Kontroll på ditt spabad via app

in.touch™
you’re always in touch with your relaxation

Intuitiv layout
Styr alla funktioner med
ett klick
Alternativen är oändliga

www.geckoalliance.com

Skapar produkter. Bygger relationer.

in.touch™
in.touch modul
Mångsidig kopplingsbox

Fjärrkommunikation
Kontrollera spabadets funktioner med iPad, iPhone, iPod touch, eller Android med in.touch appen.
Du har alltid kontakt med din avkoppling!
In.touch appen är tillgänglig i två versioner: in.touch home låter dig kontrollera ditt spabad via ditt
hemnätverk; in.touch world låter dig kontrollera spabadet över internet var som helst i världen.

In.touch moduen har inbyggd WiFi
transceiver som kommunicerar med
dina enheter.

In.touch är kompatibelt med följande
spapaket:

in.yj ™

in.ye ™

in.yt™

in.xm2™

in.xe™

Kompatibelt med:
iPod touch (tredje generationen
eller senare)
iPhone (3GS eller senare
modeller)
iPad
Kräver iOS 5.0 eller högre
Android 2.2 eller högre,
kompatibel med Google Play

Internet

Du har alltid kontakt med din avkoppling!

Pumpar

Ljus

Spaupplevelser

Blåsare

Temperatur
Spaupplevelse

Underhåll

In.touch är det perfekta sättet att övervaka din
njutning av varmvatten. Välj en upplevelse,
partystämning med alla jets och lampor, tyst
vatten, eller något där emellan. Vill du skräddarsy
din upplevelse så kan du välja favoritinställnigar
och spara dom i in.touch för en upplevelse precis
som du vill ha den.

Förinställda spaupplevelser för olika stämningar,
enkel åtkomst till varje enhet på ditt spabad,
branschens enklaste vattenvårdhantering,
temperaturinställningar och påminnelser om
underhåll.

Felhantering

Vattenvård

Vattenvård har aldrig varit enklare. Välj vilken typ av
användare du är: nybörjare, hemifrån, energisparare,
super-energisparare eller helganvändare. Resten
sköter in.touch!

Om ett fel skulle uppstå i ditt spabad kommer
in.touch appen att meddela detta genom ett
meddelande på appens startsida. Klicka på
meddelandet för mer information och tips för
felsökning.

Specifikationer:
Miljövärden:
Fuktighet: Upp till 85% icke kondenserande
Fungerande vid temperaturer: -20˚C till 60˚C
Förvaringstemperatur: -30˚C till 85˚C

Reglering enligt överensstämmelse
Information United States
Innehåller FCC ID: W7OZG2100ZG2101
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna.
Användningen är underställd två villkor: (1) enheten får
inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste
acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som
kan orsaka oönskad funktion.

Utrustningen har testats och uppfyller gränserna för en
klass B digital enhet, i enlighet
med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för
att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation
i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna kan utrustningen
orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det
finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att
uppstå i vissa installationer. Om denna utrustning orsakar
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen slås av och på,
uppmanas användaren att försöka korrigera störningen
genom en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets
än den som mottagaren är ansluten till.
• Fråga återförsäljaren eller ta hjälp av erfaren
radio- / tv-tekniker.
För att tillfredsställa FCC RF-exponeringskrav för mobila
enheter och överförande basstationsanordningar, bör ett
avstånd på 20 cm eller mer hållas mellan antennen och
personer under drift av enheten. Drift vid närmare avstånd
än detta rekommenderas inte. Antenn(er) som används för
denna sändare får inte placeras eller användas tillsammans
med någon annan antenn eller sändare.

Canada
Innehåller IC: 8248AG21ZEROG
Europe
MRF24WB0MA/MRF24WB0MB modulen är certifierad
för användning i Europeiska länder. Följande tester är
genomförda:
Teststandard ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10):
• Maximum Transmit Power
• Maximum EIRP Spectral Density
• Frequency Range
• Radiated Emissions
Teststandarder ETSI EN 301 489-1:2008 och ETSI EN
301 489-17:2008:
• Radiated Emissions
• Electro-Static Discharge
• Radiated RF Susceptibility
Modulerna är fullt kompatibla med:
• Radiated Emissions EN 55022
• Electrostatic Discharge EN 61000-4-2
• Radiated Immunity EN 61000-4-3
• EN 60950-1
• CE-Mark
• RoHS

RoHS
COMPLIANT
Class 2 low-voltage Interface Box,
Modelin.TR,Option IT,FileE182156.

Denna produkt ska slängas/återvinnas på
återvinningsstation och får ej slängas bland
hushållssopor.

Specifikationer och design kan ändras utan
notifikation.

Skanna denn QR kod för mer info:
www.geckoalliance.com/intouch
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