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Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne 
vejledning grundigt inden installation og brug.!

in.Clear™
Automatisk Saltvandsanlæg
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Vær forsigtig med udpakning, så produktet ikke ridses eller beskadiges på anden 
vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign.

Modtagelse

Udpakning

Kontroller ved modtagelsen, at produktet ikke har synlige skader eller mangler. 
Produktet kan have pådraget sig skader under transporten. 
Hvis produktet har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges overfor 
transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddele det til 
butikken, hvor dette produkt er købt.  

Reklamationer:
Vær opmærksom på at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. 
Hvis du ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i 
detaljer på fragtbrevet inden kvittering. 
Eksempel herpå kan være: Kolli nr. 1 ud af 2 mangler eller kasse nr 3 er ødelagt i 
nederste højre hjørne, tag gerne et billede derefter.

Mener du at deres produkt har fejl eller mangler, bedes du kontakte butikken, 
der derefter vil kontakte Dansk Bademiljø for at anmelde en reklamation. 

Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der 
telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe dit problem. 

Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt, vil dette blive aftalt 
ved samme lejlighed.
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Indledning og oversigt

Indledning

In.clear er et af de mest effektive vandrensningssystemer til varme udespa på markedet i dag. In.clear 
producerer bromin, der tilsættes spa-vandet og modvirker bakterier, alger og andre organiske
forurenende stoffer, der vil opstå i vandet under badning.

Oversigt
Nedenfor er et overblik over panelets knapper og funktioner.
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Quick start

1. Fyld spaen med vand. (BRUG ALDRIG VAND FRA BLØDGØRINGSANLÆG) 

2. Opvarm vandet til den ønskede temperatur. 

3. Afbalancer dine vandparametre (se oplysninger i brugermanualen til din spa-vandkemi: total hård-
hed, alkalitet, pH). 

4. Start jetpumpen og tilsæt langsomt BromiCharge ™ i det varme vand, 0,54 kg for hver 378 liter 
vand. 

5. Tænd for in.clear-systemet ved at holde tænd / sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil skærmen 
lyser. Se din brugermanual for information om, hvordan du får det rigtige BromiCharge ™ -niveau. 

6. Nu er du klar til at kalibrere dine in.clear-indstillinger. Der er to indstillinger, vedligeholdelse og 
forøgelse. 

7. Vedligeholdelse: Din vedligeholdelsesværdi er indstillet fra fabrikken. Det skal indstilles til “5” for at 
starte. Brug af din spa mens du afbalancerer bromniveauet vil bremse processen. Hav tålmodighed. 
Kontroller dit bromniveau hver dag med en testpakke. Dit mål er 3 - 5 ppm. Hvis bromindholdet i 
dit vand er mindre end 3 ppm, skal du holde vedligeholdelsesknappen nede i 2 sekunder og øge 
vedligeholdelsesindstillingen med et trin 1 eller 2 op ved brug af pil op-knappen. Gentag dagligt, 
indtil dit bromniveau er stabiliseret ved 3 - 5 ppm. 

8. VIGTIGT FOR STAND ALONE VERSIONEN: Sørg for, at din spa filtrerer vandet i mindst 8 timer om 
dagen. In.clear skaber kun bromid, når filterpumpen kører.(SPA Kompagniet bruger det fristående 
system). 

9. Boost: Tryk på Boost, hver gang du bruger spaen. Boost kører en cyklus, der gendanner dit rester-
ende brom til det rigtige niveau. Du skal køre Boost, hver gang du bruger spaen. Tryk på knappen 
Boost. Indstil Boost-niveauet med pil op og ned for at vælge antallet af brugere (dvs. 2 brugere = 
2 osv.). Med den rigtige vedligeholdelsesniveauindstilling og konsekvent brug af Boost-tilstand 
vedligeholdes din spa perfekt. 

10. VIGTIGT FOR VANDTEMPERATURER OVER 32 GRADER: Hvis man skal bruge in.clear-systemet i 
et spabad/swimspa med over 2000L vand og en vandtemperatur over 32 grader skal man bruge 2 
in.clear systemer. 

11. Brug afkalkningsmidler mindst en gang per år, det hældes i spaen, før vandet tappes. 

12. Læs mere om in.clear på www.inclear.ca for detaljerede oplysninger om driften af in.clear.
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Vedligeholdelsestilstand

Maintenance mode er en vedligeholdelsestilstand, der hjælper dig med at holde dit udespa frisk,
når du ikke benytter det dagligt eller ikke benytter det i længere tid.

Det er derfor meget vigtigt, at du tager dig tid til at indstille vedligeholdelsesniveauet i henhold til 
vejledningen nedenfor. Ved indstilling af vedligeholdelsesniveauet er det vigtigt at ingen bruger spaen, 
da det påvirker aflæsningerne i in.clear enheden. Dette kan føre til, at vedligeholdelsesniveauet er 
forkert, og at vedligeholdelsestilstanden dermed ikke vil fungere ordentligt.

1. Tænd din spa og naviger via styringspanelet i din udespa til menuen for in.clear.

2. Indstil vedligeholdelsesniveauet til 15.
For at indstille niveauet skal du holde tænd / sluk-knappen nede i 2 sekunder og derefter bruge op- og 
ned-knapperne for at indstille niveauet. Niveauet kan indstilles mellem 1-50 hvor 1 er minimum niveau 
og 50 er maksimumsniveauet.

3. Brug testpakken, så du kan måle brom niveauet hver 12. time i 3 dage.
Brom niveauet skal ligge mellem 3-5 pp. Når niveauet har været rigtigt i tre dage uden justeringer,  
er vedligeholdelsestilstanden indstillet korrekt, og din spa er klar til at blive taget i brug.

OBS! Hvis brom niveauet er lavt (under 3 ppm), øges vedligeholdelsesniveauet med to trin. Hvis brom 
niveauet er for højt (over 5 ppm), reduces vedligeholdelsesniveauet med to trin.

Forøg eller sænk aldrig vedligeholdelsesniveauet med mere end to trin, et for højt 
vedligeholdelsesniveau kan beskadige din spa. Kontroller altid brom-niveauet før badning.
Hvis brom-niveauet er højere end 5 ppm, nedjuster niveauet, fjern låget og start alle pumper. Herefter 
venter du til, at niveauet er faldet til et passende niveau. 

Ændring af temperatur eller brug af strømbesparende tilstand kan kræve, at du justerer 
vedligeholdelsesniveauet.
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Boost-niveau

Brug boost-mode efter hver brug, for at aktivere in.clear og starte rensningen af din spa. Som en 
tommelfingerregel kan man sige, at boost-niveauet skal indstilles til samme antal som antallet af 
personer. For eksempel, hvis det er 4 personer, som bruger spaet, skal boost-niveauet være 4.

Det kan tage lidt tid at få boost op på det ønskede niveau, så hav tålmodighed – det betaler sig i det 
lange løb.

1. Når in.clear er i vedligeholdelsestilstand, tryk på boost-knappen. 

2. Et nummer vises nu i panelet. Indstil boost-niveauet ved at trykke på pilen op eller ned til det   
ønskede nummer. Boost-niveauet kan indstilles mellem 1-8, hvor 1 er minimum boost og 8 er   
den maksimale boost. 

3. Bekræft indstillingerne med boost-knappen (eller vent 5 sekunder). 

4. Efter at et boost er udført, skal du kontrollere, at brom-niveauet er mellem 3-5 ppm. Hvis    
niveauet er lavere end 3 ppm, skal du sætte en højere værdi på boost-niveauet, før du bader   
 næste gang. Hvis niveauet er højere end 5 ppm, skal du sætte en lavere værdi på boost-  
 niveauet, inden du benytter udespaen næste gang.
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Fejlmeddelelser

1. Err – Lavt brom og Lo / Lav brom
Når fejlmeddelelsen Err vises i panelet, og indikatoren lo blinker, er der for lavt brom indhold i vandet.
In.clear producerer ikke brom, før fejlmeddelelsen er blevet afhjulpet.
Start alle pumper i 20 minutter, tryk på Prog-knappen for at gå i diagnostisk tilstand. Hæld brom 
direkte ned i vandet, indtil indikatoren lyser grøn. Gå derefter ud af diagnostisk tilstand.

2. HI – Høj brom
Når fejlmeddelelsen HI vises i panelet, betyder det, at in.clear måler for højt indhold af brom i vandet. 
Tøm ¼ del af vandet og fyld i med nyt vand, start alle pumper og gå i diagnostisk tilstand og kontroller, 
at indikatoren viser grøn, Hvis ikke tøm ekstra vand og fyld med nyt.

3. FLO
Når fejlmeddelelsen FLO vises i panelet, har in.clear målt en reduceret eller ikkeeksisterende 
cirkulationsstrøm fra cirkulationspumpen. Kontrollér, at filtrene ikke er tilstoppede, kontrollér, at 
cirkulationspumpen fungerer, kontrollér, at der ikke er luftlommer i cirkulationspumpen, varmelegeme 
eller in.clear-enheden. 

4. OFF
Når meddelelsen OFF vises i panelet, er in.clear-enheden slukket. Tryk på boost-knappen for at tænde 
enheden igen.
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Egne notater
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