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Smart Touch® 09 
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Pos.1 Temperaturindikering. 
Pos.2 Klocka. 
Pos.3 Ikon för pump nr:1. 
Pos.4 Ikon för pump nr:2. 
Pos.5 Ikon för luftsystem. 
Pos.6 Ikon för värmare. 
Pos.7 Ikon för lampan. 
Pos.8 Genväg för att stänga av 
          alla funktioner. 

Pos.9   Växling av lampa. 
Pos.10 Framtida användning.  
Pos.11 Önskad vattentemperatur. 
Pos.12 Hastighet av luftsystem. 
Pos.13 Ikon för justering (högre fart). 
Pos.14 Hastighet av Pump 1 (Pump 2 är liknande). 
Pos.15 Ikon för justering (lägre fart).  

Bilden visar Smart Touch® för fullt utrustad massagekar. 



1. Starta system (Alla funktioner inkluderad) 

1. När du trycker på ikonen på enheten, visas ett kontrollfält till höger på  
    ikonen. Det visar att enheten har satts på. 

NOTERA: 1. Innan denna meny visas hör du ett pipande ljud från kontrollbox-
en när strömmen slås på. Det ljudet visar att systemet körs normalt. Om du 
inte hör ljudet, kan det vara något fel på systemet. Kontakta din återförsäljare 
så löser vi problemet så fort som möjligt. 

2. Funktionerna på menyn  

2. Om det inte är tillräckligt med  vatten i badkaret, visas en Stopp ikon. 

När Stopp ikonen visas blir alla funktionerna låsta och det går inte att göra 
några knapptryckningar. Allt blir dock normalt när vattnet i badkaret når upp 
till standardnivån. 

NOTERA: Om vattennivån blir för låg medan systemet är igång, växlar  
det över till menyn ovan. På samma gång stängs också alla enheterna av auto-
matiskt. 

Stopp ikon 



Tidsinställning av klocka. 

Inställning klocka. 
Du kan gå in på menyn för tidsinställningar genom att trycka på läge 2 när sy-
stemet har stannat. (Tips: tryck på Pos.8 för att stänga av alla enheter som är 
igång.) 

Minus (minuter). 

Minus (timmar). Plus (timmar). 

Plus (minuter). 

Ok Avbryt. 

När du går in på tidsinställningsmenyn kan du trycka på plus- och minusteck-
nen för att justera tiden. Tryck på ”OK” för att spara och avsluta. 

Inställning Pumpar. 

När badkaret har två vattenpumpar  
aktiveras läge 3 och läge 4. Annars 
aktiveras bara ett av dem. 

När du trycker på ikonen på  
vattenpumpen, visas på höger  
sida det kontrollfält där du kan  
ändra hastigheten. 

Notera: Om vattnet inte har nått upp till standardnivån, stängs  pumpen av. 

Grad 1. Grad 2. 

Grad 3. Grad 4. 

Det finns 4 grader för ändring. 



Lampa  

När lampan tänds aktiveras  
ikonen för lampan (Pos.7.). 

Tryck på ikonen så visas kon-
trollfältet.  

Det finns 9 inställningar. När du stänger av lampan och sedan sätter på  
den igen, slår den över till nästa inställning, ikon (pos.9.) visar den ak-
tuella inställningen. 

Genväg för att stänga av alla funktionerna 

Alla enheter stängs av och  
färgen på genvägen blir  
samma som bakgrundsfärgen. 

Om en av enheterna sätts på  
blir genvägens färg RÖD.  

NOTERA: Om enheterna stängs av på grund av vattennivån, blir färgen på  
genvägen (Pos.8.) fortfarande röd. 

Systemkontroll. 

Tidsinställningskontroll. 

1. När systemet har körts konstant i mer än 30 minuter (förutom lampan) stängs  
det av automatiskt. Du kan då starta om det och använda alla hastighetsgrader-
na igen. Maximal körtid för pump på grad 1 är 15 minuter, och efter 15 minuters  
oavbruten körning slår vattenpumpen automatiskt över till grad 4.  
Om varje pump har körts i hastighetsgrad 1 i totalt 75 minuter, slår den över till 
grad 4 automatiskt och kan sedan bara köras på grad 4 under de närmaste  
15 minuterna. 

2. Om systemet är i avstängt läge och ingen trycker på touchskärmen på mer 
än 5 minuter, växlar systemet över till skärmsläckaren. Tryck var som helst på  
touchskärmen för att återgå till det inledande läget. 



Rengöringsfunktion (luftsystemet) 

Håll systemet igång och vänta tills badkaret är tomt på vatten. Tryck sedan på 
ikonen för luftsystem (Pos.5). Låt luftsystemet gå i 10 minuter det räcker för 
rengöring. 

Felsökning 

Problem med touch-
skärmkontrollen: 

Bilden som visas på 
Skärmen är otydlig,  
t.ex. har färgen ändrats.  

Symptom  Orsak  Lösning 

Ostadig strömtillförsel. 
Stäng av systemet eller 
vänta tills systemet  
automatiskt förbättrar  
menyn. 

Inställningsmenyn visas  
automatiskt fast  
touchscreenkontrollen  
fungerar på vanligt sätt.  

Alltför ostadig  
strömtillförsel.  

Ta det lugnt, rör inga  
ikoner på skärmen  
och stäng genast  
av systemet. 

1.Ingen signal på  
skärmen när du  
startar systemet.  
2. Du hör inget  
pip från  
kontrollboxen. 
3. Temperaturen är  
onormal.  
4. Vattennivån är  
tillräcklig men  
förbudssymbolerna  
visas ändå.  

Något är fel med 
kontrollboxen.  

Kontakta din  
återförsäljare.  
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