek op het apparaat en de Bluetooth Media 
Player zal het geluid afspelen. 

3. Druk op de PLAY/PAUSE (SPEEL/PAUZE) toetsen om de 
muziek te spelen of te pauzeren.

4. Druk op de FAST REWIND (TERUGSPOELEN)/FORWARD 
(VOORUIT) toetsen om het vorige/volgende nummer 
af te spelen.

5. De songs/tracks en het volume kan direct worden 
ingesteld op uw Bluetooth-apparaat of met een 
afstandsbediening. 
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IN.CLEAR
Broom gebaseerd water sanering systeem voor spa

1.  Vul de spa met water.

2.  Begin met het verwarmen van het water op de gewenste 
temperatuur.

3.  Balanceer de parameters van uw water (zie info in uw 
handleiding over water chemie voor spa: totale hardheid, 
alkaliteit, pH).

4.  Start hoofdpomp en voeg langzaam BromiCharge ™ toe aan 
het warme water, 0,54 kg voor elke 378 liter water.

5.  Schakel het in.clear systeem aan door de aan / uit-knop 
 ingedrukt te houden gedurende 2 seconden, totdat de 

display oplicht. Raadpleeg de handleiding voor informatie 
over het bereiken van de juiste BromiCharge ™ hoeveelheid.

6.  Nu bent u klaar om uw in.clear instellingen te kalibreren. 
Er zijn 2 instellingen, Maintenance (Onderhoud) en Boost 
(versterker).

7.  Maintenance (Onderhoud): Uw Onderhoudswaarde werd in 
de fabriek ingesteld. DIt moet ''5'' weergeven om te begin-
nen. Als u de spa gebruikt tijdens het initiele opstart zal dit 
het proces vertragen. Wees geduldig. Controleer uw broom-
niveau elke dag met een testkit. Je doel is een resterende 

broombank van 3-5 ppm. Als het broomgehalte van het 
water minder is dan 3 ppm, houdt u de Maintenance key 
(onderhoudstoets)  2 seconden ingedrukt en verhoog 
de Maintenance setting (Onderhoudssinstelling) met 1 of 2 
stappen met de pijl Up (Omhoog) . Herhaal dit dagelijks 
totdat uw broomniveau stabiliseert op 3-5 ppm.

BELANGRIJK VOOR DE ALLEENSTAANDE VERSIE: Zorg ervoor 
dat uw spa het water filtert voor minstens 8 uur per dag De 
in.clear creëert alleen broom wanneer de filterpomp draait.

8.  versterker: Elke keer dat u gebruik maakt van de spa, druk 
op Boost (versterker) . Versterker doet een schoonmaak-
cyclus die je overblijvende broom terug naar het juiste ni-
veau brengt. Je moet elke keer Boost (Versterker) gebruiken 
als u de spa gebruikt. Druk op Boost key (versterkertoets) 
. Stel het versterker-niveau in met behulp van de pijlen 

Up (Omhoog) en Down (Omlaag)  om het aantal ba-
ders die de spa gebruikt te selecteren (dat wil zeggen, 2 ge-
bruikers = 2, enzovoort). Met het juiste Onderhouds-niveau 
instelling, en consequent gebruik van de versterker-modus, 
zal uw spa idealiter worden gehandhaafd.

Raadpleeg onze website www.geckoalliance.com/inclear voor 
gedetailleerde informatie over de werking van de in.clear.

OPSTARTPROCEDURE
(Instructie video: www.geckoal.com/inclear)

aan/uit Maintenance (Onderhoud)

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR
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INLEIDING

HOE DE IN.CLEAR WERKT
Wanneer natriumbromide (zoals BromiCharge) wordt toege-
voegd aan het water, zal het water scheiden in natriumionen 
en bromide-ionen. Als het water door de in.clear broom 
generator passeert, een lage-voltage bron zorgt voor een 
stroom dat elektrolytisch gewijs de bromine-ionen in bromine 
veranderd. De broom vernietigt bacteriën en algen, en geeft 
vervolgens bromide-ionen terug in het water voor continue 
recycling tot de spa wordt geleegd. Het is belangrijk om er-
voor te zorgen dat de hoeveelheid broom die nodig is varieert 
met het aantal zwemmers in de spa (badbelasting).

VERSIES
Er zijn twee versies van de in.clear module: een stand-alone 
versie die de in.k200 keypad direct gebruikt en de gekoppelde 
versie, die communiceert met de spa pack voor meer controle 
en precisie. 

EFFECTEN VAN BROOM

• Broom vernietigt waterbacteriën.
•  Broom vernietigt algen in het water (bijvoorbeeld zwart, 
groen, mosterd).
•  Broom elimineert snel de aanwezigheid van organische stof 
dat achtergelaten wordt door gebruikers van de spa (bijvoor-
beeld olie, zweet, dode huidcellen).
• Omdat broom geen calcium bevat, kan het worden gebruikt 
om hard water te zuiveren zonder verhogen van de calcium 
hardheid.

BROOM IN EEN KUUROORD
Bacteriën vereisen een bepaalde periode voordat ze tot micro 
kolonies vormen en raken gehecht aan een oppervlak. Snelle 
eliminatie van bacteriën is een belangrijk element in de juiste 
onderhoud van de spa water. De in.clear bereikt dit door 
oxiderende geuren en het verminderen van oog- en huidirri-
taties. De in.clear verhoogt de helderheid en kwaliteit van het 
spawater. Voor zwemmers vertaalt dit zich in een aangenamer 
warm water therapie ervaring.

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR
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VOOR HET STARTEN
(Zie video: www.geckoal.com/inclear)

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR

1. DRAINEREN EN HET REINIGEN VAN DE SPA
Het is belangrijk om de spa volledig te legen en te reinigen 
om alle resten die zich op het oppervlak en binnen of rond 
de jet gebied bevinden te verwijderen. Na het draineren van 
de spa, mag u alleen spa schoonmaakproducten gebruiken. 
Huishoudelijke reinigingsmiddelen bevatten toevoegsels zoals 
fosfaten die negatieve gevolgen kan hebben voor het broom. 
Wanneer de spa schoon is, spoel het daarna grondig af met 
een tuinslang.

  Het is uiterst belangrijk om uw filterpatroon te reinigen 
met een filterinweker of vervang uw filterpatroon.

  Het is belangrijk dat de spa goed gereinigd en gespoeld 
is voorafgaand aan het opstarten van het nieuwe 
systeem. Sommige biofilms kunnen vervormd zijn in de 
spa die het systeem zou kunnen verhinderen. We raden 
het gebruik van een spoelings product zoals Spa System 
Flush, Swirl Away of National Chemistry Spa Purge af 
omde leidingen schoon te maken, zelfs als de spa gloed-
nieuw is.

2. VUL DE SPA MET VERS WATER
Na de in.clear unit is geïnstalleerd, controleert u de TDS (Total 
Dissolved Solids) van het water dat u zult gebruiken om de 
spa te hervullen. Het verifiëren van het TDS bereik kan worden 
gedaan door de plaatselijke spadealer. Het TDS bereik moet 
binnen 50 en 400 ppm liggen. Wanneer u er zeker van bent het 
water is binnen de juiste TDS range, vul uw spa.

  Als uw TDS hoger is dan 500 PPM, vraag uw spadealer 
voor aanvullende informatie hoe u de initiële TDS kan 
verminderen.

  Gebruik geen water uit een "Zout Waterontharder" 
systeem.

Zorg ervoor dat er voldoende stroom is en dat er geen lucht-
sluizen gevangen zitten in de leidingen van het apparaat. Als 
luchtsluizen worden gevormd, start de pomp en langzaam los 
te maken een van de wartelmoeren aan de lucht in de leidin-
gen los Zet de moer opnieuw nadat u klaar bent.

3. PAS DE CHEMIE IN HET WATER AAN
De juiste chemische onderhoud van een spa is essentieel voor 
de gezondheid van de zwemmers. Handhaving van de kwali-
teit van het spa water binnen deze opgegeven waarden zal uw 
plezier van de spa verbeteren en verlengt de levensduur van 
het in.clear systeem.

Voor het beste resultaat, pas de volgende chemische water 
parameters aan. Controleer deze parameters regelmatig.

  Calcium hardheid (TH): tussen 150 en 200 ppm totale 
alkaliteit: tussen de 100 en 120 PPM pH: tussen 7,2 en 7,8

  Waterchemie moet gebalanceerd zijn vóór toevoeging 
van natriumbromide in het water. Het is van essentieel 
belang dat de chemische water-parameters  binnen het 
voorgestelde bereik liggen om optimale systeempresta-
ties te verkrijgen.

  Hoog calcium hardheid kan leiden tot een snellere 
verkalking van de elektrolytische platen.

4. VOEG NATRIUMBROMIDE (ZOALS BROMICHARGE) 
TOE.
watertemperatuur tussen 32 ° en 38 ° C (90 ° en 100 ° F) helpt 
bij het oplossen natriumbromide en vergemakkelijkt de instel-
ling van het onderhoudsniveau.

Start de pomp om het water te laten circuleren en voeg 
langzaam natriumbromide gelijkmatig toe in de spa door dit 
gewoon in de container te gieten. 

MAATSTAF BEREKENING:
Voeg 0,143 kg natriumbromide toe die een gegarandeerd 
actief ingrediënt heeft van ten minste 98%, zoals BromiCharge, 
per 100 liter water tot 1400 ppm TDS waarde (TDS) bereiken. 

Bijvoorbeeld, als uw spa 1200 liter water heeft, voeg 1.72 kg 
natrium bromide toe (12 X 0.143 kg). 

IMPERISCHE BEREKENING:
Voeg natriumbromide toe die een gegarandeerd ten minste 
98% actief bestanddeel bevat, zoals BromiCharge per 100 US 
gallons water. 

Bijvoorbeeld, als uw spa 300 US gallons water bevat, voeg 3,6 
lbs natriumbromide toe(3 x 1,2 lb). 

Notitie: Uw spafabrikant kan u vertellen hoeveel water uw spa 
houdt (in liters of gallons).
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NATRIUMBROMIDE INFORMATIE
In Canada moet de in.clear alleen worden gebruikt met 
natriumbromide (zoals BromiCharge) die gepland of geregis-
treerd is onder de Pest Control Product Act. In de Verenigde 
Staten, moet de natriumbromide (zoals BromiCharge) onder 
EPA geregistreerd staan.

Uw garantie vervalt als een ander dan natriumbromide 
product wordt gebruikt als een vervanging.

  Het product mag u niet inademen of in uw ogen 
krijgen! EHBO-instructies moeten op het etiket van de 
geregistreerde natriumbromide container staan.

  Gebruik geen andere  chemische sanitaire voorzienin-
gen (waaronder shock) dan natriumbromide in de spa.

  Bij het toevoegen van zoet water in de spa, start een 
versterker om de bouw te helpen aan een resterend 
broom bank.



MAINTENANCE MODE (ONDERHOUDSMODUS)
De onderhoudsstand houdt het broom bank niveaus bij een 
stabiele en acceptabele bereik wanneer de spa niet wordt ge-
bruikt. Onderhoudsmodus is de "alledaagse"-modus en wordt 
automatisch ingeschakeld wanneer het systeem wordt geac-
tiveerd. De onderhouds niveauregeling verandert de snelheid 
waarmee broom zal worden uitgebracht in het spa water. 

Het vinden en instellen van de juiste onderhoudsniveau zal de 
resterende broomniveau tussen 3 en 5 ppm (het aanbevolen 
bereik) als de spa niet gebruikt of wordt het apparaat gedu-
rende langere tijd. Zodra het juiste onderhoud wordt bepaald, 
houdt u dezelfde instelling, tenzij de omstandigheden van de 
spa veranderen (verandering in de temperatuur van het water, 
spa locatie etc).

Het vinden van de juiste broom generatie niveau is een cruci-
ale stap voor de in.clear systeem om stabiel en effectief te zijn 
(zie Instellen van Onderhoudsniveau). 

  Met de alleenstaande versie moet de spa filter worden 
ingesteld op een minimum van 8 uur per dag. Om de mi-
nimale filtertijd te controleren van uw spa, zie de sectie 
van de Programma-knoppen.

  Bij de gekoppelde versie is het niet nodig om de duur 
van de filter in te stellen, omdat dankzij de communica-
tie tussen het pakket en in.clear het systeem de geassoci-
eerde pomp op de beste tijden kan starten en stoppen.

Het is belangrijk er rekening mee te houden dat het in.clear 
systeem alleen broom kan genereren als het water circuleert. 
Als je problemen hebt met het handhaven van een stabiel ni-
veau van broom, of het bepalen van het juiste onderhoudsni-
veau voor uw spa, moet u wellicht de dagelijkse filteringstijd 
te verhogen. Langere filtering produceert een stabiel niveau 
van broom.

BOOST MODE (VERSTERKERMODUS)
Elke keer dat u uw spa gebruikt moet de Boost Mode (verster-
kermodus) geactiveerd worden. Boost mode (versterkermo-
dus) verhoogt het aantal van het genereren van broom om 
vervuilende stoffen te aan te vallen in het water en helpt bij 
de wederopbouw van de benodigde resterende broom in het 
water na elk gebruik van de spa. Verontreinigende stoffen wor-
den ingevoerd in het water door de zwemmers, waardoor het 
broomniveau daalt. Het activeren van de versterkermodus als 
u de spa betreedt zal onvoldoende broomniveaus voorkomen 
en zal uw broom herstellen naar het juiste niveau.

Het vinden van de juiste versterker niveau is een cruciale stap 
voor de in.clear systeem om stabiel en effectief zijn. 

  Als het kwaliteit van het water niet goed is na gebruik, 
mag alleen de versterker-niveau worden ingesteld, niet 
het onderhoudsniveau.

On/Off (Aan/
Uit) & Boost 
key (verster-

kertoets)

Maintenance 
(Onderhoud)

Diagnostic key 
(diagnosetoets)

Down  
(Omlaag)- 

toets

Up  
(Omhoog)- 

toets

broom aanmaken
Indicator

lo hi

BromiCharge meter

IN.CLEAR MODI
In deze handleiding worden de funcites van de in.clear met de standaard toetsenbord (in.k200) gedetailleerd.. Als uw spa pak 
gebruik maakt van een compatibele toetsenbord (ex. In.k800) Raadpleeg de handleiding voor meer specifieke informatie. 

FUNCTIES VAN HET TOETSENBORD

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR
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ON/OFF (AAN/UIT) 
& BOOST KEY (VER-
STERKERTOETS)

De eerste druk op de Boost key 
(versterkertoets) schakelt de 
in.clear AAN en zet de in.clear 
in Maintenance mode (Onder-
houds-modus). AAN verschijnt 
op het toetsenbord scherm.

Druk eenmaal op de Boost key 
(versterkertoets) tijdens de 
maintenance mode (onderhoud-
smodus) om een versterking te 
beginnen, of om boost settings 
(versterkerinstellingen) aan te 
passen. *

De Broom Genererings Indicator 
(LED), die zich bevindt boven 
de Boost key (versterkertoets), 
brandt wanneer de cel broom 
produceert en is uitgeschakeld 
wanneer er geen broom wordt 
geproduceerd.

Houd de Boost key (versterker-
toets) 2 seconden ingedrukt om 
de in.clear uit te schakelen. OFF 
(UIT) verschijnt op het keypad 
display. Schakel de in.clear uit, 
tenzij die nodig is voor het on-
derhoud, of als dit geadviseerd 
wordt door een technicus of een 
Gecko-vertegenwoordiger. Als 
u de in.clear uit zet zal dit de 
versterker annuleren.

Notitie: Met de alleenstaande 
versie van de Broom Generering 
de indicator zal knipperen als de 
in.clear systeem geen broom kan 
genereren als gevolg van lage of 
geen waterstroom.

* In oudere versies zorgt 
een druk op de Boost key 
(versterkertoets) tijdens een 
versterkercyclus dat de rest 
van de versterkercyclus wordt 
geannuleerd en keert het in.clear 
systeem terug naar Maintenance 
mode (onderhoudsmodus).

PROGRAM KEY 
(PROGRAM-
MA-TOETS)

Druk en houdt de Program key 
(Programma-toets) 2 seconden 
ingedrukt om het niveau 
van de onderhoudsmodus te 
veranderen

Eenmaal in de aanpassing van 
de onderhoud modus, drukt 
u nogmaals op de Program 
key (Programma-toets)om 
de voorgestelde minimum 
filteringstijd * te bekijken 
(Alleen de alleenstaande 
versie). Druk op de Program key 
(Programma-toets) nogmaals 
voor diagnostische modus .

* Niet weergegeven in oudere 
versies.

+/- KNOPPEN

Terwijl u in de juiste modus bent, 
druk up op de Up (Omhoog) en 
Down (Omlaag) toetsen om de 
onderhouds en versterker-ni-
veaus aan te passen in je juiste 
modus.

DIAGNOSEMODUS
Diagnoste modus kan worden 
gebruikt om het natriumbro-
mide, op gezette tijden, aan 
te passen of natriumbromide 
schermwaarschuwingen en 
fouten te controleren.

De BromiCharge meter zal het 
niveau van natrium bromide in 
de spa water te geven. Wanneer 
u natriumbromide tovoegt aan 
de spa zal een animatie het 
stijgende niveau aangeven *.  
Als de niveaus naar beneden 
gaan (bij het toevoegen van 
zoet water, bijvoorbeeld) zal de 
animatie afnemende niveaus 
aangeven.

Druk op de Prog key (Prog-toets) 
om diagnosemodus te verlaten 
of het systeem wordt automa-
tisch afgesloten na 15 minuten.

* In oudere versies zal een 
nummer worden weergegeven 
in plaats van een animatie om 
het niveau aan te geven. Het 
gewenste aantal is 12.

  Water moet circuleren 
door de in.clear cel 
zodat de diagnostische 
modus werkt. Als er 
geen water circuleert 
door de in.clear eenheid, 
zal een FLO bericht op 
het toetsenbord display. 
Zorg ervoor dat de pomp 
circuleert het water door 
de in.clear.

  Wees ervan bewust 
dat de meter wordt 
verplaatst volgens natri-
umbromide niveau. 

BromiCharge meter

BROMICHARGE GAUGE (LEDS)
In de diagnostische modus, de BromiCharge gauge (LEDs) geeft bij bena-
dering natriumbromide niveau van uw spa water. Do natriumbromide niet 
toevoegen als de indicator in de groene zone is.

Bij het toevoegen van natriumbromide, zal de meter indicator geleidelijk 
verschuiven naar rechts. Bij het toevoegen van schoon water naar de spa zal 
de indicator verschuiven naar links. Om het juiste niveau te bereiken, begin 
met pompen en voeg 227g (0,5 lb) BromiCharge ™ per keer en laat 5 minuten 
toe voor de meter om te reageren voordat u meer BromiCharge ™ toevoegd.

De groene zone in het middengebied van de meter is het juiste gebied voor 
optimale prestaties.

vergroten

verminderen

FUNCTIES VAN HET TOETSENBORD

  Zorg ervoor dat uw 
temperatuur van het 
water is ten minste 32 ° 
C (90 ° F).
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Stel het onderhoudsniveau in

Het bepalen van de juiste onderhoudsniveau voor uw spa is 
een uiterst belangrijke stap. U mag tijdens deze stap de spa 
niet gebruiken omdat het het proces zal vertragen. Wees 
geduldig. Zorg ervoor dat u de stappen 1 tot en met 4 van 
de sectie uitvoerd voordat de volgende stappen begint uit te 
voeren.

1.  Sart uw spa op en activeer het systeem door op de Boost 
key (versterkertoets) te drukken.

2.  Zorg ervoor dat uw onderhoudniveau is ingesteld op 15. 
Om het niveau aan te passen, houdt u de Program key 
(Programma-toets) 2 seconden ingedrukt, gebruik daarna 
de toetsen Up (Omhoog) en Down (Omlaag) om het onder-
houdsniveau aan te passen. De broom genereringsnelheid 
varieert van 1 tot 50, waarbij 1 correspondeert met mini-
mum genererende snelheid van het systeem en 50 overeen 
komt met de maximale genereringssnelheid toegestaan   
door het systeem. 

 OPTIONEEL: Zet de versterker naar niveau 2 om de opbouw 
van de broombank sneller te helpen waardoor u het op-
startproces versnelt.

3. Gebruik een testkit om het broomniveau om de 12-24 uur 
te controleren *. Het broom-niveau moet tussen 3-5 PPM 
zijn. Als het broomniveau binnen dat gebied is gedurende 
3 opeenvolgende dagen, dan bent u klaar om uw spa te ge-
bruiken. Als het broomniveau boven 5 PPM komt, verlaagt 
u het onderhoudsniveau. Als het broom lager is dan 3 ppm, 
verhoogt u het onderhoudsniveau.

4.  Herhaal stap 3 tot het broom stabiel tussen 3 en 5 ppm is 
gedurende 3 opeenvolgende dagen.

  Verhoog/Verlaag de onderhoudsniveaus NIET met meer 
dan 2 stapjes tegelijk. 

  Instellen van het onderhoudsniveau op een waarde die 
te hoog is kan schade aan het apparaat veroorzaken.

  Controleer broomniveau en test het water alvorens de 
spa te betreden.

  Als het broom hoger is dan 5 PPM, verlaag het onder-
houdsniveau en schakel het systeem uit tot het broom-
niveau weer onder de 5 PPM is, start vervolgens het 
systeem opnieuw op en blijf het broomniveau volgen.

Om het broom te verlagen, legt u de spa bloot tegenover de 
zon en activeert u alle pomps voor een paar cycli.

* Testen van de broomniveaus met FAS-DPD daling tel-me-
thode is nauwkeuriger dan het gebruik van teststrips. 
Broom FAS-DPD is beschikbaar op www.geckodepot.com 
onder het nummer 0699-300008.

BEPAAL HET VERSTERKER-NIVEAU
Elke keer dat u uw spa gebruikt, activeert u de versterker-mo-
dus. Als vuistregel, de versterker niveaus komt overeen met 
het aantal baders die gebruik maken van de spa. Bijvoorbeeld, 
activeer versterker-niveau 2 als twee zwemmers de spa 
betreden. 

1.  Met het systeem in de onderhoud modus, druk op de Boost 
key (versterkertoets) om de versterker modus te activeren. 

2.  Het bedienscherm zal een numerieke waarde tonen die 
overeenkomt met het geselecteerde niveau. Er zijn 8 
mogelijke niveaus beschikbaar met de versterker-modus. 
Stel de versterker-niveau in met behulp van de pijlen Up 
(Omhoog) en Down (Omlaag) om het aantal baders dat de 
spa gebruiken in te stellen.. 

3.  Bevestig de keuze door nogmaals op de Boost key (verster-
kertoets) te drukken of wacht 5 seconden voor het systeem 
om het gewenste niveau op te slaan en de versterker cyclus 
te activeren.

Notitie: De in.clear houdt de laatst gebruikte versterker 
niveau in het geheugen.

4. Aan het einde van de versterker periode controleert u of het 
broomniveau is teruggekeerd naar het 3-5 PPM bereik. Als 
het broom te laag of te hoog is na de versterker periode, 
moet de versterker-niveau de volgende keer dat de spa 
wordt gebruikt opnieuw worden ingesteld. Als bijvoorbeeld 
broom hoger is dan 5 ppm na een versterker van 2, verlaagt 
het versterkingsniveau naar 1 de volgende keer. Herhaal 
deze stappen totdat je in staat bent om de ideale versterker 
niveaus voor uw gebruik te bepalen.

Notitie: versterker niveaus zijn afhankelijk van het aantal baders 
die de spa gebruiken. Wij raden u aan het versterker niveau te 
valideren na elk gebruik om de ideale versterker te bepalen zijn 
voor elk aantal zwemmers.

 Het veranderen van de watertemperatuur van uw spa, of 
met behulp van de economy (besparingsmodus-modus, 
kan een verandering in het onderhoud niveau van je 
in.clear vereisen. Lagere watertemperaturen kan een 
lager onderhoudsniveau vereisen dan hogere tempera-
tuur-gehaltes. Controleer uw broomniveau bij het veran-
deren van je temperatuur-gehalte of het gebruik van de 
economy (besparingsmodus-modus van uw spa.

  Verstel nooit het onderhoud niveau van je in.clear ten 
minste 24 uur na het einde van de versterker periode. 
versterker cycli laten toe dat de resterende broomniveau 
stabiliseert. Broomniveaus buiten de 3-5 PPM bereik kan 
het gevolg zijn van verontreinigende stoffen na gebruik.

Alleen gekoppelde versie: Indien de verpakking is verbonden 
met het in.clear gebruik van de spa (pompen, blazers, of actie-
ve lichten) gedurende 5 minuten geen versterker detecteert, 
worden er automatisch een versterker op het laatst gebruikte 
niveau gestart. Dit is slechts een veiligheidskenmerk, en mag 
niet worden gebruikt om de versterker instelling vervangen. 
Onjuiste versterkerinstellingen voor de badbelasting kon 
spa onderdelen beschadigen en / of zijn gevaarlijk voor 
zwemmers.

OPSTARTPROCEDURE
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LAAG NATRIUM 
BROMIDE FOUT-
MELDING
Laag NatriumBromide Foutmel-
ding (Err) treedt op wanneer de 
natriumbromide te laag. Het lo 
LED lampje knippert wanneer de 
fout aanwezig is. Het in.clear sys-
teem zal geen broom genereren 
totdat de Lage Natriumbromide 
Error (Err) wordt gewist.

Om de Lage natriumbromide 
fout (Err) te wissen, voegt u 
natriumbromide toe aan het spa 
water. Laat het water circuleren 
gedurende 5 minuten. Activeer 
de diagnosemodus en voeg meer 
natriumbromide toe totdat de 
meter terug in de groene zone is. 
Verlaat diagnosemodus.

LAAG NATRIUM-
BROMIDE WAAR-
SCHUWING 
Laag natriumbromidefout 
betekent dat er natriumbromide 
aan het water moet worden 
toegevoegd. 

In de diagnostische modus, 
voeg natriumbromide toe aan 
het water, totdat de meter de 
groene zone bereikt om een Lage 
natriumbromide Waarschuwing 
te wissen.

  Als na het toevoegen 
van natriumbromide de 
Lage Natriumbromide 
Warning (Lo) of Laag Na-
triumbromide Error (Err) 
nog steeds optreedt, kan 
dit het gevolg zijn van:

•  verkalking van de 
elektrolytische plaat;

•  luchtsluizen zitten 
vast in de in.clear 
unit of onvoldoende 
doorstroom;

•  interne drukschake-
laar probleem.

KNIPPEREND "AC"
Een knipperende "AC" bericht 
op het bedieningspaneel geeft 
aan dat er een probleem is met 
het stroom vermogen. De meest 
voorkomende reden is dat de 
in.clear unit wordt geleverd met 
120 V in plaats van 240 V. 

Zorg ervoor dat het netsnoer 
goed is aangesloten op een 240 
V-bron.

ALLEEN ALLEEN-
STAANDE VERSIE: 
BROOM GENERE-
RINGS INDICATOR 
KNIPPERT.
Een knipperende Broom 
genererings LED betekent dat 
het systeem niet in staat is om 
broom te genereren, omdat 
er geen water stroming wordt 
gedetecteerd door het in.clear 
systeem. Deze situatie is nor-
maal als de pomp niet draait en 
er geen water stroomt door de 
in.clear. Echter, als het water cir-
culeert door de in.clear eenheid, 
en de Broom Genererings LED 
nog steeds knippert, zorg ervoor 
dat de in.clear aan de drukzijde 
van de pomp geïnstalleerd is en 
dat het water goed stroomt door 
de in.clear unit .

BROOM GENERE-
RINGS NDICATOR 
IS UIT
De Broom Genererings LED 
indicator is UIT wanneer er geen 
behoefte aan broom generering 
is. Deze situatie is normaal, voor-
al bij lage onderhoudsniveaus 
van broom generering die op het 
toetsenbord is ingesteld.

PROBLEEMOPLOSSEN
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PROBLEEMOPLOSSEN

LAGE OF GEEN BROOM LEZING
Zorg ervoor dat het onderhoud niveau goed is ingesteld vol-
gens de in het onderdeel Set onderhoudsniveau beschreven 
procedure. Zorg ervoor dat er geen fout of waarschuwing op 
het scherm tevoorschijn komt, dat de cel wordt geactiveerd en 
dat het water goed circuleert door de cel.

Zorg ervoor dat het chemie van het water in balans is. Raad-
pleeg het gedeelte Aanpassen van de Chemie van het Water in 
de Spa voor meer informatie.

Test uw spa water tege fosfaat om ervoor te zorgen dat er geen 
besmetting is. Fosfaten mogen nooit meer dan 100 PPB bedra-
gen. Fosfaten kunnen worden in uw spa gedaan worden door 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zeep en lotions.

Wijzig uw filter of maak het schoon met een filterververser en 
spoel grondig met koud water. 

Zorg ervoor dat de in.clear cel niet beschadigd is en dat er 
geen calcium of kalkafzettingen verschijnen op de cel platen.  
Reinig je cel regelmatig (minstens één keer per jaar).

LANGE HERSTELTIJD NA GEBRUIK
Activeer versterker modus op het juiste niveau elke keer 
dat u uw spa gebruikt. Raadpleeg het gedeelte Bepaal het 
versterker-niveau

zwaardere bader-belastingen zullen een langere versterker-
periode nodig hebben. Als broom lager is dan 3 ppm na een 
versterker periode, heractiveer de versterker modus om het 
broom bank niveau binnen 3-5 PPM te brengen.

De broom bank moet altijd worden geregenereerd na een 
versterker periode. Als een hoog niveau versterker het 
broom bank niet goed regenereert, verhoogt u de dagelijkse 
filteringstijd.

Als de broom productie nog steeds onvoldoendei is na het 
volgen van al de bovenstaande instructies, kan de biofilm de-
posito's de oorzaak zijn van het gebrek aan broom generatie. 
Doortrekkende producten zoals Sea Clear Spa System Flush, 
Swirl Away of de National chemistry Spa Purge hebben aange-
toond effectief te zijn voor biofilm verwijdering.

FLO FOUT (BUITEN 
DE DIAGNOSEMO-
DUS)
Met de gekoppelde versie zal het 
FLO foutbericht worden weerge-
geven wanneer pressostaat in de 
in.clear is geopend voor langer 
dan 3 minuten en de pomp in 
verband met het pressostaat 
werd geactiveerd door het 
spa-pakket.

Controleer of de in.clear eenheid 
werd geïnstalleerd op de juiste 
pomp (moet op de circulatie-
pomp, indien aanwezig, worden 
geïnstalleerd).

Controleer of de in.clear aan 
de perszijde van de pomp is 
geïnstalleerd en dat water door 
de in.clear unit kan stromen.

COMMUNICATIE 
FOUT
De Co eroor (Co fout) geeft aan 
dat een gekoppelde versie van 
de in.clear wordt gebruikt, maar 
een pakket kan niet worden 
gedetecteerd. Zorg ervoor dat u 
gebruik maakt van een compati-
bele pak met de juiste software, 
en dat alle aansluitingen goed 
vastzitten. Als het bericht nog 
niet is verholpen, neem dan 
contact op met uw dealer 
voor hulp.

HOGE NATRIUM-
BROMIDE WAAR-
SCHUWING 
Hoge natriumbromide Warning 
(Hi) treedt op wanneer te veel 
natrium bromide aanwezig is 
in het water is of er een hoog 
zoutgehalte (water hardheid, 
alkaliteit, organische verbindin-
gen, etc).

Om een   High natriumbromide 
Waarschuwing wissen, stel de 
natriumbromide inhoud van 
uw water in de diagnostische 
modus, in de groene zone door 
het laten uitlekken wat water 
uit uw spa en het toevoegen van 
vers water.

IN.CLEAR IS UITGE-
SCHAKELD
Het UIT-bericht geeft aan dat de 
in.clear is uitgeschakeld.

Druk op de Boost key (ver-
sterkertoets) om de in.clear te 
heractiveren.
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OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR (IN SMART TOUCH)

IN.CLEAR MODI
ALS U MET BEHULP VAN EEN SMART TOUCH, VERWIJZEN WIJ U NAAR DE GEBRUIKERSINTERFACE OM DE 
INSTRUCTIES OVER DE SANERING MODUS TE KRIJGEN.

MAINTENANCE MODE (ONDERHOUDSMODUS)
De onderhoudsstand houdt het broom bank niveaus bij een 
stabiele en acceptabele bereik wanneer de spa niet wordt ge-
bruikt. Onderhoudsmodus is de "alledaagse"-modus en wordt 
automatisch ingeschakeld wanneer het systeem wordt geac-
tiveerd. De onderhouds niveauregeling verandert de snelheid 
waarmee broom zal worden uitgebracht in het spa water. 

Vinden en instellen van het juiste onderhoudsniveau houdt 
het resterende broomniveau tussen 3 en 5 ppm (het aanbe-
volen bereik) als de spa niet wordt gebruikt of het apparaat 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Zodra het juiste 
onderhoud wordt bepaald, houdt dezelfde instelling, tenzij de 
spa-omstandigheden veranderen (verandering in de tempera-
tuur van het water,  spa locatie, etc).

Het vinden van de juiste broom generatie niveau is een cruci-
ale stap voor de in.clear systeem om stabiel en effectief te zijn 
(zie Instellen van Onderhoudsniveau). 

Het is belangrijk er rekening mee te houden dat het in.clear 
systeem alleen broom kan genereren als het water circuleert. 
Als je problemen hebt met het handhaven van een stabiel ni-
veau van broom, of het bepalen van het juiste onderhoudsni-
veau voor uw spa, moet u wellicht de dagelijkse filteringstijd 
te verhogen. Langere filtering produceert een stabiel niveau 
van broom.

BOOST MODE (VERSTERKERMODUS)
Elke keer dat u uw spa gebruikt moet de Boost Mode (verster-
kermodus) geactiveerd worden. Boost mode (versterkermo-
dus) verhoogt het aantal van het genereren van broom om 
vervuilende stoffen te aan te vallen in het water en helpt bij 
de wederopbouw van de benodigde resterende broom in het 
water na elk gebruik van de spa. Verontreinigende stoffen wor-
den ingevoerd in het water door de zwemmers, waardoor het 
broomniveau daalt. Het activeren van de versterkermodus als 
u de spa betreedt zal onvoldoende broomniveaus voorkomen 
en zal uw broom herstellen naar het juiste niveau.

Het vinden van de juiste versterker niveau is een cruciale stap 
voor de in.clear systeem om stabiel en effectief zijn. 

 Als het kwaliteit van het water niet goed is na gebruik, 
mag alleen de versterker-niveau worden ingesteld, niet 
het onderhoudsniveau.

Direct naar selec-
tiewiel functie:
- aan uit
- bromicharge 
'versterker niveau 
- maintenance 
(onderhoud) 

Status en berichten

Modus-selectie 
wiel:

in.clear icoon
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STEL HET ONDERHOUDSNIVEAU IN
Het bepalen van de juiste onderhoudsniveau voor uw spa is 
een uiterst belangrijke stap. U mag tijdens deze stap de spa niet 
gebruiken omdat het het proces zal vertragen. Wees geduldig. 
Zorg ervoor dat u de stappen 1 tot en met 4 van de sectie uit-
voerd voordat de volgende stappen begint uit te voeren.

1. Sart uw spa op en activeer het systeem door op de Boost 
key (versterkertoets) te drukken.

2. Zorg ervoor dat uw onderhoudniveau is ingesteld op 15. 
Om het niveau aan te passen, houdt u de Program key 
(Programma-toets) 2 seconden ingedrukt, gebruik daarna 
de toetsen Up (Omhoog) en Down (Omlaag) om het 
onderhoudsniveau aan te passen. De broom genererings-
nelheid varieert van 1 tot 50, waarbij 1 correspondeert 
met minimum genererende snelheid van het systeem en 
50 overeen komt met de maximale genereringssnelheid 
toegestaan   door het systeem. 

 OPTIONEEL: Zet de versterker naar niveau 2 om de op-
bouw van de broombank sneller te helpen waardoor u het 
opstartproces versnelt.

3. Gebruik een testkit om het broomniveau om de 12-24 uur 
te controleren *. Het broom-niveau moet tussen 3-5 PPM 
zijn. Als het broomniveau binnen dat gebied is gedurende 
3 opeenvolgende dagen, dan bent u klaar om uw spa 
te gebruiken. Als het broomniveau boven 5 PPM komt, 
verlaagt u het onderhoudsniveau. Als het broom lager is 
dan 3 ppm, verhoogt u het onderhoudsniveau.

4.  Herhaal stap 3 tot het broom stabiel tussen 3 en 5 ppm is 
gedurende 3 opeenvolgende dagen.

 Verhoog/Verlaag de onderhoudsniveaus NIET met meer 
dan 2 stapjes tegelijk. 

 Instellen van het onderhoudsniveau op een waarde die 
te hoog is kan schade aan het apparaat veroorzaken.

 Controleer broomniveau en test het water alvorens de 
spa te betreden.

 Als het broom hoger is dan 5 PPM, verlaag het onder-
houdsniveau en schakel het systeem uit tot het broom-
niveau weer onder de 5 PPM is, start vervolgens het 
systeem opnieuw op en blijf het broomniveau volgen.

Om het broom te verlagen, legt u de spa bloot tegenover de 
zon en activeert u alle pomps voor een paar cycli.

* Testen van de broomniveaus met FAS-DPD druppel telmethode 
is nauwkeuriger dan het gebruik van teststrips. Broom FAS-DPD is 
beschikbaar op www.geckodepot.com onder het nummer 0699-
300008.

BEPAAL HET VERSTERKER-NIVEAU
Elke keer dat u uw spa gebruikt, activeert u de versterker-mo-
dus. Als vuistregel, de versterker niveaus komt overeen met 
het aantal baders die gebruik maken van de spa. Bijvoorbeeld, 
activeer versterker-niveau 2 als twee zwemmers de spa 
betreden. 

1. Met het systeem in de onderhoud modus, druk op de 
Boost key (versterkertoets) om de versterker modus te acti-
veren. 

2. Het bedienscherm zal een numerieke waarde tonen die 
overeenkomt met het geselecteerde niveau. Er zijn 8 
mogelijke niveaus beschikbaar met de versterker-modus. 
Stel de versterker-niveau in met behulp van de pijlen Up 
(Omhoog) en Down (Omlaag) om het aantal baders dat de 
spa gebruiken in te stellen.. 

3. Bevestig de keuze door nogmaals op de Boost key 
(versterkertoets) te drukken of wacht 5 seconden voor 
het systeem om het gewenste niveau op te slaan en de 
versterker cyclus te activeren.

 Notitie: De in.clear houdt de laatst gebruikte versterker 
niveau in het geheugen.

4. Aan het einde van de versterker periode controleert u 
of het broomniveau is teruggekeerd naar het 3-5 PPM 
bereik. Als het broom te laag of te hoog is na de versterker 
periode, moet de versterker-niveau de volgende keer dat 
de spa wordt gebruikt opnieuw worden ingesteld. Als 
bijvoorbeeld broom hoger is dan 5 ppm na een versterker 
van 2, verlaagt het versterkingsniveau naar 1 de volgende 
keer. Herhaal deze stappen totdat je in staat bent om de 
ideale versterker niveaus voor uw gebruik te bepalen.

 Notitie: versterker niveaus zijn afhankelijk van het 
aantal baders die de spa gebruiken. Wij raden u aan het 
versterker niveau te valideren na elk gebruik om de ideale 
versterker te bepalen zijn voor elk aantal zwemmers.

 Het veranderen van de watertemperatuur van uw spa, of 
met behulp van de economy (besparingsmodus-modus, 
kan een verandering in het onderhoud niveau van je 
in.clear vereisen. Lagere watertemperaturen kan een 
lager onderhoudsniveau vereisen dan hogere tempe-
ratuur-gehaltes. Controleer uw broomniveau bij het 
veranderen van je temperatuur-gehalte of het gebruik 
van de economy (besparingsmodus-modus van uw spa.

  Verstel nooit het onderhoud niveau van je in.clear ten 
minste 24 uur na het einde van de versterker periode. 
versterker cycli laten toe dat de resterende broomniveau 
stabiliseert. broomniveaus buiten de 3-5 PPM bereik kan 
het gevolg zijn van verontreinigende stoffen na gebruik.

Alleen gekoppelde versie: Indien de verpakking is verbonden 
met het in.clear gebruik van de spa (pompen, blazers, of actie-
ve lichten) gedurende 5 minuten geen versterker detecteert, 
worden er automatisch een versterker op het laatst gebruikte 
niveau gestart. Dit is slechts een veiligheidskenmerk, en mag 
niet worden gebruikt om de versterker instelling vervangen. 
Onjuiste versterkerinstellingen voor de badbelasting kon 
spa onderdelen beschadigen en / of zijn gevaarlijk voor 
zwemmers.

OPSTARTPROCEDURE
ALS U MET BEHULP VAN EEN SMART TOUCH, VERWIJZEN WIJ U NAAR DE GEBRUIKERSINTERFACE OM DE 
INSTRUCTIES OVER DE SANERING MODUS TE KRIJGEN.
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OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR (IN SMART TOUCH)

PROBLEEMOPLOSSEN
FOUTMELDINGEN VERSCHIJNEN ALLEEN IN DE SANERINGSMODUS.

BROMICHARGENIVEAU TE LAAG
Laag natriumbromidefout treedt op 
wanneer het natriumbromide te laag 
is. Het in.clear systeem zal geen broom 
genereren totdat de Lage natriumbro-
mide-fout wordt gewist.

Om de Lage natriumbromide fout te 
wissen, voeg natriumbromide toe aan 
het spawater. Laat het water circuleren 
gedurende 5 minuten. Activeer de 
diagnosemodus en voeg meer natrium-
bromide toe totdat de meter terug in de 
groene zone is. Verlaat diagnosemodus.

LAAG NATRIUMBROMIDE WAAR-
SCHUWING 
Laag natriumbromidefout betekent dat 
er natriumbromide aan het water moet 
worden toegevoegd. 

In de diagnostische modus, voeg natri-
umbromide toe aan het water, totdat de 
meter de groene zone bereikt om een 
Lage natriumbromide Waarschuwing 
te wissen.

 Als na het toevoegen van natrium-
bromide de Lage natriumbromide 
Waarschuwing of Lage natrium-
bromide fout nog steeds optreedt, 
kan dit het gevolg zijn van:

•  verkalking van de elektrolyti-
sche plaat;

•  luchtsluizen zitten vast in de 
in.clear unit of onvoldoende 
doorstroom;

•  interne drukschakelaar pro-
bleem.

INVOER AC
Een ingang AC melding op het 
bedieningspaneel aangeeft dat er een 
probleem is met het vermogen. De 
meest voorkomende reden is dat de 
in.clear unit wordt geleverd met 120 V in 
plaats van 240 V. 

Zorg ervoor dat het netsnoer goed is 
aangesloten op een 240 V-bron.

IN.CLEAR PRODUCEERT GEEN 
BROOM
Smart Touch weergeeft dit bericht 
wanneer uw spasysteem is gestopt met 
het genereren van natriumbromide. Dit 
is normaal, in het bijzonder bij een laag 
onderhoudsniveau van BromiCharge ™ 
ingesteld op uw toetsenbord.

HOGE NATRIUMBROMIDE WAAR-
SCHUWING 
Hoog natriumbromidewaarschuwing 
doet zich voor wanneer er teveel natri-
umbromide in het water is of als er een 
hoog zoutgehalte is (water hardheid, 
alkaliteit, organische verbindingen, etc).

Om een   High natriumbromide 
Waarschuwing wissen, stel de natrium-
bromide inhoud van uw water in de 
diagnostische modus, in de groene zone 
door het laten uitlekken wat water uit 
uw spa en het toevoegen van vers water.

IN.CLEAR STAAT UIT
Dit bericht geeft aan dat de in.clear is 
uitgeschakeld.

Druk op de Boost key (versterkertoets) 
om de in.clear te heractiveren.
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PROBLEEMOPLOSSEN

GEEN STROMING 
(UIT DE DIAGNOSTISCHE MODUS) 
Met de gekoppelde versie, verschijnt dit 
bericht wanneer de in.clear pressostaat 
is geopend voor langer dan 3 minuten 
en de pomp die ermee verband houdt 
werd geactiveerd door het spa-pakket.

Controleer of de in.clear eenheid werd 
geïnstalleerd op de juiste pomp (moet 
op de circulatiepomp, indien aanwezig, 
worden geïnstalleerd).

Controleer of de in.clear aan de perszij-
de van de pomp is geïnstalleerd en dat 
water door de in.clear unit kan stromen.

COMMUNICATIE FOUT
De verloren communicatiefout geeft 
aan dat een gekoppelde versie van 
de in.clear wordt gebruikt, maar een 
pakket kan niet worden gedetecteerd. 
Zorg ervoor dat u gebruik maakt van 
een compatibele pak met de juiste 
software, en dat alle aansluitingen goed 
vastzitten. Als het bericht nog niet is 
verholpen, neem dan contact op met 
uw dealer voor hulp.

LAGE OF GEEN BROOM LEZING
Zorg ervoor dat het onderhoud niveau goed is ingesteld vol-
gens de in het onderdeel Set onderhoudsniveau beschreven 
procedure. Zorg ervoor dat er geen fout of waarschuwing op 
het scherm tevoorschijn komt, dat de cel wordt geactiveerd en 
dat het water goed circuleert door de cel.

Zorg ervoor dat het chemie van het water in balans is. Raad-
pleeg het gedeelte Aanpassen van de Chemie van het Water in 
de Spa voor meer informatie.

Test uw spa water tege fosfaat om ervoor te zorgen dat er geen 
besmetting is. Fosfaten mogen nooit meer dan 100 PPB bedra-
gen. Fosfaten kunnen worden in uw spa gedaan worden door 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zeep en lotions.

Wijzig uw filter of maak het schoon met een filterververser en 
spoel grondig met koud water. 

Zorg ervoor dat de in.clear cel niet beschadigd is en dat er 
geen calcium of kalkafzettingen verschijnen op de cel platen.  
Reinig je cel regelmatig (minstens één keer per jaar).

LANGE HERSTELTIJD NA GEBRUIK
Activeer versterker modus op het juiste niveau elke keer 
dat u uw spa gebruikt. Raadpleeg het gedeelte Bepaal het 
versterker-niveau

zwaardere bader-belastingen zullen een langere versterker-
periode nodig hebben. Als broom lager is dan 3 ppm na een 
versterker periode, heractiveer de versterker modus om het 
broom bank niveau binnen 3-5 PPM te brengen.

De broom bank moet altijd worden geregenereerd na een 
versterker periode. Als een hoog niveau versterker het 
broom bank niet goed regenereert, verhoogt u de dagelijkse 
filteringstijd.

Als de broom productie nog steeds onvoldoendei is na het 
volgen van al de bovenstaande instructies, kan de biofilm de-
posito's de oorzaak zijn van het gebrek aan broom generatie. 
Doortrekkende producten zoals Sea Clear Spa System Flush, 
Swirl Away of de National chemistry Spa Purge hebben aange-
toond effectief te zijn voor biofilm verwijdering.
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Q: WAAROM IS MIJN SPAWATER TROEBEL/VET?
A: Als uw spa troebel of vettig wordt als gevolg van badbe-
lasting, voer dan  een extra versterker uit en wacht tot 24 uur 
om te zien of omstandigheden weer normaal worden. Als het 
probleem aanhoudt neem contact op met een spa/zwembad 
dealer om het water op het juiste evenwicht te krijgen.

Q: VERDAMPT DE NATRIUMBROMIDE?
A: Nee. Natriumbromide wordt alleen verwijdert door eruit te 
spetteren, lekken of bij het aftappen van uw spa.

Q: WAT MOET IK GEBRUIKEN OM MIJN SPA SCHOON 
TE MAKEN?
A: Gebruik altijd een niet-schuimend reinigingsmiddel, te 
vinden in uw spawinkel.

Q: ALS MIJN IN.CLEAR BROOM GENERATOR IS UITGE-
SCHAKELD, BLIJFT DE NATRIUMBROMIDE MIJN SPA 
DAN SCHOONMAKEN?
A: Nee, het in.clear systeem saneert niet als die uit staat. Als er 
een resterende bank met broom is, blijft broom het spawater 
zuiveren. De in.clear kan worden uitgeschakeld op bepaalde 
tijden en de spa zal dan nog steeds prima en schoon zijn.

De natriumbromide wordt omgezet in broom als het door de 
elektroden van de in.clear systeem en de pomp verbonden 
aan de in.clear loopt. 

VEELGESTELDE VRAGEN

ORGANISCH MATE-
RIAAL
Stoffen die achtergelaten zijn 
door gebruikers van de spa, zoals 
olie, zweet en dode huidcellen 
die dienen als 'voedsel' voor 
bacteriën.

CALCIUM HARD-
NESS (CH) (CALCI-
UM HARDHEID (CH))
Calcium hardheid beschrijft de 
concentratie van calcium in uw 
spawater.

TOTAL HARDNESS 
(TH) (TOTALE HARD-
HEID (TH))
Totale Hardheid beschrijft de 
concentratie van calcium en 
magnesium in uw spawater.

BADBELASTING
Deze term wordt gebruikt om 
het aantal zwemmers een spa te 
beschrijven in combinatie met 
de lengte en de frequentie van 
het gebruik ervan. Hoe hoger het 
badgebruik, hoe groter de hoe-
veelheid benodigde chemicaliën 
die moeten worden toegevoegd 
om dezelfde kwaliteit spabad-
water te handhaven.

TDS
Total Dissolved Solids (TDS) is 
een uitdrukking voor de gecom-
bineerde inhoud van alle anorga-
nische en organische stoffen in 
een vloeistof die aanwezig zijn in 
een moleculaire, geïoniseerde of 
micro-korrelvormige (colloïdale 
sol) gesuspendeerde vorm.

pH
pH (potentiële hydrogeen) is 
een maat voor de zuurgraad of 
basiciteit van een oplossing.  

TOTALE ALKALITEIT 
(TA)
Totale alkaliteit of TA is een maat 
voor het vermogen van een 
oplossing (bijvoorbeeld water) 
om zuur te neutraliseren tot het 
equivalentiepunt van carbonaat 
of bicarbonaat.

PPM
"Parts per Million" ("Delen per 
miljoen")-notatie wordt gebruikt 
om relatieve hoeveelheden van 
een vergelijkbare verhouding 
in een bepaalde meetgrootheid 
aan te duiden.

De uitdrukking "1 PPM" betekent 
dat een bepaalde eigenschap 
bestaat in een relatieve verhou-
ding van één deel per miljoen 
onderzochte delen, zoals zou 
gebeuren als een watergedragen 
verontreiniging aanwezig in een 
concentratie van eenmiljoenste 
van een gram per gram monster-
oplossing.

GLOSSARIUM

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR
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SCHOONMAAK CELLEN

fosforzuur
of zoutzuur

In.clear is voorzien van een zelfreinigende functie om kalkaf-
zetting te voorkomen op de grafietelektroden van het in.clear 
systeem. Echter, aanslag kan nog steeds vormen als gevolg van 
hard water. Als dat gebeurt moet de cel worden gereinigd met 
een zure oplossing.

Alle stroom moet worden losgekoppeld voordat een dienst 
procedure wordt uitgevoerd. 

Koppel de communicatiekabel en voedingskabel los van de 
in.clear unit.

OM DE IN.CLEAR CEL SCHOON TE MAKEN, GA ALS 
VOLGT TE WERK:

•  Als u schalen uit de cel verwijdert, raden we u aan fosforzuur 
(niet-verwaterd) als gewenste reinigingsproduct te gebrui-
ken. 
•  Sluit de spa stroomafsluiters. Schroef beide aaneenvoegin-
gen uit het apparaat en verwijder de cel uit het technisch 
compartiment van de spa.
•  Breng de rubberen ring en de plastic moer op het draadeind 
van de cel aan. Draai de plastic moer stevig vast.
•  Plaats de cel verticaal met het uiteinde van de dop naar be-
neden in een plastic 19L (5 US gallon) emmer en giet de zure 
oplossing in de cel totdat de 4 platen ondergedompeld zijn 
(oppassen niet te overstromen). De zure oplossing begint 
belletjes te maken om de elektroden reinigen. 
 Een schuimende werking volgt, die wordt veroorzaakt door 
kalkafzetting van de platen. Als rigoureuze schuimvorming 
niet start, hoeft de cel niet te worden gereinigd. Spoel af en 
installeer de cel opnieuw.
•  Laat de elektroden in de oplossing blijven totdat het 
schuimen is gestopt. Echter NIET MEER dan vijftien minuten 
laten staan in zuur. Overmatige zuurreiniging beschadigt de 
elektrolytische cel.
•  Giet de zure oplossing terug in de bak en spoel de cel 
grondig met schoon water uit de kraan. Als afzettingen nog 
zichtbaar zijn, herhalen voor maximaal vijftien minuten 
(sommig zuur moet eventueel worden toegevoegd aan de 
oplossing).
•  Verwijder de plastic moer en ring uit de cel en bewaar ze om 
cel schoon te maken op een later tijdstip.
•  Spoel de in.clear met vers water.
•  Installeer het in.clear apparaat in het spasysteem sanitair, 
draai alle verbindingen vast met de hand. Open de spa 
stroomafsluiters.
•  Sluit het toetsenbord en de stroomkabel.
•  Schakel de spanning aan en start de pomp. Controleer het 
toetsenbord om te zien dat de broom generatie LED aan 
staat en hervat de normale werking.

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.CLEAR

  Raadpleeg de zuur fabrikantinstructies.

  Draag oogbescherming en rubberen handschoenen 
tijdens deze handelingen. Spatten of morsen van zuur 
kan ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade 
veroorzaken.

  Werk altijd in een goed geventileerde ruimte.

  Voeg altijd zuur toe aan het water; nooit meer water 
toevoegen aan het zuur.

  Giet geen zuur aan de buitenkant van de eenheid waar 
de aansluitingen zich bevinden.

  Gebruik nooit azijnzuur om de cel schoon te maken, 
omdat dit permanente schade aan celcomponenten zal 
veroorzaken en waardoor de garantie vervalt. 
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FILTRATIE EN OZON
In een systeem zonder circulatiemotoren schakelen de lage 
stand van de massagemotor en de ozongenerator tijdens 
filtratie in. In een type circulatiesysteem begint ozon in een 
systeem met circulatiemotor. 

Het systeem is in de fabriek geprogrammeerd voor een 
avond filtercyclus aangezien energieprijzen lager kunnen zijn 
gedurende (aannemende dat de tijd juist is ingesteld). De 
filtratietijd en duur zijn programmeerbaar. 

Een tweede filtratiecyclus kan vrij worden ingevoerd.

Aan het begin van elke filtercyclus starten de waterstralen 
en motor om de buizen schoon te maken en voor goede 
waterkwaliteit te zorgen.

UV-C WATERZUIVERING

WAARSCHUWING: KIEMDODENDE ULTRAVIOLETTE 
STRALEN ZIJN SCHADELIJK VOOR DE OGEN, HUID.
INTEGRATIE:
1. Installeer de sterilisatie-apparatuur op een makkelijk te 
bereiken, goed verlichte plaats voor een moeiteloze obser-
vatie en onderhoud. 

2. Zet de klem op het frame. 
3. Plaats de kamer met behulp van de klemmen. 
4. Aansluiten op de watertoevoer. 
5. Plaats de kwartsmof, afdichtring, lamp. 

BELANGRIJK: RAAK NOOIT DE KWARTSMOF OF DE 
ZIJKANT VAN DE LAMP AAN, HOUD ALLEEN VAST 
AAN DE TWEE UITEINDEN. 
De ultraviolette lamp en de kwarts kan gemakkelijk worden 
beschadigd. Wees voorzichtig bij het verwijderen of wijzigen 
van de lamp of de kwartsmof. 

A. Haal de moer eruit. (2).
B. Schuif de kwartshuls (6) vanaf het uiteinde van de kamer 
naar de andere.

C.  Schuif de afdichtring (5) op de vrije eindpunten van de 
kwartsbuis.

D.  Knijp de aluminium moer met de hand (2).
E.  Schuif de lamp (4) in het kwartsglas.
F.  Sluit de lamp aan op de behuizing.
G.  Schroef de moer aan de kamer, schroef daarna de waterbe-
stendige deksel (1) op de moer (2).

H.  Open de kraan en controleer of het apparaat lekt.  Repare-
ren als dat nodig is. 

I.  Sluit het apparaat aan op het stopcontact. Gebruik een 
stopcontact uitgerust met een aardlekschakelaar (GFCI).

Storingen in het uv-c-waterzuiveringssysteem worden aan-
gegeven door het rood knipperende led-logo. In dit geval is 
vervanging van de tl-buis noodzakelijk.

DE LAMP VERVANGEN EN HET UV-SYSTEEM ONDER-
HOUDEN
BELANGRIJK:  De kwartsmof of de zijkanten van de lamp niet 
aanraken, houd hem alleen vast bij de uiteinden.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Zet uit en laat het water uit het apparaat om de druk te 
verminderen.

3. Verwijder de PVC lid (PVC deksel) (1) en schroef de alumini-
um nut (aluminiummoer) los(2).

4. Trek voorzichtig de lamp (4) tot ongeveer 5 cm uit de 
kamer (7).

5. Houd de lamp vast aan het uiteinde en verwijder voorzich-
tig de lampbehuizing (3) aan het vrije einde.

6. Verwijder de lamp voorzichtig uit de kamer. 
7. Verwijder voorzichtig de afdichtring (5) vanaf het einde 
van de kwartsbuis.

8. Verwijder voorzichtig de kwartsmof.
9. Om te herinstalleren, volg instructies 1-8 in omgekeerde 
volgorde

ONDERHOUD SUGGESTIE:
Om de sterilisator zo goed en efficiënt mogelijk te laten 
werken moet de gebruiker de volgende onderhoudstaken 
uitvoeren. 

1. Het schoonmaken, het wisselen van de kwartsmof:
a)  De kwartshuls dient te worden gereinigd met een 
ruitreiniger oplossing om de 6-12 maanden. 

b)  De kwartsbuis moet om de 24 maanden worden verwis-
seld. 

2. Veranderen van de UV-lamp wordt aanbevolen na 8-9000 
gebruiksuren (ongeveer 12 maanden continu gebruik). 

3. Om verwisselbare onderdelen te verwerven, neem contact 
op met ons hoofdkantoor of de plaatselijke vertegenwoor-
digers van ons bedrijf. 

1- Water weerstand deksel
2- Aluminum moer
3- Lamp behuizing, kabelafvoer
4- Kiemdodende ultraviolette lamp
5- Rubberen afdichtring
6- kwartsmof
7- Kamer
8- Pal
9- Transformator

OZON DESINFECTIE
CONTAMINATED WATER  

(VERVUILD WATER)

FILTERED 
(GEFILTERD)
WATER

WARM WATER

WARM WATER

WARM 
WATER

CLEAN WATER 
(SCHOON 
WATER)

OZONE GENERATORTOR 
(OZONGENERATOREN)

OZONE INJECTOR 
(OZONINJECTOR)

CIRCULATIE-
POMP

OZONE MIXER 
(OZON MIXER)

OPTIONELE ACCESSORIES - UV-C / OZON
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PULSAR
DYNAMISCHE STRAAL SEQUENCER

De dynamische straal Sequencer heeft een elegant ovaalvor-
mig toetsenbord en een elektronisch gestuurde voedings-
module die verbinding maakt met een set van kleppen en 
een aangewezen pomp. De gebruiker kan kiezen uit 7 voor-
geprogrammeerde straalsequenties. Net als de dirigent van 
een orkest, regisseert Pulsar elke straalset in gecoördineerde 
watersequenties, die veel meer dan een geweldige rugmassa-
ge opleveren... een symfonie van sensaties!

Met een simpele aanraking van de vinger, kan de gebruiker de 
snelheid van de waterstraal veranderen, de intensiteit van wa-
tertherapie wijzigen of de actie pauzeren om de rustgevende 
effecten van een bepaalde waterstraalset (of een combinatie 
van sets) te verlengen voor hervatting van de massagesessie.

Pulsar voegt niet alleen meer waarde toe aan uw bubbelbads 
door het toevoegen aan hun lijst met functies, maar geeft de 
eindgebruikers ook een nieuwe ontspanningfunctie waar zi 
voor vele jaren van kunnen genieten.

De dynamische straal sequencer (Pers) is een stand-alone 
systeem dat een draaikolk transformeert in het ultieme thuis 
therapiecentrum. Door stralen te groeperen in onderscheiden-
de sets en door elektronisch regelen van de werking van elke 
set met 7 voorgeprogrammeerde sequenties, voegt Pulsar een 
totaal nieuwe en zeer effectieve dimensie aan een bubbelbad.

OPTIONELE ACCESSORIES - PULSAR
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VOOR FABRIKANTEN, HET KLINKT ALS ... MUZIEK IN 
DE OREN!
Van de maker van de meest geavanceerde lijn van elektro-
nische besturingselementen komt een toevoeging die aan 
uw bubbelbad lijst van beste mogelijkheden zal toevoegen! 
Eenvoudig te installeren en te gebruiken, Pulsar brengt echte 
toegevoegde waarde en verhoogt de verkooppotentie van elk 
bubbelbad!

Kleppen worden aangesloten op de leidingen naar de Pulsar 
elektrobox.

Water dat uit een aangewezen pomp komt, gaat in de kleppen. 
Het moederbord opent of sluit elektronisch elke water-
straalsetklep (30 GPM) op basis van voorgeprogrammeerde 
sequenties.

VOOR EINDGEBRUIKERS, HET IS ... EEN SYMFONIE 
VAN SENSATIES!
Stelt u zich eens in staat om te kiezen uit 7 voorgeprogram-
meerde sequenties ontworpen om uw bubbelbad massage-ef-
fectiviteit te maximaliseren. De dynamische waterstraalse-
quencer groepeert met bubbelbad "hot seat" waterstralen in 4 
onderscheidende sets en controleert elektronisch de werking 
van elke set op basis van voorgeprogrammeerde sequenties. 
Dit doorbraaksysteem voegt een geheel nieuwe en zeer effec-
tieve dimensie toe aan een bubbelbad.

Met zijn lichtindicatoren en een voorbeeldweergave is het 
Pulsar ovale toetsenbord intuïtief en makkelijk te gebruiken. 
De gebruiker selecteert een reeks en ziet een voorvertoning 
van de massage op het scherm!

Met de Speed key (Snelheidstoets) kan de gebruiker nog 
meer variatie toevoegen door het selecteren van een van 
de 3 beschikbare waterstraalsnelheden. Door te drukken op 
de Pause key (pauzetoets), kan de gebruiker een sequentie 
onderbreken om de effecten van een enkele waterstraal set (of 
een combinatie van sets) te verlengen.

Pulsar controleert elektronisch de werking van elke set op 
basis van 7 voorgeprogrammeerde sequenties.

SEQUENTIETABEL

•  1  •Sequence Table:

Jet Sets:Closed Jets

Se
qu

en
ce

 St
ep

s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6

•  2 • •  3 • •  4 • •  5 • •  6 • •  7 •
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Waterstroom

OPTIONELE ACCESSORIES - PULSAR
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OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.GRID

in.grid
EEN FLEXIBELE MANIER OM EXTERNE WARMTE-
BRONNEN VOOR UW SPA TE REGELEN
Met onze nieuwe systeeminterface kunt u alternatieve warm-
tebronnen selecteren, gebruiken en synchroniseren om het 
spa-water warm te houden op een efficiënte manier. Werkt ook 
als een hub om maximaal vier schakelaars met één knop en 
een hulpschakelaar met 4 knoppen aan te sluiten.

Verbonden met de Y-serie geeft in.grid u de voordelen van het 
gebruik van alternatieve verwarmingsbronnen. Aangesloten 
op de CO-poort van uw spa-besturingssysteem, zal in.grid wer-
ken als een verzender van externe verwarmingsbronnen, zoals 
uw warmtepomp of uw centrale huisverwarmingssysteem.

Met in.grid kunt u een van de vier bedrijfsmodi kiezen die 
het beste bij u passen, afhankelijk van uw externe verwar-
mingssysteem en uw klimaat. Slimme modi helpen u meer te 
profiteren van uw externe warmtebron om uw besparingen te 
optimaliseren.

INSTALLATIE
De in.grid biedt een verbinding met een normaal geopend 
relais met droge contacten op een veerdruk vrouwelijke aan-
sluiting. De aansluiting accepteert onbedekte draadverbindin-
gen. De kabel moet door de reeds geïnstalleerde waterdichte 
doorvoertule worden geleid. Gebruik een draadmeter tussen 
AWG 24 en AWG 16.

Gebruik een kabel met een rond omhulsel die geschikt is voor 
de waterdichte dichtingsring. De diameter moet tussen de 
0.090'' en 0.250'' zijn.

Het droge contact is geschikt voor laagspanning van maximaal 
24V en 4A.

naar warmtepomp of centraal warmwatersysteem
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  BELANGRIJK: Uw warmtepomp of gaskachel moet alle 
stroom- en temperatuurgrenswaardenbescherming heb-
ben.

  Uw warmtepomp of gaskachel moet worden aangeslo-
ten op uw Y-serie spa-besturingssysteem. Zorg ervoor 
dat u altijd uw externe verwarmingssysteem op dezelfde 
waterpijpfilter van uw spa-controlesysteemverwarming 
aansluit (zoals hierboven afgebeeld).

  Het apparaat moet worden geïnstalleerd na uw spa-be-
sturingssysteem (zoals hierboven afgebeeld).

  U moet zeker weten dat uw pompverwarming of gas-
kachel op de maximale insteltemperatuur is ingesteld. 
Uw watertemperatuurregeling wordt gereguleerd door 
middel van uw spa-controlesysteem, door het instelpunt 
op het toetsenbord van de spa aan te passen.

  Het in.grid droge contact moet worden aangesloten op 
de ingang voor temperatuurregeling op afstand van het 
externe verwarmingssysteem. Uw Voltage moet lager 
zijn dan 24 V.

  Als de in.grid-regelaars worden gebruikt met een gas-
kachel, wordt de externe temperatuurregelingsingang 
gewoonlijk "brandweerman-schakelaar" genoemd.

Zorg ervoor dat uw warmtewisseling geen stroombeperking 
heeft. De verwarming in uw spa-besturingssysteem van de 
Y-serie heeft altijd een minimum van 20 GPM nodig.

Zorg ervoor dat u altijd uw warmtewisselaar in hetzelfde 
waterpijpfilter van uw Y-serie spa-regelsysteemverwarming 
aansluit.

Het droge contact van de in.grid moet alleen een laagspan-
ningslijn besturen en wordt gebruikt voor het voeden van een 
laagspanningsrelaisspoel. Gebruik een relaisaandrijving om de 
lage spanning van de hulppomp aan te zetten.

INSTALLATIE MET EXTERNE WARMTEPOMP OF GASKACHEL

Spa controlesys-
teem

Pompverwar-
ming of

gaskachel

Spacirculatie/
hoofdpomp

in.grid

INSTALLATIE MET EEN WARMTEWISSELAAR-EENHEID

12V

+
-

 
.Spa retour

Spa-pakket

Centrale
verwar-

ming

Warmte
uitwisseling

in.grid

Relaisaandrijving

Naar spa

240Vac
50/60Hz

Hulppomp

Circulatiepomp/ 
hoofdpomp
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U kunt kiezen uit vier verschillende beschikbare standen voor 
de waterregulatie. Uw in.grid wordt automatisch gedetecteerd 
door het spa-besturingssysteem bij het opstarten. Hij is één 
minuut na het opstarten klaar voor gebruik met uw gewenste 
verwarmingsmodus.

De relaiscontacten van de in.grid sluiten wanneer het externe 
verwarmingssysteem is geactiveerd. Anders zijn de relaiscon-
tacten geopend.

De gewenste verwarmingsmodus moet worden ingesteld 
door een jumper toe te voegen op een van de vijf (5) verschil-
lende posities.

*Opmerking: Uw verwarmingsmodus selectie kan worden 
gewijzigd met de app in.touch 2 op uw mobiele apparaat. In uw 
app heft elke nieuwe selectie de jumperinstelling van de in.grid op. 
De in.touch 2-app detecteert automatisch de aanwezigheid van 
in.grid en past de menu-configuratie naar wens aan.

Warmtemodus
selectie

Diagnostisch 
LED

Warmte LED

Er zijn vijf beschikbare verwarmingsstanden beschikbaar met 
in.grid:

1- DIS (UITGESCHAKELD)
Gebruik deze modus als de spa-configuratie geen extern verwar-
mingssysteem heeft en alleen de functies voor een enkele schake-
laar worden gebruikt. Hiermee voorkomt u in.touch 2-applicatie 
op een mobiel apparaat om het menu Verwarmingsmodus Selec-
tie* te openen. De spabesturing regelt de watertemperatuur door 
middel van de standaard weerstandverwarming. Met de knoppen 
met één knop bedient u de verschillende spa-accessoires volgens 
de selectie van AC-jumpers.

BELANGRIJK: Deze modus kan alleen worden ingesteld met de 
heat-mode jumpers.

2- INT (INTERN)
Deze modus biedt een eenvoudige manier om terug te keren 
naar standaard waterregulering met behulp van de interne 
verwarming in geval van problemen met het externe verwar-
mingssysteem.

* Deze modus kan worden ingesteld met uw in.touch 2-app op 
een mobiel apparaat zonder dat u de spa hoeft te openen om de 
jumperinstelling op de in.grid te wijzigen. Dankzij uw in.touch 2 
wordt het gemakkelijker om de gewenste verwarmingsmodus in 
te stellen zodra het externe verwarmingssysteem beschikbaar is.

3-EXT (EXTERN)
Gebruik deze stand voor een maximale energiebesparing. 
Het spa-besturingssysteem gebruikt alleen uw externe 
verwarmingssysteem om de watertemperatuur te regelen. 
Bij normaal gebruik zal de interne verwarming nooit worden 
geactiveerd.

* Deze stand kan worden ingesteld met uw in.touch 2-app op 
een mobiel apparaat zonder dat u de spa hoeft te openen om de 
jumperinstelling op de in.grid te wijzigen.

Bevriezingsbeveiliging

Bevriezingsbeveiliging is toegevoegd omdat de EXT (EXTERNE) 
modus de activering van de interne verwarming niet toestaat. 
Bij koud weer, wanneer het niet mogelijk is om het water bo-
ven het vriespunt te houden, is de inschakeling van de interne 
verwarming nodig. Dit is de enige keer dat de bevriezingsbe-
veiliging binnenkomt.

Op elk moment, als de watertemperatuur daalt tot 40°F (4,5°C), 
geeft de weerstandsverwarmer een boost om bevriezen te 
voorkomen. De bevriezingsbescherming blijft actief totdat de 
watertemperatuur het toegestane minimum bereikt (meestal 
59°F/ 15°C). De normale EXT-modus zal daarna verdergaan.

4- BEIDE (BEIDE SYSTEMEN IN ÉÉN KEER)
Gebruik deze stand voor zwemspa's of grote spa's, die een 
grotere energiebehoefte hebben om de watertemperatuur op 
het gewenste instelpunt te houden.

Het spa-besturingssysteem zal altijd het externe verwarmings-
systeem EN de interne verwarmer tegelijkertijd gebruiken 
om de watertemperatuur te regelen; ze worden tegelijkertijd 
geactiveerd of gedeactiveerd.

* Deze modus kan worden ingesteld met uw in.touch 2-app op 
een mobiel apparaat zonder dat u de spa hoeft te openen om de 
jumperinstelling op de in.grid te wijzigen.

5- SMART (ENERGIEBESPARING)
Gebruik deze modus voor een betere energiebesparing, 
gecombineerd met een maximale efficiëntie van de watertem-
peratuurregeling.

Het spa-besturingssysteem zal altijd het externe verwarmings-
systeem gebruiken om de watertemperatuur te regelen. Als de 
temperatuur te ver onder uw instelpunt daalt (-2,5°F), wordt de 
interne verwarming geactiveerd om uw externe verwarmings-
systeem het instelpunt te laten bereiken.

Zodra de temperatuur binnen het instelpunt binnen 1,5°F is, 
wordt de interne verwarming gedeactiveerd en neemt het 
externe verwarmingssysteem opnieuw alle controle over de 
waterregeling.

* Deze stand kan worden ingesteld met uw in.touch 2-app op 
een mobiel apparaat zonder dat u de spa hoeft te openen om de 
jumperinstelling op de in.grid te wijzigen.

Probleem oplossing
DIAGNOSTISCHE LED
De diagnose-LED zal u helpen met de status van de verbinding 
tussen het spa-besturingssysteem en de in.grid.

Knipperend licht:   Spa-besturingssysteem niet gedetec-
teerd, niet compatibel of in de modus 
Uitgeschakeld als een van uw afzonder-
lijke schakelaars niet goed werkt.

Vast licht: Spa controlesysteem gedetecteerd

Geen licht:  Uitschakelen

VERWARM LED
Vast licht:   Relaiscontacten sluiten en extern verwar-

mingssysteem aan.

Geen licht:   Relaiscontacten open en extern verwar-
mingssysteem uitgeschakeld.

Werking van de verwarmingsmodus



ss

WAARSCHUWING:
Lees alstublieft het onderstaande voor het installeren of aansluiten van het apparaat.

Voor optimale prestaties, leest u alstublieft de 
handleiding zorgvuldig door voor de installatie.
Installeer de in.Touch 2-co module minstens 
12” (30 cm) af van een metaal onderdeel of een 
metale folie.

De in.Touch 2-co module dient dusdanig 
geïnstalleerd te worden dat het onder de spa 
verplaatst kan worden om optimaal bereik te 
kunnen krijgen na de uiteindelijke intallatie van 
de spa in de tuin.

Om te voldoen aan stralingsblootstellingsregele-
menten voor mobiele en basissation apparaten, 
dient er een afstand van 8” (20 cm) te worden 
gehouden tussen de in.Touch 2
Modules en personen gedurende het gebruik; 
om naleving te verzekeren is gebruik dichterbij 
dan deze afstand niet aanbevolen.

De antennes gebruikt voor deze modules 
moeten niet tezamen geplaatst worden of 
gezamenlijk opereren met enig andere antenne 
of zender.

Om de in.Touch 2-en van stroom te voorzien, 
maak alleen gebruik van de stroomvoorzie-
nings-unit meegeleverd met de in.Touch 2-en.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 
personen (inclusief kindeen) met beperkte 
fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, 
of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze 
begeleiding of instructies hebben gekregen over 
het gebruik van het apparaat door een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden 
gehouden om te verzekeren dat zij niet met het 
apparaat spelen.

Weggooien van het product
Het apparaat (of het product) moet 
gescheiden worden weggegooid
In overeenstemming met de lokale in 
werking zijnde afvalverwijderingswet-
geving.

COMPATIBILITEITSEISEN
in.touch 2 modules voor FCC (Noord-Ameri-
ka) modellen (915 MHz):
Huis en spa zender pakket: 0608-521020, 
0608-521023

in.touch 2 modules voor ETSI (Europa) mo-
dellen (868 MHz):
Huis en spa zender pakket: 0608-521021, 
0608-521024

Geschikte spa pakketten:
in.xm2, in.xe, in.ye, in.yj en in.yt spa systemen 
geproduceerd in of na 2012.

in.touch 2 applicatie: Geschikt voor apparaten 
draaiend op: iOS 8.0 of hoger
Android 2.3 of hoger

Router en installatie vereisten
Iedere standaard router met een beschikba-
re100 Mbps (bedraadde LAN) RJ45 poort kan 
gebruikt worden. De router moet ook zijn Poort 
10022 open hebben staan, wat normaal een 
standaard instelling is. Een 3-voets (0.9 m) 
Ethernet kabel is inbegrepen.
De huis zender dient een netaansluiting (120V 
in Noord-Amerika, 220V in Europa) in de buurt 
te hebben om aansluiting van de transformator 
mogelijk te maken.

Aeware®, Gecko®, en hun respectievelijke 
logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van 
de Gecko Alliance Group.
in.touch 2™, in.xm2™, in.xe™, in.yt™, in.ye™, 
in.therm™ en hun respectievelijke logo’s zijn 
handelsmerken van de Gecko Alliance Group.

Alle andere product- of bedrijfsnamen die 
eventueel genoemd worden in deze publicatie 
zijn handelsnamen, handelsmerken of geregis-
treerde handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaren.
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in.touch 2
Sluit uw spa eenvoudig aan op het Internet of 
Things!

Eenvoudigste Installaties
in.touch 2 elimineert alle complexiteiten van het 
aansluiten van uw spa op het internet en ver-
anderd uw smartphone of tablet in uw ultieme 
Wi-Fi spa afstandsbediening. in.touch 2 komt 
met een hypermoderne app en 2 van tevoren 
gekoppelde radiofrequentie zenders, een als 
onderdeel van uw spa systeem en de ander 
aangesloten
Op uw Internet router. Beide RF-zenders zijn 
van tevoren gelinkt aan elkaar, wat zorgt voor 
een onmiddellijke en perfecte communicatie 
tussen U en uw spa.

Sterke en langeafstand com-
municatiesignaal
Door hun gepatenteerde RF-technologie, 
zenden in.touch 2 zenders een sterk, stabiel 
signaal met groot bereik uit 
tussen uw spa en uw router (Ongeveer 3 maal 
meer dan een regulier Wi-Fi signaal). Repea-
ters of versterkers niet nodig: uw spa zal altijd 
binnen bereik blijven in typische achtertuin 
indelingen.

Hypermoderne app met 
push-berichten
De in.touch 2 gestroomlijnde applicatie maakt 
het zeer eenvoudig om alle functies en moge-
lijkheden van uw spa te
bedienen en programmeren vanaf uw smartp-
hone of tablet. Zelfs als u niet thuis bent, krijgt 
u volledige controle over uw water onderhoud 
instellingen, filterprogramma’s, watertempera-
tuur, besparingsmodes en veel meer. Push-be-
richten zullen u altijd geïnformeerd houden over 
de status van uw spa, zelfs als de app niet open 
staat.

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH 2
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WAARSCHUWING:
Lees alstublieft het onderstaande voor het installeren of aansluiten van het apparaat.

Voor optimale prestaties, leest u alstublieft de 
handleiding zorgvuldig door voor de installatie.
Installeer de in.Touch 2-co module minstens 
12” (30 cm) af van een metaal onderdeel of een 
metale folie.

De in.Touch 2-co module dient dusdanig 
geïnstalleerd te worden dat het onder de spa 
verplaatst kan worden om optimaal bereik te 
kunnen krijgen na de uiteindelijke intallatie van 
de spa in de tuin.

Om te voldoen aan stralingsblootstellingsregele-
menten voor mobiele en basissation apparaten, 
dient er een afstand van 8” (20 cm) te worden 
gehouden tussen de in.Touch 2
Modules en personen gedurende het gebruik; 
om naleving te verzekeren is gebruik dichterbij 
dan deze afstand niet aanbevolen.

De antennes gebruikt voor deze modules 
moeten niet tezamen geplaatst worden of 
gezamenlijk opereren met enig andere antenne 
of zender.

Om de in.Touch 2-en van stroom te voorzien, 
maak alleen gebruik van de stroomvoorzie-
nings-unit meegeleverd met de in.Touch 2-en.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 
personen (inclusief kindeen) met beperkte 
fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, 
of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze 
begeleiding of instructies hebben gekregen over 
het gebruik van het apparaat door een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden 
gehouden om te verzekeren dat zij niet met het 
apparaat spelen.

Weggooien van het product
Het apparaat (of het product) moet 
gescheiden worden weggegooid
In overeenstemming met de lokale in 
werking zijnde afvalverwijderingswet-
geving.

COMPATIBILITEITSEISEN
in.touch 2 modules voor FCC (Noord-Ameri-
ka) modellen (915 MHz):
Huis en spa zender pakket: 0608-521020, 
0608-521023

in.touch 2 modules voor ETSI (Europa) mo-
dellen (868 MHz):
Huis en spa zender pakket: 0608-521021, 
0608-521024

Geschikte spa pakketten:
in.xm2, in.xe, in.ye, in.yj en in.yt spa systemen 
geproduceerd in of na 2012.

in.touch 2 applicatie: Geschikt voor apparaten 
draaiend op: iOS 8.0 of hoger
Android 2.3 of hoger

Router en installatie vereisten
Iedere standaard router met een beschikba-
re100 Mbps (bedraadde LAN) RJ45 poort kan 
gebruikt worden. De router moet ook zijn Poort 
10022 open hebben staan, wat normaal een 
standaard instelling is. Een 3-voets (0.9 m) 
Ethernet kabel is inbegrepen.
De huis zender dient een netaansluiting (120V 
in Noord-Amerika, 220V in Europa) in de buurt 
te hebben om aansluiting van de transformator 
mogelijk te maken.

Aeware®, Gecko®, en hun respectievelijke 
logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van 
de Gecko Alliance Group.
in.touch 2™, in.xm2™, in.xe™, in.yt™, in.ye™, 
in.therm™ en hun respectievelijke logo’s zijn 
handelsmerken van de Gecko Alliance Group.

Alle andere product- of bedrijfsnamen die 
eventueel genoemd worden in deze publicatie 
zijn handelsnamen, handelsmerken of geregis-
treerde handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaren.
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in.touch 2
Sluit uw spa eenvoudig aan op het Internet of 
Things!

Eenvoudigste Installaties
in.touch 2 elimineert alle complexiteiten van het 
aansluiten van uw spa op het internet en ver-
anderd uw smartphone of tablet in uw ultieme 
Wi-Fi spa afstandsbediening. in.touch 2 komt 
met een hypermoderne app en 2 van tevoren 
gekoppelde radiofrequentie zenders, een als 
onderdeel van uw spa systeem en de ander 
aangesloten
Op uw Internet router. Beide RF-zenders zijn 
van tevoren gelinkt aan elkaar, wat zorgt voor 
een onmiddellijke en perfecte communicatie 
tussen U en uw spa.

Sterke en langeafstand com-
municatiesignaal
Door hun gepatenteerde RF-technologie, 
zenden in.touch 2 zenders een sterk, stabiel 
signaal met groot bereik uit 
tussen uw spa en uw router (Ongeveer 3 maal 
meer dan een regulier Wi-Fi signaal). Repea-
ters of versterkers niet nodig: uw spa zal altijd 
binnen bereik blijven in typische achtertuin 
indelingen.

Hypermoderne app met 
push-berichten
De in.touch 2 gestroomlijnde applicatie maakt 
het zeer eenvoudig om alle functies en moge-
lijkheden van uw spa te
bedienen en programmeren vanaf uw smartp-
hone of tablet. Zelfs als u niet thuis bent, krijgt 
u volledige controle over uw water onderhoud 
instellingen, filterprogramma’s, watertempera-
tuur, besparingsmodes en veel meer. Push-be-
richten zullen u altijd geïnformeerd houden over 
de status van uw spa, zelfs als de app niet open 
staat.
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in.touch 2 overzicht

Thuis Zender (EN Module) Spa Zender(CO Module)

in.touch 2 afmetingen

Thuis Zender (EN Module) Spa Zender(CO Module)

Verbindingsactivering 
Status LED Status LED

CO pack verbindingRJ45 Ethernet 
aansluiting

Micro USB power

Bevestigingshaak

ss

in.touch 2 Spa Zender (CO Module) installatie
Voor uw verder gaat met enige installatie, zorg dat de stroomvoorziening van uw spa uitstaat.

De in.touch 2 Spa zender dient geïnstalleerd te worden onder het spa-onderstel, ten minste 12” 
(30 cm) van enig metalen component of structuur af. Dit is noodzakelijk om optimale ontvangst te 
verzekeren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de unit te verplaatsen zodra de spa in de 
tuin is geïnstalleerd, om een aanvaardbare signaaloverdracht en afstand te verzekeren.

Installeer de Spa Zender dusdanig dat de module verplaatst kan worden om de signaalsterkte te 
optimaliseren in de tuin (het is mogelijk om de signaalsterkte te bekijken met de in.touch 2 appli-
catie in het menu Instelling -> in.touch netwerk -> Signaalsterkte).
Wij bevelen uw aan de unit te installeren met een #8 kruiskopschroef. Hier vindt u enkele sugges-
ties voor een succesvolle installatie:
• Installeer de unit zo hoog mogelijk binnen het spa onderstel, maar houdt het weg van het 

spa-frame als dit van metaal is.
• Leid de kabel en laat wat speling over in de Spa Zender kabel zodat de Spa Zender ver-

plaatst kan worden in het geval van ontvangstproblemen.
• Installeer de Spa Zender in een hoek van de spa om te zorgen voor het vermijden van meta-

len componenten, accessoires en leidingen in de buurt van de Spa Zender.
• De Spa Zender dient zo dicht mogelijk bij het huis geïnstalleerd te worden om de signaal-

sterkte te optimaliseren. Het is aanbevolen om de in.touch 2 module aan de kant van de spa 
die naar het huis is gericht te installeren om het signaal te verbeteren. Een waterpartij tussen 
de Spa Zender module en de Huis Zender zal de signaalsterkte verzwakken.
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in.touch 2 overzicht

Thuis Zender (EN Module) Spa Zender(CO Module)

in.touch 2 afmetingen

Thuis Zender (EN Module) Spa Zender(CO Module)

Verbindingsactivering 
Status LED Status LED

CO pack verbindingRJ45 Ethernet 
aansluiting

Micro USB power

Bevestigingshaak
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in.touch 2 Spa Zender (CO Module) installatie
Voor uw verder gaat met enige installatie, zorg dat de stroomvoorziening van uw spa uitstaat.

De in.touch 2 Spa zender dient geïnstalleerd te worden onder het spa-onderstel, ten minste 12” 
(30 cm) van enig metalen component of structuur af. Dit is noodzakelijk om optimale ontvangst te 
verzekeren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de unit te verplaatsen zodra de spa in de 
tuin is geïnstalleerd, om een aanvaardbare signaaloverdracht en afstand te verzekeren.

Installeer de Spa Zender dusdanig dat de module verplaatst kan worden om de signaalsterkte te 
optimaliseren in de tuin (het is mogelijk om de signaalsterkte te bekijken met de in.touch 2 appli-
catie in het menu Instelling -> in.touch netwerk -> Signaalsterkte).
Wij bevelen uw aan de unit te installeren met een #8 kruiskopschroef. Hier vindt u enkele sugges-
ties voor een succesvolle installatie:
• Installeer de unit zo hoog mogelijk binnen het spa onderstel, maar houdt het weg van het 

spa-frame als dit van metaal is.
• Leid de kabel en laat wat speling over in de Spa Zender kabel zodat de Spa Zender ver-

plaatst kan worden in het geval van ontvangstproblemen.
• Installeer de Spa Zender in een hoek van de spa om te zorgen voor het vermijden van meta-

len componenten, accessoires en leidingen in de buurt van de Spa Zender.
• De Spa Zender dient zo dicht mogelijk bij het huis geïnstalleerd te worden om de signaal-

sterkte te optimaliseren. Het is aanbevolen om de in.touch 2 module aan de kant van de spa 
die naar het huis is gericht te installeren om het signaal te verbeteren. Een waterpartij tussen 
de Spa Zender module en de Huis Zender zal de signaalsterkte verzwakken.
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Aansluiting van de in.touch 2 Spa Zender (CO Module)
Verbind de Spa Zender module enkel met een beschikbare CO poort van het spa pakket (of elk 
ander accessoire met een vrije CO poort, zoals de in.stream 2 audio versterker, of het in.clear spa 
schoonmaaksysteem).

Merk op dat de Spa Zender slechts een enkele CO kabel heeft en dus aan het eind van de CO 
keten dient te worden geïnstalleerd als meer dan een enkele accessoire geïnstalleerd wordt op 
dezelfde CO poort van het spa pakket.

Opmerking: Voordat u het spa pakket opnieuw van stroom voorziet, ga a.u.b. naar de volgende 
stap en installeer de Huis Module (EN Module).

CO poort

CO poort

ss

Huis Zender (EN Module) installatie
De Huis Zender unit moet in huis geïnstalleerd worden in de buurt van de router omdat het 
daarmee verbonden dient te worden. De Huis Zender is geleverd met een Ethernet-kabel en 
een stekker. Wanneer nodig kan een langere kabel van goede kwaliteit gebruikt worden door 
de installateur (langere kabel niet meegeleverd) om de Thuis Zender binnenshuis dichter bij de 
spa te installeren. De enige vereiste voor de locatie van de installatie is dat het stroomnetwerk 
beschikbaar is om de Huis Zender van stroom te voorzien door de geleverde muurtransformator 
te gebruiken.

De Huis Zender kan in huis vastgezet worden om de signaalsterkte te optimaliseren. Wij bevelen 
aan dat u de unit installeert met een #8 kruiskopschroef.

Hier wat suggesties voor een succesvolle installatie:

• Indien mogelijk, installeer het apparaat op de begane grond van uw huis.
• Wanneer geïnstalleerd in een kelder, plaats het op de hoogst mogelijke hoogte en het dichtst 

mogelijk bij een raam.
• Probeer het zo ver mogelijk van materialen vandaan te installeren, die het signaal kunnen 

storen (bv. metalen structuren, dikke cementte muren).
• Installeer zo ver mogelijk van de router aangezien het signaal uitgezonden door de antenne 

kan storen met het radiofrequentie signaal.

Aansluiting van de Huis Zender (EN Module)
Verbind enkel de Ethernet kabel met de RJ45 poort van de Huis Zender en met een van de be-
schikbare LAN-poorten van de router.

Als laatste, om de Huis Zender van stroom te voorzien, verbind de geleverde transformator met 
een 120V (Noord-Amerikaans model) of 220V (Europeaans model) stopcontact en verbind de 
USB-kabel met de transformator en de Huis Zender.

Micro usb power

RJ45 Ethernet 
aansluiting

Ethernet kabel LAN-poort, router
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Aansluiting van de in.touch 2 Spa Zender (CO Module)
Verbind de Spa Zender module enkel met een beschikbare CO poort van het spa pakket (of elk 
ander accessoire met een vrije CO poort, zoals de in.stream 2 audio versterker, of het in.clear spa 
schoonmaaksysteem).

Merk op dat de Spa Zender slechts een enkele CO kabel heeft en dus aan het eind van de CO 
keten dient te worden geïnstalleerd als meer dan een enkele accessoire geïnstalleerd wordt op 
dezelfde CO poort van het spa pakket.

Opmerking: Voordat u het spa pakket opnieuw van stroom voorziet, ga a.u.b. naar de volgende 
stap en installeer de Huis Module (EN Module).

CO poort

CO poort
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Huis Zender (EN Module) installatie
De Huis Zender unit moet in huis geïnstalleerd worden in de buurt van de router omdat het 
daarmee verbonden dient te worden. De Huis Zender is geleverd met een Ethernet-kabel en 
een stekker. Wanneer nodig kan een langere kabel van goede kwaliteit gebruikt worden door 
de installateur (langere kabel niet meegeleverd) om de Thuis Zender binnenshuis dichter bij de 
spa te installeren. De enige vereiste voor de locatie van de installatie is dat het stroomnetwerk 
beschikbaar is om de Huis Zender van stroom te voorzien door de geleverde muurtransformator 
te gebruiken.

De Huis Zender kan in huis vastgezet worden om de signaalsterkte te optimaliseren. Wij bevelen 
aan dat u de unit installeert met een #8 kruiskopschroef.

Hier wat suggesties voor een succesvolle installatie:

• Indien mogelijk, installeer het apparaat op de begane grond van uw huis.
• Wanneer geïnstalleerd in een kelder, plaats het op de hoogst mogelijke hoogte en het dichtst 

mogelijk bij een raam.
• Probeer het zo ver mogelijk van materialen vandaan te installeren, die het signaal kunnen 

storen (bv. metalen structuren, dikke cementte muren).
• Installeer zo ver mogelijk van de router aangezien het signaal uitgezonden door de antenne 

kan storen met het radiofrequentie signaal.

Aansluiting van de Huis Zender (EN Module)
Verbind enkel de Ethernet kabel met de RJ45 poort van de Huis Zender en met een van de be-
schikbare LAN-poorten van de router.

Als laatste, om de Huis Zender van stroom te voorzien, verbind de geleverde transformator met 
een 120V (Noord-Amerikaans model) of 220V (Europeaans model) stopcontact en verbind de 
USB-kabel met de transformator en de Huis Zender.

Micro usb power

RJ45 Ethernet 
aansluiting

Ethernet kabel LAN-poort, router
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Het verbinden van de Spa Zender (CO Module) en de Huis 
Zender (EN Module)
Het verbindingsproces wordt gebruikt wanneer u een module van de in.touch 2 kit dient te vervan-
gen. Anders arriveert de in.touch 2 van tevoren verbonden uit de fabriek.

1. Voorzie de Huis Zender van stroom

2.  Druk op de “koppeling” knop met een paper-
clip of een soortgelijk gereedschap. Als de 
verbindingsmode actief is knippert de status 
LED GEEL in een snel patroon. De Huis 
Zender staat dan in verbindingsmode en zal 
in deze modus blijven totdat het verbinding 
maakt met een Spa Zender, of tot het gereset 
wordt (stroom herstart).

3.  Zet de spa schakelaar uit (zodoende de Spa 
Zender uitzettende), wacht een paar se-
conde, en zet dan de schakelaar terug aan. 
Binnen een paar seconden zal de koppe-
lingsprocedure klaar zijn en de Huis Zender 
status LED zal niet langer meer GEEL zijn.

Noot: in.touch 2 modules kunnen zo vaak als nodig is worden gekoppeld, maar kunnen enkel 
gekoppeld worden met één wederhelft per keer. Eenmaal gekoppeld zullen de modules deze 
informatie permanent opslaan tot de volgende koppelingsoperatie. Koppelings-informatie is opge-
slagen in het niet-tijdelijk geheugen, dus her koppelen is niet nodig na een stroomstoring. Enkel 
een Huis Zender kan een koppeling initiëren, dus het is belangrijk dat het koppelen begint met het 
in de koppelingsmode zetten van de Huis Zender.

Als meerdere spa’s tegelijk worden aangestuurd door een Huis Zender in koppelingsmode (bij-
voorbeeld, in een showroom van een verkoper), zal enkel de eerste spa die succesvol verbindt 
met de Huis Module koppelen. Omdat dit willekeurig kan zijn, wordt het aanbevolen dat enkel 1 
spa per keer wordt aangezet gedurende het koppelingsproces.

koppeling 
knop

Status LED

Hoofdschakelaar zekeringenkast
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LED
Iedere in.touch 2 module heeft een status LED die gebruikt kan worden voor probleemoplossings 
doeleinden. De LED is geplaatst op de bovenkant van beide omhulsels.

Beltéri transzmitter 
Koppelingsmode
Geel (Knipperend)

Router niet gedetecteerd Rood

Router gedetecteerd Groen

in.touch 2 server heeft gede-
tecteerd dat de Module volledig 
werkt Blauw

Masszázsmedence transzmitter
Koppelingsmode
Sárga (villogás)

Spa bediening niet 
gedetecteerd Rood

in.touch 2 server heeft gede-
tecteerd dat de Module volledig 
werkt Blauw

* Wanneer de LED status knippert(blauw, groen 
of rood) geeft dit aan dat de communicatie 
tussen de EN module en de CO module niet 
tot stand is gekomen.

status 
LED

status
LED
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Het verbinden van de Spa Zender (CO Module) en de Huis 
Zender (EN Module)
Het verbindingsproces wordt gebruikt wanneer u een module van de in.touch 2 kit dient te vervan-
gen. Anders arriveert de in.touch 2 van tevoren verbonden uit de fabriek.

1. Voorzie de Huis Zender van stroom

2.  Druk op de “koppeling” knop met een paper-
clip of een soortgelijk gereedschap. Als de 
verbindingsmode actief is knippert de status 
LED GEEL in een snel patroon. De Huis 
Zender staat dan in verbindingsmode en zal 
in deze modus blijven totdat het verbinding 
maakt met een Spa Zender, of tot het gereset 
wordt (stroom herstart).

3.  Zet de spa schakelaar uit (zodoende de Spa 
Zender uitzettende), wacht een paar se-
conde, en zet dan de schakelaar terug aan. 
Binnen een paar seconden zal de koppe-
lingsprocedure klaar zijn en de Huis Zender 
status LED zal niet langer meer GEEL zijn.

Noot: in.touch 2 modules kunnen zo vaak als nodig is worden gekoppeld, maar kunnen enkel 
gekoppeld worden met één wederhelft per keer. Eenmaal gekoppeld zullen de modules deze 
informatie permanent opslaan tot de volgende koppelingsoperatie. Koppelings-informatie is opge-
slagen in het niet-tijdelijk geheugen, dus her koppelen is niet nodig na een stroomstoring. Enkel 
een Huis Zender kan een koppeling initiëren, dus het is belangrijk dat het koppelen begint met het 
in de koppelingsmode zetten van de Huis Zender.

Als meerdere spa’s tegelijk worden aangestuurd door een Huis Zender in koppelingsmode (bij-
voorbeeld, in een showroom van een verkoper), zal enkel de eerste spa die succesvol verbindt 
met de Huis Module koppelen. Omdat dit willekeurig kan zijn, wordt het aanbevolen dat enkel 1 
spa per keer wordt aangezet gedurende het koppelingsproces.

koppeling 
knop

Status LED

Hoofdschakelaar zekeringenkast
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LED
Iedere in.touch 2 module heeft een status LED die gebruikt kan worden voor probleemoplossings 
doeleinden. De LED is geplaatst op de bovenkant van beide omhulsels.

Beltéri transzmitter 
Koppelingsmode
Geel (Knipperend)

Router niet gedetecteerd Rood

Router gedetecteerd Groen

in.touch 2 server heeft gede-
tecteerd dat de Module volledig 
werkt Blauw

Masszázsmedence transzmitter
Koppelingsmode
Sárga (villogás)

Spa bediening niet 
gedetecteerd Rood

in.touch 2 server heeft gede-
tecteerd dat de Module volledig 
werkt Blauw

* Wanneer de LED status knippert(blauw, groen 
of rood) geeft dit aan dat de communicatie 
tussen de EN module en de CO module niet 
tot stand is gekomen.

status 
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LED
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Download applicatie

De app gebruiken

Internet EN Module CO Module

Op uw thuisnetwerk
Het is mogelijk toegang te verkrijgen tot uw spa met de in.touch 2 app via uw thuisnetwerk. Om 
uw in.touch 2 te kunnen zien in de applicatie dient u uw apparaat met dezelfde router (Wi-Fi net-
werk) te verbinden als degene gebruikt om uw Huis Zender aan te sluiten

Ga naar de Wi-Fi instellingen sectie van uw mobile apparaat en kies hetzelfde netwerk waar uw 
spa mee verbonden is (d.w.z. Thuis). Nadat u dit heeft geselecteerd, wacht tot uw apparaat de 
verbinding bevestigt.

Op het Internet
De in.touch 2 maakt het voor u mogelijk om het Internet te gebruiken om uw spa overal ter wereld 
te bedienen. Om onderling te kunnen communiceren, moeten zowel de in.touch 2 module en uw 
apparaat verbonden zijn met een netwerk dat toegang tot internet mogelijk maakt.

Wanneer uw Huis Zender is verbonden met het Internet (De LED status is blauw), kunt u uw in-
.touch 2 app iedere keer gebruiken als uw apparaat ook is verbonden met het Internet (draadloos 
of mobiel netwerk), zelfs wanneer u niet thuis bent.
Om toegang tot uw spa te hebben wanneer u niet thuis bent, dient u uw mobiele apparaat vooraf 
gekoppeld te hebben aan uw spa op uw thuisnetwerk.

De in.touch app laat u uw spa bedienen door uw thuisnetwerk of een Internet-
verbinding waar ook ter wereld te gebruiken. De in.touch 2 app staat voor u 
klaar in de App Store voor iOS apparaten en op Google Play voor Android — 
zoek op «in.touch 2» en klik er vervolgens op om te installeren.

ss

Wi-Fi instellen op uw apparaat

Voordat het gebruiken van uw applicatie, ga 
naar de Wi-Fi sectie van de instellingen van uw 
apparaat. Zorg dat u verbonden bent met uw 
thuisnetwerk. Dit moet dezelfde Wi-Fi zijn gele-
verd door de router waarop u uw Huis Zender 
heeft aangesloten.
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Download applicatie

De app gebruiken

Internet EN Module CO Module

Op uw thuisnetwerk
Het is mogelijk toegang te verkrijgen tot uw spa met de in.touch 2 app via uw thuisnetwerk. Om 
uw in.touch 2 te kunnen zien in de applicatie dient u uw apparaat met dezelfde router (Wi-Fi net-
werk) te verbinden als degene gebruikt om uw Huis Zender aan te sluiten

Ga naar de Wi-Fi instellingen sectie van uw mobile apparaat en kies hetzelfde netwerk waar uw 
spa mee verbonden is (d.w.z. Thuis). Nadat u dit heeft geselecteerd, wacht tot uw apparaat de 
verbinding bevestigt.

Op het Internet
De in.touch 2 maakt het voor u mogelijk om het Internet te gebruiken om uw spa overal ter wereld 
te bedienen. Om onderling te kunnen communiceren, moeten zowel de in.touch 2 module en uw 
apparaat verbonden zijn met een netwerk dat toegang tot internet mogelijk maakt.

Wanneer uw Huis Zender is verbonden met het Internet (De LED status is blauw), kunt u uw in-
.touch 2 app iedere keer gebruiken als uw apparaat ook is verbonden met het Internet (draadloos 
of mobiel netwerk), zelfs wanneer u niet thuis bent.
Om toegang tot uw spa te hebben wanneer u niet thuis bent, dient u uw mobiele apparaat vooraf 
gekoppeld te hebben aan uw spa op uw thuisnetwerk.

De in.touch app laat u uw spa bedienen door uw thuisnetwerk of een Internet-
verbinding waar ook ter wereld te gebruiken. De in.touch 2 app staat voor u 
klaar in de App Store voor iOS apparaten en op Google Play voor Android — 
zoek op «in.touch 2» en klik er vervolgens op om te installeren.
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Wi-Fi instellen op uw apparaat

Voordat het gebruiken van uw applicatie, ga 
naar de Wi-Fi sectie van de instellingen van uw 
apparaat. Zorg dat u verbonden bent met uw 
thuisnetwerk. Dit moet dezelfde Wi-Fi zijn gele-
verd door de router waarop u uw Huis Zender 
heeft aangesloten.
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Start de in.touch 2 applicatie

Vind het icoon voor de in.touch 2 applicatie, tik 
er daarna op om het te openen.

De eerste keer dat u uw applicatie gebruikt zal een bericht u vra-
gen: “in.touch 2” Zou u graag berichten sturen. Als u Toestaan-
kiest, zal de applicatie u berichten over de status van uw spa 
sturen. Als u Weigeren kiest, zal de applicatie u geen berichten 
sturen.

Als u later van gedachte verandert over berichten, kunt u berich-
ten toevoegen of verwijderen voor de in.touch 2 applicatie.

In iOS, ga naar uw instellingen menu en kies in.touch 2. Selec-
teer het notificaties menu, u kunt berichten aan en uit zetten 
vanuit deze pagina.

In Android, ga naar uw instellingen menu en dan naar het noti-
ficaties menu. Selecteer de in.touch 2 app, vanuit deze pagina 
kunt u berichten aan of uit zetten.

ss

Login pagina

Nieuw account aanmaken

Voor het gebruiken van uw applicatie, moet u eerst een account 
aanmaken en dan kunt u inloggen. uw account zal u de moge-
lijkheid bieden om toegang te hebben tot uw spa vanuit iedere 
in.touch 2 applicatie.

Als u ervoor kiest een nieuw account aan te maken, gaat u op 
hetzelfde moment akkoord met onze Servicevoorwaarden en 
ons Privacy beleid. U kunt deze op ieder moment lezen via deze 
link: https://geckointouch.com/legal
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Start de in.touch 2 applicatie

Vind het icoon voor de in.touch 2 applicatie, tik 
er daarna op om het te openen.

De eerste keer dat u uw applicatie gebruikt zal een bericht u vra-
gen: “in.touch 2” Zou u graag berichten sturen. Als u Toestaan-
kiest, zal de applicatie u berichten over de status van uw spa 
sturen. Als u Weigeren kiest, zal de applicatie u geen berichten 
sturen.

Als u later van gedachte verandert over berichten, kunt u berich-
ten toevoegen of verwijderen voor de in.touch 2 applicatie.

In iOS, ga naar uw instellingen menu en kies in.touch 2. Selec-
teer het notificaties menu, u kunt berichten aan en uit zetten 
vanuit deze pagina.

In Android, ga naar uw instellingen menu en dan naar het noti-
ficaties menu. Selecteer de in.touch 2 app, vanuit deze pagina 
kunt u berichten aan of uit zetten.
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Login pagina

Nieuw account aanmaken

Voor het gebruiken van uw applicatie, moet u eerst een account 
aanmaken en dan kunt u inloggen. uw account zal u de moge-
lijkheid bieden om toegang te hebben tot uw spa vanuit iedere 
in.touch 2 applicatie.

Als u ervoor kiest een nieuw account aan te maken, gaat u op 
hetzelfde moment akkoord met onze Servicevoorwaarden en 
ons Privacy beleid. U kunt deze op ieder moment lezen via deze 
link: https://geckointouch.com/legal
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Kies een spa

Deze pagina geeft alle spa’s weer die gedetecteerd zijn door 
uw applicatie.
Om uw spa te detecteren, moet u uw mobiele apparaat 
verbinden met hetzelfde netwerk waarmee u uw Huis Zender 
verbonden heeft.

Wanneer u een verbinding met de spa heeft gemaakt zal zijn 
naam opgeslagen worden op deze pagina om u in staat te stel-
len overal verbinding te maken met uw spa.
Om later een spa toe te voegen, ga naar p. 26 van dit handboek 
voor instructies. 
De RF-signaalsterkte (communicatie tussen de beide in.touch 2 
zenders) is weergegeven op de Selecteer een spa pagina. 
Er zijn 5 mogelijke statussen:

 • Signaal beter dan 80%

 • Signaal tussen 80% en 51%

 • Signaal tussen 50% en 31%

 • Signaal minder dan 30%

 • De Spa Zender is niet beschikbaar

Startpagina
Het basisscherm geeft u toegang tot uw accessoires, watertemperatuur, wateronderhoud en 
instellingen.

Spa naam

Accessoires 
bedieningslijn

Water 
Onderhoud 

menu
Herinneringen 

menu

Geeft de huidige spa watertemperatuur 
aan. Kleur varieert afgestemd op de meest 
belangrijke actieve status. Raak aan om het 
oriëntatiepunt te veranderen

Berichtencentrum die de status van uw spa 
weergeeft: verwarming, filtering, fouten... Als 
u op het berichtencentrum klikt komt u op de 
Spa status pagina

Instellingen menu

Accountinstellingen
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Spa status

Deze pagina geeft alle actieve statussen van uw spa weer. 
Beneden staat een korte beschrijvingen van elke status die 
u kunt tegenkomen op uw spa. Elke status is gekoppeld 
aan een prioriteit en kleur die de kleur van de widget op de 
startpagina bepaalt.

   Geeft aan dat er een fout is opgetreden in uw spa.
   Geeft aan dat er op dit moment een actieve gebruikers-

vraag is voor uw spa  (bv. pomp, blazer of licht staat aan).
   Geeft aan dat uw spa nu aan het opwarmen is naar uw 

ingestelde punt.
   Geeft aan dat uw spa nu in een filteringscyclus    zit.
   Geeft aan dat uw spa nu in besparingsmode staat.
   Geeft aan dat uw spa normaal draait (er is geen gebrui-

kersvraag, verwarming, filtering of spaarmode actief).

De widget op de startpagina geeft een enkele kleur per keer weer. 
De kleur die weergegeven is wordt bepaald door de prioriteit 
van status. De vastgestelde volgorde is zoals bovenstaand is 
aangegeven.

Temperatuur wijzigen

Raak de middelste widget aan om de temperatuur controlebalk 
te laten verschijnen.

Gebruik de schuifbalk op de controlebalk om uw spa’s tempera-
tuur* ingestelde punt te veranderen.

*  Als u in de spaarmodus zit zal uw spa temperatuur 11°C lager 
dan uw ingestelde punt zijn.
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Kies een spa

Deze pagina geeft alle spa’s weer die gedetecteerd zijn door 
uw applicatie.
Om uw spa te detecteren, moet u uw mobiele apparaat 
verbinden met hetzelfde netwerk waarmee u uw Huis Zender 
verbonden heeft.

Wanneer u een verbinding met de spa heeft gemaakt zal zijn 
naam opgeslagen worden op deze pagina om u in staat te stel-
len overal verbinding te maken met uw spa.
Om later een spa toe te voegen, ga naar p. 26 van dit handboek 
voor instructies. 
De RF-signaalsterkte (communicatie tussen de beide in.touch 2 
zenders) is weergegeven op de Selecteer een spa pagina. 
Er zijn 5 mogelijke statussen:

 • Signaal beter dan 80%

 • Signaal tussen 80% en 51%

 • Signaal tussen 50% en 31%

 • Signaal minder dan 30%

 • De Spa Zender is niet beschikbaar

Startpagina
Het basisscherm geeft u toegang tot uw accessoires, watertemperatuur, wateronderhoud en 
instellingen.

Spa naam

Accessoires 
bedieningslijn

Water 
Onderhoud 

menu
Herinneringen 

menu

Geeft de huidige spa watertemperatuur 
aan. Kleur varieert afgestemd op de meest 
belangrijke actieve status. Raak aan om het 
oriëntatiepunt te veranderen

Berichtencentrum die de status van uw spa 
weergeeft: verwarming, filtering, fouten... Als 
u op het berichtencentrum klikt komt u op de 
Spa status pagina

Instellingen menu

Accountinstellingen
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Spa status

Deze pagina geeft alle actieve statussen van uw spa weer. 
Beneden staat een korte beschrijvingen van elke status die 
u kunt tegenkomen op uw spa. Elke status is gekoppeld 
aan een prioriteit en kleur die de kleur van de widget op de 
startpagina bepaalt.

   Geeft aan dat er een fout is opgetreden in uw spa.
   Geeft aan dat er op dit moment een actieve gebruikers-

vraag is voor uw spa  (bv. pomp, blazer of licht staat aan).
   Geeft aan dat uw spa nu aan het opwarmen is naar uw 

ingestelde punt.
   Geeft aan dat uw spa nu in een filteringscyclus    zit.
   Geeft aan dat uw spa nu in besparingsmode staat.
   Geeft aan dat uw spa normaal draait (er is geen gebrui-

kersvraag, verwarming, filtering of spaarmode actief).

De widget op de startpagina geeft een enkele kleur per keer weer. 
De kleur die weergegeven is wordt bepaald door de prioriteit 
van status. De vastgestelde volgorde is zoals bovenstaand is 
aangegeven.

Temperatuur wijzigen

Raak de middelste widget aan om de temperatuur controlebalk 
te laten verschijnen.

Gebruik de schuifbalk op de controlebalk om uw spa’s tempera-
tuur* ingestelde punt te veranderen.

*  Als u in de spaarmodus zit zal uw spa temperatuur 11°C lager 
dan uw ingestelde punt zijn.
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Accessoires aan/uit zetten

Lichten aan/uit zetten

In overeenstemming met uw spa pakket configura-
tie, kunt uw een accessoire starten of stoppen door 
simpelweg het geassocieerde icoon aan te raken. Het 
icoon zal bewegend worden wanneer de accessoire aan 
staat. Druk eenvoudig op het icoon om de accessoire te 
starten of stoppen.
Als uw accessoire meer dan een snelheid heeft, druk op 
de knop totdat de verlangde snelheid bereikt is.

De icoon-ontwerpen zijn aangepast aan uw spa pakket 
configuratie: 

  Pomp

  Waterval 

  Blazer

Om uw spa lichten te bedienen, druk eenvoudig 
op de knop om het aan of uit te zetten.

Accessoires

Lichten 
aan/uit 
zetten
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Bedien uw in.mix 300

Dit menu is alleen beschikbaar as een in.mix 
300 is gedetecteerd in uw spa accessoires.

Om de in.mix 300 aan of uit te zetten, 
kunt u, als u wilt, gebruik maken van het 
lichticoon op uw startpagina. Om naar uw 
in.mix 300 pagina te gaan, veeg simpel-
weg naar links.

Zet in.mix 300 aan/uit

Veeg naar in.mix 300

De in.mix 300 pagina geeft u 
de mogelijkheid om uw kleu-
renzones in of rondom uw spa 
aan te passen.

De gloeilamp iconen geven u 
de mogelijkheid om uw in.mix 
300 aan en uit te zetten.

Om een zone te selecteren, klik 
op de gewenste in de “zone-se-
lectie” strip. Om de kleur te 
veranderen, gebruik het kleu-
renwiel om diegene die u wilt 
te kiezen. Aan de linker kant, 
geeft de inensiteitsschuif uw de 
mogelijkheid om de helderheid 
van uw lichten aan te passen. 
Gebruik het regenboog icoon 
om kleurgradatie te krijgen.

Het synchronisatie/de-syn-
chronisatie icoon biedt u de 
mogelijkheid om de kleur van 
de geselecteerde zone overeen 
te stemmen met de andere 
zones

Aan

Intensiteit

Uit

Zone selectie

Kleurenwiel

Regenboog 
icoon

Synchronisatie/ 
de-synchronisatie 
icoon
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Accessoires aan/uit zetten

Lichten aan/uit zetten

In overeenstemming met uw spa pakket configura-
tie, kunt uw een accessoire starten of stoppen door 
simpelweg het geassocieerde icoon aan te raken. Het 
icoon zal bewegend worden wanneer de accessoire aan 
staat. Druk eenvoudig op het icoon om de accessoire te 
starten of stoppen.
Als uw accessoire meer dan een snelheid heeft, druk op 
de knop totdat de verlangde snelheid bereikt is.

De icoon-ontwerpen zijn aangepast aan uw spa pakket 
configuratie: 

  Pomp

  Waterval 

  Blazer

Om uw spa lichten te bedienen, druk eenvoudig 
op de knop om het aan of uit te zetten.

Accessoires

Lichten 
aan/uit 
zetten

ss

Bedien uw in.mix 300

Dit menu is alleen beschikbaar as een in.mix 
300 is gedetecteerd in uw spa accessoires.

Om de in.mix 300 aan of uit te zetten, 
kunt u, als u wilt, gebruik maken van het 
lichticoon op uw startpagina. Om naar uw 
in.mix 300 pagina te gaan, veeg simpel-
weg naar links.

Zet in.mix 300 aan/uit

Veeg naar in.mix 300

De in.mix 300 pagina geeft u 
de mogelijkheid om uw kleu-
renzones in of rondom uw spa 
aan te passen.

De gloeilamp iconen geven u 
de mogelijkheid om uw in.mix 
300 aan en uit te zetten.

Om een zone te selecteren, klik 
op de gewenste in de “zone-se-
lectie” strip. Om de kleur te 
veranderen, gebruik het kleu-
renwiel om diegene die u wilt 
te kiezen. Aan de linker kant, 
geeft de inensiteitsschuif uw de 
mogelijkheid om de helderheid 
van uw lichten aan te passen. 
Gebruik het regenboog icoon 
om kleurgradatie te krijgen.

Het synchronisatie/de-syn-
chronisatie icoon biedt u de 
mogelijkheid om de kleur van 
de geselecteerde zone overeen 
te stemmen met de andere 
zones

Aan

Intensiteit

Uit

Zone selectie

Kleurenwiel

Regenboog 
icoon

Synchronisatie/ 
de-synchronisatie 
icoon
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Water onderhoud

De Water onderhoudspagina zal u helpen om uw ideale filtre-
rings- en verwarmingsinstellingen in te stellen. Kies tussen Niet 
Thuis, Beginner, Energiebesparingen, Super Energie en Week-
end, afhankelijk van uw behoefte. Raak de Water Onderhoud 
naam aan die u graag wil activeren, een groen oké-teken zal 
verschijnen in het icoon, om aan te geven dat u het geselecteerd 
heeft.

Door standaardinstellingen heeft elke Water Onderhoudsmodus 
voor-ingestelde schema’s van besparing en filtering. Om Water 
Onderhoud opties te wijzigen, klik op het potlood icoon aan het 
rechtereinde van het gewenste Water Onderhoud om zijn menu 
te openen.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van elk Water onder-
houd in de standaard status:

Niet Thuis:
In deze modus zal de spa altijd in bespar-
ing zijn; het ingestelde punt zal verminderd 
worden met 11° C.

Beginner / Standaard:
De spa zal nooit in spaarmodus staan en zal 
filteren overeenkomstig met de lage niveau 
instelling van het pakket.

Energiebesparing:
De spa zal in besparingsmodus staan ge-
durende de piekuren van de dag en zal de 
normale modus hervatten in het weekend.

Super Energiebesparing:
De spa zal altijd in besparingsmode staan 
gedurende piekuren, elke dag van de week.

Weekend:
De spa zal in besparingsmode staan van 
maandag tot vrijdag, en zal normaal draaien 
in het weekend.

ss

Herinneringen

De herinneringenpagina zal u helpen om uw onderhoud te 
blijven vervolgen.
De in.touch 2 zal u herinneren om benodigde onderhoudstaken 
uit te voeren aan uw spa, zoals filter afvegen of filter schoonma-
ken. Iedere taak heeft zijn eigen herinneringsduur gebaseerd 
op normaal gebruik. De eigenaar kan zijn herinneringen na het 
onderhoud aan de spa resetten.
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Water onderhoud

De Water onderhoudspagina zal u helpen om uw ideale filtre-
rings- en verwarmingsinstellingen in te stellen. Kies tussen Niet 
Thuis, Beginner, Energiebesparingen, Super Energie en Week-
end, afhankelijk van uw behoefte. Raak de Water Onderhoud 
naam aan die u graag wil activeren, een groen oké-teken zal 
verschijnen in het icoon, om aan te geven dat u het geselecteerd 
heeft.

Door standaardinstellingen heeft elke Water Onderhoudsmodus 
voor-ingestelde schema’s van besparing en filtering. Om Water 
Onderhoud opties te wijzigen, klik op het potlood icoon aan het 
rechtereinde van het gewenste Water Onderhoud om zijn menu 
te openen.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van elk Water onder-
houd in de standaard status:

Niet Thuis:
In deze modus zal de spa altijd in bespar-
ing zijn; het ingestelde punt zal verminderd 
worden met 11° C.

Beginner / Standaard:
De spa zal nooit in spaarmodus staan en zal 
filteren overeenkomstig met de lage niveau 
instelling van het pakket.

Energiebesparing:
De spa zal in besparingsmodus staan ge-
durende de piekuren van de dag en zal de 
normale modus hervatten in het weekend.

Super Energiebesparing:
De spa zal altijd in besparingsmode staan 
gedurende piekuren, elke dag van de week.

Weekend:
De spa zal in besparingsmode staan van 
maandag tot vrijdag, en zal normaal draaien 
in het weekend.
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Herinneringen

De herinneringenpagina zal u helpen om uw onderhoud te 
blijven vervolgen.
De in.touch 2 zal u herinneren om benodigde onderhoudstaken 
uit te voeren aan uw spa, zoals filter afvegen of filter schoonma-
ken. Iedere taak heeft zijn eigen herinneringsduur gebaseerd 
op normaal gebruik. De eigenaar kan zijn herinneringen na het 
onderhoud aan de spa resetten.
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Schema’s aanpassen

In dit menu is het mogelijk om spaar- en filterringsschema’s toe te voegen, te verwijderen of aan 
te passen.

Om toegang tot dit menu te hebben, klik simpel op de tabbladen
Water Onderhoud menu - de kleine pen rechts van het gewenste wateronderhoud

Klik op de besparingstab om de besparingsschema’s en de Filtercyclustab om de filterringssche-
ma’s aan te passen. U kunt besparings- of filteringsschema’s toevoegen door te klikken op het « + 
» symbool.

Om een schema te verwijderen, klik op het vuilnisbak-icoon in de rechterhoek van de gewenste 
lijn.

U kunt de geprogrammeerde schema’s aanpassen door er een te selecteren en het schema te 
wijzigen.

Uw heeft verschillende mogelijkheden voor het schema (Ma-Vr, weekend, elke dag, of enkele 
dagen). De schema’s zullen wekelijks herhaald worden. De tijd en tijdsduur zijn ingesteld in 
30-minuutsintervallen. Wanneer u het schema heeft ingesteld, gebruik de pijl bovenaan de pagina 
om terug te gaan. Verzeker dat u de gewenste water onderhoudsmodus heeft geselecteerd in het 
Water Onderhoud basismenu.

Als een besparingsschema actief is, zal het ingestelde punt met 11°C verlaagd worden, Wat bete-
kent dat het verwarmingssysteem niet betrokken zal worden tenzij de temperatuur tot 11°C onder 
de spa’s ingestelde temperatuur zakt.

Het filteringsschema is toegepast op de hoofdfilterpomp, waarschijnlijk pomp 1. Als uw spa een 
circulatiepomp gebruikt ingesteld om 24 uur te draaien, zal het scherm zuiveringsschema’s 
weergeven in plaats van filtering. De zuiveringen zijn vooringesteld voor een vast aantal minuten, 
daarom zal de tijdsduur worden weergegeven op het scherm als N/A en enkel de begintijd veran-
derd kunnen worden.

ss

Spa instellingen

Op de instellingenpagina heeft u toegang tot het volgende:

• in.touch netwerk
• Temperatuureenheden
• Verander Spa naam
• Technische informatie

Om een item te selecteren, klik op de pijl ernaast. Dit zal het 
geselecteerde menu openen.

in.touch netwerk

Het in.touch netwerk menu 
geeft u toegang tot informatie 
met betrekking tot de RF-ver-
bindingsgegevens tussen de 
Huis Zender en de Spa Zender. 
Dit menu geeft u toegang tot:

• Kanaal
• Signaalsterkte
• Reset Kanaal (Reset het 

kanaal naar...standaard)

Om kanalen te wisselen, klik op 
de kanaallijn.
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Schema’s aanpassen

In dit menu is het mogelijk om spaar- en filterringsschema’s toe te voegen, te verwijderen of aan 
te passen.

Om toegang tot dit menu te hebben, klik simpel op de tabbladen
Water Onderhoud menu - de kleine pen rechts van het gewenste wateronderhoud

Klik op de besparingstab om de besparingsschema’s en de Filtercyclustab om de filterringssche-
ma’s aan te passen. U kunt besparings- of filteringsschema’s toevoegen door te klikken op het « + 
» symbool.

Om een schema te verwijderen, klik op het vuilnisbak-icoon in de rechterhoek van de gewenste 
lijn.

U kunt de geprogrammeerde schema’s aanpassen door er een te selecteren en het schema te 
wijzigen.

Uw heeft verschillende mogelijkheden voor het schema (Ma-Vr, weekend, elke dag, of enkele 
dagen). De schema’s zullen wekelijks herhaald worden. De tijd en tijdsduur zijn ingesteld in 
30-minuutsintervallen. Wanneer u het schema heeft ingesteld, gebruik de pijl bovenaan de pagina 
om terug te gaan. Verzeker dat u de gewenste water onderhoudsmodus heeft geselecteerd in het 
Water Onderhoud basismenu.

Als een besparingsschema actief is, zal het ingestelde punt met 11°C verlaagd worden, Wat bete-
kent dat het verwarmingssysteem niet betrokken zal worden tenzij de temperatuur tot 11°C onder 
de spa’s ingestelde temperatuur zakt.

Het filteringsschema is toegepast op de hoofdfilterpomp, waarschijnlijk pomp 1. Als uw spa een 
circulatiepomp gebruikt ingesteld om 24 uur te draaien, zal het scherm zuiveringsschema’s 
weergeven in plaats van filtering. De zuiveringen zijn vooringesteld voor een vast aantal minuten, 
daarom zal de tijdsduur worden weergegeven op het scherm als N/A en enkel de begintijd veran-
derd kunnen worden.
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Spa instellingen

Op de instellingenpagina heeft u toegang tot het volgende:

• in.touch netwerk
• Temperatuureenheden
• Verander Spa naam
• Technische informatie

Om een item te selecteren, klik op de pijl ernaast. Dit zal het 
geselecteerde menu openen.

in.touch netwerk

Het in.touch netwerk menu 
geeft u toegang tot informatie 
met betrekking tot de RF-ver-
bindingsgegevens tussen de 
Huis Zender en de Spa Zender. 
Dit menu geeft u toegang tot:

• Kanaal
• Signaalsterkte
• Reset Kanaal (Reset het 

kanaal naar...standaard)

Om kanalen te wisselen, klik op 
de kanaallijn.
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Wissel Kanaal

De Wissel Kanaal pagina geeft u de mogelijk-
heid om het kanaal dat gebruikt wordt tussen de 
twee in.touch 2 modules te wisselen.

In sommige gevallen kan dit u helpen een ster-
ker signaal te krijgen.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de 
volgende tabs aan te raken: Spa instellingen 
(rechtsonder) - in.touch netwerk - kanaal

Temperatuureenheden

Dit menu laat u de eenheden voor de 
weergave van de temperatuur verande-
ren.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina 
door de volgende tabs aan te raken: Spa 
instellingen (rechtsonder) - temperatuur 
eenheden

ss

Technische Informatie

Naam

Dit gedeelte geeft u de mogelijkheid om de 
naam van de spa te bewerken.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de 
volgende tabs aan te raken: Spa instellingen 
(rechtsonder) - Wijzig naam van de spa

Dit gedeelte toont informatie over het in.touch 
2 softwarenummer en de herzieningsnum-
mers van de verschillende onderdelen van uw 
systeem.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de 
volgende tabs aan te raken: Spa instellingen 
(rechtsonder) - Technische Informatie
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Wissel Kanaal

De Wissel Kanaal pagina geeft u de mogelijk-
heid om het kanaal dat gebruikt wordt tussen de 
twee in.touch 2 modules te wisselen.

In sommige gevallen kan dit u helpen een ster-
ker signaal te krijgen.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de 
volgende tabs aan te raken: Spa instellingen 
(rechtsonder) - in.touch netwerk - kanaal

Temperatuureenheden

Dit menu laat u de eenheden voor de 
weergave van de temperatuur verande-
ren.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina 
door de volgende tabs aan te raken: Spa 
instellingen (rechtsonder) - temperatuur 
eenheden

ss

Technische Informatie

Naam

Dit gedeelte geeft u de mogelijkheid om de 
naam van de spa te bewerken.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de 
volgende tabs aan te raken: Spa instellingen 
(rechtsonder) - Wijzig naam van de spa

Dit gedeelte toont informatie over het in.touch 
2 softwarenummer en de herzieningsnum-
mers van de verschillende onderdelen van uw 
systeem.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de 
volgende tabs aan te raken: Spa instellingen 
(rechtsonder) - Technische Informatie
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Instellingen

Op de instellingenpagina heeft u toegang tot het volgende:

• Voeg een spa uit een lokaal netwerk toe
• Account
• Training
• *Legaal
• **Patenten

Om een item te selecteren, klik op de pijl ernaast. Dit zal het 
geselecteerde menu openen.

*De knop Legaal leidt u naar deze website: 
https://geckointouch.com/legal

**De knop Patenten leidt u naar deze website: 
http://geckoportal.com/corpo/#patents

Voeg een spa toe

Deze pagina geeft alle spa’s weer die gedetecteerd zijn door 
uw applicatie.
Om uw spa te detecteren, moet u uw mobiele apparaat ver-
binden met hetzelfde netwerk waarmee u uw Huis Zender 
verbonden heeft.

Wanneer u een verbinding met de spa heeft gemaakt zal zijn 
naam opgeslagen worden op deze pagina om u in staat te stel-
len overal verbinding te maken met uw spa.
U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs 
aan te raken: Instellingen (rechterbovenhoek) - Voeg een spa 
toe. De sterkte van het RF-signaal (communicatie tussen de 
twee in.touch 2 zenders) wordt weergegeven op de Selecteer 
een spa pagina. Er zijn 5 mogelijke statussen:

 • Signaal beter dan 80%

 • Signaal tussen 80% en 51%

 • Signaal tussen 50% en 31%

 • Signaal minder dan 30%

 • De Spa Zender is niet beschikbaar

ss

Training

Account

Dit gedeelte geeft u toegang tot uw accountinformatie.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs 
aan te raken: Instellingen (rechterbovenhoek) - account

Dit gedeelte geeft u een snel 
overzicht van de functies van 
uw in.touch 2 applicatie.
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Instellingen

Op de instellingenpagina heeft u toegang tot het volgende:

• Voeg een spa uit een lokaal netwerk toe
• Account
• Training
• *Legaal
• **Patenten

Om een item te selecteren, klik op de pijl ernaast. Dit zal het 
geselecteerde menu openen.

*De knop Legaal leidt u naar deze website: 
https://geckointouch.com/legal

**De knop Patenten leidt u naar deze website: 
http://geckoportal.com/corpo/#patents

Voeg een spa toe

Deze pagina geeft alle spa’s weer die gedetecteerd zijn door 
uw applicatie.
Om uw spa te detecteren, moet u uw mobiele apparaat ver-
binden met hetzelfde netwerk waarmee u uw Huis Zender 
verbonden heeft.

Wanneer u een verbinding met de spa heeft gemaakt zal zijn 
naam opgeslagen worden op deze pagina om u in staat te stel-
len overal verbinding te maken met uw spa.
U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs 
aan te raken: Instellingen (rechterbovenhoek) - Voeg een spa 
toe. De sterkte van het RF-signaal (communicatie tussen de 
twee in.touch 2 zenders) wordt weergegeven op de Selecteer 
een spa pagina. Er zijn 5 mogelijke statussen:

 • Signaal beter dan 80%

 • Signaal tussen 80% en 51%

 • Signaal tussen 50% en 31%

 • Signaal minder dan 30%

 • De Spa Zender is niet beschikbaar
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Training

Account

Dit gedeelte geeft u toegang tot uw accountinformatie.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs 
aan te raken: Instellingen (rechterbovenhoek) - account

Dit gedeelte geeft u een snel 
overzicht van de functies van 
uw in.touch 2 applicatie.
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Uitnodiging voor Technische Ondersteuning

Als u een uitnodiging voor Technische Ondersteuning ontvangt, 
zal er een rode cirkel worden weergegeven naast het “instellin-
gen” logo (rechterbovenhoek).

Een uitnodiging goedkeuren

Alle uitnodigingen die u mis-
schien ontvangt staan onder de 
verkopers tab in het “instellin-
gen” menu.

Om een uitnodiging te kiezen, 
klik er simpelweg op. U zal dan 
een goedkeuring window zien 
om de verkopersinformatie te 
bevestigen.

U kunt de uitnodiging ook 
afwijzen op elk moment dat u 
dat wilt.

ss

Verkoper pagina:

Als u eenmaal een verkoper op uw in.touch 2 app heeft gehad, 
kunt u, altijd, toegang hebben tot zijn informatie.

Als u niet meer wil dat uw verkoper toegang heeft tot uw spa, 
veeg simpel de “Sta toegang tot uw spa toe” knop naar links 
onderaan de pagina.

Beide in.touch 2 modules hebben een status LED om u te helpen problemen te diagnosticeren, 
mocht er een zich voordoen.

Problemen oplossen
Er zitten 2 verschillende modules in het in.touch 2 pakket: De Huis Zender (EN Module) en 
de Spa Zender (CO Module). Zij communiceren onderling via een RF-link. De Huis Zender is 
verantwoordelijk voor de Ethernet-communicaties en de Spa Zender is verantwoordelijk voor de 
spa-communicaties.
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Uitnodiging voor Technische Ondersteuning

Als u een uitnodiging voor Technische Ondersteuning ontvangt, 
zal er een rode cirkel worden weergegeven naast het “instellin-
gen” logo (rechterbovenhoek).

Een uitnodiging goedkeuren

Alle uitnodigingen die u mis-
schien ontvangt staan onder de 
verkopers tab in het “instellin-
gen” menu.

Om een uitnodiging te kiezen, 
klik er simpelweg op. U zal dan 
een goedkeuring window zien 
om de verkopersinformatie te 
bevestigen.

U kunt de uitnodiging ook 
afwijzen op elk moment dat u 
dat wilt.
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Verkoper pagina:

Als u eenmaal een verkoper op uw in.touch 2 app heeft gehad, 
kunt u, altijd, toegang hebben tot zijn informatie.

Als u niet meer wil dat uw verkoper toegang heeft tot uw spa, 
veeg simpel de “Sta toegang tot uw spa toe” knop naar links 
onderaan de pagina.

Beide in.touch 2 modules hebben een status LED om u te helpen problemen te diagnosticeren, 
mocht er een zich voordoen.

Problemen oplossen
Er zitten 2 verschillende modules in het in.touch 2 pakket: De Huis Zender (EN Module) en 
de Spa Zender (CO Module). Zij communiceren onderling via een RF-link. De Huis Zender is 
verantwoordelijk voor de Ethernet-communicaties en de Spa Zender is verantwoordelijk voor de 
spa-communicaties.
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CHEMISCH BEHANDELAPPARAAT

DINGEN OM TE WETEN OVER DE ASIN AQUA
HET CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT bieden zuiver spranke-
lend water, dat slechts een minimale hoeveelheid chemische 
stoffen bevat. Dit systeem meet direct en houdt het vrije 
chloorgehalte en de redoxpotentiaal van het spawater bij.  HET 
CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT regelt het badwater, 
door alleen een minimale hoeveelheid chloor te gebruiken, 
en zodoende de sterke geur van overbehandeld water te 
stoppen.  Door de touch screen oplossing kunt u aandachtig 
de meeteenheden en voorschriften van uw spa in de gaten 
houden. HET CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT maakt 
gebruik van de huidige filtratie-apparatuur van de spa en 
werkt met een getimed doseersysteem en zelfs met chloorvrij 
zuurstofgebaseerde desinfectie.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
HET CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT maakt het 
mogelijk om zich te houden aan de regels van de hygiëne met 
betrekking tot de fysische en chemische eisen met betrekking 
tot de spawaterkwaliteit. Open de behuizing van HET CHEMI-
SCHE BEHANDELINGSAPPARAAT niet en geen van de interne 
onderdelen veranderen.  Door het openen van de behuizing 
vervalt de garantie. De chemicaliën die worden gebruikt door 
HET CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT kunnen alleen 
in veilige omstandigheden worden gebruikt om schade of 
persoonlijk letsel te voorkomen. Gebruik altijd persoonlijke be-
schermingsmiddelen (veiligheidsbril en handschoenen) bij het 
hanteren van pH of chloor stoffen.  Neem voor meer informatie 
contact op met uw Chemische Veiligheid gegevensblad.

INSTALLATIE VAN HET CHEMISCHE BEHANDELINGS-
APPARAAT
Installeer HET CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT in 
een omgeving vrij van stof en hoge luchtvochtigheid. Plaats 
apparaat aan de wand op een wijze die ten minste 30 cm lege 
ruimte laat aan beide zijden. 

Om uw CHEMISCH BEHANDELINGSAPPARAAT aan te sluiten 
op de waterleiding is er  een speciale Speedfit snelkoppeling. 
Duw, om ze te verbinden, de plastic pijp in de Speedfit koppe-
ling.  Om de buis uit de snelkoppeling te halen, duw in de huls 
en trek de pijp eruit.

1.  Snijd de plastic buis in een hoek van 90 graden om een 
goede aansluiting te garanderen. Gebruik een scherp mes 
of een mes voor nauwkeurig snijden.

2.  Sluit de watertoevoer aan de linkerkant aan en de wateraf-
voer aan de rechterkant. Zorg ervoor dat de druk van het 
water niet hoger gaat dan de 1,5 balkwaarde.

3.  De waterafvoer van HET CHEMISCHE BEHANDELINGSAP-
PARAAT kan worden aangesloten op de leidingen, voor de 
pomp, op de skimmer, de buffertank of de draineerbuis.

LOSKOPPELEN
Na het aansluiten op de waterleiding is uw ASIN Aqua 
apparaat in staat om monsters van het spawater te nemen 
en te analyseren. Analyse maakt controle van chloorniveaus 
en pH-waarden mogelijk, zodat de hygiëne van de spa wordt 
gegarandeerd.

Aanpassen van de parameters van de spa Elke spa heeft een 
unieke oplossing. Temperatuur, grootte, locatie en hardheid 
van het water hebben allemaal invloed op het vermogen van 
HET CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT om het water 
van uw te controleren en reguleren. Om maximale prestaties 
te bereiken moet het CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT 
worden aangepast aan de kenmerken van uw spa. Na het 
selecteren van het REQUIRED VALUES (GEWENSTE WAARDEN) 
menu-item:

1.  Pas de filtratieparameters van de spa aan.
2.  Pas de parameters van het water aan. Bij instellen van de 
filtratieparameters moet het CHEMISCHE BEHANDELINGS-
APPARAAT de grootte en filtratiecycli van de spa kennen. Bij 
het installeren van het CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPA-
RAAT moet u deze spa parameters definiëren:

A.) Kies het SETTINGS (INSTELLINGEN) menu-item op het 
startscherm en druk op het PARAMETERS item om naar 
het volgende scherm te gaan.

B.) Kies het spa PARAMETERS item
C.) Kies de spa VOLUME menu-item.

Uw keuze wordt aangegeven door een zwarte driehoek.  Con-
troleer het gegevensblad van de spa voor het volume. (1000L 
= 1m3) Druk op de + en - knoppen om de juiste spawaarde in 
te voeren en druk op OK om op te slaan. 

Notitie: Als het volume van uw spa ligt tussen de 1000 ad 1500 
liter, selecteert u 1 m3. Als het tussen 1500 en 2000 liter ligt, 
selecteer 2 m3.

D.) Kies de gewenste desinfectie tijdsbestek en druk op OK 
om op te slaan.  Uw keuze wordt weergegeven door 
een zwart driehoekje. Het weergegeven nummer laat 
het tijdschema van de desinfectie cyclus zien, niet de 
frequentie.
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SUGGESTIE:
De aanbevolen filtratietijd is 24 uur. De minimale filtratietijd 
is 6 uur.

Pas na het selecteren van de spa filtratieparameters voor het 
CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT, de parameters van het 
water ook aan. De spa filtratie- en waterparameters bepalen 
welke instellingen het chemische behandelapparaat zal ge-
bruiken voor de juiste controle en regulering van de spa. 

Als u de massa van het water van de filtratietijd van de spa 
verandert, moet u de parameters bijwerken. 
 - Depth (Diepte)
 - Length (Lengte)
 - Width (Breedte)

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET CHEMISCHE 
BEHANDELAPPARAAT
De parameters van het water instellen

De parameters van het water bepalen de attributen van het 
spawater voor het CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT. Het 
CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT bevat ook voorinstellingen 
op basis van de volgende voorwaarden:
 - Binnen- of buitenspa.
 - Het niveau van de hardheid van het water.
 - De gemiddelde temperatuur van het water.

Omdat elk van deze parameters  de werking beïnvloeden van 
het CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT, moeten geschikte para-
meters van het water worden bepaald om optimale prestaties 
te waarborgen van het CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT in 
uw spa. Stel water parameters in bij het installeren van CHEMI-
SCHE BEHANDELAPPARAAT. 

1. Selecteer in het hoofdmenu SETTINGS (INSTELLINGEN), dan 
PARAMETERS en selecteer vervolgens het spa PARAMETERS 
menu-item om naar het volgende scherm te gaan.

 2. SPA Kies uw soort spa met gebruik van de vinkjes.
 - INDOOR (BINNEN)
 - OUTSIDE (BUITEN)
 - EXTREME CONDITIONS (EXTREME OMSTANDIGHEDEN) 
3. AVERAGE TEMPERATURE (GEMIDDELDE TEMPERATUUR)
Selecteer de gemiddelde temperatuur van de spa.

WARNING! (WAARSCHUWING!) Deze parameter heeft invloed 
op de maximale uren van het desinfectieproces.

4. WATER HARDNESS (WATERHARDHEID):
Voer de waterhardheid van het kuuroord in.  De meeteen-
heid is dH (hardheidsniveau) en kan 0-9 zacht, 9-21 hard, en 
21+ extra hard zijn.

Zorg er vóór het kalibreren van het CHEMISCHE BEHANDE-
LAPPARAAT voor dat de ingevoerde parameters overeenko-
men met de eigenschappen van de spa.

©pH settings (©pH instellingen)

Instellen van de gewenste waarden:

1.  Selecteer in het hoofdmenu SETTINGS (INSTELLINGEN), 
daarna het PARAMETERS menu-item.

2.  Selecteer de blauwe pH knop aan de rechterkant.

3.  Pas de pH-waarde met behulp van de - en + knoppen.

KALIBRATIE VAN DE pH-SONDE VAN HET CHEMISCHE BEHAN-
DELAPPARAAT:

1.  Controleer de pH-waarde van uw spa handmatig. 
Gebruik een Asko tester. 

weergegeven waarde 

-6,8
-6,8
-7,0
-6,8
-6,4

 SUGGESTIE:
Wij raden een pH-waarde aan tussen 6.5 en 7.6.

-  Gebruik een lage pH-waarde als de spa via actieve zuur-
stofsysteem wordt gereinigd.

-  Gebruik een hoge pH-waarde als de spa wordt gereinigd 
door zoutwater elektrolyse-systeem.

-  Gebruik een pH-waarde van 7.0 als de spa wordt gereinigd 
door chloor.

2. In het hoofdmenu van HET CHEMISCHE BEHANDELAPPA-
RAAT selecteer SETTINGS (INSTELLINGEN), daarna CALIBRA-
TION (KALIBREREN) menu-item.

3.  Selecteer de blauwe pH knop aan de rechterkant.

4. Vergelijk de gegevens van HET CHEMISCHE BEHANDELAPPA-
RAAT met de resultaten van de handmatige meetgegevens. 
Als er een verschil is, past u de waarden getoond door HET 
CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT aan met de + en - knop-
pen tot ze overeenkomen met de handmatige resultaten, 
selecteer vervolgens OK om op te slaan.

Als de resultaten van de handmatige test vallen buiten het 
bereik  6,2-7,8 krijgt u de volgende melding.

Als het verschil tussen de resultaten van de handmatige test 
en de elektrisch getoonde waarden van de pH-waarde groter 
is dan 0,3, krijgt u de volgende melding.

pH buffer 7,00 # 12065

SUGGESTIE:
Om nauwkeurig te kalibreren gebruik de 7,00 pH-test buffer. 
Gebruikershandleiding van het ASIN Aqua apparaat.

Kies de functie van uw CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT:

1. Vrije chloor sonde CLF
2. Redoxelektrode sonde RX
3. Dosering op basis van tijd ml/m3 per uur of per dag

Selecteer in het hoofdmenu SETTINGS (INSTELLINGEN), vervol-
gens het TYPE OF PROBE (TYPE SONDE) om naar het volgende 
scherm te gaan.

Als u een vrije chloorsonde heeft:

Uw CHEMICAL BEHANDELAPPARAAT is ingesteld en verbon-
den met het spawater en de chemicaliën.
Stel het chloorgehalte in op 0,0 mg/l. 
Stel de pH waarde in op 7,0.
Handmatig aanpassen van het chloorgehalte van uw spa tot 
tussen 0,5 en 1,2 mg/l via de handmatige dispenser van de 
ASIN Aqua of rechtstreeks via de handmatige dispenser van 
uw chloor ontsmettingsmiddel.
24 uur wachten om te stabiliseren.
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DE EERSTE CLF KALIBRATIE
Met behulp van de meegeleverde Aseko testkit om het chloor-
gehalte van uw spa handmatig te controleren door het nemen 
van een monster van de uitgaande stroom van spawater.

In het hoofdmenu van HET CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT 
selecteer SETTINGS (INSTELLINGEN), daarna CALIBRATION 
(KALIBREREN) menu-item.

 Selecteer het gele chloorvak aan de linkerkant van het 
scherm. Als de sonde kapot is of een andere storing heeft, 
krijgt u de volgende melding.

Vergelijk de gegevens van HET CHEMISCHE BEHANDELAPPA-
RAAT met de resultaten van de handmatige meetgegevens. 
Als er een verschil is, past u de waarden getoond door HET 
CHEMISCHE BEHANDELAPPARAAT aan met de + en - knoppen 
tot ze overeenkomen met de handmatige resultaten, selecteer 
vervolgens OK om op te slaan.

Als de chloorgehalte gegevens van de handmatige test 
overeenkomen met de metingen van het CHEMISCHE BEHAN-
DELINGSAPPARAAT, meet uw sonde de chloor nauwkeurig.

SUGGESTIE:
Meet het chloorgehalte van uw spa wekelijks.

VEILIGHEIDSFUNCTIE:
Het CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT heeft veiligheids-
functies die overdosering van de spa voorkomen.  Het appa-
raat maakt gebruik van de volgende veiligheidsfuncties:

-  Maximale veiligheidsdosering
-  Overdreven snelle verandering van de pH waarde 
-  Doseren zonder sonde te lezen

Als u de parameters van het water aanpast op de juiste wijze, 
berekent het CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT de maxi-
mumdosering per uur van het desinfectiemiddel.  Dankzij deze 
functie is overdosering hoogst onwaarschijnlijk.

De maximale veilige dosering ligt tussen 1 en 11 ml/m3/uur.  In 
extreme omstandigheden stijgt de waarde tot 25 ml/m3/uur.

Overdreven snelle verandering in de pH-waarde 

kan worden veroorzaakt door zware regenval, het toevoegen 
van grote hoeveelheden water, of buitensporig gebruik. Als 
een van deze zich voordoen stopt het CHEMISCHE BEHANDE-
LINGSAPPARAAT de dosering van het pH medium gedurende 2 
uur en herstart wanneer de pH stabiliseert. Verandering van de 
pH zonder probe-waarde.

Afhankelijk van de waterhardheid meldt het CHEMISCHE 
BEHANDELINGSAPPARAAT een fout en schakelt dosering van 
de pH middel uit.

-  Van zacht tot matig hard <9 ° dH.
  Als er geen verandering van de pH waarde is, sluit het ASIN 
Aqua apparaat de dosering van de pH stof na 10 doseringen.

- Hard 9–21°dH.
  Als er geen verandering van de pH waarde is, sluit het ASIN 
Aqua apparaat de dosering van de pH stof na 15 doseringen.

- Extra hard  > 21,01°dH.
  Als er geen verandering van de pH waarde is, sluit het ASIN 
Aqua apparaat de dosering van de pH stof na 25 doseringen.

WAARSCHUWING! Meng nooit de pH-agent met een gechloreer-
de stof. Voorkom altijd het mengen van het pH-middel met een 
gechloreerde stof door te spoelen als u onderhoud uitvoert aan de 
plastic reinigingspijpen of kleppen.

WARNING! (WAARSCHUWING!) Zorg er altijd voor dat het 
spawater chemisch schoon is en niet verontreinigd voordat u het 
CHEMISCH BEHANDELINGSAPPARAAT instelt.

Zorg bij het opzetten van het CHEMISCH BEHANDELINGSAP-
PARAAT dat het niet meer dan 8 meter verwijderd is van het 
punt waar de chemische stoffen verbinden met de watertoe-
voer van de spa.

Zorg bij het opzetten van het CHEMISCH BEHANDELINGSAPPA-
RAAT dat het niet meer dan 2 meter verwijderd is van het punt 
waar de chemische stoffen verbinden met de watertoevoer van 
de spa.

WARNING! (WAARSCHUWING!) Het gebruik van tangen en 
sleutels beschadigt de buis en veroorzaakt pasproblemen.

WARNING! (WAARSCHUWING!) Deze parameter heeft invloed op 
de maximale uren van het desinfectieproces.

WARNING! (WAARSCHUWING!) De filtratietijd moet worden 
ingesteld als de dagelijkse werktijd van het CHEMISCHE BEHAN-
DELINGSAPPARAAT.

WARNING! (WAARSCHUWING!) Deze parameter heeft invloed op 
de maximale uren van het desinfectieproces.

WARNING! (WAARSCHUWING!) Deze parameters zijn van invloed 
op de maximale duur van het desinfectieproces.

pH KALIBRATIE
WARNING! (WAARSCHUWING!)  Sondes worden het grootste 
deel van de tijd NIET gekalibreerd. We authenticeren de pH 
sonde van het CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT in de 
fabriek.

Als je de sondes niet laat stabiliseren in het water voor de 
kalibratie en het gebruik van het systeem, kunnen wij geen 
goede werking van de CHEMISCHE BEHANDELINGSAPPARAAT 
garanderen. Controleer de pH kalibratie eenmaal per jaar en 
de sonde indien nodig aanpassen. 
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ZANDFILTERSYSTEEM
ACCESSOIRES VAN HET ZANDFILTERSYSTEEM:
- filtertank
-  voorfilter circulatiemotor
- circulatieklep
-  Kwartszand, 0.7-1.2 deeltjesgrootte

Operationeel concept: het water wordt vervoerd door een 
circulatiemotor door een filterhuis (die een filterhet patroon 
bevat), daarna gaat het via de zandfilter. Vervolgens stroomt 
het gefilterde water door de circulatieklep en terug naar de 
spa. In dit geval is de circulatieklep ingesteld op "filtration" 
("filtratie"). Bij het inspecteren van de vulling van het zandfilter 
kunt u de volgende problemen tegenkomen.

Het zand is wit indien droog: dit wijst op de aanwezigheid 
van kalk, waarbij er 2 manieren zijn om verder te gaan.  
Het veranderen van het filterzand of het toepassen van 
ontsmettingsmiddel. Het zand voelt vettig aan en vormt 
klonten. Neem een handvol zand en wrijf het in je handpalm. 
Als uw huid vettig aanvoelt, is een laagje biofilm gevormd 
rond het zand. De vorming van een biofilm wordt vaak in 
verband gebracht met gebrek aan reiniging. Het werkelijke 
filter is hier het kiezelzand waardoor het water stroomt in een 
neerwaartse stroming en het zand filtert de deeltjes die erin 
zwevend. De deeltjesgrootte van het zand (0,7 - 1,2 mm) is een 
belangrijke regeling. Een deel van het zandfiltersysteem is de 
circulatieklep die, afhankelijk van zijn positie ten opzichte van 
de tank, een zij- of topklep is  De hendel aan de circulatieklep 
kan worden gebruikt om te schakelen tussen functies. Het 
zandfilter moet wekelijks worden gespoeld aangezien de ver-
ontreiniging in het zand kan komen en  de doorstroming van 
de water kan belemmeren. Gedurende het terugspoelen van 
de waterstroom wordt het filter omgekeerd, dus elke gefilterde 
vervuiling spoelt uit de afvoer.

We raden aan om het zandfilter om de 2-3 jaar te verwisselen. 

We raden aan om het zand 2 keer per jaar te desinfecteren. Dit 
proces omvat het behandelen van het zand met anti-algen 
chemicaliën opgelost in water.

VULLEN VAN HET ZANDFILTER

1.  Voordat het zand in het filter wordt geplaatst, stel de 
filtertank in en draai de buiskoppelingen aan.

2.  Verwijder het deksel en afdichting.
3.  Vul het filter met de vereiste hoeveelheid zand.
4.  Reinig de sluiting op het deksel.
5.  Doe de deksel erop en draai het aan.

FUNCTIE VAN DE CIRCULATIEKLEP:
-  filtratie
-  terugspoelen, spoelen
-  na het wassen, naspoelen
-  doorspoelen
- circulatie
-  vergrendeling

INSTALLATIE
Na het vullen van de zandfiltratietank, was het zand als volgt:

1.  Stel de klep in op "RINSE" ("SPOEL").
2.  Open de sluitingen, zodat de waterstroom niet wordt 
belemmerd en zet de pomp gedurende 3 minuten aan.

3.  Schakel de pomp uit en zet de klep op "FILTRATIE" 
("FILTRATIE"). Nadat u deze stappen heeft voltooid is het 
zandfiltratiesysteem klaar om het water te filteren.

Let op: Gebruik het ventiel alleen wanneer de pomp is uitge-
schakeld.

FILTRATIE
Terwijl de pomp uitgeschakeld is, zet de klep naar "FILTRATIE" 
("FILTRATIE"). Schakel de pomp in.

Controleer, terwijl de pomp aanstaat, zo nu en dan de mano-
meter om de volheid van het filter te controleren. Wanneer de 
druk 1.3 kg/cm2 bereikt, voer "RINSING" ("SPOELING") uit.

SPOELEN
Elke lading zand vertegenwoordigt duizenden kanalen 
bedoeld om zwevende deeltjes aan te pakken en binnen het 
zandfilter te houden, wat betekent dat de die kanalen open 
staan voor de waterstroom geleidelijk worden verminderd in 
aantal. Hierdoor is de druk in het filter geleidelijk opgebouwd 
tot 1,3 kg/cm2. Dit betekent dat het zandfilter niet meer ver-
vuiling kan vasthouden en reiniging noodzakelijk is. Doe dit als 
volgt. Schakel de klep om naar "RINSING" ("SPOELING") terwijl 
het deel dat leidt naar de afvoer open is en zet de pomp aan.   
Elke verontreiniging zal stromen in de afvoer.

CIRCULATIE
Bij deze instelling van de klep beweegt de pomp het water 
rechtstreeks in de spa zonder dat het door de zandfilter gaat.

NASPOELEN
Na reiniging van het filter en nadat het instellen van het 
apparaat op "FILTRATION ("FILTRATIE") blijft het water troebel 
gedurende enkele seconden. Om te voorkomen dat het 
troebele water zich mengt met het water van de spa water, 
zet de klep naar "POSTRINSING" ("VOORSPOELING").  Dit moet 
als volgt worden gedaan:  Stel de klep in op "AFTER-RINSING” 
("NASPOELEN"), direct na “RINSING”("SPOELING") en schakel de 
pomp in voor max. 1 minuut. Deze instelling zal het gefilterde 
water direct pompen in de afvoer.

DOORSPOELEN
Als de spa niet rechtstreeks in de afvoer kan worden geleegd 
omdat er geen afvoer is ter hoogte van de onderzijde van 
de spa, kan spoelen worden uitgevoerd via de filterpomp. 
Voor het uitvoeren van spoeling zet de klep naar "FILTRATIE" 
("FILTRATIE")  Terwijl de klep van de bodemafvoer is geopend, 
schakelt de pomp in.

Belangrijk: zorg ervoor dat, terwijl de pomp op het haarfilter 
staat, de bodemafvoer altijd vol staat met water.

DICHT
De waterstroom uit het zandfilter de pomp is afgesloten zodat 
de kist van de pomp altijd open kan.

Filtratie Naspoelen

Spoelen Doorspoelen

Circulatie Dicht
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WATERZUIVERING BASIS
Het chemisch evenwicht van het water

De spawater is schoon en helder als de chemische componen-
ten in evenwicht zijn. 

1. pH waarde: 

 De eerste belangrijke indicator is de pH-waarde van het wa-
ter. pH wordt gemeten op een schaal van 0-14 waarbij 7 de 
neutrale waarde is. De ideale waarde ligt tussen 7.2 en 7.8 
pH.  pH-waarden buiten dit bereik kunnen de huid irriteren. 

 Onder deze waarde is het water zuur, erboven is basis. De 
pH waarde van het menselijk oog is ongeveer 7.5, 7.2 en 
hoger dan 7,8 zal het water de ogen steken. De meeste 
problemen worden veroorzaakt door te hoge pH. Onjuiste 
waarde vermindert het effect van het desinfectiemiddel. 

Een hoge pH-waarde kan de volgende problemen veroorzaken: 
• De ontsmettning kan niet effectief zijn. 
•  De oplossing kan vaste materie uitstralen. 
•  Het water kan troebel worden. 
•  Kan huidirritatie veroorzaken. 

Een lage pH-waarde kan de volgende problemen veroorzaken: 

•  Het water kan troebel worden. 
•  Kan oogirritatie veroorzaken. 

Regen of het toevoegen van vers water zal de pH-waarde van 
het water veranderen. 

2. Ontsmetting: 

 Ontsmettingsmiddel is de chemische stof die de micro-orga-
nismen voorkomt of neutraliseert (bacteriën, algen, schimmels, 
virussen) die aanwezig zijn in het water.  Micro-organismen zijn 
kleine microscopische organismen die niet met het blote oog 
en oor gedetecteerd kunnen worden en voortdurend in het 
water komen door regen, wind kan worden gedetecteerd, en de 
lichamen van de zwemmers.  Als ze niet worden geëlimineerd, 
passeren ze van de ene persoon naar de andere door het water 
(en kunnen ziekte, infectie veroorzaken).  Organische stof maakt 
het spawater ondoorzichtig en troebel.

 Als we te maken hebben met warm water-spa's, worden 
broom of actieve zuurstof het meest gebruikt.

3. Het voorkomen van de groei van algen: 

 Naast het desinfecteren van water is het voorkomen van 
algengroei een ander belangrijk probleem. Algen kunnen 
groeien, zelfs als de juiste desinfectie en filtratie worden 
uitgevoerd. 

 Anti Algae behandelingen werken alleen met de juiste 
pH-waarden. 

4. WATER HARDNESS (WATERHARDHEID): 

 Waterhardheid wordt bepaald door de hoeveelheid 
calcium- en magnesiumzouten opgelost in het water. Hard 
water bevat te veel van deze opgeloste zouten en dus zal 
aanslag vormen als met rust gelaten wordt. Aanslag kan 
aanzienlijke schade aan de muren van de spa, de pijpen, 
filter, verwarming en technische eenheden veroorzaken. In 
Hongarije water is gemiddeld hard. Waterhardheid kan niet 
worden gereduceerd door de toevoeging van chemicaliën, 
maar kalkaanslag kan worden voorkomen. 

5. Opschuimen: 

 Schuim is de kleinere grotere agglomeratie van de bellen 
en colloïde verontreinigingen op het oppervlak van het 
water. Het wordt meestal veroorzaakt door het mengen van 
vuil, cosmetica, bodylotions, etc. die uit de menselijke huid 
komen en de chemische stoffen. Het gevaar voor het behoud 
van de esthetische uitstraling en netheid van het water. 

6. Water analysatoren 

 Er zijn verschillende soorten water analysatoren die meestal 
worden gebruikt om het chemische en desinfecterende 
effect te meten.  Chemisch (pH); Desinfecterend (Br, O3) 

 Testtypes: 

 Doos met tabletten en gegradeerde meetglazen. 

 Lakmoespapierindicatoren in een doos. 

 Chemische stoffen moet altijd worden geladen in het 
filterhuis. 

 De juiste ontsmetting van de spa is in evenwicht als de  

 chemische niveaus zijn niet ten minste 48 uur onder de 
opgegeven waarde. 

 Zelfs met de meest nauwkeurige ontsmettingsmiddelen is 
na 2-3 maanden de waterkwaliteit niet langer houdbaar en 
het is nodig om de gehele hoeveelheid water vervangen. 
In dit geval adviseren wij u een uitgebreid schokachtige 
desinfectie met algen.  Los een eetlepel van algen op in het 
spawater en laat de motoren voor 15 minuten aan staan.  
Na het uitschakelen gedurende 5 minuten zet hem aan voor 
nog eens 1-2 minuten, daarna uitlekken, schoonmaken en 
spoel de spa. 

OPGELET!  
Het gebruik van alcohol of acetaat gebaseerde reinigingsproduc-
ten voor het reinigen van de spa is niet toegestaan! 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit 
uit het gebruik van deze chemische stoffen.

De chemische behandeling van het water mag alleen worden 
gedaan door personen jonger dan 18 jaar onder ouderlijk 
toezicht.

Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeer-
de professionals.

SPA ONDERHOUD
Stel de spa niet bloot aan zonlicht! Zonder thermokap kan 
directe blootstelling aan zonlicht verkleuring van het water 
veroorzaken.  Gebruik een spabedekking wanneer u geen ge-
bruik maakt van de spa, of als het is gevuld met water of niet. 
Stel de spa niet bloot aan regen of sneeuw. Indien mogelijk, 
bouw een overdekte opbergplaats voor de spa.  

De zijkant van de spa moet worden beschermd tegen hoge 
UV-blootstelling (bijv SPA BAG) en cederhout spa's moeten 
periodiek worden behandeld met UV-bestendige producten.  
De bekleding is bekleed met UV-bestendige lak, maar vanwe-
ge de eerder genoemde factoren is er geen garantie dat het 
vervagen van kleur kan worden voorkomen.  Voor cederhout 
bedekte spa's is jaarlijkse behandeling van hout aanbevolen. 

1. Periodieke afvoer, maak schoon, en vul de spa opnieuw. 
Wij adviseren gebruik te maken van professionele diensten 
voor de vulling.  

2. Reinig het filter één keer per maand. 
3. Douche voordat u in de spa stapt.

Onderhoud wordt aanbevolen in de volgende periodes:

• Wekelijkse en voor elk gebruik Controleer het spawater - zie 
de basisprincipes van waterbehandeling 
• Elke 3 maanden
•  Vervang het filterpatroon
•  Verander elke 3 maanden het spawater - zie het aftappen 
van het water 
•  Jaarlijks Inspectie van de spa wordt aangeraden - bel een 
professional voor een goede inspectie.

WATERZUIVERING BASIS 
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FILTERPATROON VERWIJDERING EN REINIGING
Reinigen van mechanische vervuiling via continue watercircu-
latie en chemisch mengsel is een basisvereiste voor een goede 
reiniging van het spawater. Elke spa heeft een motor die is 
ontworpen voor dit doel.  De circulatiemotor circuleert het 
water door de filter(s).  Het filter beschermt tegen vervuiling 
dat drijft in het water. 

Reiniging van de filterhet patroons wordt wekelijks aanbevolen.

Het weken van de filterpatronen in water vermengd met 
chloor of anti-algenmiddelen voor 24 uur wordt maandelijks 
aanbevolen.

Het veranderen van de filterpatronen is het noodzakelijk om 
de 3 maanden.

OPPERVLAK ONDERHOUD
Veeg het oppervlak met een natte doek. Gebruik altijd een 
neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek om af te 
vegen. Kras nooit het acryl oppervlak met schurend gereed-
schap, of met een mes omdat dit schade kan veroorzaken. 
Gebruik nooit nagellak remover, aceton, of verf stripper bij 
het schoonmaken van het oppervlak, omdat het schade kan 
veroorzaken.

Onderhoud gebruiksaanwijzing voor het bedie-
ningspaneel van de spa:

•  Niet het bedieningspaneel met een hard voorwerp bescha-
digen. Indien mogelijk, 
•  Vermijd blootstelling van het bedieningspaneel aan direct 
zonlicht.  
•  Wanneer u geen gebruik maakt van de spa, gebruik dan 
altijd een spabedekking.

WINTERKLAAR
Vergeet niet om de spa op de juiste manier te onderhouden 
u het niet gebruikt in de winter. Als u geen gebruik maakt van 
uw spa tijdens de wintermaanden en u wilt het goed buiten 
dienst houden, bel een van onze gekwalificeerde professionals 
om uw spa winterklaar te maken op een vooraf afgesproken 
datum en tijd.

Het winterklaar maken omvat het volgende:

•  Afvoer van gebruikt water
•  Reiniging van de binnenkant van de spa
•  Ontwatering van de pijp en straalsysteem
•  Ontwatering en ontkoppelen van de motor-interface
•  Levering - ontvangst

Als de spa niet goed winterklaar is, kan het systeem water dat 
gemakkelijk kan bevriezen tijdens de wintermaanden behou-
den. Dit kan zware onherstelbare schade aan de pijpen en de 
motor veroorzaken.  Dit maakt de garantie ongeldig.

Onderhoud van de spa buiten gebruik:

Wanneer u geen gebruik maakt van de spa, gebruik de ther-
modus ksel en zet hem vast met de gespen. Niet vergeten! Als 
de spa is gevuld met water en je gebruikt het niet, til de deksel 
minstens een keer per week op om een goede ventilatie te 
garanderen. De thermo-afdekking is multifunctioneel. Het be-
langrijkste is dat het de opwarmtijd van het water vermindert 
tot gebruikstemperatuur en de energie vermindert die nodig 
is om water op temperatuur te houden, wat vermindering 
oplevert van de gebruikskosten.

Met behulp van de afdekking kunt bladeren, regen, sneeuw, of 
andere verontreiniging die het spawater binnenkomt weren, 
waardoor het effectief is afgedicht van milieu-effecten.

Bevestiging van de kap met gespen voorkomt dat jonge 
kinderen het gebruiken, zonder ouderlijk toezicht.

REINIG HET FILTERPATROON WEKELIJKS ALS VOLGT:
WARNING! (WAARSCHUWING!) 
Het veranderen van de filterpatronen is aan te bevelen om de  
3 maanden! 

Het bedienen van de spa zonder filterpatroon is VERBODEN

1. Verwijder d deksel van het filter.
2. Verwijder het filterpatroon.
3. Maak verontreiniging uit het patroon met water schoon.
4. Week het patroon in lauw water vermengd met chloor of 
anti-algenmiddelen gedurende 1-2 uur, spoel het daarna af.

Gebruik nooit een alkalisch reinigingsmiddel of een hogedrukrei-
niger om het filter schoon te maken!

 
AFVOER VAN WATER
U kunt het water afvoeren via de afvoer in overeenstemming met 
de milieunormen.

1. Vind de afvoer en verwijder de dop.
2. Schroef het metrische tussenstuk op dat bij de spa geleverd 
kwam.

3. Draai de grotere opnamedeel zoveel mogelijk linksom.
4.  Trek het ontvangende deel naar u toe - het water zal gaan 
stromen uit de spa.

5. Nadat het water is afgetapt uit de spa gaan door de voor-
gaande stappen in de omgekeerde volgorde.

ONDERHOUD 
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Communicatieverbin-
ding
(in.touch of in.stik)

Lichtopbrengst (12V 
DC)

Vermogen aandrijvers

Hoofdbediening ver-
binding 

Hoofdschakelaar
Verbinding

Bevestigingslassen

heat.wav stroomaanvoerSonde verbinders 
(Heat.wave laagspannings-
kabel of regelgeving sonde 
en oververhitting receptor 
modus)

waterdichte straal
reliëfsysteemPomp 1 en 

accessoirezekering 

OVERZICHT

W2000

BEDRADINGSSCHEMA - W2000
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AANSLUITEN HOOGSPANNING ACCESSOIRES: EUROPESE, AUSTRALISCHE, NIEUW-ZEELANDSE MODUS L W2000

Deze tabs vereisen een hoge-voltage accessoires om rechte, niet-geïsoleerde, vrouw snelverbindende terminals te hebben voor 
alle verbindingen, met inbegrip van de grond. Zie de onderstaande tabellen voor juiste verbindingen. Merk op dat alle volgende 
uitgangen juist en volledig moeten worden geplaatst op het tabblad PCB voor de juiste huidige ratings.

Zorg ervoor dat alle accessoires zijn gekoppeld aan de bevestigingslassen-verbinder aan de zijkant van het spapakket.

DIRECTE UITVOER
Voltage 230 V

Grond P27

Lijn P25

Gemiddeld P18

PUMP 1 (POMP 1)
Voltage 230 V

Grond P28

Lage snelheid K6-P

Hoge snelheid K7-P

Gemiddeld P19

LICHT  
(12 V DC , 500mA)

Schakelaar P33

HEAT.WAV-YJ

Groen/grond P5

Zwart/lijn P3

Wit / gemiddeld P4

OZON
(Werken met pomp 
1 lage snelheid) 

Voltage 230 V

Grond P30

Lijn P23

Gemiddeld P35

AANSLUITINGEN

BEDRADINGSSCHEMA - W2000
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ELECTRISCHE BEDRADING: CE/AUS/NZS MODUS 
LLEN
Raadpleeg het bedradingsschema in de behuizingdeksel voor 
meer informatie.

  WAARSCHUWING! 
W2000 modellen moeten altijd worden aangesloten 
op een bedrading beschermd door een aardlek-
schakelaar (RCD) met een nominale operationele 
lekstroom van niet meer dan 30mA.

 Correcte bedrading van de elektrische dienstdoos, 
RCD, en pakket terminalblok is essentieel! Controleer 
uw elektrische code voor de plaatselijke regelgeving. 
Alleen koperdraad moet worden gebruikt, nooit 
aluminium.

ELECTRISCHE BEDRADING

230 V (3 DRADEN)

Plaats elke draad in de daarvoor bestemde bus van de hoof-
dingang aansluitklemmen volgens de kleurcode aangegeven 
op de sticker. Gebruik een platte schroevendraaier om de 
schroeven op de terminal vast te schroeven.

Na ervoor te zorgen dat de draden zijn aangesloten, duw ze 
terug in de doos en plaats de deksel opnieuw. Niet te vast 
schroeven (draaimoment tot 8 in.lb max {0,9 N.M.}). 

Sluit de massaleiding de hechting nok aan de zijde van de spa 
pakket (een geaarde elektrode geleider worden gebruikt om 
de apparatuur aardgeleiders sluiten).

BEDRADINGSSCHEMA - W2000
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W3000 & W5000

BEDRADINGSSCHEMA - W3000 & W5000
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POMP 2 (A2)
Voltage 230 V

Groen/grond P51

Zwart / lage 
snelheid K6-P

Rood / hoge-
snelheid K3-P

Wit / gemiddeld P60

OZONATOR / CP (B0) 
(Zwevende verbinder)

Voltage 230 V

Groen/grond P48

Zwart/lijn K2-P

Wit / gemiddeld P57

CIRC. POMP** (A1)
Voltage 230 V

Groen/grond P52

Zwart/lijn K4-P

Wit / gemiddeld P62

LICHT (12 V AC, 1A MAX.)
Voltage

Altijd aan P34

Relais P35

BLAZEN / CP / 
ABG* (A4) 230 V

Voltage 230 V

Groen/grond P48

Zwart / lage 
snelheid K6-P

Wit / gemiddeld P57

POMP 1 (A3)
Voltage 230 V

Groen/grond P49

Zwart / lage 
snelheid K2-P

Rood / hoge-
snelheid K1-P

Wit / gemiddeld P59

OZONATOR / POMP 3 / 
CP (A1) 230 V

Voltage 230 V

Groen/grond P52

Zwart/lijn K4-P

Wit / gemiddeld P62

DIRECTE UITGANG 1 
(Zwevende verbinder)

Voltage 230 V

Groen/grond P47

Zwart/lijn P32

Wit / gemiddeld P56

VERBINDING HOOGSPANNING ACCESSOIRES: W5000 (EUROPEES)
Deze tabs vereisen een hoge-voltage accessoires om rechte, niet-geïsoleerde, vrouw snelverbindende terminals te hebben voor 
alle verbindingen, met inbegrip van de grond. Bij -CE pakketten worden alleen 230V accessoires ondersteund. Zie de onderstaan-
de tabellen voor juiste verbindingen. Merk op dat alle volgende uitgangen juist en volledig moeten worden geplaatst op het 
tabblad PCB voor de juiste huidige ratings.

A3

A4

A1

A2

OPTIONAL
PP1 SPLITTER

A0
240V DIRECT

HEATING
ELEMENT

HEATER
GROUND

N

L2

L1

L3

P9

P82P81

K1

K3

K2

K4

K6

K9

K10

P3
3

P3
6 P37

P3
9

P4
0

P34
P19

P6

P2

P3

P4

P8

P29

P41 P45

P4
3

P4
4

P35

20
A

/4
00

VA
C

 M
IN

C
LA

SS
 a

M F2

20A/400VAC MIN
CLASS aM

20A/400VAC MIN
CLASS aM

F3F1

F4

1

2

3

4

250mA/250VAC
3AG SLOW-BLO

P

P

P

P

P

C
O

C
1

C
O

P1
1

P1
3

P1
4

P1
5

P2
8

P3
0

P3
2

P3
1

C

CP22

P66

P55

P76
P7

4
P7

5

P1
7

P2
1

P7 P5

K8

P1
0

P

K5 TR
A

N
SF

O
R

M
ER

LIGHT, SWITCHED

P38

HL & TEMP.
PROBE

P42

IN.FLO
SENSOR

MAIN KEYPAD

COMMUNICATION LINKS
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- FOR PROPER GROUNDING,  WIRES MUST BE CONNECTED
  TO A  TERMINAL ON THE PCB.

  ALL OUTPUTS ARE CONFIGURED AS 240V BY PLUGGING THEIR
  RESPECTIVE  WIRES TO ANY  TERMINAL ON THE PCB.

GREEN
G

WHITE N

230-240V ACCESSORIES:

WARNING

AANSLUITINGEN

*  ABG: Auxiliary Bubbel Generator
** Ozonator en circ pomp kunnen worden gecombineerd op dezelfde uitgang via de optionele snijmachine PP1.
Deze tabel toont de typische verbindingen. OEM's kunnen een andere verbinding regeling hebben.

BEDRADINGSSCHEMA - W3000 & W5000
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CIRC. POMP** (A1)
Voltage 230 V

Groen/grond P52

Zwart/lijn K4-P

Wit / gemiddeld P62

LICHT (12 V AC, 1A 
MAX.)
Voltage

Altijd aan P34

Relais P35

POMP 1 (A3)
Voltage 230 V

Groen/grond P49

Zwart / lage 
snelheid K2-P

Rood / hoge-
snelheid K1-P

Wit / gemiddeld P59

POMP 2  / BLOWER / 03 / 
CP / ABG* (A2)
Voltage 230 V

Groen/grond P51

Zwart / lage 
snelheid K2-P

Wit / gemiddeld P60

POMP 2  / BLOWER / 03 / 
ABG* (A1)
Voltage 230 V

Groen/grond P52

Zwart/lijn K4-P

Wit / gemiddeld P62

DIRECT  (A4)
Voltage 230 V

Groen/grond P47

Zwart/lijn P32

Wit / gemiddeld P56

*  ABG: Auxiliary Bubbel Generator
* * Ozonator en circ pomp kunnen worden gecombineerd op dezelfde uitgang via de optionele snijmachine PP1.
Deze tabel toont de typische verbindingen. OEM's kunnen een andere verbinding regeling hebben.

VERBINDING HOOGSPANNING ACCESSOIRES: W3000 (EUROPEES)
Deze tabs vereisen een hoge-voltage accessoires om rechte, niet-geïsoleerde, vrouw snelverbindende terminals te hebben voor 
alle verbindingen, met inbegrip van de grond. Bij -CE pakketten worden alleen 230V accessoires ondersteund. Zie de onderstaan-
de tabellen voor juiste verbindingen. Merk op dat alle volgende uitgangen juist en volledig moeten worden geplaatst op het 
tabblad PCB voor de juiste huidige ratings.

- FOR PROPER GROUNDING,  WIRES MUST BE CONNECTED
  TO A  TERMINAL ON THE PCB.

  ALL OUTPUTS ARE CONFIGURED AS 240V BY PLUGGING THEIR
  RESPECTIVE  WIRES TO ANY  TERMINAL ON THE PCB.
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ELECTRISCHE BEDRADING: W3000 & W5000 (EUROPEES)
Raadpleeg het bedradingsschema in de behuizingdeksel voor meer informatie.

1-fasen

1-fase L1 stroom terugvoer 
door middel van neutraal

Verbind PJ1 tussen P7 en P13. 
Sluit PJ2 tussen P10 en P74.

2-fasen

met een enkele neutrale L1 + 
L2 stroom terugvoering door 
middel van neutrale

Verbind PJ1 tussen P7 en P10. 
Sluit PJ2 tussen P13 en P74.

3-fasen 

met een enkele neutrale

L1, L2 + L3 stroom terugvoer 
door middel van neutrale

Sluit PJ1 tussen

P7 en P10. Sluit PJ2 tussen 
P11 en P13.

2-fasen gebruikt vanaf 3-fase 
Delta - geen neutrale

Gebruik 2-fase-instelling

L1+L2 stromen terug door 
middel van L3

Verbind PJ1 tussen P7 en P10. 
Sluit PJ2 tussen P13 en P74.

 WAARSCHUWING!

 W3000 en W5000 modus llen moeten altijd worden 
aangesloten op een circuit beschermd door een aard-
lekschakelaar (RCD) met een nominale operationele 
lekstroom van niet meer dan 30 mA.

N

L1 PJ1
PJ2

G

N

L1
L2 PJ1

PJ2

G

N
L3

L1
L2

PJ1

PJ2

G

L3

L1
L2

PJ1
PJ2

G

ELECTRISCHE BEDRADING

BEDRADINGSSCHEMA - W3000 & W5000

W3000 & W5000 230 V OF 230/400 V 
Correcte bedrading van de elektrische dienstdoos, RCD, en 
pakket terminalblok is essentieel! Bel een elektricien indien 
nodig.
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AANSLUITINGEN

HOOGSPANNINGSACCESSOIRES AANSLUITEN: EUROPEES MODEL in.yt)
Voor de verbinding met de klemmen van 0,250 inch moeten de hoogspanningsaccessoires zijn voorzien van vrouwelijke snelle 
aansluitklemmen, recht en niet-geïsoleerd voor alle soorten verbindingen, inclusief de grond. Op de overeenkomstige klemmen 
van het gedrukte circuit van de in.yt mogen alleen 230 V-accessoires worden aangesloten. Raadpleeg de volgende tabellen voor 
correcte verbindingen. Houd er rekening mee dat alle vrouwelijke aansluitingen correct en volledig op de printklemmen moeten 
worden geplaatst voor juiste stroomwaarden.

HULPMIDDEL (B1)
(ALLEEN IN.YT-12-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P118

Zwart / lijn K26-P

Wit / gewoon P124

POMP 5 (B3)
(ALLEEN IN.YT-12-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P115

Zwart / lijn K24-P

Wit / gewoon P121

BLAZER (B4)
(ALLEEN IN.YT-12-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P114

Zwart / lijn K25-P

Wit / gewoon P120

CIRCULATIEPOMP (C2)
(IN.YT-12-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P93

Zwart / lijn K23-P

Wit / gewoon P87

OZONATOR (A1)
 

Spanning 230 V

Groen / grond P51

Zwart / lijn K4-P

Wit / gewoon P60

LICHT   (12 V AC, 1A MAX.) 

Altijd aan P34

Relais P35

CIRCULATIEPOMP (C2) 
Spanning 230 V

Groen / grond P93

Zwart / lijn K22-P

Wit / gewoon P87

POMP 3 (C3)
 

Spanning 230 V

Groen / grond P94

Zwart / lage snelheid K22-P

Rood / hoge snelheid K21-P

Wit / gewoon P88

POMP 2 (A2)
(ALLEEN IN.YT-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P50

Zwart / lage snelheid K23-P

Rood / hoge-snelheid K3-P

Wit / gewoon P88

POMP 1 (A3)
(ALLEEN IN.YT-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P49

Zwart / lage snelheid K2-P

Rood / hoge-snelheid K1-P

Wit / gewoon P58

POMP 4 (B2)
(ALLEEN IN.YT-CE)

Spanning 230 V

Groen / grond P117

Zwart / lage snelheid K26-P

Rood / hoge snelheid K27-P

Wit / gewoon P123

DIRECTE UITGANG 2 (C1)
Spanning 230 V

Groen / grond P92

Zwart / lijn P132

Wit / gewoon P86

DIRECTE UITGANG 1 (A4) 
Spanning 230 V

Groen / grond P48

Zwart / lijn P32

Wit / gewoon P57



W8000 230 V OF 230/400 V 
Correcte bedrading van de elektrische dienstdoos, RCD, en 
pakket terminalblok is essentieel! 
Bel een elektricien indien nodig.

ELECTRISCHE BEDRADING: W8000 (EUROPEES) 
Raadpleeg het bedradingsschema in de behuizingdeksel voor meer informatie.

2-fasen gebruikt vanaf 3-fase 
Delta - geen neutrale

Gebruik 2-fase-instelling

L1+L2 stromen terug door 
middel van L3

Verbind PJ1 tussen P7 en P10. 
Sluit PJ2 tussen P13 en P74.

1-fase L1 stroom terugvoer 
door middel van neutraal

Verbind PJ1 tussen P7 en P13. 
Sluit PJ2 tussen P10 en P74.

2-fase met een enkele 
neutrale L1, L2 + L3 stromen 
terug door middel van 

neutrale

Verbind PJ1 tussen P7 en P10. 
Sluit PJ2 tussen P13 en P74.

3-fase met een enkele 
neutrale L1, L2 + L3 stromen 
terug door middel van 

neutrale

Verbind PJ1 tussen P7 en P10. 
Sluit PJ2 tussen P11 en P13.

WAARSCHUWING!
  W8000 modus llen moeten altijd worden aangesloten 

op een circuit beschermd door een aardlekschakelaar 
(RCD) met een nominale operationele lekstroom van 
niet meer dan 30mA.
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ELECTRISCHE BEDRADING
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De waarden weergeven door 
het systeem komen overeen 
met 80% van de maximale 
stroomsterktecapaciteit van 
de aardlekschakelaar.

Gebruik de Up (Omhoog) 
of Down (Omlaag) toetsen 
om de gewenste waarde te 
kiezen.

De waarde kan kenmerkend 
worden gemodificeerd van 
10 tot 48 A. 

Druk op de Prog key (Prog. 
Toets) om de nominale 
waarde in te stellen. 

De onderstaande tabellen geven de typische waarde van b 
voor verschillende GFCI / RCD ratings. 

Kies degene die overeenkomt met uw breaker. 

Notitie: Elke OEM heeft een eigen vooraf vastgestelde configu-
raties. 

Het is belangrijk om de 
huidige rating van de GFCI 
/ RCD gebruikt om een 
veilige en efficiënte huidige 
management te waarborgen 
te geven (en vermindering 
van overlast GFCI / RCD 
struikelen). 

Houd de Prog. knop totdat 
u het breaker settings 
(instellingen)menu. (Het 
menuprogrammering ver-
schijnt eerst). Als uw systeem 
is uitgerust met het fase 
configuratiemenu, zal deze 
verschijnen voor het breaker 
instellingenmenu. 

Let op: als het toetsenbord 
geen Prog heeft. Toets, ge-
bruik de Light key (Licht-toets).

Voor kleurenscherm 
toetsenbord ga naar het instel-
lingsmenu.

Kies het aantal fasen te 
leveren door uw spa (1-3). 
Gebruik de Up (Omhoog) of 
Down (Omlaag) toetsen om 
het aantal fasen te selecteren 
en druk op de Prog key 
(Prog toets) om uw keuze te 
bevestigen.

W3000, W5000  
& W8000

GFCI/RCD b

60A 48A

50A 40A

40A 32A

30A 24A

20A 16A

W2000

GFCI/RCD b

50A 40A*

40A 32A

30A 24A

20A 16A

16A 12,8A

15A 12A

* Alleen beschikbaar op in.yj-3.

 4 8

98 48.
Selecteer aantal fases

UL Menu niet 
beschikbaar

CE Menu niet 
beschikbaar

W2000

* Voor meer informatie zie de 
Swim spa system Techbook 
(zwemspasysteem Technische 
handleiding).

POWER-UP EN BREAKERINSTELLING

BREAKER INSTELLING

W3000, W5000 & W8000

Selecteer aantal fases

CE 1, 2 of 3

CE Zwem* 1, 2 of 3
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Lamp test

Alle segmenten en LEDs 
lichten op.

Software revision (soft-
wareherziening)

Low-level selected (laagni-
veau geselecteerd)

Laag niveau gekozen uit het 
menu laag niveau.

Software number (Soft-
warenummer)

8.8.8

WEERGAVE VOLGORDE BIJ HET OPSTARTEN  
(ELKE PARAMETER WORDT GEDURENDE 2 SECONDEN WEERGEVEN)

BELANGRIJK Lees het volgende voordat u het apparaat start.

Controleer of alle accessoires zijn verbonden met de aar-
daansluiting en verbonden met het besturingssysteem.

Een minimumwaterdebiet 68 LPM (18 GPM) is vereist. Zorg 
ervoor dat alle kleppen open in de spa sanitair en dat de 
waterstroom voldoende is tussen de belangrijkste pomp en 
de boiler.

Schakel de stroomonderbreker in.

IN.FLO DROGE-BRANDBEVEILIGING
Bij het opstarten van de detector in.flo verifieert de water-
stroom naar de volgende sequentie:

De Pump 1 (pomp 1) of de circulatiepomp loopt gedurende 2 
tot 5 minuten.

Het display geeft "- - -" aan tijdens de stroomverificatie. Hierna 
vraagt het systeem of stroming voldoende is of niet. 

Als de stroom voldoende is, wordt de temperatuur van het 
water op het bedieningsscherm getoond. Wanneer het water 
de gewenste temperatuur plus 0,45 ° C (0,8 ° F) heeft bereikt, 
wordt de boiler uitgeschakeld.

POWER-UP EN BREAKERINSTELLING

BREAKER INSTELLING
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VRAGEN OVER SCHOONMAKEN, WATERBEHANDE-
LING EN ONDERHOUD

Wat moet ik doen als het filter van de spa is vervuild?

Reinig het filter elke week of twee weken met een waterstraal. 
Van tijd tot tijd, afhankelijk van het gebruik, dompel het filter 
in water gemengd met een anti-algenmiddel voor 1-2 uur, 
spoel het daarna af.

Moet ik douchen voordat ik de spa gebruik?

Ja, heel goed.

Moet de zijdeur van de spa behandeld worden?

Het zijpaneel is gemaakt van weerbestendig kunststof. Het is 
niet de behandeling of het onderhoud (behalve als het een 
ceder cover) nodig.

Hoe vaak moet het water worden veranderd als mijn spa 
heeft de in.clear water onderhoud van het systeem?  Hand-
haafd het de waterkwaliteit?

Met het cutting-edge geautomatiseerde bromerend in.clear 
systeem moet het water  ongeveer een keer worden veranderd 
in de 6 maanden. Dit kan ook langer zijn als de spa niet 
dagelijks wordt gebruikt. Het toevoegen van water en Trublu 
(natriumbromide) kan nodig zijn als het waterpeil daalt als ge-
volg van spatten of verdamping. Optionele UV-C antibacteriële 
middelen, ontsmettingsmiddelen en een sterilisatie-systeem 
zijn beschikbaar voor onze spa's. Deze garanderen fris en 
zuiver water met behulp van 30-50% minder chemicaliën.

Wat voor waterbehandeling raden jullie aan in geval van 
een gemeenschappelijk gebruik?

In geval van een gemeenschappelijk gebruik adviseren wij de 
optionele zandfiltratie apparaat dat komt in de plaats van de 
standaard antibacteriële filter. In het geval van intensief ge-
bruik adviseren wij het geautomatiseerde toezicht-, regelend-, 
en chemisch verdeelapparaat.

Ik kan de zware schuimvorming niet stoppen. Voordat we 
de spa gebruiken douchen we zonder het gebruik van zeep 
en ik gebruik de benodigde chemicaliën. Heb ik te weinig 
gebruikt? 

Zoals beschreven in de handleiding van de producten, van 
toepassing 1-2 koppen van anti-schuimmiddel tot de spa wa-
ter. Wacht tot de chemische grondig te mengen met het water.  
Herhaal indien nodig.  Als het probleem nog steeds aanwezig 
is, te controleren en pas de pH-waarde. Als schuimen nog 
steeds optreedt, desinfecteer de spa met een anti algenmiddel 
met vrij werkzaam chloor, laat ze uitlekken, maak schoon, 
spoel af, en vul de spa.

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIEPLEK

Wat zijn de belangrijkste zorgen bij de keuze van de 
installatieplek?

De installatieplek moet worden opgesteld in overeen-
stemming met de installatie gids door een professional. De 
apparaten kunnen alleen worden geïnstalleerd en ingesteld 
op de juiste installatieplek. Zorg ervoor dat er een geschikte 

kabellengte, elektrische voeding, een 30mA beschermende 
relais is, en met bepaalde producten een afvoerputje.

Is een afvoerputje nodig voor een binnenspa?

Het bouwen van een afvoerputje is verplicht!

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT, GE-
BRUIK

Welk type watercirculatiemotor wordt gebruikt voor 
massagespa's?

Onze massagespa's zijn uitgerust met Laing laag vermogen 
(110W) energiebesparing, stille circulerende motorpompen.

Wat is de maximale temperatuur die niet de spa niet 
beschadigt?

De watertemperatuur kan worden ingesteld tussen 26 en 40 
graden Celsius.

Wat is de aanbevolen optimale temperatuur van het 
water?

32-38 graden Celsius. Als jonge kinderen met behulp van de 
spa, wordt een lagere temperatuur te bevelen.  Controleer 
altijd de temperatuur van het water voordat het kind stappen 
in de spa en zorg ervoor dat de temperatuur geschikt is voor 
het kind.

Kan het systeem bevriezen? Is er een sensor die nood 
verwarming begint in geval van bevriezing?

In de winter moet de ongebruikte spa winterklaar worden. Na 
het aftappen van de spa zullen we het systeem ontdooien in-
dien nodig, wat betekent dat we het water dat door de motor 
en de buizen wordt vastgehouden te verwijderen. Voor meer 
informatie en prijzen kunt u contact opnemen met onze klan-
tenservice.  Als de spa in gebruik blijft tijdens de winter, starten 
de motoren als er gevaar is voor bevriezen en verwarmen het 
water tot 8 ° C

Kan het systeem worden geprogrammeerd om verhitting 
te starten vanaf bepaalde tijd?

Er is geen manier om een tijd en datum in te stellen voor 
automatische verwarming.  Vanwege de zorgen over de 
energie-efficiëntie wordt het verwarmen van het water tot 
een hogere temperaturen afgeraden bij gebruik van meerdere 
keren per week.

Kan de spa op afstand worden bestuurd?

Onze premium categorie massagespa's zijn voorzien van een 
Balboa Colossus besturingssysteem dat via een app die is 
ontwikkeld voor iOS en Android (Windows wordt niet onder-
steund) kan worden bestuurd.  De app maakt de toegang en 
controle mogelijk op afstand. U kunt de bedieningselementen 
van massagespa waar dan ook gebruiken, pas de temperatuur 
van het water, verkeer, verlichting, en de status van de spa op 
afstand aan.

VEELGESTELDE VRAGEN 
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De straal van de spa schakelt automatisch uit na 15 
minuten van gebruik.  Kan ik meteen opnieuw opstarten, 
of moet ik wachten?  Kan ik deze zo vaak als ik wil starten 
zonder pauze?  Wat betekent dit voor de waterstralen?

Het hydromassage-systeem wordt afgesloten om de 15 
minuten om veiligheidsredenen - om mogelijke spierpijn te 
voorkomen.  Het kan worden hernieuwd voor een bepaalde 
tijd en zonder pauze.

Is dit hetzelfde voor de bubbel-massagefunctie?

Ja, het is hetzelfde geldt voor de bubbel-massagefunctie.

Als we niet vaak de spa gebruiken, vooral in de winter (on-
geveer 3 keer per week), wat is de meest energiezuinige 
instelling, rekening houdend met de energie die nodig is 
om te worden verwarmd? We gebruiken het alleen maar 
een paar keer per week, 37 graden Celsius is onze favoriete 
temperatuur. Moet het in de slaap- (Sleep) of economy 
(besparingsmodus? Moet ik overschakelen naar de stan-
daardinstelling alleen bij het verwarmen van de spa?  Of 
moet het altijd op Standard (Standaard) blijven staan?

Als u het alleen 2-3 keer per week gebruikt, is de meest 
efficiënte manier om het water op gebruikstemperatuur (38 
graden Celsius) te houden. Dankzij de uitstekende isolatie en 
de thermische afdekking vereist deze instelling minder energie 
om het water te laten afkoelen en op te warmen voor het ge-
bruik. De verwarming schakelt automatisch over in het geval 
dat de temperatuur van het water daalt meer dan een halve 
graad Celsius. In de zomer is de economy (besparingsmodus)
instelling  aanbevolen aangezien de buitentemperatuur 
meestal hoog is. Gebruik alleen de Sleep (Slaap)instelling als u 
geen gebruik maakt van de spa voor een langere periode (3-4 
weken). 

Schakelt de spa terug naar de laatst gebruikte instelling 
als er een stroomstoring is?

Bij het aansluiten van de spa op het stroomnet schakelt het 
over naar de oplaadmodus.  Druk op de knop "Temp" om in te 
stellen naar de standaardinstelling en het zal de temperatuur 
van het water weergeven.  De spa zal terugschakelen naar de 
laatst gebruikte instelling na een stroomstoring.

Kan de filtercyclus alleen geprogrammeerd worden op 1-8 
uur? Is er zoiets als een periode van 3 uur?  Wat is ideaal en 
wat is voldoende?

De filtercyclus kan worden ingesteld op 1-8 uur continue in-
stellingen. Als u een spa heeft die is uitgerust met het automa-
tische in.clear waterbeheersysteem, wordt een dagelijks 8 uur 
omloop aangeraden om noodzakelijke hoeveelheden broom 
te produceren.  De instelling van 8 uur (2x4 uur) is ideaal.

Kan het gebruiksapparaat voor onze spa in een externe 
locatie alleen het personeel het kan gebruiken worden 
geplaatst?

Het gebruiksapparaat kan slechts worden geplaats op 5 meter 
kabellengte uit de buurt van de spa.

Wat is de levensduur van de UV-C lamp?

Als de filtratiecyclus wordt ingesteld op de continue (0-24) in-
stelling is de levensduur van de UV-C lamp 8000-9000 uur.  Bij 
continue instelling kan de meest effectieve waterdesinfectie-
systeem de benodigde hoeveelheid chemicaliën verminderen 
met 30-50% afhankelijk van het gebruik.

IN.CLEAR

Waarom is het water turbulent/vettig?

Als het water turbulent of olieachtige na intensief gebruik, 
het uitvoeren van een vulling en 24 uur te wachten tot de 
omstandigheden geschikt zijn voor gebruik. Als het probleem 
aanhoudt, neemt u contact op met uw serviceprovider om het 
nodige water weer in evenwicht te brengen.

Verdampt natriumbromide?

Nee. Natriumbromide verlaat alleen de spa in geval van spat-
ten, lekken, of aftappen.

Wat moet ik gebruiken om mijn spa schoon te maken?

Alleen niet schuimende niet bijtende schoonmaakmiddelen 
verkrijgbaar bij professionele dealers.

Als de in.clear broom generator is uitgeschakeld, is de spa 
nog steeds ontsmet door natriumbromide?

Nee. Het in.clear systeem desinfecteert niet als die is uitge-
schakeld.  Echter, als er een broomniveau overblijft in het water 
zal het desinfectieproces voortgezet.  Het In.clear systeem kan 
worden uitgeschakeld gedurende bepaalde tijdsperioden en 
de spa zal mooi en schoon blijven. Natriumbromide wordt 
broom wanneer het door de elektroden van het in.clear 
systeem gaat, terwijl de pomp aangesloten is op het in.clear 
operationeel is.

VEELGESTELDE VRAGEN 
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