
 
Smart Touch - 

kosketusnäytön pikaopas 
 

Pikaopas antaa yleisen katsauksen altaanne päätoimintoihin sekä digitaalisen näytön käytössä oleviin toimintoihin. 

Mallikohtaisia eroja esiintyy. 

 

 

PÄÄVALIKKO 
 

NÄPPÄIMISTÖN KÄYNNISTYS 

Kosketa näyttöä käynnistääksesi näppäimistön. Noudata näyttöön tulevia 

ohjeita päästäksesi päänäyttöön. (Näyttö sammuu, jos siihen ei kosketa 3 

minuuttiin sen jälkeen, kun viimeinen pumppu on sammunut.) 

 

PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ NÄPPÄIN 

Wellis Smart Touch on varusteltu ON/OFF -näppäimellä, jolla aktivoidaan 

viimeksi käytetyt asetukset yhdellä näppäimellä. Painettaessa käynnistää tai 

sammuttaa kaikki valitut toiminnot ja lisäasetukset kerralla. 

 

Päänäytöltä pääset seuraaviin toimintoihin: 

VALAISTUS                    SUOLA (kun suolajärjestelmä asennettuna) 

ÄÄNI (kun Aquasoul asennettuna)                  HIERONTA             ASETUKSET 

 

Valitaksesi halutun tilan, liu’uta näytön vasemmassa reunassa olevaa valintapyörää ylös tai alas, kunnes 

haluttu ikoni on korostettuna keskellä. 

 

HIERONTATILA 
 

Pääsivulla näkyy päälle/pois -painikkeet, ylös / alas -painikkeet, 

vedenlämpötila ja viestit.  



PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ TOIMINNOT 

Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi toiminnon (pumppu, puhallin, valot) kosketa kyseistä kuvaketta. 

Kuvakkeet muuttuvat kirkkaammiksi, kun niiden toiminto on kytketty päälle. Jos toiminnolla on monia 

nopeuksia, niin kosketa kuvaketta niin monta kertaa kunnes haluttu toiminto tulee päälle. 

 

VEDEN LÄMPÖTILA 

Näytön alareunassa näkyy nykyinen veden lämpötila. Nuolinäppäimillä saat muutettua lämpötilan 

oletusarvoa. Oletusarvo näkyy sinisenä. 3 sekunnin jälkeen ruutuun tulee jälleen veden nykyinen lämpötila. 

Oletusarvon ollessa alhaisempi kuin nykyinen lämpötila tulee viestikenttään teksti ”Cooling to xx.x”. 

Oletusarvon ollessa korkeampi kuin nykyisen lämpötilan tulee viestikenttään teksti ”Heating to xx.x”. 

Lämmitys käynnistyy hetken kuluttua asetuksesta, sen aikaa lämpötilan alla on teksti ”Heating Suspended” 

(lämmitys keskeytetty). 

 

NÄYTÖN SUUNTA Koskettamalla kuvaketta saat muutettua näytön suuntaa. 

 

NÄYTÖN KONTRASTI Valitse koskettamalla haluttu kontrasti. 

 

 

ASETUKSET 

 
VEDENHOITO Tämä sivu auttaa sinua asettamaan suodatuksen ja lämmityksen altaaseenne. Valitse 

aseta tai muokkaa yhtä viidestä seuraavasta tilasta tarpeittesi mukaan. 

 

VEDENHOITO AIKATAULUN MUOKKAUS 

Muokataksesi vedenhoidon kategoriaa, kosketa kynä-kuvaketta haluamasi vedenhoitokohdan oikeassa 

laidassa. 

SÄÄSTÖTILA 

Kosketa Economy-ikonia muuttaaksesi sen aikataulua. Voit lisätä aikatauluja koskettamalla ”+”-symbolia. 

Poistaaksesi aikataulun, kosketa roskasäiliön kuvaketta halutun aikataulun oikeassa laidassa. 

SUODATUSJAKSOT 

Kosketa suodatusjaksot-kuvaketta muuttaaksesi jakson aikataulua. Voit lisätä jaksoja koskettamalla ”+”-

symbolia. Poistaaksesi jakson, kosketa roskasäiliön kuvaketta halutun jakson oikeassa laidassa.  

Sinulla on monia mahdollisuuksia jaksoille. Jaksot toistetaan viikoittain. Aika ja kesto asetetaan 30 min 

lisäyksin. 

PUHDISTUSJAKSOT 

Kosketa puhdistusjaksot-kuvaketta muuttaaksesi asetuksia. Voit lisätä jaksoja koskettamalla ”+”-symbolia. 

Poistaaksesi jakson kosketa roskasäiliön kuvaketta halutun jakson oikeassa laidassa. 



HUOLTO 

Huolto-välilehdellä pääset virhelokiin ja muistutuksiin. 

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA 

Kosketa sen toiminnon riviä mitä haluat muuttaa. Liikuta ylös/alas sitä kohtaa minkä haluat 

muuttaa ja valitse arvo. Lopuksi kosketa kalenterikuvaketta näytön oikeassa laidassa. 

NÄPPÄIMISTÖ-ASETUKSET 

Tällä sivulla voit valita lämpöyksikön (F tai C) sekä muuttaa näytön suuntaa, kontrastia ja kielen. 

SÄHKÖKOKOONPANO / SÄHKÖISTYS / SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

Älä tee muutoksia tähän osioon, ellet ole valtuutettu sähkömies. 

INFO 

Näyttää lisätietoa Smart Touch-ohjelmistonumerosta sekä eri komponenttien versionumeroista.  

WIFI 

(ainoastaan, jos wifi-moduuli on kytketty järjestelmään) 

Vapaana olevat verkot ja niiden signaalien voimakkuudet näkyvät näytöllä. Valittu verkko merkitään 

vihreällä valintamerkillä. 

Jos wifi-verkko on salasanasuojattu, niin kirjoita salasana näppäimistön tullessa esiin. Vahvista salasana 

Enter-näppäimellä. 

Jos salasanaa ei tarvita, järjestelmä yhdistää verkkoon automaattisesti. 

Jos wifi-moduulia ei ole kytketty altaasi järjestelmään tulee tästä viesti näytölle. 

 

ÄÄNITILA 
Wellis-altaissa musiikkijärjestelmä toimii ainoastaan puhelimen kautta Bluetooth-yhteydellä.  

Musiikkijärjestelmää ei ohjata ohjauspaneelin kautta.  

 

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ 

Paina äänikuvaketta näytön keskellä kytkeäksesi AquasoulPron päälle/pois päältä.  

 

 

 

 

 

 

 

PÄÄNÄYTTÖ 

Paina Play/Pause -näppäintä käynnistääksesi tai keskeyttääksesi soittolistan. Liu´uta äänenvoimakkuuden 

säädintä hiljentääksesi/koventaaksesi ääntä tai kosketa vaimennin-näppäintä vaimentaaksesi/avataksesi 

äänen. Kaksoisnuolinäppäimellä pääset seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen. 

 

KAIUTTIMIEN KALIBROINTI 

Voit kalibroida äänen tasapainoa, vaimennusta ja bassokaiutinta. Käytä liukusäädintä 

kalibroidaksesi kaiuttimet halutulle tasolle. Vaimennus ja bassokaiutin liukusäätimet tulevat esiin näytölle 

vain, jos kyseiset kaiuttimet on asennettu AquasoulProhon. 

 

ÄÄNILÄHTEIDEN VALISTSIN 

Seuraavat äänilähteet ovat valittavissa valikkolistalla: Bluetooth, FM, USB ja AUX 1. Vain ne lähteet 

mitkä on kytketty AquasoulProhon, näkyvät valikossa. Haluamasi lähteen saat auki painamalla sitä listalta. 

Play/Pause ja vaihda kappaletta toiminnot eivät toimi, kun AUX on valittu äänilähteeksi. 



 

BLUETOOTH 

Jos käytät laitetta, joka käyttää Bluetooth yhteyttä, tulee sinun yhdistää se järjestelmään, jotta voit 

käyttää sitä. Vieritä oikeanpuoleista valikkopyörää niin että Bluetooth-kuvake tulee keskelle. Tämän 

jälkeen seuraa näytön antamia ohjeita. 

Voit katkaista Bluetooth-yhteyden painamalla katkaisupainiketta näytön alalaidassa. Tekemällä näin estät 

AquasoulPron yhdistymästä automaattisesti kyseiseen Bluetooth-laitteeseen, kunnes se yhdistetään jälleen 

laitteesta itsestään. 

 

SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 
(saatavilla ainoastaan, jos järjestelmä on asennettu altaaseen) 

 

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ 

Liuta oikeanpuoleista valintapyörää, kunnes Päällä/Pois päältä -kuvake on keskellä. 

 Paina suolavesijärjestelmän kuvaketta käynnistääksesi sen. 

 

BROMIMÄÄRÄN TASO 

 

 

 

Bromimäärän mittari ilmoittaa suolan likimääräisen tason kylpyvedessä. Kun osoitin on vihreällä alueella, ei 

ole syytä lisätä suolaa. Osoitin siirtyy vähitellen oikealle, kun lisäät veteen suolaa ja vasemmalle, kun lisäät 

altaaseen puhdasta vettä. Saavuttaaksesi sopivan suolatason käynnistä pumput ja lisää suolaa valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Anna mittarin mitata tasoa noin 5 minuutin ajan ennen kuin lisäät suolaa, jos 

tarvitsee.  

 

BOOST-TASO 

Boost-toiminto aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua pumppujen käynnistymisestä. Boost-

toiminto lisää bromin muodostumista pitääkseen veden kirkkaana, puhtaana ja pehmeänä. Nyrkkisääntönä 

voidaan sanoa, että se on riippuvainen kylpijöiden määrästä. Ylös/alas painikkeilla pystyt säätämään tasoa. 

 

HUOLTOTASO 

Suositeltu huoltotaso on 12. Käytä testeriä tarkistaaksesi bromin taso. Tason pitäisi olla 3-5 ppm. 

Ylös/alas painikkeilla pystyt säätämään tasoa.  Jos teet muutoksia säädöksiin, uusi testi seuraavana päivänä 

uudelleen. Jos bromitaso on korkeampi kuin 5 ppm, säädä tasoa alemmas. Jos bromitaso on pienempi kuin 

3 ppm, säädä ylemmäs. Toista kunnes taso on kolmen ja viiden välillä. Tason pysyessä kolmen ja viiden 

välillä 3 perättäistä päivää, on säädökset kunnossa. 

 

  



 

 

VALAISTUS 

 
 

VÄRIN VAIHTAMINEN 

Kun olet ensin valinnut halutun vyöhykkeen niin valitse sen jälkeen haluttu väri väripyörästä tai paina 

sateenkaarikuvaketta, jos haluat valojen vaihtavan väriä. 

SYNKRONOINTIVYÖHYKKEET 

Synkronointi antaa sinun asettaa valitun vyöhykkeen värin toisiin vyöhykkeisiin.  

VÄRIN VAHVUUS 

Näytön alareunassa on liukuvalikko, jolla voit muokata värin vahvuutta. 

VYÖHYKKEEN VALINTA 

Valitaksesi vyöhykkeen liu’uta oikeanpuoleista valintapyörää niin, että haluttu vyöhyke on keskellä. Voit 

muokata LED-lamppujen väriä vyöhykkeellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


