
in.touch™

you’re always in touch with your relaxation 

Kontroll på ditt spabad via app

Användarmanual



VARNING:
Innan du installerar eller ansluter enheten bör du läsa den fullständiga in.touch techbook 
manualen.

Kompatibilitetskrav

In.touch modul:
Model:	0608-521012					IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO 
Model:	0608-521011						IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5

Kompatibla spa-styrenheter:
in.xm2,	in.xe,	in.ye,	in.yj	and	in.yt	
med kompatibla 
mjukvarurevideringar.

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

In.touch applikation:

Installationstips

•	 Enheten måste installeras så högt som möjligt, under spabadets kant, minst 30 cm från 
eventuella metallkomponenter. Detta är nödvändigt för att säkerställa korrekt signalöverföring.

•	 in.touch modulen ska installeras så nära huset som möjligt för att optimera signalstyrkan.
Vi rekommenderar att installera in.touch nodulen på sidan som är vänd mot huset. I 
vissa fall kommer det att vara nödvändigt att flytta enhetens installationsplats.

•	 Vi rekommenderar att du använder rostfria skruvar.
•	 När du drar kabeln, lämna lite lös kabel så att in.touch modulen kan flyttas vid 

mottagningsproblem..
•	 Att installera in.touch modulen i ett hörn på spabadet kan hjälpa för att undvika att 

metallkomponenter hamnar i närheten av modulen.

Warning:	Routrar som blockerar broadcastmeddelanden och / eller använder WEP-
kryptering är inte kompatibla med in.touch.

LD



in.touch Modulen har en inbyggd WiFi transceiver som gör att du kan kommunicera
med dina favoritenheter. Följande steg visar hur du ansluter med din spa.

Ladda ner appen

Båda versionerna av appen finns i App Store för iOS enheter och Google Play Store för Android 
enheter. Sök efter gecko in.touch och klicka sedan på den version du vill installera.

Ställ in point-to-point anslutning

Första gången enheten används måste du ansluta direkt till in.touch modulen med en iOS-enhet 
eller en dator med in.touch PC Installation eller in.touch Mac Installation. När anslutningen har 
upprättats kan du använda ditt hemnätverk / WiFi-nätverk.

iOS enhet

1.	Anslut	till in.touch	nätverket i WiFi inställningar på din iOS enhet.
2.	Starta in.touch appen genom att peka på den.
3.	Lägg till ditt spabad när du får frågan.

Android användare

1.	Ladda ner	in.touch	PC	Setup.exe	eller	in.touch	Mac	Setup.zip	till din dator.	(filer 
finns på	www.geckoalliance.com/intouch).

2.	Ställ din dator så nära ditt spa som möjligt och anslut till	in.touch	WiFi	nätverket.
(Inget annat nätverk än WiFi ska vara aktiverat för att säkerställa programmets funktionalitet.)

3.	Installera programmet	(PC)	eller packa upp .ZIP filen	(Mac).
4.	Följ instruktionerna.
5.	Välj samma nätverk för din Android enhet som du valde för in.touch.

Starta applikationen

Hitta ikon och starta in.touch applikationen.	Du måste lägga till ditt spabad till lista för att kunna 
konfigurera och använda det med in.touch appen. Välj ditt spa från listan över tillgängliga spabad och 
namnge det, t.ex "Hem".  

Du kan nu använda in.touch appen med ditt spabad.

iOS användare ska fortsätta till nästa steg för WiFi konfiguration.

Installation

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.



Wi-Fi	ikon
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Konfiguration (endast iOS användare)

1.	Gå till inställningarna i in.touch 
appen och välj WiFi anslutning.

2.	Välj det nätverk som du vill att spabadet ska
ansluta till. 	(t.ex ditt hemnätverk).	Om 
nätverket är lösenordskyddat ange 
lösenordet.

Så länge all hårdvara (router mm)	 och 
lösenord	förblir oförändrade kommer du 
inte att behöva göra om detta.

Hemnätverk

Gå till WiFi inställningarna på din iOS 
enhet och välj samma nätverk (om du 
inte ansluts automatiskt)

Internet (endast world edition)

Om din enhet har direktanslutning till Internet 
(3G eller 4G) så ansluts den automatiskt.

Om du vill använda WiFi och du inte ansluts 
automatiskt,	anslut manuellt via WiFi 
inställningarna.

En grön ikon med en jordglob med länk bredvid 
visas i övre högra hörnet på "My Spas" sidan som 
bekräftar anslutningen.

För att ladda ner en komplett teknisk manual gå 
till:  www.geckoalliance.com/in.touch

Importgatan 43, 602 28 Norrköping, SWEDEN 
Växel: 011-17 33 54,  E-post: info@swebad.se
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