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Instruktion för SmartClear/In.Clear

1. Fyll ditt spa med vatten
2. Starta spat och låt vattnet värmas till önskad temperatur
3. Balansera (ph-värdet) i vattnet enligt startinstruktionen som följde
med i startpaketet med kemikalier.
OBS! Även instruktionen gällande chockklorering gäller vid nypåfyllning
och vattenbyte.
4. Fyll en hink med vattnet från spat och lös upp Bromidsaltet i denna.
Följ anvisningarna på förpackning för dosering av Bromidsaltet.
Starta pump/ar och tillsätt Bromidlösningen långsamt i vattnet.
5. Starta systemet genom att trycka på Boost knappen i 2 sekunder för
att starta SmartClear/In.Clear. Skärmen tänds och On visas i display.
Du kan stänga systemet genom att trycka på Boost knappen i 2 sekunder.
Off visas i display.
6. Nu är du redo att kalibrera dina SmartClear/In.Clear inställningar.
Det finns 2 inställningar, Underhåll och Boost.
7. Underhåll: Detta värde är inställt på 15 från fabrik.
Du kan justera mellan 1-50.
Kontrollera halterna av Bromin varje dag med hjälp av mätstickorna i
ditt startpaket. Halterna Brom ska vara 3 till 5 ppm. Om mätningar visar
mindre än 3 ppm eller mer än 5 ppm kan du justera genom att trycka
på knappen
Prog i 2 sekunder och justera för att öka eller minska med
hjälp av upp och ner knapparna
.

Valt värde visas och blinkar under fem sekunder för att sedan sparas automatiskt.
Mät halten av Bromin och justera dagligen tills mätningarna av Bromin stabiliseras
till 3-5 ppm. Observera! Justera endast 2 steg varje gång tills det att korrekt halt av
Bromin uppnås.
VIKTIGT: Se till att ditt spa filtrerar vattnet minst 8 timmar/dygn. I manualen till
ditt spa finns beskrivet hur du
8. Boost: Varje gång du använder ditt spa, tryck på knappen Boost
.
Boost startar en cykel som under tre timmar ökar på tillskottet av Bromin.
Du bör aktivera Boost varje gång du använder ditt spa.
Tryck på Boost knappen
. Ställ in Boost nivån genom att använda
upp och ner
pil för att välja den nivå som motsvarar antalet badande.
Med rätt justering av halten Bromin (3-5 ppm) och att läget Boost aktiveras
vid bad kommer handhavandet av ditt spa bli mycket enkelt.
Diagnostik läge:
Som en hjälp för att kunna kontrollera när det är dags att tillsätta Bromidsalt
eller när systemet varnar för låga halter av Bromin finns ett Diagnostik läge.
Tryck 2 sekunder på Prog
knappen och justerings läget (1-50) visas.
Ytterliggare en tryckning startar mätningen av Bromidsalt i vattnet.
En indikering visar att mätning sker och efter 10 sekunder visas mätvärdet.
Detta mätvärde bör vara mellan 10-14 för bästa funktion och för att enkelt
kunna uppnå tillräckliga halter av Bromin. Om systemet varnat för låga
halter av Bromin så ska inte mer än 0,5kg tillsättas åt gången.
Starta pump/ar och tillsätt Bromidsaltet. Vänta minst 5 minuter innan ny
mätning görs och för att ev. tillsätta ytterliggare Bromidsalt.
Ytterliggare info finns på www.geckoalliance.com / inclear
för mera detaljerad information om drift och skötsel av in.clear ™.
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