Hurtigreferansekort

Se ditt spas brukerhåndbok for fullstendig informasjon om de forskjellige funksjonene.

in.k600

Et avansert multifunksjonelt styringspanel gir full
kontroll, selv med med våte fingre!
Aewares nye tastaturserie har høye taster og stort LCD-display. Menystyrt grensesnitt og
opphøyde taster lar brukeren kontrollere alle in.xm-funksjonerog programmere direkte fra
spasiden; dette skaper en virkelig unik opplevelse.

Driftsmodus

Menytittel

Soft-knappen
(rolig) 1, 2, 3, 4

AM/PM (˚F/ ˚C)

OK-knappen

Pluss-knappen øker et
parameters innstilling.

Mode-knappen
(modus) lar deg
velger driftsmodus :
Spa, Audio, Options
(tilleggsvalg)

Lys-ikoner

Informasjon Vis
Høyre
multifunksjonsknapp

Tid, temperatur
& meldingstall
Pumpeikoner

Progress-ikon
(fremdriftslinje-ikon)

Status-ikon

Lock-ikon
(låse-ikon)

Service-ikon

Venstre
multifunksjonsknapp
tar deg tilbake til forrige
parameterinnstilling eller
øker parameterverdien.

Minus-knappen setter ned
et parameters innstilling

Next-knappen tar deg til
menysiden

Hovedfunksjoner
• Start Pumpe 1
• Start Pumpe 2
• Start Lys
• Hvordan Starte Blower
(injektor)
• økonomimodus
• Standbymodus
• Vis tid
• Fremdriftslinjer

Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, injektoren, og alle lys, og lar deg aktivere
• Trykk på modusknappen
økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert så vil et tilhørende ikon bli
modus-valg vinduet.
synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av momentant når du aktiverer standbymodusen.

for å vise

• Velg Spa for å komme til spamenyen.

Hvordan slå på Lyset.
• Trykk på Lysknappen for å sette på
lyset.
• Trykk på Lysknappen igjen for å slå av
lyset.
(120 minutters innebygget tidsbryter)
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Hvordan starte Pumpe 1

Hvordan starte Pumpe 2

Hvordan starte Pumpe 3

• Trykk på Pumpe 1 for å slå på Pumpe 1.
• Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger
for å kontrollere pumpens hastighet.

• Trykk på Pumpe 2 for å slå på Pumpe 2
• Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger for
å kontrollere pumpens hastighet.

• Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe 3
• Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av
Pumpe 3.

(20 minutters innebygget tidsbryter)

(20 minutters innebygget tidsbryter)

(20 minutters innebygget tidsbryter)

Neste menyside
• Trykk på Next for å gå til neste side i
spamenyen.
Gå til Blower (injektoren).

Hvordan starte Blower (injektoren)
• Trykk på Blower-knappen for starte
injektoren.
• Trykk på Blower-knappen igjen for å
slå injektoren av
(20 innebygget tidsbryter).
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Hvordan starte Super Jet
• Trykk på Blower-knappen for å starte
injektoren.
• Trykk på Blower-knappen igjen for å
slå injektoren av
(20 innebygget tidsbryter).

Hvordan sette spaen i
økonomimodus
Setter ned temperaturen med 20°F
(11°C).
• Velg Economy for å aktivere
økonomimodusen.
• Velg Economy igjen for å forbikople
økonomi-programmeringen (se
kapittel om spaens montering)

Standbymodus

Hvordan vise tid

Hvordan se de aktive fremdriftslinjene.

Stopper alle pumper samtidig med et
trykk på knappen!

• Trykk OK knappen for å vise tiden.
• Trykk OK knappen en gang til for å
vise vanntemperaturen på nytt.

En fremdriftslinje er en visuell indikator
som viser den tiden som er igjen før
en mekanisme blir slått av eller før
standbymodusen koples inn. Bare en
linje vises av gangen.

• Velg Standby for å aktivere denne
modusen.
• Velg Standby en gang til for å
gjennopprette normal drift.
Systemet returnerer til normal
modus etter en viss tid, såfremt ikke
standbymodusen har blitt reaktivert.
Spa-lyset vil blinke et par sekunder før
standbymodusen ender og pumpene slås
på igjen. En Standby-melding vises så
lenge spaen fungerer i standbymodus.
* Pumpen vil arbeide så lenge det er
behov for mer varme.

• Bruk Venstre eller Høyre knappen for
å se fremdriftslinjen for hver aktiv
mekanisme.

Programmering
• Filtreringssyklus
• Økonomimodus
• Påminnelser
• Advarsler

Programmering av spasystemet
De følgende parametre må tastes inn når
du programmerer filtreringssyklusen:
Starttid, varighet og hyppighet. I løpet
av. en filtreringssyklus vil pumpene
først fungere i ett minutt for å rense
rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge
den programmerte tiden.e først
fungere i ett minutt for å rense rørene.
Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den
programmerte tiden.
• Trykk Modus-knappen
• Velg Options-menyen (tilleggsvalg)
• Velg Spa Sub-Menu (undermeny)
• Velg Filter.

Hvordan programmere starttid for
økonomimodus.
• Trykk på Next-pilen på displaymenyen
for å lagre forandringene og gå til neste
parameter: økonomisysklusens starttid.
• Bruk (+) eller (-) knappen til å stille timer.
• Bruk Venstre-knappen for komme til
minutter.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille
minutter.
• Trykk på Next-pilen på displaymenyen
for å lagre forandringene og for å
gå til neste parameter som er Stop
økonomimodus.

Hvordan programmere
filtreringssyklusens starttid.
Displayet vil vise den forrige
starttiden.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å
velge timer.
• Bruk Høyre-knappen for å stille
minutter.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å
forandre minutter.
• Trykk på
Next-pilen på
displaymenyen for å gå til neste
parameter: filtreringssyklusens
varighet.

Hvordan sette filtreringssyklusens
varighet
Her kan vi sette en verdi for
filtreringssyklusens varighet i timer
og minutter.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille
timer.
• Bruk Høyre-knappen for å stille
minutter.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å
forandre minuttinnstillingen.
• Trykk på
Next-pilen på
displaymenyen for å lagre
forandringene og gå til neste funksjon:
filtreringssyklusens hyppighet.

Hvordan programmere
filtreringssyklusens hyppighet

Hvordan programmere
økonomimodusen

Her kan vi se hvor mange
filtreringssykluser systemet kan kjøre
hvert døgn.

• Velg Economy.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å
velge hyppighet.
• Velg Enter på
displaymenyen
for å lagre forandringene og vende
tilbake til spaens hovedmeny.

Hvordan sette økonomimodusens
stopptid

Hvordan programmere
vedlikeholdsprompter.

Hvordan kople av/på
vedlikeholdsprompter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille
timer.
• Bruk Venstre-knappen for å komme til
minutter.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille
minuttene.
• Velg Enter på displaymenyen for
å lagre forandringene og gå tilbake til
spaens valgmeny.

Denne menyen lar deg aktivere/
deaktivere eller ganske enkelt
tilbakestille vedlikeholdsprompter.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å
aktivere eller deaktivere prompter.
• Trykk på Next-pilen på
displaymenyen for å lagre forandringene
og gå til neste menyskjerm.

• Velg Reminder (påminnelse)

Tilbakestilling av prompter.
• Bruk Venstre eller Høyre knappen
for å gjennomgå alle aktive
vedlikeholdsmeldinger en for en.
• Velg Enter på displaymenyen
for å tilbakestille en melding og se
neste oppgave eller gå tilbake til
hovedmenyen.

Hvordan sette spaen i økonomimodus
• Bruk (+) knappen for å kople inn
økonomimodus. Displayet vil vise
On.
• Bruk (-) knappen for å kople ut
økonomimodus. Displayet vil vise
Off.

Hvordan lese vedlikeholdsprompter
Påminnelsesikonet vil lyse for å gjøre
deg oppmerksom på at du har aktive
vedlikeholdsbeskjeder.

Hvordan
programmere
klokken
• Tid på dagen

Spa-advarsler

Hvordan kople advarslene av eller på

Hvordan lese spaets varselmeldinger.

Denne menyen lar deg se alle aktive
varselmeldinger, for eksempel :
Varmtvann.
• Velg Warning (advarsel)

• Bruk Venstre eller Høyre knappen for å
gå gjennom alle varselmeldingene.
• Trykk på modusknappen en gang til
for å gå tilbake til hovedmenyen.

Et advarselsikon vil lyse og gjøre
deg oppmerksom på at du har aktive
varselsmeldinger.

Hvordan programmere kontrollpanelets
innstillinger

Hvordan programmere kontrollpanelets
displayfunksjoner.

• Trykk på modusknappen
• Velg Options menyen
• Velg Keypad (kontrolpanelets)
undermeny

Denne undermenyen brukes til å
programmere visningsformat, som for
eksempel kontrast, bakgrunnslys, o.s.v.
• Velg Display

Hvordan programmere tiden
• Trykk på modusknappen.
• Velg Options (valg).
• Trykk på Clock for å stille klokken.

Hvordan stille timer:
• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille
timer.
• Bruk Venstre eller Høyre knappen for å
komme til minutter.
• Bruk (+) eller (-) knappen for å stille
minutter.
• Velg Enter på displaymenyen for
å komme tilbake til kontrollpanelets
hovedmeny.

Andre innstillinger

• Kontrollpanelets display
• Lyd
• Regionale innstillinger
• Sikkerhet

Hvordan justere kontrasten.

Hvordan justere bakgrunnslyset.

Normal/Omvendt visning

Vis orientering (speilvending)

• Bruk Venstre eller Høyre knappen for å
justere kontrasten.displaymeny.
• Trykk på Next-pilen på displayet for å
lagre forandringene og gå til neste

• Bruk Venstre eller Høyre knappen for å
justere bakgrunnslys og lysstyrke.
• Trykk på Next-pilen på displayet
for å lagre forandringene og gå til neste
displaymeny.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å
aktivere eller deaktivere omvendt
visning
• Trykk på Next-pilen på displayet
for å lagre forandringene og gå til neste
displaymeny.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å
aktivere eller deaktivere omvendt
visning
• Velg Enter på displaymeny en for
å komme tilbake til kontrollpanelets
hovedmeny

Hvordan stille inn kontrollpanelets
lydvalg.
Denne undermenyen brukes til å stille
inn kontrollpanelets lydfunksjoner,
som for eksempel Panel på (pipetone)
og alarm.
• Velg Sound (lydfunksjoner)

Velg klokkeformat.
• Bruk (+) eller (-) for å forandre
innstillingene.
• Trykk på Next-pilen på displayet for
å lagre forandringene og gå tilbake til
kontrollpanelets hovedmeny.

Beep on/off (pipetone på/av)

Hvordan sette på alarmen

Hvordan sette regionale innstillinger

Hvordan velge språk

Temperaturenheter

• Bruk (+) eller (-) knappen for å
aktivere eller deaktivere omvendt
visning.
• Trykk på Next-pilen på displayet
for å lagre forandringer og gå til neste
displaymeny.

• Bruk (+) eller (-) knappen for å
aktivere eller deaktivere alarmen.
• Trykk på Next-pilen på displayet for
å lagre forandringene og gå til neste
displaymeny.

Denne undermenyen brukes til å
programmere regionale innstillinger,
som for eksempel
språk,
temperaturenhet, og klokkeslettformat.

• Bruk (+) eller (-) til å velge mellom
de følgende språkene: engelsk, fransk,
spansk & tysk.
• Trykk på Next-pilen på displayet
for å lagre forandringene og gå til neste
displaymeny.

Vanntemperaturen kan vises i °F
eller °C.
• Bruk (+) eller (-) for å endre
innstillingen.
• Trykk på Next-pilen på displayet
for å lagre forandringene og gå til
displaymenyen.

Sikkerhetsvalg

Delvis tastatursperring:

Full tastatursperring:

Delvis tastelås:Spaens basisfunksjoner
vil forbli tilgjengelige (pumpe og
lysstyrke), men det blir umulig å
forandre temperaturinnstillingen eller
programmeringmodusen.
tastelås:
Alle taster blir sperret.
Når
kontrollpanelet
er låst, vil låse-ikonet
være synlig.
• Velg Security (sikkerhet)

• Bruk (+) eller (-) knappen for å velge
Partial (delvis lås).
• Velg Enter på displaymeny en for
å vende tilbake til kontrollpanelets
hovedmeny.
Hvordan låse opp kontrollpanelet:
• Velg Modus-knappen)
• Trykk og hold Option-knappen i 5
sekunder

• Bruk (+) eller (-) knappen for å velge
Full (full tastelås).
• Velg Enter på displaymeny en for
å vende tilbake til kontrollpanelets
hovedmeny.
For å låse opp kontrollpanelet, trykk og
hold lysknappen i 5 sekunder.

Hvordan se informasjon om spaet

Hvordan se informasjon om
vannvarmerprogramvaren.

Hvordan se informasjon om
kontrollpanelets programvare

Tilbakestilling av kontrollpanelets
programmerte verdier

Spaets programvarenummer og versjon vil
vises på displayet.
• Trykk på Next pilen for å gå til neste
menyvalg.

Kontrollpanelets programvarenummer og
versjon vil vises på displayet.
• Trykk på Next pilen for å gå til neste
menyvalg

• Trykk på OK for å reaktivere
fabrikkinnstillingene.
• Trykk på Next pilen for å gå til neste
menyvalg.

Hvordan oppgradere kontrollpanelets
programvare.
• Trykk på OK knappen for å starte
oppgraderingen av kontrollpanelets
programvare.
• Trykk Enter for å gå tilbake til
kontrollpanelets hovedmeny og for
ikke å oppgradere kontrollpanelets
programvare.

• Velg Regional.

Systeminformasjon
• Spaet
• Vannvarmeren
• Kontrollpanelet
• Tilbakestilling
• Oppgradering

Hvordan se informasjon om
systemet
For å se informasjon om spautstyr, som
f. eks. jetsystemet, vannvarmeren og
kontrollpanelet,
programvareversjon, eller for å
tilbakestille de programmerte
innstillingene eller oppgradere
kontrollpanelets programvare.
• Trykk på Modusknappen
• Velg Options-menyen
• Velg Info under-menyen

Spaets programvarenummer og versjon vil
vises på displayet..
• Trykk på Next pilen for å gå til neste
menyvalg.

