Smart Touch kosketusnäyttö
Valikon näkymä ja toiminnot vaihtelevat allasmerkeittäin ja -malleittain.

PÄÄVALIKKO
NÄYTÖN AVAAMINEN
Kosketa näyttöä ja siirrä ikonit päällekkäin, jolloin lukitus avautuu.

PÄÄLLÄ / POIS -NÄPPÄIN
Wellis Smart Touchin ON/OFF -näppäimellä voit aktivoida viimeksi käytetyt
asetukset. Painettaessa käynnistää tai sammuttaa kaikki valitut toiminnot ja
lisäasetukset kerralla.
Näytön vasen valintapyörä:
VALAISTUS
ÄÄNI (lisävaruste)

SUOLAPUHDISTUS (lisävaruste)
HIERONTA

ASETUKSET

Liu´uta valintapyörää ylös /alas, kunnes haluttu ikoni on korostettuna keskellä.

HIERONTATILA
Hierontapumppujen käyttöpainikkeet, valaistus, lämpötilan säätö ja veden
lämpötila sekä viestit.

HIERONTA / ILMAPUHALLIN (lisävaruste) / VALAISTUS
Kosketa halutun toiminnon ikonia (pumppu, puhallin, valot. Ikoni muuttuu kirkkaammaksi, kun toiminto on
päällä. Jos toiminnolla on vaihtoehtoja (nopeus, väri tms), kosketa kuvaketta uudestaan vaihtaaksesi
nopeutta/väriä tms.
VEDEN LÄMPÖTILA
Näytön keskellä näkyy veden lämpötila. Lämpötilaa säädetään sinisillä ja punaisilla nuolinäppäimillä.
Asetettu lämpötila näkyy sinisenä. 3 sekunnin jälkeen ruutuun tulee jälleen veden nykyinen lämpötila ja
asetettu lämpötila tallentuu. Asetetun lämpötilan ollessa alhaisempi kuin veden nykyinen lämpötila, tulee
viestikenttään näytön alalaitaan ilmoitus ”Cooling to xx.x”. Asetetun lämpötilan ollessa korkeampi kuin
nykyisen lämpötilan tulee viesti ”Heating to xx.x”. Lämmitys käynnistyy hetken kuluttua ja sen aikaa
näytöllä on viesti”Heating Suspended” (lämmitys keskeytetty).
NÄYTÖN SUUNTA Käännä näytön suunta koskettamalla ikonia.
NÄYTÖN KONTRASTI Säädä kontrastia koskettamalla.

ASETUKSET
VEDENHOITO Suodatus- ja lämmitysasetukset. Aseta tai muokkaa yhtä viidestä seuraavasta tilasta:

VEDENHOIDON AIKATAULUN MUOKKAUS
Pääset muokkaamaan vedenhoidon aikatauluja painamalla kynä-ikonia näytön oikeassa reunassa.
SÄÄSTÖTILA (economy)
Kosketa Economy-ikonia. Voit säätää aikatauluja koskettamalla ”+”-symbolia. Voit poistaa aikataulun
koskettamalla roskakoria näytön oikeassa laidassa.
SUODATUSJAKSOT
Suodatusjaksot-kuvaketta koskettamalla voit tehdä aikataulumuutoksia. Voit lisätä suodatusjaksoja”+”symbolia koskettamalla. Poista suodatusjakso koskettamalla roskakoria näytön oikeassa laidassa.
Voit tehdä aikataulutuksia koko viikolle ja asetetut suodatusjaksot toistetaan viikoittain.
PUHDISTUSJAKSOT
Puhdistusjaksot-kuvaketta koskettamalla voit muuttaa asetuksia. Voit lisätä jaksoja +”-symbolia
koskettamalla. Poista suodatusjakso koskettamalla roskakoria näytön oikeassa laidassa.

YLLÄPITO
Ylläpito-välilehdellä pääset virhelokiin ja muistutuksiin.
PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA
Kosketa sen toiminnon riviä, mitä haluat muuttaa. Pyyhkäise ylös/alas sitä kohtaa, minkä haluat
muuttaa ja valitse haluttu arvo. Lopuksi kosketa kalenterikuvaketta näytön oikeassa laidassa.
NÄPPÄIMISTÖ-ASETUKSET
Tällä sivulla voit valita lämpötilayksikön (F/C), muuttaa näytön suuntaa, kontrastia & kielen.
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Älä muuta sähköasetuksia ilman jälleenmyyjän ohjeistusta.
INFO
Lisätietoja Smart Touch-ohjelmistosta.
WIFI-etäohjaus (in.touch)
(wifi-moduulin tulee olla kytkettynä järjestelmään)
Vapaana olevat wifi-verkot ja signaalien voimakkuudet näkyvät näytöllä. Valittu wifi-verkko näytetään
vihreällä värillä.
Jos wifi-verkko on suojattu salasanalla, kirjoita salasana kosketusnäytön näppäimistöllä. Vahvista salasana
painamalla ”Enter”.
Jos salasanaa ei tarvita, järjestelmä yhdistyy verkkoon automaattisesti.
Jos wifi-moduulia ei ole kytketty altaan järjestelmään, näytöllä on viesti ”in.touch module not connected”.

ÄÄNITILA
Wellis-altaissa musiikkijärjestelmää ohjataan ainoastaan puhelimen/tabletin Bluetooth-yhteyden kautta,
ei ohjauspaneelista. Järjestelmään liittymiskoodi on 5555.
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
Paina nuottikuvaketta näytön keskellä kytkeäksesi Aquasoul Pron päälle/pois
päältä. HUOM! Wellis altaissa ei käytetä Aquasoul Pro-järjestelmää.

ÄÄNITILAN ETUSIVU
Paina Play/Pause -näppäintä käynnistääksesi tai keskeyttääksesi soittolistan. Säädä äänenvoimakkuutta
säädintä liu´uttamalla. Kaksoisnuolinäppäimellä siirryt seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.
KAIUTTIMIEN SÄÄTÄMINEN
Voit säätää äänen tasapainoa (etu/taka/vasen/oikea) ja bassokaiutinta. Käytä liukusäädintä
säätöjen muuttamiseen. Osa toiminnoista näkyy näytöllä ainoastaan, mikäli altaaseen on asennettu
Aquasoul Pro-äänijärjestelmä.
ÄÄNILÄHTEEN VALITSIN
Voit valita eri äänilähteitä: Bluetooth, FM, USB ja AUX 1. Vain Aquasoul Pro-äänijärjestelmään
kytketyt lähteet näkyvät valikossa. Paina haluamaasi äänilähdettä. Osa toiminnoista eivät toimi, kun AUX
on valittu äänilähteeksi.

BLUETOOTH
Bluetooth-yhteyttä käyttävä laite tulee yhdistää järjestelmään. Vieritä oikeanpuoleista
valintapyörää niin, että Bluetooth-ikoni tulee keskelle ja seuraa näytön ohjeita.
Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla katkaisupainiketta näytön alalaidassa.

SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ (jos asennettu)
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
Liu´uta oikeanpuoleista valintapyörällä Päälle / Pois päältä -ikoni keskelle.
Käynnistä suolavesijärjestelmä painamalla ikonia.
BROMIMÄÄRÄN TASO

Bromimäärän mittari ilmoittaa suolan likimääräisen tason allasvedessä. Osoittimen ollessa vihreällä
alueella, suolan määrä on oikea. Kun lisäät veteen suolaa, osoitin siirtyy oikealle. Kun lisäät altaaseen
puhdasta vettä, osoitin siirtyy vasemmalle. Kun lisäät suolaa veteen, käynnistä ensin altaan pumput ja lisää
suolaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Odota noin 5 minuutin ajan ennen kuin lisäät suolaa / vettä lisää.
BOOST-TOIMINTO
Boost-toiminto aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua pumppujen käynnistymisestä. Boosttoiminto lisää bromin muodostumista veteen. Bromi pitää veden kirkkaana, puhtaana ja pehmeänä.
Bromin määrä vaihtelee ja riippuu kylpijöiden määrästä. Säädä tasoa ylös/alas-painikkeilla.
YLLÄPITO
Suositeltu ylläpitotaso on 12. Mittaa bromin taso säännöllisesti mittatikuilla. Tason tulisi olla 3-5
ppm. Tasoa säädetään ylös/alas-painikkeilla. Muutosten jälkeen, mittaa arvot seuraavana päivänä
uudestaan. Jos bromitaso on korkeampi kuin 5 ppm, säädä tasoa alaspäin. Jos bromitaso on pienempi kuin
3 ppm, säädä ylöspäin.

VALAISTUS
Valopyörä käytössä, jos altaaseen on asennettu in.mix-valaistusjärjestelmä.
Wellis-altaissa ei käytetä in.mix-järjestelmää.
VÄRIN VAIHTAMINEN
Valitse ensin haluttu vyöhyke, jonka jälkeen haluttu väri väripyörästä. Vaihtoehtoisesi paina
sateenkaarikuvaketta, jos haluat valojen vaihtavan väriä.
SYNKRONOINTI
Allasmallista riippuen voit asettaa eri värejä ja toimintoja altaan eri puolille.
VÄRIN VOIMAKKUUS
Näytön alareunan liukuvalikolla voit muokata värin voimakkuutta.
VYÖHYKKEEN VALINTA
Valitaksesi halutun vyöhykkeen, liu’uta oikeanpuoleista valintapyörää niin, että haluttu vyöhyke on
keskellä. Voit muokata valaistuksen väriä vyöhykkeellä.

