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GRATULERER MED KJØPET AV DITT NYE SPABAD 

Vi har gjort vårt ytterste for å lage en fullstendig og lettforståelig håndbok som omfatter hele spabadet og 
dets vedlikehold. Vi har brukt årevis på forskning og utvikling for å produsere dette toppkvalitetsproduktet 
som du har gått til innkjøp av. Spabadet er laget materialer av høyeste kvalitet og den nyeste teknologien 
som er tilgjengelig per dags dato. Spabadet et resultat av vår stolthet og presisjonen rundt alle detaljene 
vi legger i arbeidet. Med riktig stell og vedlikehold av spabadet, vil du kunne ha glede av det i mange år. 
 
Bruk noen minutter nå å gjennomgå alle anvisningene før du installerer spabadet. Denne bruker-
håndboken vil hjelpe deg med å forstå hvordan spabadet fungerer, slik at du får mest mulig ut av kjøpet 
ditt. Hvis du trenger service eller tips, så ta mer enn gjerne kontakt med en autorisert forhandler. 
Spørsmålene dine vil bli besvart av vennlige og kunnskapsrike medarbeidere. 
 
Måtte du ha like mye glede av det nye spabadet ditt som vi hadde med å lage det for deg. 
 

Vi vet at det er mye å velge mellom på markedet når du vurderer gå til innkjøp av 
et spabad til hjemmet ditt, så vi ønsker å takke deg for at du valgte et spabad fra 

Leisure Manufacturing Inc. Vel bekomme! 
 

SIKKERHETSMERKING 
 
VIKTIG MERKNAD: SIKKERHETSMERKING 
Vedlagt denne brukerhåndboken er et sikkerhetsmerke. Dette merket må festes permanent på et sted 
som er synlig for alle som bruker spabadet. Det er eierens ansvar å opplyse alle brukere om sikker bruk 
spabadet, særlig dem som ikke bruker det så ofte, og som kanskje ikke er klar over de ulike helse- og 
sikkerhetsaspektene. 
 
For å få fatt i flere sikkerhetsmerker, eller dersom de må byttes ut, må du ta kontakt med forhandler. 

 
 
 

INFORMASJON TIL EIEREN AV SPABADET 
I spabadets umiddelbare nærhet må det finnes informasjon med følgende opplysninger: 
 

1) Adressen der spabadet er installert 
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2) Plassering av nærmeste telefon som er merket med nødnumre 
 

3) Nærmeste tilgjengelige politistasjon, brannvesen og ambulanse/beredskapsenhet 
 
 

VILKÅR FOR GARANTI OG FORBRUKERS FORPLIKTELSER 
Som eiere av et nytt spabad, har du særskilte forpliktelser i forhold til installasjon og sikker 
bruk av dette spabadet. Unnlatelse av å gjøre det kan resultere i ugyldiggjørelse av garantien, 
samt person-skader på dem som bruker spabadet. 
 
Sjekk spabadet for skader ved levering. Hvis du blir gjort oppmerksom på dette for første gang, 
kan det være at spabadet ikke har blitt levert i original emballasje. Hvis dette er tilfelle, må du ta deg tid 
til å sjekke spabadet og rapportere om eventuelle skader eller mangler til forhandleren. 
 

1) Installer spabadet i samsvar med eventuelle lokale forskrifter, både med hensyn til fysisk 
installasjon og tilkobling til strøm. 

 
2) La det være god plass på alle sidene av spabadet. Eventuelle selvbygde elementer, det være seg 

over eller under kanten, må kunne fjernes relativt enkelt. 
 

3) Sørg for tilstrekkelig arbeidsområde rundt spabadet, spesielt på den siden der styringsenheten til 
spabadet er montert. 

 
4)  Sjekk regelmessig at spabadet fungerer som det skal med hensyn til filtrering, jetpumpe og 

varmesystemet. 
 

5)  Eventuelle problemer med dette må rapporteres til forhandler. Problemer som oppstår mot slutten 
av garantiperioden må dokumenteres og rapporteres til forhandler. 

 
6) Oppretthold den kjemiske balansen i vannet og rengjør/skift filterpatron(er) etter instruks fra 

forhandler og/eller Leisure Manufacturing Inc. 
 

7) Spabadet må tømmes/fylles på regelmessig basis etter instruks fra forhandler og/eller Leisure 
Manufacturing Inc. 

 
8) Spabadet og tilhørende komponenter må vinterklargjøres og lagres i henhold til produsentens 

instrukser. 
 

9) Spabadets kabinett, spalokk og akrylflater må vedlikeholdes som oppgitt i denne håndboken. 
 

10) Be forhandleren om å skrive inn serienummeret på spabadet på kjøpsbeviset. 
 

11) Etter anmodning fra forhandler eller Leisure Manufacturing Inc., må det fremlegges kjøpsbevis 
 

 
 
 
 

INFORMASJON OM SPABADET 
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Før du begynner installasjonen av det nye spabadet ditt, bør du bruke et par minutter på å fylle ut 
informasjonen nedenfor. Denne informasjonen er viktig om du skulle ha behov for informasjon fra 
forhandleren, eller ved garantikrav. Be forhandleren om å hjelpe deg med å fylle ut denne informasjonen. 

Produksjonsår   

  

Modellnavn/-nummer   

  

Serienummer   

  

Spesifikasjoner på jetpumpe(r) (effekt, etc.)   

  

Effekt på varmeelement (kw)   

  

Filterpatron (modellnummer/størrelse)   

  

Betjeningspanel   

  

Spa Pack modellnr.   

  

Spa Pack serienr.   

  

Forhandlernavn   

  

Kjøpsdato  

 

 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Vi anbefaler på det sterkeste at du legger kjøpsbeviset ved denne brukerhåndboken når installasjonen 
er fullført. Oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse. Du kan også legge ved eventuelle 
notater du har gjort om levering, demonstrasjoner gjort av forhandleren eller eventuelle annen 
informasjon som kan være til nytte i fremtiden. 
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ADVARSLER 
FARE: Fare for drukning. Det må utvises ytterst stor forsiktighet for å hindre at barn har 
uautorisert adgang til spabadet. For å unngå ulykke må det sikres at barn ikke kan bruke dette 
spabadet med mindre de er under oppsyn til enhver tid. 

FARE: Fare for personskade. Sugebeslagene på dette spabadet er laget for akkurat den 
vannstrømmen som genereres av pumpen. Skulle det være behov for å skifte beslag eller 
pumpe, så pass på at disse er kompatible med vannstrømmen som genereres. 

Bruk aldri spabadet hvis beslagene er ødelagt eller om de mangler. Et sugebeslag må aldri 
erstattes av et beslag med mindre strømningshastighet enn det som er merket på det originale 
sugebeslaget. 

FARE: Fare for elektrisk støt. Spabadet må installeres minst 1,5 meter (5 fot) fra 
metalloverflater. Som et alternativ kan spabadet installeres innen 1,5 meter fra eventuelle 
metalloverflater hvis alle metalloverflatene er permanent tilkoblet en kobberleder på minst 8 
AWG (8,4 mm2) på terminalen i koblingsboksen for dette formålet. 

FARE: Fare for elektrisk støt. Ikke la det være elektriske apparater, som lamper, telefon, radio 
eller TV innen 1,5 m (5 fot) av et spabad. 

ADVARSEL: Redusere risikoen for elektrisk støt: 

a) Vannet i spabadet bør aldri overstige 40 °C (104 °F). Vanntemperaturer mellom 38 °C 
(100 °F) og 40 °C regnes som trygge for en frisk voksen person. Den anbefales lavere 
vanntemperaturer for små barn, og når spabadet skal brukes i mer enn 10 minutter. 

b) Siden høye vanntemperaturer har et stort potensial for å forårsake fosterskade i løpet av 
de første månedene av svangerskapet, bør gravide eller muligens gravide kvinner 
begrense vanntemperaturen til maks 38 °C (100 °F). 

c) Før man stiger ned i et spabad bør man måle vanntemperaturen, da toleransen på 
temperaturregulatorer kan variere. 

d) Bruk av alkohol, legemidler eller medisiner før eller under bruk, kan føre til bevisstløshet 
med fare for drukning. 

e) Overvektige og personer med hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med 
blodsirkulasjon eller diabetes, bør konsultere lege før bruk av et spabad. 

f) Personer som bruker medisiner bør konsultere lege før bruk av et spabad, siden enkelte 
medisiner kan forårsake døsighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytmen, 
blodtrykket og blodsirkulasjonen. 

 

MERK: 
Oppretthold kjemikaliebalansen i vannet i henhold til produsentens instruksjoner.  
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LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE 
Ved bruk av dette utstyret, må grunnleggende forholdsregler alltid følges, herunder følgende: 

a) En grønn terminal eller en terminal merket G, GR, Ground, Grounding eller det internasjonal 
symbolet for jording finnes inne i koblingsboksen eller kammeret. For å redusere risikoen for 
elektrisk støt, må denne terminalen kobles til jord med en sammenhengende kobberleder med 
tilsvarende størrelse som kretslederne som forsyner dette utstyret. 

b) Minst to koblingspunkter som er merket "BONDING LUGS" finnes utvendig eller inne i 
koblingsboksen eller kammeret. For å redusere risikoen for elektrisk støt, koble disse terminalene 
til jord med kobberleder som minst er av type AWG nr. 6. 

c) Alle påmonterte metallkomponenter som rekkverk, stiger, avløp eller lignende innen 3m (10ft) av 
spabadet, skal være koblet til jordingspunktene med kobberledere som minst er av type AWG nr. 
6. 

IKKE koble til spabadet via skjøteledning. 

 

TA VARE PÅ DENNE BRUKERHÅNDBOKEN 
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

HYPERTERMI 

Lengre opphold i varmt vann kan føre til hypertermi. Hypertermi oppstår når temperatur inne i kroppen er 
flere grader høyere enn den normale kroppstemperaturen på 37 °C (98 °F). Symptomene på hypertermi 
kan være søvnighet, apati, og en økning i kroppens innvendige temperatur. Virkningene av hypertermi 
kan være: 

• Manglende oppmerksomhet på faresituasjoner 

• Manglende evne til å føle varme 

• Manglende evne til å vite når man bør gå ut av spabadet 

• Manglende fysisk evne til å gå ut av spabadet 

• Fosterskader hos gravide kvinner 

• Bevisstløshet og fare for drukning 

 

 

ADVARSEL: 
Bruk av alkohol, legemidler eller medisiner kan i vesentlig grad 

øke risikoen for hypertermi hos foster. 
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR 

SPABAD MED LYDANLEGG 
MERK: Fare for elektrisk støt. Ikke la dekselet stå åpent. 

MERK: Fare for elektrisk støt. Skift alltid komponentene med identiske komponenter. 

Ikke betjen lyd-/videofunksjoner når du befinner deg i spabadet. 

ADVARSEL: Forebygg risikoen for elektrisk støt. Ikke koble andre komponenter til anlegget 
(f.eks. kabler, ekstra høyttalere, hodetelefoner, andre audio/videokomponenter, etc.). 

Disse enhetene er ikke utstyrt med utendørs antenne. Når dette er tilgjengelig, må den 
monteres i henhold til artikkel 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. 

Produktet må ikke repareres på egenhånd, da åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg 
for farlige spenningsnivåer eller annen risiko for skade. All service må utføres av kvalifisert 
personell. 

Hvis støpsel eller strømkabel er skadet; hvis det trenger vann inn i audio/videokammeret eller 
annet kammer med elektriske komponenter; hvis beskyttelsesdeksler eller barrierer viser tegn 
til skade; eller om det er tegn til annen potensiell skade på produktet, må det slås av og 
kvalifisert servicepersonell må utføre nødvendige reparasjoner på det. 

Det bør utføres rutinemessig vedlikehold på jevnlig basis (f.eks. hver 3. måned) for å sikre at 
produktet fungerer som det skal. 
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INSTALLASJON 
Vær oppmerksom på at det nye spabadet ditt inneholder kraftig elektrisk utstyr og VVS-utstyr. Det er for 
din egen, din families og dine venners sikkerhet at det bør installeres korrekt og sikkert. Før du kobler til 
eller bruke spabadet, vennligst les følgende instruksjoner. 

PLASSERING AV SPABADET 
Spabadet er helt og holdent frittstående. Derfor kan du plassere det så og si hvor som helst - i hagen, på 
en platting, i kjelleren eller i vinterhagen. Det leveres vanntett og er testet på fabrikken. Det må aldri 
løftes eller bæres etter rørkomponentene. Det kan i så fall oppstå som ikke vil bli dekket av garantien. 

Du bør tenke på følgende når du velger plassering av spabadet. 

For å unngå personskade eller skade på spabadet, bør du få 4-5 personer til å hjelpe deg med å flytte 
spabadet til endelig posisjon. Bruk en løfteinnretning og/eller løftestropper for å fordele vekten jevnt. Det 
må aldri løftes eller bæres etter rørkomponentene. 

HENSYN SOM MÅ TAS VED VALG AV PLASSERING 
Lokale forskrifter Lokale forskrifter bygg, eiendom og elektrisitet kan gjelde for 

installasjonen. 

Tilgangen til plasseringen 
Porter, overhengende elementer, gjerder, gassmålere, og andre enheter 
kan være hindringer. Du trenger kanskje tilgang til nabotomten for bruk 
av kran. 

Vegetasjon i området Trær, busker, blomster, etc. kan gjøre at spabadet krever ekstra 
vedlikehold. 

Plassering i forhold til 
bygninger 

Plasseringen kan gjøre at spabadet krever ekstra vedlikehold (snøfjerning) 
og øke kostnadene ved bruken. 

Gjerder, hekk Redusert innsyn ved bruk hegner om privatlivets fred, men kan også 
gjøre at det kreves mer vedlikehold. 

Adgang Overflater som blir glatt når det er vått, kan være farlig for badegjestene 
når de stiger inn og ut av spabadet. 

Retning Utsikt ved bruk og enkelt å komme til for å utføre service. 

Nedløpsrør og naturlig 
drenering av tomten 

Dette kan føre til oversvømmelse av området, skade spabadet eller 
utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukerne. 

Vanntilførsel og tømming Spabadet må trygt kunne tømmes der det står, og det må enkelt kunne 
fylles. 

Ekstra tilbehør Ekstra tilbehør kan ta opp ekstra plass, noe du må ta i betraktning ved 
planlegging (spalokkløfter/holder). 

 

UNDERLAG 
Uansett underlag, må det være: 

a) Et sammenhengende, jevnt underlag som tåler 390kg/m2, og som ikke vil bli svekket av endringer 
i grunnen eller vannforekomster i området.  

b) Slik at vekten av spabadet, vannet og brukerne ikke holdes av flensen på spabadet. 

c) I full kontakt med bunnen av spabadet 
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UNDERLAG OG STØTTER SOM KAN BRUKES 

Murgulv 4" til 6" tykt med drenering 

Belegningsstein Jevnt belagt og korrekt planering av grunnen 

Tregulv Med støttebjelker i betong og med en avstand på 12" 

Spesialplater for spabad Følg produsentens instruksjoner 
 
Uakseptable underlag omfatter grus, jord, plattinger som er bygget direkte på bakken. Skader som 
oppstår som følge av feil installasjon av spabadet, vil ugyldiggjøre produsentens garanti. 

Spabadet må IKKE plasseres i et område med avrenning, da snøsmelting eller regn kan føre til 
skade på pumpen og andre komponenter. VANNET MÅ ALLTID DRENERES BORT FRA SPABADET. 

Se "Del B - Ditt spabad" for dimensjoner som kan brukes til å finne den riktige plasseringen av 
nedsenkede rør i betongplattinger. Alle dimensjonene er oppgitt fra utsiden av rammen på spabadet med 
panelene tatt av.  
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KOMPONENTER INNVENDIG I SPAET 
HYDROTERAPIDYSER 
Det brukes en rekke dysestørrelser og strålemønstre i særegne sittemønstre i de ulike modellene, for å gi 
en optimal hydroterapi. Av den grunn er ikke alle dysene for hver modell beskrevet eller avbildet 
nedenfor. Ikke alle strålemønstrene er tilgjengelige i alle de forskjellige dysestørrelsene.  
 
For å regulere vannmengden, vri dysestykket med klokken for å redusere vannmengden, eller mot 
klokken for maks åpning. Hvis du vrir for hardt ved maks åpning, vil dysestykket løsne. 
 

Jetdyse Størrelse 
Justerbar 
vannmeng
de 

Mest brukt 

Ozone 1 ½” (38mm) 
 Nei Rygg, nakke og skuldre, hender 

Air X 2” (51mm) Nei Spesielle seterygger 

Cluster 2 ¼” (56mm) Ja Hender, hele kroppen, rygg, legger, nakke 

Mini 3 5/16” (84mm) Ja Rygg, fotbrønn, hele kroppen 

Poly 3 ⅝” (92mm) 
4 ⅜” (105mm) 

Ja Rygg, fotbrønn, hele kroppen 

Power 5 ¼” (133mm) Ja Rygg, fotbrønn, hele kroppen 

Poly Monster 3 ½” (89mm) Nei Kupler 

Master Massage 7 ½”  (191mm) Ja Fotbrønn 

 
 
 
Fotkupler 
Mange av våre større modeller har fotkupler som virker lindrende for trøtte og verkende føtter. Kuppelen 
kan brukes til fotmassasje flere steder samtidig. 
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Nozzle Type Hydrotherapy Effect Description 

 
Fixed Stream 

 

En fast, ikke-justerbar vannstrøm. 

 
Air-X 

 

 

 
En terapidyse for mykvev. Trekker opptil 3x så 
mye luft som en standard dyse. Doble, triple eller 
flere strømmer av luft og vann blandet for 
beroligende komfort. Volum kan ikke justeres. 
 
 

 
Neck Jets 

 

100 % avstenging ved å bruke ansiktets trinnvise 
bevegelse ned/opp til å flytte volumdysen inn/ut 
 

 
Directional 

 

En fast volumjusterbar vannstrøm med justerbar 
dyseretning 
 

 
Rifled 

 

En volumjusterbar vannstrøm som gir følelsen av 
en roterende vannstrøm uten bevegelige deler. 
 

 

 

Twin Roto 
 

 

En volumjusterbar dyse med en fast splittdyse som 
bruker vannstrømmen til å gi doble vannstrømmer 
i et roterende mønster. 

 
Massage 

 

En volumjusterbar vannstrøm som roterer. 
Kombinasjonen av den bevegelige indre 
mekanismen og forsiden gir et stadig endrende 
mønster for massasjen. 
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Master Massage 

 

Oftest drevet for seg selv fra en enkelt pumpe via 
en avlederventil. Denne dysen gir en 
flodbølgefølelse i fotbrønnen og oppover til 
vannoverflaten. 

 

 
Monster Jet  

Denne høyvolumdysen produserer en vulkan-
lignende følelse, så den brukes i noen fotdomer for 
å gi intens terapi 
 

 
ANDRE INNVENDIGE BESLAG 

 

Returbeslag (kun modeller med sirkulasjonspumpe) 
Returbeslaget befinner seg på veggen, der det filtrerte og oppvarmede vannet 
returnerer til spabadet. Pass på at dette aldri blokkeres med kroppen. 
 

 

Sugebeslag 
Disse beslagene er montert i fotbrønnene og forsyner pumpene med vann. Det 
genereres et kraftig dragsug når jetpumpene er i gang. På systemer med 
sirkulasjonspumpe kan omløpsbeslaget (mindre enn det vanlige sugebeslaget) ha liten 
eller ingen effekt, siden sirkulasjonspumpen har en lavere strømning enn jetpumpen 
og sugekraften kun er aktiv når filteret blir tilstoppet. Alle sugebeslagene i våre 
spabad samsvarer med VBG-forskriftene for din sikkerhet. 

 

Bunnsluk (fleste modeller) 
Dette beslaget som er koblet til tappeventilen, gjør at spabadet kan tømmes ved 
lavest mulig nivå for hver modell. 

 

LED-belysning 
Disse runde eller sekskantede beslagene som er montert på veggen og kanten av 
spabadet, er glassene til LED-lampene. 

 

 
 

Luftinjektorer (modeller med mulighet for luftblåser) 
Disse svakt buede beslagene er plassert i setebunnen og er laget for å spre luften fra 
luftblåseren, og lage små bobler som gjør spa-opplevelsen enda bedre. 
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Luftblåsesystem med aromaterapi-patron (modeller med mulighet for luftblåser) 
Aromaterapisystemet går automatisk når luftblåseren er på. Du vil kjenne en deilig 
duft og som gjør hele spa-opplevelsen enda bedre.  
Fylling av patronen: 
 Patronen finnes på dekket av spabadet. Sjekk at luftblåseren er avslått før du tar av 
lokket. Legg inn kuler og sett på lokket. Slå på luftblåseren og nyt opplevelsen!  
En prøvepakke følger med den originale brukerhåndboken. Be forhandleren om refill 
av aromaterapikuler. 
 

 
Opsamler/ Filter 
Dette er huset for filterpatronen og enheten samler opp smuss som har samlet seg på vannoverflaten. 
Noen modeller har en avtagbar kurv der smusset samles 

 

 
 
 

ENHETER PÅ KANTEN AV SPABADET 

 
Wave 

Avledningsventiler 
Disse ventilene brukes til rette vannstrømmen mellom to dysegrupper. Du kan 
velge en gruppe uavhengig, eller kombinere de to gruppene. Vi anbefaler at du 
slår av jetpumpen før du endrer posisjon på ventilen. 

 
Wave 

 

 
Eclipse 

 

Luftregulering 
Disse ventilene regulerer mengden av luft som blir blandet med vannstrømmen i 
hver stråle. Minste til maks åpning er ca. ¼ omdreining, eller av/på ved bruk av 
bryter. Jo mer luft, jo større vil massasjeeffekten bli. Riktig luftdrag oppnås når 
jetpumpen går på høy hastighet, særlig hvis pumpen er en to-trinns pumpe.  

 
Wave 

 
Eclipse 

Vannventil 
Denne ventilen brukes til å slå vannstrømmen av og på. Juster den etter behov 
for å oppnå best mulig effekt fra vannstrømmen. 

Elite Whitewater 
(Sunrise) 

Whitewater 
(Paragon) 

XL Teleweir 
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VANNEFFEKTER 

 

Vannfall med belysning 
Komponenten er plassert flatt langs innsiden av spabadet og genererer en flat 
vannstråle for en avslappende effekt. Vannfallet reguleres med av/på-ventilen. 
Når lyset slås på vil LED-lampene lyse opp vannfallhuset og vannet som kommer 
ut. 

 

 
Sirkelformet vannfall med belysning 
Denne unike funksjonen bruker vannstrømmen til å løfte opp toppen når ventilen 
åpnes. Utformingen på toppen gjør at vannet danner en vifteformet stråle som 
gir effekten av en foss. Når ventilen lukkes, går toppen sakte ned til opprinnelig 
posisjon. Vannfallet kan også lyses opp, så når LED-lampene slås på vil vannet 
bli belyst av fargene fra LED-lampene. 
 

 
VANNFONTENE 
Vannfontenen er montert langs kanten på spabadet, og danner en buet stråle når 
den slås på.  

 

 

DIVERSE 

 

LED-belysning 
Dette klare eller svakt blåaktige beslaget er vanligvis montert vertikalt i trinnene 
i spabadet. Lampene betjenes med en egen bryter på betjeningspanelet Den 
fungerer også som en sikkerhetsfunksjon, da man vil kunne se konturene av 
spabadet når med stiger inn eller ut av det. 

 

Hodeputer 
Hodeputene i våre spabad er designet for å gi ekstra komfort i spabadet ditt. Enten du bare vil lene deg 
tilbake for å hvile hodet og nyte en deilig hydroterapi, eller om du vil støtte nakken din når vannstrålen 
masserer både nakke og skuldre, vil du kjenne at alle våre hodeputer er både funksjonelle og 
komfortable.      
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KOMPONENTER PÅ UNDERSIDEN AV 
SPABADET 
 

Spabadets styringsenhet, sirkulasjonspumpe, varmeelement, avløpskobling og 
ozonator kan kommes til ved å fjerne panelet på siden av spabadet. Ved å fjerne 
panelet på høyre eller venstre for spabadets hovedpanel, vil man få tilgang til 
jetpumper, luftblåser og annet tilleggsutstyr. På noen modeller er alt utstyret 
tilgjengelig fra hovedpanelet. 

 
    

Den frittstående spapakken inneholder beholdere og kretskort for pumpen(e) luftblåser, belysning, 
knappepanel, etc., samt det varmeregulerende systemet. I spapakken foretas også elektriske tilkoblinger. 
Det horisontale varmeelementet er er montert i bunnen på spapakken. 
 

 
 

To-trinns jetpumpe 
En kraftig to-trinns jetpumpe driver de ulike hydroterapidysene i spabadet, 
ved et optimalt nivå. På modeller uten sirkulasjonspumpe brukes den lave 
hastigheten på pumpen til å sirkulere vannet slik at det kan filtreres og 
varmes opp. Noen modeller kan ha en ekstra jetpumpe for å drive 
vannstrålen. Sluseventilene i rørverket gjør at det er enkelt å foreta service 
på pumpe og varmeelement. Sikringsklipsene på ventilakslene holder 
ventilene åpne under bruk. 

 

Sirkulasjonspumpe 
Den effektive og plassbesparende sirkulasjonspumpen pumper vannet sakte 
gjennom filtersystemet, over varmeelementet og deretter tilbake til 
spabadet via returbeslaget. 

 

 
Luftblåser 
Den stillegående luftblåseren pumper luft til luftforgreneren og lager 
champagnebobler fra luftinjektorer inne i spabadet. Luften passerer først 
gjennom aromaterapibeholderen, og løser opp aromakulene som er i den. 
 

 

Ozonator 
En ozonator brukes for å behandle vannet. Corona Discharge-modellen (CD) 
produserer ozon som trekkes inn i badevannet via retursystemet. 

 

 
 

UV-filter 
Et UV-filter brukes til å redusere kjemikaliebruken ved at vannet passerer 
en UV-pære. Den spesifikke bølgelengden bryter ned DNAet i bakteriene, 
slik at de ikke kan reproduseres. Dette resulterer i en generell bedre 
vannkvalitet med færre kjemikalier. 
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Varimax-pumpe 
Denne valgfrie jetpumpen med variabel hastighet styres av et eget 
betjeningspanel på spabadet. Hastigheten på pumpen kan reduseres, økes 
eller settes til å veksle mellom to hastigheter, slik at du kan tilpasse 
behandlingen ytterligere etter behov. Se egne instruksjoner for utfyllende 
informasjon om hvordan du bruker denne pumpen. 

 

 

 
Microsilk-pumpe 
Denne valgfrie høytrykkspumpen sammen med et patentert rørsystem, 
danner en "sky" av små mikrobobler i spabadet. Disse mikroboblene bidrar 
til å åpne porene i huden for å styrke både kropp og sjel. Microsilk-pumpen 
går uavhengig av resten av spabadet. Se egne instruksjoner for utfyllende 
informasjon om hvordan du bruker denne unike pumpen. 

 
Andre komponenter under spabadet kan være strømforsyning til lydanlegg, radiomottaker og LED-
kontrollsystem. 
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KOMME I GANG 
HVORDAN SPABADET FUNGERER 
Sirkulasjon, oppvarming og filtrering 
Dedikert 24/7 sirkulasjonspumpe eller lavhastighetspumpe med to trinn (avhengig av modell). 
Nedsenket varmeelement i en varmebeholder av rustfritt stål. 

Filtersystem 
System med en eller to patroner som er tilgjengelig fra innsiden av spabadet. 

Hydroterapi 
En kombinasjon av inntil tre (3) enkle eller to-trinns jetpumper gir en mild terapi ved lav hastighet, eller 
intens terapi ved høy hastighet. Jetpumpene kan retningsbestemte dyser, faste dyser eller roterende 
dyser. De fleste av jetpumpene kan justere vannvolumet etter behov. 

Kontroller på spabadet 
Luftkontroller blander luft med vannstrålen som kommer ut av jetpumpen. En avledningsventil brukes på 
enkelte modeller for å lede pumpestrømmen til bestemte jetpumpegrupper eller fordele over flere 
jetpumper. Modeller med vannfall har en reguleringsventil for å slå vannfallet på eller av. 

Med et digitalt betjeningspanel kan man aktivere pumper, luftblåser og belysning, samt stille inn ønsket 
vanntemperatur. Displayet viser også feilmeldinger og viser hvilke funksjoner som er i bruk, herunder 
beskyttelse mot overoppheting og tilfrysing.  

Champagnebobler 
Luftblåseren bruker en kraftig luftpumpe for å sende luft gjennom vannet via injektorer. 
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Belysning 
Spabadet er utstyrt med flerfarget LED-belysning, slik at du kan se ulike fargeeffekter. LED-lampene 
rundet hele spabadet skape en spesiell effekt med fargeforandringer i lyset. 

Bruk av LED-belysning 
Spabadet kan være utstyrt med LED-belysning som består av lamper rundt hele omkretsen, opplyste 
vannfunksjoner, opplyste dyser og lamper i veggen, avhengig av modell og ekstrautstyr. Systemet styres 
ved hjelp av LIGHT-knappen på betjeningspanelet. Spapakken er fabrikkinnstilt/programmert for enkel 
betjening av lyssystemet. Merk at ikke alle farger er tilgjengelig på alle LED-systemer. 
 
Bruk: For å gå fra sekvens til sekvens bruker man LIGHT-knappen. 
Hvis lyset er avslått i mer enn 5 sekunder, starter sekvensen automatisk med den siste viste fargen.  
 
Lyssekvens (Ultrabrite-system) 
Sakte syklus 
Hvitt  (blått, grønt og rødt) 
Aqua  (blått og grønt) 
Magenta (blått og rødt) 
Blått 
Gold  (rødt og grønt) 
Grønt 
Rødt 
Blinkende   
Strobe  
  
 
Lyssekvens  
 

Lyssekvens (Sunlite- eller Glo LED-dyse-funksjon/alternativ der det er tilgjengelig - opplyste 
dyser) 
Sunlite-systemet bruker en spesiell MZ-kontroller som har en unik fargesekvens. 
 
Fargehjul (svak uttoning fra farge til farge) 
Grønt 
Aqua 
Magenta 
Blått 
Rødt 
Fargehopp (rask endring fra farge til farge) 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 DOC: OM-A-2016-EN                                            Leisure Manufacturing Inc. 2016 Brukerhåndbok 

 

FYLLE VANN I SPABADET 
Nå er det nye spabadet koblet til strøm, og du har en grunnleggende forståelse av hvordan utstyret 
fungerer og hva dysene kan gjøre for deg. Vi vet at du er ivrig etter å fylle spabadet og begynne å bruke 
det, men vi ber deg lese gjennom dette punktet nøye før du fyller spabadet med vann. 

1) Sjekk og forsikre deg om at bryteren eller sikringen for strøm til spabadet er slått av. 

2) Vask spabadets overflater grundig med varmt vann og en myk klut for å fjerne eventuelt smuss fra 
produksjon eller transport. 

3) Sjekk at avløpet er stengt. 

4) Sjekk at koplingene på spapakke og pumpen(e) er sitter godt og er strammet til. Disse kan løsne 
under transport. 

5) Fjern filterpatronene. 

6) Begynn å fylle spabadet med en vanlig hageslange. Ikke fyll spabadet med bløtt vann (ta kontakt 
med forhandler for informasjon). Dersom det er mulig, bør vanntemperaturen på vannet som fylles 
i ikke være mindre enn 21 °C (70 °C). Ikke bruk spabadet med lavt vannivå. Det anbefales at 
vannet har et nivå på 10 cm over bunnen av oppsamleren. Maks innledende vannivå bør være 15 
cm under kanten på spabadet. Juster etter behov i henhold til hvor mange personer som bruker 
spabadet samtidig. Monter eventuelt et overløpsrør dersom det ofte befinner seg flere personer i 
spabadet samtidig som vesentlig øker vannivået, og det er risiko for at det kan oppstå skade på 
komponentene. 

7) Øk fylltrykket langsomt for å unngå å skade overflaten i spabadet. 

8) Sjekk visuelt alle rør og slanger for lekkasjer, og foreta eventuelle utbedringer umiddelbart. Hvis 
du ikke kan stoppe lekkasjen ved å stramme kopling eller rette på O-ringer eller pakninger, må du 
kontakte forhandleren umiddelbart. 

9) Slå på hovedstrømmen på det elektriske panelet. 

10) Betjeningspanelet på kanten av spabadet vil starte opp med en oppstartsprosedyre. Deretter vil 
systemet starte sirkulasjonspumpen (eller lavhastighetspumpen) og varmeelementet. 

11) Sett på plass filterpatronene. 

VIKTIG: Nå bør du lese gjennom om bruk av betjeningspanel, brukerinnstillinger, 
systemstandarder, automatiske funksjoner og meldinger i denne brukerhåndboken (se 

brukerveiledning i indeksen). Bruk noen minutter på å prøve de ulike knappene og funksjonene 
på det nye spabadet. For enkelhets skyld finnes brukerveiledningen i slutten av del B i denne 

brukerhåndboken. 

Når du føler deg komfortabel med å betjene spabadet, kan du sette temperaturen til ønsket nivå (100 
°F/38 °C er et bra utgangspunkt). Lukk luftkontrollene og dekke spabadet med spalokket. 
Oppvarmingstiden vil variere i henhold til vannmengden i spabadet, men du kan på generell basis regne 
6-8 timer for maks temperatur. Spabad som er tilkoblet 120 VAC vil ha en lengre innledende 
oppvarmingstid. 

Sjekk alltid temperaturdisplayet før du stiger ned i vannet. For din egen sikkerhet, bør du ikke 
stige ned i vannet når temperaturen overstiger det maksimale settpunktet på 40 °C (104 °F). 
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MP3/BLUETOOTH-SYSTEM 
MP3/Bluetooth-systemet fungerer med alle MP3-spillere eller lydkilder som har støtte for 3,5 mm jack-
plugg (vanlig hodetelefonplugg). 

Bruk av MP3-systemet: 
1. Koble den ene enden av den gullbelagte stereokabelen (følger med) til MP3-spilleren eller annet 
bærbart medium. 
 
1. Slå på strømbryteren (øverste bryter) på dockingstasjonen. Den røde indikatoren lyser. 
2. Slå på MP3-spilleren.  
3. Merk: Hvis "BT"-bryteren er på, vil du ikke kunne spille av musikk via jack-tilkoblingen. 
4. Dersom MP3-spiller eller annen lydkilde har bass/diskant eller equalizer-innstillinger, eller 

musikksjanger EQ-innstillinger, kan disse justeres til ønsket nivå. 
5. Avhengig av størrelsen på MP3-spilleren, kan du sette den ned i dockingstasjonen og lukke dekselet. 
 
Kvaliteten på MP3-spilleren som brukes og de nedlastede lydfilene på MP3-spilleren kan påvirke den 
generelle lydkvaliteten på spabadets MP3-system.  
 
 
 
Bruk av Bluetooth: 
Hvis lydspilleren har støtte for Bluetooth kan det være mer praktisk å koble den til lydanlegget via 
Bluetooth-funksjonen, spesielt hvis lydspilleren er større enn dockingstasjonen. 

1. Slå på strømbryteren (øverste bryter) på dockingstasjonen. Den røde indikatoren lyser. 
2. Slå på lydspilleren. 
3. Sett "BT"-bryteren under strømbryteren til "ON". Du vil høre en pipetone som indikerer Bluetooth-

systemet er klart til å bli parkoblet. 
4. Gå til "Innstillinger" på lydspilleren din og velg "Bluetooth". 
5. Lydspilleren skal begynne å søke etter andre Bluetooth-enheter. 
6. Når den finner spabadets Bluetooth-system, skal den vise "Blue Audio" og koble til. 
7. Hvis lydspilleren krever en kode for å parkobles med Bluetooth-systemet, tast inn "0000". 
8. Bluetooth-koblingen fullføres og Blue Audio er nå tilkoblet. 
9. Når du nå åpner lydfiler eller andre programmer som for eksempel nettradio, vil lyden sendes til 

lydanlegget. 
10. I noen tilfeller kan det være nødvendig å angi at lyden skal spilles av til enheten eller til Blue 

Audio. 
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VEDLIKEHOLD  
For å beskytte utstyret og de som bruker spabadet, må det utføres regelmessig vedlikehold. 

VEDLIKEHOLD AV AKRYLFLATER 
Den vakre akryloverflaten er blant de blankeste overflatematerialene som er tilgjengelig, av topp kvalitet. 
Det er en hard og solid overflate som hindrer at det samler seg smuss, og den motstår flekker bedre enn 
andre plastmaterialer. Med normal bruk er den såpass bestandig at glansen kan opprettholdes med et 
minimum av vedlikehold. Så for å opprettholde glansen og det elegante utseendet, følg disse enkle 
trinnene: 

• Bruk vanlige rengjøringsmidler for hjemmet, uten slipemidler. 
(F.eks.: LYSOL BASIN, TUB & TILE CLEANER, GLASS PLUS, MR.CLEAN og TOP JOB, eller et mildt 
oppvaskmiddel som IVORY LIQUID). Skyll godt av og tørk over med en ren klut. 

• Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. 

• Ikke la akryloverflaten komme i kontakt med produkter som aceton (neglelakkfjerner), neglelakk, 
rensemidler, lakktynner, bensin, furuolje, etc. 

• Fjern støv og tørt smuss med en myk, fuktig klut. 

• Fjern fett, olje, maling og blekkflekker med isopropyl (rensealkohol). 

• Ikke bruk barberblader eller andre skarpe gjenstander som kan lage riper i overflaten. Små riper 
kan jevnes ut ved å påføre et tynt lag med bilpolish og polere lett med en ren klut. For dypere 
riper, bruk vått sandpapir med korning på 600 (aldri tørt) på overflate, og puss deretter med fint 
sandpapir. 

Hvis du ikke skyller grundig bort alle rengjøringsmidler, vil det genereres mye skum ved 
påfylling og oppstart. Regelmessig bruk av en god polish gir en fin glans og beskytter finishen. 

RENGJØRING AV PANELENE 
Rengjøring av panelene kan gjøres enkelt og raskt med ulike vanlige rengjøringsmidler. 
Rengjøringsmiddelet påføres og tørkes bort umiddelbart. Rengjøringsmiddelet bør ikke blir værende på 
materialet for lenge. 

Anbefalte rengjøringsmidler: 

Windex, Glass Plus, 409 Glass & Surface Cleaner, Spic and Span Cinch, Fantastik All-Purpose, Regency 
(Glass & Surface), Clorox Clean-Up og Fantastik Orange Action 

Rengjøringsmidler som ikke bør brukes: 

Sterke rengjøringsmidler med glykoletere eller løsemidler og/eller isopropanol kan gjøre belegget mykt 
hvis det blir værene på i flere minutter. 

Rengjøringsmidler som Goof Off, Great Value All Purpose Cleaner (Wal-Mart), 409 General Purpose, 
Greased Lightning, sitrusbaserte rengjøringsmidler, skuremidler og løsemidler som aceton, malingsfjerner 
og lakktynnere er ikke anbefalt for rengjøring av panelene. 



 

28 DOC: OM-A-2016-EN                                            Leisure Manufacturing Inc. 2016 Brukerhåndbok 

 

BESKYTTELSESDEKKE 
I et udekket spabad skjer over 90% av varmetapet via overflaten. Fordampingen påvirker også den 
kjemiske balansen, og kan skape problemer med fuktighet innendørs. 

Spalokk er laget for maks termisk virkningsgrad og et pent utseende. De er hengslet på midten for lettere 
håndtering, og isolasjonsplatene kan skiftes dersom det er skadet, ved å åpne glidelåsen. 

Ytterkanten på spalokket sitter stramt rundt kanten på spabadet. Håndtakene er plassert slik at selv et 
stort spalokk enkelt kan åpnes av en person. 

Med låsene unngår man at små barn eller dyr får adgang til spabadet. 

• Ikke dra spalokket over spabadet eller kanten på det. Brett det først sammen, og be deretter om 
hjelp for å ta det helt av. 

• Ikke plasser spabadet på et sted der snø kan legge stor belastning på spalokket. Hvis det faller snø 
på spalokket, må snøen fjernes forsiktig. 

• Ikke skuff snøen bort, da spalokket vil bli ødelagt. 

• Ikke stå på spalokket. Spalokket har ikke garanti for brudd i isolasjonen eller flerrer i vinyltrekket. 

• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler for lær. Bruk kun vann og et mildt 
rengjøringsmiddel. 

VEDLIKEHOLD AV DYSER OG BESLAG 
Flere av dysene i spabadet kan justeres med hensyn til vannmengde. Justeringen av disse dysene kan 
påvirkes av smuss i badevannet. Hvis du merker at volumjusteringen ikke fungerer som den skal, bør du 
rengjøre dysene ved neste planlagte påfylling og tømming av spabadet. 

Fjerne justerbart beslag: 

1) Vri beslaget til maks volum (mot klokken til det stopper). 

2) Det vil føles som om det ikke kan vris lenger, men hvis du fortsetter å vri det vil det skrus ut av 
dysen. 

3) Sjekk innsiden for smuss- og kalkrester. 

4) Tørk av innvendig etter behov. 

5) Vask beslaget i springen. Skrubb lett om nødvendig. 

6) For å sette på plass et beslag, skrus det på dysen igjen til det stopper. Fortsett å skru det inn til 
det låses, og slik at det kan vris til maks/min. volum. 

Hvis ser at det har bygget seg opp mye kalkrester eller du ser misfarging innvendig, bør du ta en 
vannprøve av vannet i spabadet og levere til forhandleren for testing. 
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VEDLIKEHOLD AV AVLEDNINGSVENTIL 
Hvis spabadet har en avledningsventil, er det viktig at du gjennomfører regelmessig vedlikehold på den for 
å sikre at den fortsetter å bevege seg fritt og ikke begynner å lekke. Den beste tiden å gjøre dette 
vedlikeholdet på, er når spabadet tømmes eller fylles. 

 
1) Hvis du skrur av lokket (2), kan du ta ut en rekke deler som utgjør hele den bevegelige 

mekanismen. Dette omfatter den avleder (7), O-ring (6), lokk (2) og håndtak (1). Det bevegelige 
håndtaket er bare for å enkelt kunne demontere ventilen. 

2) Sjekk overflaten på avlederen (7). Hvis det er riper eller hakk på den, kan det være at smuss i 
form av sand kommer inn spabadet. Hvis du ikke forhindrer dette skjer, vil ventilen etterhvert 
slutte å virker og du kan komme til å knekke av håndtaket eller det som verre er. Denne typen 
skade dekkes ikke av garantien. 

3) Puss avlederen (7) lett med sandpapir å fjerne riper. Fjern eventuelt smuss fra ventilhuset (9). Fra 
innsiden av spabadet vil du bare være i stand til å se innsiden av ventilhuset (9), de øverste 
gjengene og O-ringen (8). 

4) Sjekk O-ringen (8). O-ringen fungerer som tetning mellom lokket (2) og ventilhuset (9). Fjern 
eventuelt smuss som kan gjøre at lokket ikke er tett når det settes på plass. Sjekk om det er 
områder som er kuttet eller klemt. Klemte områder kan utbedres ved å legge O-ringen i varmt 
vann i noen minutter, og deretter la den kjøle seg ned. Kuttede eller ødelagte O-ringer bør skiftes. 

5) Hvis du fjerner håndtaket (1) og lokket (2) fra mekanismen du tok ut, vil du kunne se O-ringene 
(6). Sjekk at disse delene er til stede. Disse er fungerer som tetning for akselen når den passerer 
gjennom lokket (2). Foreta den samme sjekken/utskiftingen som du gjorde for O-ringen på 
ventilhuset (8). 

6) Hvis noen av O-ringene er tørre eller harde, kan du bruke litt silikonbasert fett for å myke dem 
opp. IKKE bruk vaselin eller andre petroleumsbaserte produkter på O-ringene. 

7) Sett sammen mekanismen og sett den tilbake i ventilhuset (10). Når du strammer til lokket (2), 
beveg håndtaket (1) litt for å sikre at sporet i bunnen av avlederen (7) er på linje med tappen i 
bunnen av ventilhuset (9). Det kan være lurt å se på dem (2) som en referanse før du setter på 
plass mekanismen. 

8) Lokket (2) må kun strammes til for hånd. Når spabadet starter opp, sjekk kanten på lokket og 
innsiden på håndtaket for lekkasjer. Husk: Foreta aldri endringer på avledningsventilen 
mens pumpen er i gang. Dette legger press på de innvendige delene i ventilen, og kan 
føre til at det oppstår brudd eller lekkasje. 
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FILTERSYSTEMET  
GENERELL INFORMASJON 
Filterpatronene må kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre at de er rene. 
Når filterpatronene blir tilsmusset, kan dette ha innvirkning på: 

• Oppvarming av badevannet: Begrenset vannstrøm fra et tett filter kan føre til feilkoder i 
betjeningspanelet og gjøre at vannet ikke varmes opp tilstrekkelig 

• Vannkvalitet: Endringer i funksjonaliteten på ozonatoren kan resultere i en reduksjon, eller 
fullstendig stopp, ozontilførselen 

Hvis du har et ekstra sett med filterpatroner og skifter ut tilsmussede patroner med rene patroner, kan 
dette bidra til å holde vannet rent og skinnende, og kjemikalieforbruk og nedetid vil reduseres. 

MERK: Noen filterpatroner ligner hverandre. Bruk av feil type filterpatron kan føre til problemer. Spør 
forhandleren om koden som identifiserer din filterpatron og noter den ned. 

RENGJØRING AV FILTERPATRONENE 
1) Fjern smuss ved å skille foldene i filteret, og skyll av med av vann. Du kan bruke kjøkkenvasken 

eller vaskerommet for å gjøre dette. 

2) Dersom patronen har blitt brunlig eller grålig i fargen, må den legges i bløt over natten i et 
rengjøringsmiddel for filtre (tilgjengelig hos forhandler). 

3) Bruk en stor plastbøtte og følg anvisningene på pakken. Av sikkerhetsmessige årsaker, bør du 
plassere bøtten utilgjengelig for barn. 

4) Skyll filterpatronen grundig for å fjerne rester av rengjøringsmiddelet. 

5) La den rene filterpatronen tørke helt før den brukes igjen. 

6) Skill til slutt foldene på filterpatronen og bruk en myk børste gjennom hver enkelt fold.  

TILGANG TIL FILTERPATRONENE 
Se del B - «Ditt spabad» for informasjon om tilgang til filterpatronene. 
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TØMMING AV SPABADET 
TEGN PÅ NÅR SPABADET BØR TØMMES 
Oppløste faststoffer fra bading og pågående kjemisk behandling hoper seg opp i badevannet. Tidlige tegn 
på et høyt nivå av oppløste faststoffer, er uhåndterlig og grumsete vann. 

Dersom du er i tvil, så husk at det beste 
kjemikaliet for spabadet er friskt vann! 

TØMMING AV SPABADET 
1) Juster ned settpunktet på spabadet og la vannet få kjøle seg ned. Sett i gang 

høyhastighetspumpen for å fremskynde nedkjølingen. 

2) Slå av strømmen til spabadet. 

3) Koble på en slange til avløpet (se under). 

4) Legg slangen til et egnet sted for drenering. 

5) Når avløpet åpnes, vil spabadet tappes av seg selv ved hjelp av tyngdekraften. 

6) Når vannet kommer under nivået på setene, skovle vannet fra setene ned i fotbrønnen. 
Tømmingen vil stoppe på grunn av høyden. 

7) Fjern resterende vann med en vannsuger, svamp og bøtte, eller la det bare blandes med nytt 
vann. 

8) Før påfylling av nytt vann, rengjør overflatene etter behov. 

9) Ikke glem å lukke sluket før påfylling av nytt vann. 

Hvis du ønsker å gjøre tømmingen raskere, så bruk en vanlig lensepumpe som kan fås kjøpt i 
de fleste jernvarehandler. 

TILKOBLING TIL AVLØP 

Slangetilkobling (fleste modeller) 
Plassert like ved komponentene, kan enkelt kobles til 
en vanlig hageslange. Etter å ha lagt hageslangen 
til et passende sted for tømming, slå av 
spabadet og drei ventilhåndtaket for å åpne 
ventilen og starte tømmingen. 
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Tømmeventil (Paragon-modellene) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINTERKLARGJØRING AV SPABADET 
I kalde klima der det kan forekomme frost, må du forebygge skade på spabadet og utstyret. Hvis du har 
tenkt å bruke spabadet i løpet av høst/vintersesongen, må pumpen startes regelmessig for å holde vannet 
i bevegelse, og slik at varmelementet varmer opp vannet. Det beste er å stille inn spabadet slik at 
pumpen til enhver tid går ved en lav hastighet. Dette vil forhindre at vannet fryser til, og varmeelementet 
vil aktiveres når temperaturen synker. 

 

ADVARSEL: 
Hvis det oppstår strømbrudd og det er risiko for kulde 

kan spabadet fryse til, spesielt 
hvis det er montert uten kabinett. Is i spabadet og på utstyret vil føre til skader. 

Du bør vurdere å få spabadet klargjort for vinteren av fagfolk hvis det ikke skal brukes på en 
stund. Dette gjelder spesielt hvis du reiser på en lengre vinterferie. 

 

Følg fremgangsmåten nedenfor for å forhindre skade på 
spabadet og utstyret: 

1) Tøm det for vann som beskrevet i brukerhåndboken. Slå av strømmen til spabadet. 

2) Ta bort eventuelt gjenværende vann med en svamp. Hvis er i besittelse av en vannsuger, prøv å 
suge ut så mye vann som mulig fra dyser og beslag. Hvis du ikke klarer å fjerne alt vannet 
(spesielt fra luftinjektorene) bør du ha frostvæske i injektorene. 
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3) Koble fra komponenter og pumper for oppbevaring innendørs. Hvis dette ikke er mulig, bruk en 
vannsuger for å fjerne vann fra pumpehuset. Ta av tappepluggene på pumpene. Ha i frostvæske 
på alle pumpehusene. (se merknad nedenfor). 

4) Filteret tømmes og patronen tas av og rengjøres. Ta av filteret og ha i frostvæske som nevnt 
tidligere. Oppbevar filterelementet på et sted over frysepunktet. 

5) Støtt spalokket langs hengslene med en 2x4" plank. Lås fast spalokket dekk til med presenning. 
Stift presenningen fast til kabinettet. 

6) Ved fylling av spabadet igjen for sesongen, må du huske å sette på plass tappepluggene. Følg 
prosedyren for oppstart, akkurat som ved førstegangs oppstart. 

Merk: Frostvæske kan etterlate rester som kan føre til litt hvitt skum ved første påfylling av vann, spesielt 
når jetpumpene går. Du må kanskje tømme og fylle på spabadet igjen for å fjerne alle restene etter 
frostvæske. I løpet av vintersesongen må det være frostvæske i alle pumpehusene. Dette er 

oppgitt på ytteremballasjen. 

FEILSØKING 
VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER 

 

MERK: 
En del problemer ved oppstart kan skyldes feilkobling og 

dårlig forståelse av hvordan spabadet og funksjonene fungerer. Ta deg 
tid til å lese gjennom og bli innforstått med denne brukerhåndboken. Hvis du har 

spørsmål kan du ta kontakt med forhandler. 
 
JORDFEILBRYTER ELLER SIKRING SLÅR UT VED FØRSTEGANGS OPPSTART 

Mulig 
årsak:  Feil tilkobling av jording. 

Løsning:  Kontakt elektriker og/eller forhandler. 

JORDFEILBRYTER ELLER SIKRING SLÅR UT VED FØRSTEGANGS OPPSTART 
(IKKE FØRSTEGANGS OPPSTART) 

Mulig 
årsak:  

En eller flere deler av utstyret er kortslutte til jord, eller totalt strømforbruk er høyere 
enn verdien på jordfeilbryteren/sikringen. 

Løsning:  Kontakt forhandler. IKKE bruk spabadet. Forsikre deg om at ingen andre bruker 
spabadet. 

SPABADET ER DØDT (INGEN SIRKULASJON OG SVART DISPLAY PÅ 
BETJENINGSPANELET) 

Mulig 
årsak 1:  

Jordfeilbryter/sikring er utløst. 

Løsning:  Slå på jordfeilbryter/sikring og følg med om det skjer igjen. Kontakt forhandler hvis 
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problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 2:  

Bryter eller sikring før jordfeilbryter er utløst eller blåst. 

Løsning:  Slå av jordfeilbryteren, slå på/skift sikring, og slå deretter på jordfeilbryteren igjen. 
Kontakt elektriker eller forhandler hvis problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 3:  

Sikringen i spabadets transformator er blåst. 

Løsning:  Test/skift sikringen i transformatoren. Kontakt evt. forhandler for å få utført service. 

 
Mulig 
årsak 4:  

Utilstrekkelig nettspenning for å drive komponentene i spabadet. 

Løsning:  Kontakt elektriker for å måle nettspenningen og sjekke koblingene. 

  

INGEN ELLER FOR LAV VARME 

Mulig 
årsak 1:  

Settpunktet er ikke satt til ønsket nivå. 

Løsning:  Sjekk settpunktet og endre etter behov. 

 
Mulig 
årsak 2:  

Sirkulasjonspumpen går ikke rundt eller pumper ikke. 

Løsning:  Sjekk om ventilene på pumpe eller varmeelement er åpne (trekk i håndtaket for å se 
ventilakselen, sikringsklipsene må være på for å hindre at ventilene stenges). Sjekk 
om sirkulasjonspumpen er tilkoblet eller om sikringen er blåst. 

 
Mulig 
årsak 3:  

Spabadet har ikke vært tildekket når det ikke har vært i bruk. 

Løsning:  Dekk til spabadet for å varme opp vannet. 

 
Mulig 
årsak 4:  

Varmeelementet er ikke på, feilmelding vises i displayet. 

Løsning:  Sjekk om sluseventilene er åpne, fyll på mer vann, og sjekk filterpatronene. Slå av og 
på strømmen til spabadet. Følg med om det kommer feilmeldinger i displayet. 
Kontakt forhandler hvis problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 5:  

Gjeldende innstillinger for strømtilførsel forhindrer oppvarming. 
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Løsning:  Kontakt forhandler/elektriker for å sjekke gjeldende innstillinger, og strømtilførselen 
kan økes. Dette kan innebære omkobling av spabadet med større kabeldimensjoner 
og/eller å skifte sikring. 

 
Mulig 
årsak 6:  

Dårlig kabelisolasjon. 

Løsning:  Beskytt undersiden av spabadet fra kulde og snø. Selvbygde installasjoner må lukkes. 

 

JETPUMPENE STATER IKKE NÅR KNAPPEN TRYKKES INN. 

Mulig 
årsak 1:  

Jetpumpen er ikke koblet til spabadet. 

Løsning:  Koble til pumpen inn og prøv igjen. 

 
Mulig 
årsak 2:  

Sikringen i jetpumpen er blåst. 

Løsning:  Test/skift sikringen på jetpumpen. Kontakt forhandler hvis problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 3:  

Jetpumpen er ikke fylt med vann. 

Løsning:  Slå av spabadet slik at luften i systemet slippes ut. Start spabadet og sjekk om 
jetpumpen går rundt. Hvis problemet vedvarer, kan pumpen tømmes for luft ved å 
åpne koplingen på pumpen til all luften er sluppet ut. Test på nytt. 

 
Mulig 
årsak 4:  

Jetpumpene er satt til et for lavt vannvolum. 

Løsning:  Øk vannvolumet ved å dreie hjulet på pumpen. 

 
Mulig 
årsak 5:  

Lufttilførselen er lukket. Ingen synlig luft/vannblanding. 

Løsning:  Åpne lufttilførselen for å øke luft/vannblandingen. 

 
Mulig 
årsak 6:  

Pumpen er overopphetet og termosikringen er utløst. 

Løsning:  Vent til pumpen har kjølt seg ned og hør etter om det kommer en klikkelyd som 
indikerer at termosikringen er tilbakestilt. Pumpen skal nå starte på nytt. Kontakt 
forhandler hvis problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 7:  

Pumpen pumper ikke på grunn av defekte deler (motoren går, pumpen fylt med 
vann, men det pumpes ikke vann). 
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Løsning:  Kontakt forhandler for å få utført service. 

 

LUFTINJEKTORER GENERERER IKKE BOBLER NÅR KNAPPEN TRYKKES INN 

Mulig 
årsak 1:  

Luftblåseren er ikke tilkoblet spabadet. 

Løsning:  Koble til luftblåseren inn og prøv igjen. 

 
Mulig 
årsak 2:  

Sikringen i luftblåseren er blåst. 

Løsning:  Test/skift sikringen på luftblåseren. Kontakt forhandler hvis problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 3:  

Luftblåseren er koblet fra rørverket. 

Løsning:  Sjekk rørverket og koble evt. til luftblåseren. Prøv igjen. 

 
Mulig 
årsak 4:  

Luftblåseren er overopphetet og termosikringen utløst. 

Løsning:  Vent til luftblåseren er nedkjølt og tilbakestill. Prøv igjen. Kontakt forhandler hvis 
problemet vedvarer. 

BELYSNINGEN SLÅS IKKE PÅ NÅR KNAPPEN TRYKKES INN. 

Mulig 
årsak 1:  

Sikringen for belysningen er blåst. 

Løsning:  Test/skift sikringen. Kontakt forhandler hvis problemet vedvarer. 

 
Mulig 
årsak 2:  

Sikring på ledning eller på kretskort er blåst. 

Løsning:  Test/skift sikringen som er blåst.  

DET KOMMER INGEN LUFT/VANNBLANDING FRA EN JETPUMPE 

Mulig 
årsak 1:  

Lufttilførselen er lukket. 

Løsning:  Åpne lufttilførselen. 

 
Mulig 
årsak 2:  

Vannvolumet gjennom jetpumpen er for lavt til å trekke luft. 
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Løsning:  Øk vannvolumet ved å dreie hjulet på jetpumpen. 

 
Mulig 
årsak 3:  

Løs del internt i jetpumpen. 

Løsning:  Stram til løse deler. 

 

Mulig 
årsak 4:  

Interne deler er defekt eller skadet. 

Løsning:  Skift den defekte delen. 

 

Mulig 
årsak 5:  

Smuss i jetpumpen. 

Løsning:  Åpne pumpen og fjern evt. smuss. Test 
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TESTING AV SIKRINGER 
Merk: Du bør bare fjerne/teste en sikring hvis du føler deg komfortabel med å gjøre det. Ikke utsett 
deg selv for fare. Er du i tvil, ta kontakt med servicetekniker. 

Sikringene er i koblingsboksen. Skift alltid sikringer med samme type og verdi som vist på etiketten inne 
koblingsboksen! 

Små glassikringer 

1) Slå av strømmen til spabadet. 

2) Bruk et lite skrujern eller en tang for å fjerne sikringen fra sikringholderen. 

3) Sjekk tråden inne i sikringen og skift sikringen hvis tråden er brutt. 

4) Bruk et multimeter for å sjekke motstanden i sikringen. Motstanden skal være rundt 0 ohm. 
Uendelig høy motstand betyr at sikringen er blåst og må skiftes ut. 

Sikringspatroner 

1) Slå av strømmen til spabadet. 

2) Bruk en tang for å fjerne sikringen fra sikringholderen. 

3) Skift sikringen og test. 

 
Denne typen sikringer kan får hos din lokale forhandler, og muligens hos elektronikkbutikker. Sikringene 
er merket med spennings- og strømverdi, og må skiftes ut med sikringer av samme verdi. 
 
Merk: En enkelt sikring kan være brukt for mer enn bare én komponent i spabadet. 

GARANTISERVICE 
Dersom du trenger garantiservice, kan du ta kontakt med forhandleren du kjøpte spabadet hos. 
Forhandleren har autorisert servicepersonell og plikter å gi deg en god service. Vi gjennomfører årlig 
opplæring for å oppdatere servicepersonellet.  

FØR DU KONTAKTER FORHANDLEREN 
Ha klart serienummer og modellnummer/-navn på spabadet, samt kjøpsdato og kvittering. Modell og 
serienummer er oppgitt på det blanke og svarte typeskiltet nederst i høyre hjørne på samme siden som 
komponentene. Denne informasjonen finnes også i skjemaet i posen som er stiftet fast til baksiden av 
komponentpanelet. 
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BP501/601-serien 
Omfatter: SR1BP501, SR2BP501, SR2BP501X, SR2BP601E 

 
 
                                                                                         Typisk kretskort                             

 
Sikring Størrelse Tilkobling 

F2 3A, 250V Ozonator 

F3 10A, 250V Luftblåser (når den er tilkoblet J14) 

F4 3A, 250V Belysning 

F5 30A 
Pumpe 1, sirkulasjonspumpe, lydanlegg, pumpe 2 (når den er 
tilkoblet J14) 

F6 0,3A, 250V Transformator 
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BP2000/2100-serien 
Innhold i esken: SRBP20, SRBP20X, SRBP20MS, SRBP21, SRBP21X, SRBP21MS 

 

                                                                                         Typisk kretskort                             

Sikring Størrelse Tilkobling 

F1 30A Komponent(er) tilkoblet J1 på utvidelseskort 
Vanligvis pumpe 2, pumpe 3, Microsilk-pumpe 

F2 10A, 250VAC Ozonator, sirkulasjonspumpe 

F3 0,3A, S10-B10 Transformator 

F4 3A, S10-B10 Belysning 

F6 30A Pumpe 1, lydanlegg 

F7 10A, 250V Luftblåser (J14) 

F8 30A Pumpe 2, luftblåser (J14) 

Merk: Når systemet er konfigurert til at viften er koblet til utvidelseskort X-P332, er den innebygden 
sikringen i AMP-adapteret 10A, 250V. 
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VANNBEHANDLING 
 

 

HELSEFARE: 
VANNET I SPABADET MÅ BEHANDLES KJEMISK MED 

JEVNE MELLOMROM. 

Det kan komme bakterier i vannet gjennom vannkilder, personer som bruker spabadet og fra 
omgivelsene. Det er eierens ansvar å behandle badevannet i henhold til lokale standarder. Det 
kan forekomme krysskontaminering mellom dem som bruker i spabadet. 

Forhandler eller lokale fagfolk kan foreta testing sammen med alle produktene du trenger for et 
klart, rent og sunt badevann. Rett deg etter instruksene du får. 

Ubehandlet vann er ikke bare ubehagelig å være i, det utgjør også en helsefare for dem som 
bruker spabadet og en sikkerhetsrisiko for utstyret. 

Skader på utstyr og overflater fra manglende vannbehandling og/eller badevann som ikke er i 
kjemisk balanse, dekkes ikke av garantien. 

RENGJØRING AV SPABADET 
VIKTIG: * Forhandleren vil kunne anbefale et vannbehandlingssystem som ikke er 
omhandlet i de nedenstående instruksene. Denne veiledningen er utarbeidet for å gi eieren 
av spabadet en grunnleggende forståelse av vannbehandling.* Følg anbefalingene fra 
forhandleren hvis du er i tvil. Det anbefales at du får vannet fra vannkilden din testet av forhandleren 
eller en lokal testinstans før første påfylling. Kjennskap til egenskapene ved kildevannet kan være en 
hjelp til å opprettholde et rent og klart vann. 

FØRSTEGANGS OPPSTART 
(se informasjon om kjemikalier dersom relevant) 

Spabadet ditt har en kapasitet på __________liter, __________gallons vann (fyll ut informasjon). 

1) Når spabadet er fullt, tilsett avkalkingsmiddel for å hindre flekker og kalkdannelse. 

2) Test og juster alkaliteten til nivået som er anbefalt av produsenten, dette stabiliserer pH-verdien. 

3) La vannet få sirkulere i 24 timer. 

4) Sjekk pH-verdien. Det ideelle området er fra 7,2 til 7,6. Juster etter behov med pH Booster eller pH 
Reducer. 

5) La vannet sirkulere i 30 minutter. 

6) Hvis du bruker Organic Brom (Brom-tabletter), justere dispenseren slik at bromrestene er 3 til 5 
ppm. Lavere bromnivåer er mulig ved bruk av ozonator. 

7) Når du tilpasser kjemikaliebalansen, anbefales minst mulig bruk av kjemikalier. Tilsett kjemikalier i 
små mengder over flere dager. 
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Har spabadet et ozonsystem for ferskvann? 

1) Ozonsystemet er svært enkelt å overvåke. Følg prosedyrene nedenfor for å sikre at vannet holder 
seg rent og sunt. 

2) Bruk et testsett for klor og DPD, og mål Free Available Chlorine (FAC) og Total Chlorine (TC). Når 
forskjellen er mindre enn 0,5 ppm, er ozonsystemet aktivt og det renser vannet i spabadet. Du 
trenger bare å tilsette små mengder klor for å opprettholde renheten. 

3) Sjekk pH, total alkalitet og hardhet som anbefalt av Sunrise Spa-forhandleren, og tilpass etter 
behov. Merk: Med Sunrise ozonsystem vil pH-verdien holde seg mellom 7,6 og 7,8. 

4) Sjekk konsistensen på bobletåken i spabadet via ozon/returdysen. En uregelmessig bobletåke kan 
indikere at pumpen eller røret er blokkert, tilsmusset patron, lavt vannivå eller problemer med 
pumpen. 

5) På en ultrafiolett ozonator kan du sjekke om den lyser blått, for å se om pæren er påslått. På en 
CD-ozonator, sjekk at strømindikatoren er på. 

6) Koble slangen fra ozonatoren og plasser en finger over enden av slangen for å sjekke om den 
suger inn. Slik sjekker du at bobletåken i spabadet går via ozonsystemet og inn i badevannet. 

HUSK: Badevannet kan ikke behandles hvis sirkulasjonssystemet ikke er i drift. Jo lengre 
sirkulasjonssystemet går, jo renere vil vannet bli. Dette er ikke et problem på spabad med en egen 
sirkulasjonspumpe. Imidlertid bør filtersyklusen på modeller som bruker lav hastighet på 2-trinnspumpen 
for å sirkulere vannet, ikke være mindre enn 4 til 6 timer pr. dag. 
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DAGLIG VEDLIKEHOLD 
For å holde badevannet klart og luktfritt, gjør du følgende: 

1) Spabad med justerbare filtersykluser bør gå minst 8 timer om dagen for å fjerne uønskede 
partikler (4 timer etter hver 12 timer) 

2) Sjekk pH-verdien for å opprettholde et nivå på mellom 7,2 og 7,6. Hvis det skal brukes ozonator, 
bør pH-verdien være på 7,8 når ozonatoren er i drift. 

3) Hvis du bruker Organic Brom (Brom-tabletter), justere dispenseren slik at bromrestene er 3 til 5 
ppm. 

UKENTLIG VEDLIKEHOLD 
Når spabadet ikke er i bruk: 

1) Tilsett 1 hette (30 ml) avkalkingsmiddel per 1000 liter (250 gal) for å hemme forkalkning og 
flekker. La vannet sirkulere i 30 minutter. 

2) Tilsett klaremiddel 24 timer etter at tilsetning av avkalkingsmiddel. La vannet sirkulere i 30 
minutter. 

3) Med bromsystemet kan det bygge seg opp kontaminanter i løpet en uke. Spabadet bør behandles 
med Spa Shock. Dette vil fjerne lukt og gjenopprette vannets klarhet. 

PERIODISK VEDLIKEHOLD 

1) Fettstoffer, oljer og organisk avfall kan samle seg i filterpatronen og redusere effektiviteten, samt 
begrense effektiviteten av desinfeksjonsmidler. Rengjør filteret med CARTRIDGE CLEANER som 
anvist. Rengjør filteret fysisk på daglig basis (etter behov). 
 
MERK: Det anbefales ikke å bruke saltsyre på filterpatroner, da dette er en rå kjemikalie som ikke 
skylles lett ut og kan ende opp i badevannet og gi lave pH-verdier. 

2) Bruken av skumball vil eliminere fett, skum og uønskede partikler i spabadet. Skumballen fungerer 
som et filter før filteret, og vil øke levetiden på filterpatronen. 

3) Bruk av et termisk isolert spalokk vil redusere fordampning og varmetap. La alltid spalokket være 
på når spabadet ikke er i bruk. 

4) Når vanntemperaturen har nådd et behagelig nivå, så la termostaten stå på denne temperaturen. 
Raske endringer i vanntemperaturen gir et høyere energiforbruk. 

5) Send en vannprøve til forhandleren for å teste alkalitet, kalsium og oppløste faststoffer. 

6) NÅR MAN BØR TØMME SPABADET. Ved høy vanntemperatur og således høy fordampning, har 
oppløste faststoffer en tendens til å bygge seg opp. Av denne grunn anbefaler vi tømming og 
påfylling for hver 2 til 4 måneder, avhengig av bruken. 

7) Rengjør filteret minst én gang annenhver uke eller etter mye bruk av spabadet, ved å legge filteret 
i filterrens. Tilsmussede filtre fører til at varmeelementet slår seg av, eller at temperaturen er 
lavere enn ønsket. 

MERK: Fjern elementer som flyter på vannoverflaten før oppsamleren og filteret fjernes, ellers kan de 
komme til å suges inn i pumpen. 

MERK: Spabad bør ikke bli være i gang uten tilsyn når filteret er fjernet. Fjern filteret for rengjøring. Slå 
alltid av spabadet før du tar ut filterpatronene. Smuss kan trenge inn i rørverket og forårsake skade. 
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SIKKERHET VED BRUK AV KJEMIKALIER 
LES DISSE ANVISNINGEN NØYE 

1) Tilsett alltid kjemikalier til vann, og tilsett aldri vann til kjemikalier. 

2) Ikke bland sammen kjemikalier. 

3) Kjemikalier må oppbevares på et tørt og kjølig sted som er utilgjengelig for barn. 

4) Ved hudkontakt eller svelging, følg instruksjonene på etiketten. 

5) Røyking forbudt i nærheten av kjemikalier. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. 

VANNBALANSE 
Vannbalansen er viktig for spabadets generelle ytelse. Vannforholdene for ett spabad kan være helt 
forskjellige fra et annet. Vannkilden, plasseringen av spabadet og hvor ofte det brukes, er faktorer som 
har innvirkning på vannbalansen. Ubalansert vann kan skade komponentene, særlig varmeelementet, 
gjøre vannet ubehagelig for dem som bruker spabadet, og redusere effektiviteten av 
desinfeksjonsmiddelet. Total alkalitet, pH-verdi og hardhet må være innenfor akseptable verdier for å få 
en riktig vannbalanse. Skade på komponenter forårsaket av feil vannkjemi dekkes ikke av garantien. 

pH-verdi 
pH er enkelt sagt en skala som angir om badevannet er basisk, nøytralt eller surt. Badevannet bør være 
noe basisk 7,2 til 7,6 og 7,8 ved bruk av ozonator. En lav pH under 7,2 fører til korrosjon på 
komponentene og vil kunne føre til hudirritasjon. Rensemiddelet vil forsvinne raskere. En lav pH-verdi kan 
rettes opp ved å tilsette pH Increaser. 

ALKALITET 
Total alkalitet er et mål på alkaliteten i vannet. Dette fungerer som en pH-buffer eller pH-stabilisator som 
forebygger store endringer i pH-verdien. Den totale alkaliteten bør være mellom 80 til 150 ppm, og ideelt 
sett 120 ppm. Klor og brom i tablettform har en tendens til å senke alkalitetsnivået gradvis. 

Lav total alkalitet forårsaker: 
• avvik i pH-verdien 
• korrosivt vann 
• desinfeksjonsmidlene blir ineffektive 

For å øke den totale alkaliteten, tilsett ALKA RISE. 
 
Høy total alkalitet forårsaker: 

• grumsete vann 
• kalkdannelse 

For å redusere total alkalitet, tilsett pH Reducer. 

KALSIUMHARDHET 
Kalsiumhardheten er hardheten i vannet som følge av oppløst kalsium. Det ideelle området er 150 ppm til 
280 ppm. 
 
Lav vannhardhet forårsaker: 

• korrosivt vann 
• misfarging av spabadet 

Dette kan løses ved å tilsette Scale Preventative (ikke fyll spabadet med mykt vann). 
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VANLIGE PROBLEMER MED VANNET 

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING 

GRUMSETE VANN a) Organiske kontaminanter 
akkumuleres 
 
b) Uønskede partikler 
 
c) Høy pH-verdi 
 
 
d) Total alkalitet for høy 
 
 
e) For høy hardhet 
 
 
 
f) Dårlig filtrering 
 
 
g) Høy andel av oppløste faststoffer 

a) Sjokkbehandling med Spa Shock 
 
b) Tilsett klaremiddel, bruk skumball 
 
c) Tilsett pH Reducer, til pH-verdien er 
mellom 7,2 og 7,6 
 
d) Tilsett pH Reducer, juster total 
alkalitet til 80-150 ppm 
 
e) Tilsett Scale Preventative, sirkuler 
vannet gjennom et kalkfilter til 
hardheten er 150-280 ppm. 
 
f) Tilsmusset filter, rengjør med 
Cartridge Cleaner 
 
g) Tøm spabadet og fyll på nytt vann 

MISFARGET VANN a) Oppløst kobber, jern og andre 
metaller fra kildevannet eller 
komponentene 

b) Alger 

c) Duftstoffer 

a) Bruk Scale Preventative, be 
forhandleren om å sjekke vannbalansen 
 

b) Tilsett algemiddel 

c) Stopp bruken av duftstoffer 

SKUMMING a) Høy konsentrasjon av oljer og 
organiske kontaminanter som 
påvirkes av jetpumpene 

b) Mykt vann 

a) Squirt Defoamer på skum, bruk 
skumball eller spaball 
 

b) Tilsett Calcium Increaser til 
hardheten er 150-280 ppm. 

AVLEIRINGER Høyt kalsiumnivå, høy pH-verdi, 
høy alkalitet 

Tøm gradvis, tilsett Scale Preventative 
for å korrigere pH-verdien til 7,2 - 7,6 
og alkaliteten til 80-150 ppm. 

LUKT Høyt nivå av organiske 
kontaminanter, kombinert brom 

Sjokkbehandling med Spa Shock 

ØYE-/HUDIRRITASJON For lav pH-verdi Tilsett pH Booster til nivået er mellom 
7,2 og 7,6 

INGEN BROM-MÅLING Høy konsentrasjon av organiske 
kontaminanter som spiser opp 
rensemiddelet 

Tilsett rensemidler (brom) helt til 
anbefalt nivå er nådd 

 

 



 

46 DOC: OM-A-2016-EN                                            Leisure Manufacturing Inc. 2016 Brukerhåndbok 

 

 

 
 


	VILKÅR FOR GARANTI OG FORBRUKERS FORPLIKTELSER
	INFORMASJON OM SPABADET
	VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
	INSTALLASJON
	PLASSERING AV SPABADET
	HENSYN SOM MÅ TAS VED VALG AV PLASSERING
	UNDERLAG
	UNDERLAG OG STØTTER SOM KAN BRUKES

	KOMPONENTER INNVENDIG I SPAET
	HYDROTERAPIDYSER
	ANDRE INNVENDIGE BESLAG
	ENHETER PÅ KANTEN AV SPABADET
	DIVERSE

	KOMPONENTER PÅ UNDERSIDEN AV SPABADET
	KOMME I GANG
	HVORDAN SPABADET FUNGERER
	Sirkulasjon, oppvarming og filtrering
	Filtersystem
	Hydroterapi
	Kontroller på spabadet
	Champagnebobler
	Belysning
	Bruk av LED-belysning

	FYLLE VANN I SPABADET

	MP3/BLUETOOTH-SYSTEM
	VEDLIKEHOLD
	VEDLIKEHOLD AV AKRYLFLATER
	RENGJØRING AV PANELENE
	Anbefalte rengjøringsmidler:
	Rengjøringsmidler som ikke bør brukes:

	BESKYTTELSESDEKKE
	VEDLIKEHOLD AV DYSER OG BESLAG
	Fjerne justerbart beslag:

	VEDLIKEHOLD AV AVLEDNINGSVENTIL

	FILTERSYSTEMET
	GENERELL INFORMASJON
	RENGJØRING AV FILTERPATRONENE

	TILGANG TIL FILTERPATRONENE
	TØMMING AV SPABADET
	TEGN PÅ NÅR SPABADET BØR TØMMES
	TØMMING AV SPABADET
	TILKOBLING TIL AVLØP


	VINTERKLARGJØRING AV SPABADET
	FEILSØKING
	VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER
	JORDFEILBRYTER ELLER SIKRING SLÅR UT VED FØRSTEGANGS OPPSTART
	JORDFEILBRYTER ELLER SIKRING SLÅR UT VED FØRSTEGANGS OPPSTART (IKKE FØRSTEGANGS OPPSTART)
	SPABADET ER DØDT (INGEN SIRKULASJON OG SVART DISPLAY PÅ BETJENINGSPANELET)
	INGEN ELLER FOR LAV VARME
	JETPUMPENE STATER IKKE NÅR KNAPPEN TRYKKES INN.
	LUFTINJEKTORER GENERERER IKKE BOBLER NÅR KNAPPEN TRYKKES INN
	BELYSNINGEN SLÅS IKKE PÅ NÅR KNAPPEN TRYKKES INN.
	DET KOMMER INGEN LUFT/VANNBLANDING FRA EN JETPUMPE

	TESTING AV SIKRINGER
	GARANTISERVICE
	FØR DU KONTAKTER FORHANDLEREN

	VANNBEHANDLING
	RENGJØRING AV SPABADET
	FØRSTEGANGS OPPSTART
	DAGLIG VEDLIKEHOLD
	UKENTLIG VEDLIKEHOLD
	PERIODISK VEDLIKEHOLD

	SIKKERHET VED BRUK AV KJEMIKALIER
	VANNBALANSE
	pH-verdi
	ALKALITET
	KALSIUMHARDHET
	VANLIGE PROBLEMER MED VANNET



