
In.clear handbok



Inledning
In.clear ett av de mest e�ektiva vattenreningssystemen för spabad som �nns på 
marknaden idag. In.clear producerar bromin som tillförs i spavattnet och motverkar 
bakterier, alger, och andra organiska föroreningar som tillförs i vattnet vid bad.

Översikt
Nedan följer en översikt över panelens knappar och funktioner.



Underhållsläge
Maintenance mode är ett underhållsläge som hjälper dig att hålla ditt spa fräscht när du inte an-
vänder det dagligen eller inte skall använda det under en längre tid. Det är därför mycket viktigt 
att du tar dig tid att ställa in maintenance nivån enligt nedan instruktion. När du skall ställa in 
maintenance nivån är det viktigt att ingen använder spaet då det påverkar mätvärdena i in.clear 
enheten. Detta kan leda till att maintenance nivån blir felaktig och maintenance mode kommer ej  
att fungera korrekt och ditt spa blir ofräscht. 

1. Sätt på ditt spa och gå in i menyn för in.clear i panelen på ditt spabad.
2. Sätt maintenence nivå till 15.
 För att ställa in nivå håll ner belysningsknappen 2 sekunder använd sedan pil upp eller 
 ner för att ställa in nivå. Nivå går att ställa in mellan 1-50 där 1 är minimum nivå och 50 är
 max nivå.
3. Använd testkit så du kan mäta brominnivån var 12e timme i 3 dagar. Brominnivån skall
 vara mellan 3-5ppm, när nivån varit rätt i tre dagar utan justeringar är maintenance
 mode korrekt inställt och ditt spa klart att börja användas.

OBS! Om brominnivå är låg ( under 3ppm ) öka maintenance nivån med två steg. Om brominnivå 
är för hög ( över 5ppm ) minska maintenance nivå med 2 steg.

Höj eller sänk aldrig maintenance nivån med mer än 2 steg. Att sätt maintenance nivån för högt 
kan skada ditt spabad. Kontrollera alltid bromin nivån innan du badar.
Om bromin nivån är högre än 5ppm, sänk inställd nivå och ta av locket och starta alla pumpar  
och vänta tills nivån sjunker, justera in nivån igen. Ändring av temperatur eller användning av 
ekonomiläge kan medföra att du måste justera maintenance nivån.

Boost nivå
Använd boost mode efter varje badtillfälle, detta för att in.clear ska aktiveras och starta 
rening av ditt spa. Som tumregel kan man säga att boost nivån ska vara inställd på samma si�ra 
som antalet badande. Tillexempel om det är 4st som badar så ska boost nivå vara 4.
Boost nivån kan ta lite tid att ställa in så ha tålamod det lönar sig i längden.

1. När in.clear är i maintenance mode tryck på boostknappen.
2. En si�ra kommer nu att visas i panelen.ställ in boost nivå genom att trycka på pil upp eller
  ner till den si�ra du vill ha. Boost nivå går att ställa mellan 1-8, där 1 är minimum boost
  och 8 är maximum boost.
3. Bekräfta inställningen med boostknappen ( eller vänta 5 sek ).
4. Efter att en boost är utförd kontrollera att bromin nivå är 3-5ppm. Om nivån skulle vara 
 lägre än 3ppm så ställ in ett högre värde på boostnivån innan du badar nästa gång.skulle
 nivån vara högre än 5ppm så ställ in en lägre värde på boostnivån innan du badar nästa
 gång.



Felmeddelanden

1. Err Lågt bromin och Lo/Low bromin
När felmeddelande Err  visas i panelen och indikatorn lo blinkar är det för låg brominhalt i 
vattnet.
In.clear kommer ej att producera något bromin innan felmeddelandet har åtgärdats.
Starta alla pumpar i 20 minuter tryck på prog-knappen för att komma in i diagnostic mode. 
Häll bromin direkt i vattnet tills indikatorn visar grönt. Gå ur diagnostic mode.

2. Hi bromin
När felmeddelane Hi visas i panelen inbär det att in.clear mäter för hög halt av bromin i vattnet.
Töm ur ¼ del av vattnet och fyll på med nytt, starta alla pumpar och gå in i diagnostic mode
och kontrollera att indikatorn visar grönt ,om inte töm ytterligare vatten och fyll på.

4. FLO 
När felmeddelandet FLO visas i panelen har in.clear upptäckt ett minskat eller obe�ntligt cirku-
lations �öde från cirkulationspump. Kontrollera att �lter ej är täppta, kontrollera att cirkulations -
pump fungerar, kontrollera att ej luft�ckor �nns i cirkulationspump, värmare eller in.clear enhet.

5. O�
När meddelandet o� visas i panelen har in.clear enhet stängts av. Tryck på boost knapp för att 
sätta på enheten.
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