Pikaohje
Katso omistajan käsikirjasta allas-järjestelmäsi ominaisuuksien täydelliset tiedot.
in.k600
Uuden sukupolven näppäimistöt antavat täydellisen hallinnan myös märillä sormilla!
Aewaren näppäimistöjen uuden sukupolven ominaisuutena on korkea profiili ja laaja LCD-näyttö,
valikko-ohjattu liittymä ja kohonäppäimet, jotka sallivat käyttäjän ohjata helposti kaikkia in.xm -toimintoja
ja ohjelmoinnin suoraan altaasta.

Kuvaus:
Information Display
Light icons
Lock icon
Menu title
Operation Mode
Progress bar icon
Pump icons
Service icon
Status icons
Time, temperature & message digits
"Soft" Key 1, 2, 3, 4
"Ok" Key
"Plus" Key increases parameter
setting
"Mode" Key selects mode of
operation: Spa, Options
"Right" Multifunction Key
"Left" Multifunction Key goes back
to previous parameter setting or
increases parameter value
"Minus" Key decreases parameter
setting
"Next" Key goes to menu page

Tietonäyttö
Valo-ikonit
Lukko-ikoni
Valikko-ikoni
Käyttötila
Tilapalkki-ikoni
Pumppu-ikoni
Huolto-ikoni
Tila-ikonit
Aika, lämpötila ja viestinumeromerkit
Soft Key (valonäppäin)
OK-näppäin
Plus-näppäin suurentaa parametriasetusta
Tilavalikkonäppäin valitsee käyttötilan: Spa, Optiot
Right (oikea) monitoiminäppäin
Left (vasen) monitoiminäppäin vie takaisin
edeltävään parametriasetukseen tai lisää parametrin
arvoa
Miinus-näppäin vähentää parametriasetusta
Next (seuraava) näppäin vie takaisin valikkosivulle

Päätoiminnot
• ON/OFF pumppu 1
• ON/OFF pumppu 2
• ON/OFF pumppu 3
• ON/OFF allasvalo
• ON/OFF terapiapuhallin
• ON/OFF Superjet-puhallin
• Economy-tila
• Standby-tila
• Kellonaika/lämpötila
• Aikapalkki

Tällä valikolla ohjataan kaikkia pumppuja, ilmapuhallinta ja altaan valoja, sekä
Economy- ja Stby-tiloja. Aina kun laite on käynnissä, näytössä on liikkuva ikoni.
Koko pumpputoiminta voidaan pysäyttää kerralla aktivoitaessa Stby-ikoni.

Sytytä /sammuta allasvalo
• Paina valonäppäintä valon
sytyttämiseksi.
• Paina valonäppäintä uudelleen 2”
sisällä niin saat muutettua valon
väriä (12 eri vaihtoehtoa)
• Paina valonäppäintä uudelleen
sammuttaaksesi valon
(sammuu automaattisesti = 20 min)

Tilavalikkoon pääseminen

Spa-valikkoon pääseminen

• Paina tilanäppäintä näyttääksesi
tilavalikon.

• Paina Spa katsoaksesi Spavalikkoa.

Pumppu 3
• Paina pumppu 3 näppäintä, niin se
käynnistyy hitaalle nopeudelle.
• Paina pumppu 3 uudelleen, niin
pumppu sammuu.
(sammuu automaattisesti = 20 min)

Seuraava valikkosivu

Siirtyy terapiapuhaltimen valintaan

Terapiapuhallin 2 -käynnistys
• Paina puhallin-2-näppäintä, niin
puhallin käynnistyy
• Paina puhallin 2- näppäintä
uudelleen sen sammuttamiseksi.
(sammuu automaattisesti = 20 min)

Pumppu 1
• Paina pumppu 1 näppäintä, niin se
käynnistyy hitaalle nopeudelle.
• Paina pumppu 1 uudelleen, niin se
käynnistyy suurelle nopeudelle.
• Paina pumppu 1 uudelleen, niin
pumppu sammuu.
(sammuu automaattisesti = 20 min)

Pumppu 2
• Paina pumppu 2 näppäintä, niin se
käynnistyy hitaalle nopeudelle.
• Paina pumppu 2 uudelleen, niin
pumppu sammuu.

Superjet-puhallin 1 -käynnistys

Economy-tilan käyttöönotto

Stby-tilan käyttöönotto

Ajan näytön käyttöönotto

Aktiivisten tilapalkkien katselu

• Paina puhallin 1, niin Superjetpuhallin käynnistyy.
• Valitse puhallin 1 uudelleen sen
sammuttamiseksi.

Sallii altaan lämpötilan laskevan 11 ºC
asetetusta lämpötilasta tiettynä
kellonaikana (.

Pysäyttää kaikki pumput samanaikaisesti
vain nuppia painamalla!

Tilapalkki on jäljellä olevan ajan
silminnähtävänä ilmaisuna ennen laitteen
sammutusta tai ennen valmiustilan
päättymistä. Vain yksi palkki on
näkyvissä kerrallaan.

(sammuu automaattisesti = 20 min)

• Valitse Economy sen aktivoimiseksi.
• Valitse Economy uudelleen toiminnon
kumoamiseksi

• Paina OK-näppäintä ajan
näyttämiseksi.
• Paina OK-näppäintä uudelleen
siirtyäksesi takaisin veden
lämpötilanäyttöön.

• Paina Next-näppäintä näyttääksesi
spa-valikon seuraavan sivun.

(sammuu automaattisesti = 20 min)

• Paina Stby- tilan aktivoimiseksi.
• Paina Stby uudelleen palataksesi
normaaleihin toimintoihin.
Järjestelmä palaa automaattisesti
normaali-tilaan tietyn ajan kuluttua,
vaikka Stby-tilaa ei olisi otettu pois
käytöstä.
Altaan valot vilkkuvat muutamia
sekunteja ennen valmiustilasta
poistumista ja pumppujen uudelleen
käynnistystä. Valmius-viesti tulee
myös näyttöön valmiustilan aikana.
* Pumppu1 jää käyntiin hitaalla
nopeudella, jos vesi vaatii lämmitystä.

• Käytä vasenta tai oikeaa
( ◄►) näppäintä näyttääksesi kunkin
aktivoidun laitteen tilapalkin

Ohjelmointi
• Suodatinjaksot
• Säästötila
• Muistutus
• Varoitukset
Spa-järjestelmän ohjelmointi
Suodatinjärjestelmän
ohjelmoimiseksi, seuraavat
parametrit on syötettävä:
käynnistysaika, kesto ja toistuvuus.
Suodatusjakson aikana, pumput
käyvät yhden minuutin putkiston
huuhtelemiseksi, sitten pumppu 1
käy ohjelmoidun tuntimäärän.
• Paina Tilavalikko-näppäintä
• Paina Optionsnäppäintä
• Paina Spa-alavalikko
• Paina Filter valikko/Suodatinjakso

Economy-tilan käynnistysajan
asetus
• Valitse Next-nuoli näytön
valikosta muutosten tallentamiseksi
ja siirry säästöjakson aloitustuntiin.
• Tee tuntiasetus (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Vasemmalla näppäimellä siirry
minuuttivalintoihin.
• Aseta minuutit (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse Next-nuoli näytön
valikosta muutosten tallentamiseksi
ja siirry seuraavaan parametriin
säästötilan lopettamiseksi.

Suodatinjaksojen käynnistysajan
asetus

Suodatinjaksojen toistuvuuden
asetus

Näyttöön tulee esiasetettu
käynnistystunti.
• Valitse tuntiasetus (+) tai (-) näppäimellä
• Aseta minuutit oikealla
näppäimellä
• Vaihda minuutit (+) tai (-) näppäimellä
• Valitse Next-nuoli näytön
valikosta siirtyäksesi seuraavaan
parametriin: suodatusjakson kesto.

Jakson keston asetus
Suodatusjakson keston asetus
tapahtuu tässä, tunteina ja
minuutteina.
• Tuntiasetus (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Minuuttiasetus oikealla
näppäimellä
• Minuuttien muutos (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse Next-nuoli näytön
valikosta siirtyäksesi seuraavaan
parametriin: suodatusjakson
toistuvuus.

Economy-tilan päättymisajan
asetus

Huoltomuistuttimen kehotteen
asetus

Reminder/Muistuttimien voimaan
pano/kumoaminen

• Tee tuntiasetus (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Vasemmalla näppäimellä siirry
minuuttivalintoihin.
• Tee minuuttiasetus (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse syöttötoiminto näytön
valikosta muutosten tallentamiseksi
ja span valikkoon palaamiseksi.

• Tällä valikolla voidaan panna
voimaan/kumota tai pelkästään
palauttaa huoltomuistuttimen
kehottimet.

• Saata voimaan tai kumoa
kehotin/kehottimet.
• Valitse Next-nuoli näytön valikosta
muutosten tallentamiseksi ja siirry
seuraavaan valikkonäyttöön.

Economy-tilan asetus
Economy-tilan käyttöönotto
• Paina Economy-näppäintä

Suodatusjaksojen toistuvuuden asetus
joita järjestelmä suorittaa /vuorokausi
• Toistuvuuden asetuksen valinta (+)
tai (-) –näppäimellä.
• Valitse syöttövalinta valikosta
muutosten tallentamiseksi ja
palaamiseksi spa-valintojen
päävalikkoon

• Economy-tilan käynnistys (+) näppäimellä, näyttöön tulee ON.
• Economy-tilan kumoaminen (-) –
näppäimellä, näyttöön tulee OFF.

Kehoteviestien uudelleen palautus

Spa-Reminder- katselu

• Vasemmalla tai oikealla
näppäimellä katsele yksi kerrallaan
kaikkia aktiivisia huoltoviestejä.
• Valitse enter näytön valikosta
viestin palauttamiseksi ja katso
seuraavaa tehtävää tai palaa
päävalikkoon.

Reminder-ikoni ilmestyy
kehottamaan sinua tarkastelemaan
aktiivisia huoltoviestejä.

Warning/-varoitusten katselu

Ajan asettaminen

Warning-ikoni ilmestyy
kehottamaan sinua katsomaan
aktiivisia varoitusviestejä.

• Paina Tilavalikko-näppäintä
• Paina Options-valikko
• Paina Clock/ kellon asetukset

Tuntien asettaminen
•Tee tuntiasetus (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Siirry minuuttivalintoihin
vasemmalla tai oikealla näppäimellä.
• Tee minuuttiasetus (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse enter näytön valikosta
palataksesi näppäimistön
päävalikkoon.

• Paina Reminder-näppäintä

Ajan asettaminen
• Päivän kellonaika

Warnings/varoitukset
Tästä valikosta pääsee näkemään
kaikkia varoitusviestejä kuten: hot
water/kuuma vesi.
• Paina Warning-näppäintät

Warning/Varoitusten näkyville
otto/näkyviltä poistaminen
Katsele kaikkia varoitusviestejä
vasemmalla tai oikealla nuolella.
Paina Tilavalikko-näppäintä
uudelleen palataksesi päävalikkoon.

Muita asetuksia
• Display
• Sound
• Regional
• Security

Näppäimistöasetusten
ohjelmointi

Keyboard/ näyttövalintojen
asettaminen

Contrast/Sävykkyyden
säätäminen

Backlight/Taustavalon säätäminen

• Paina Tilavalikko-näppäintä
• Paina Options-näppäintä
• Painae Keypad näppäintä

• Paina Display -näppäintä

• Säädä Contrast/sävykkyyden taso
vasemmalla ja oikealla näppäimellä.
• Valitse Next-nuoli näytöllä
tallentaaksesi muutokset ja siirry
seuraavaan näyttövalikkoon.

• Säädä Backlight/taustavalon
kirkkaus vasemmalla ja oikealla
näppäimellä.
• Valitse Next-nuoli näytöllä
muutosten tallentamiseksi ja siirry
seuraavaan näyttövalikkoon.

Regional/Alueelliset asetukset

Kielen asetus

Lämpötilan mittayksiköt

Tällä alavalikolla asetetaan
näppäimistönRegional/ alueelliset
asetukset kuten kieli, valitse
lämpötilanäyttöyksiköt ja valitse
aikanäytön muoto.

Valitse englanti, ranska, espanja tai
saksa (+) tai (-) -näppäimellä

Veden lämpötila voidaan näyttää
ºF:na tai ºC:na

• Valitse Next-nuoli näytöllä
muutosten tallentamiseksi ja siirry
seuraavaan näyttövalikkoon.

• Asetuksen muutos (+) tai (-) näppäimellä
• Valitse Next-nuoli näytöllä
muutosten tallentamiseksi ja siirry
seuraavaan näyttövalikkoon.

SecurityTurvallisuusvalinnat

Näppäimistön osittainen lukitus

Näppäimistön täydellinen lukitus

• Osittainen näppäimistön lukitus
jättää altaan perustoiminnot
käytettäväksi (pumpun ja valojen
ulostulot) mutta mahdotonta on
vaihtaa lämpötilan asetuspistettä tai
siirtyä ohjelmointi-tilaan. Kaikkien
näppäimien lukitseminen on estetty.
Kun näppäimistö on lukossa,
näyttöön tulee -ikoni.

• Valitse Partial (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse enter näytön valikosta ja
palaa näppäimistön päävalikkoon

• Valitse Full (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse enter näytön valikosta ja
palaa näppäimistön päävalikkoon

Näppäimistön osittaisen
lukituksen poisto:
• Valitse Tilavalikko-näppäin
• Paina ja pidä painettuna Optionnäppäintä 5 sekuntia

Näppäimistöntäydellisen
lukituksen poisto:
• Paina ja pidä painettuna Lightnäppäintä 5 sekuntia.

• Paina Regional-näppäintä

• Paina Security-näppäintä

Time/Ajan esitystavan valinta
• Asetuksen vaihtaminen 12/24h.
• Valitse Next-nuoli näytöllä ja palaa
näppäimistön päävalikkoon.

Normaali/käänteinen
(Normal/Reverse) näyttö
• Käänteisen näytön
(musta/valkotausta) voimaan
pano/peruuttaminen (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse Next-nuoli näytöllä
muutosten tallentamiseksi ja siirry
seuraavaan näyttövalikkoon.

Näytön suuntaaminen (invertointi)
• Käänteisen näyttösuunnan voimaan
pano/peruuttaminen (+) tai (-) –
näppäimellä.
• Valitse enter näyttövalikossa ja
palaa näppäimistön päävalikkoon.

Järjestelmäinfo
• Spa
• Heater
• Keypad
• Reset
• Upgrade
Järjestelmän tietojen katselu

Span tietojen katselu

• Spa-laitteen tietojen katsominen
kuten järjestelmä, lämmitin ja
näppäimistöohjelman versio,
ohjelma-asetusten nollaaminen ja
näppäimistön ohjelman päivitys.
• Paina Tilavalikko-näppäintä
• Painae Options-näppäintä
• Paina Infon- näppäintä

Spa-ohjelmiston ID-numero ja
versio näytetään.
• Valitse Next-nuoli näytöstä
seuraavaan näyttövalikkoon
siirtymiseksi.

Heater/Lämmittimen ohjelman
tietojen katselu

Keypad/Näppäimistön ohjelman
tietojen katselu

Keypad reset/Näppäimistöllä
ohjelmoitujen arvojen nollaus

Upgrading keypad/Näppäimistön
ohjelman päivitys

Lämmitin-ohjelmiston ID-numero
ja versio näytetään.
• Valitse Next-nuoli näytöstä
seuraavaan näyttövalikkoon
siirtymiseksi.

Näppäimistö-ohjelmiston ID-numero
ja versio näytetään.
• Valitse Next-nuoli näytöstä
seuraavaan näyttövalikkoon
siirtymiseksi.

• Paina OK arvojen nollaamiseksi ja
palauttamiseksi tehtaan arvoihin.
• Valitse Next-nuoli näytöstä
seuraavaan näyttövalikkoon
siirtymiseksi.

•Paina OK-näppäintä näppäimistön
ohjelman päivityksen aloittamiseksi.
• Valitse enter näytön valikosta
siirtyäksesi takaisin näppäimistön
päävalikkoon eikä päivitä
näppäimistö-ohjelmistoa.

