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Vi vill börja med att önska dig lycka till med köpet av ditt spabad. Du kommer få 
många härliga stunder tillsammans med vänner och/eller familj. Att få koppla av och 
bara ligga, ackompanjerad i natten av ett stilla regn eller varför inte ett snöfall, i ditt 
spabad är det inte mycket som slår. Även att få sjunka ner efter ett hårt träningspass 
och låta din kropp bearbetas av massagejetsen är en skön känsla och ger mer motiva-
tion till träningen då du vet att belöningen hägrar där hemma.

Innan du startar upp ditt spabad och börjar njuta så rekommenderar vi dig att läsa 
igenom den här bruksanvisningen. Se även till att fylla i garantibeviset och maila in 
det. Ha gärna sedan bruksanvisningen tillgänglig om du skulle fundera över något.

Lycka till!



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.   Installationsbeskrivning 4

 1.1   Förberedelser inför leverans 4

 1.2   Utomhusinstallation 4

 1.3   Inomhusinstallation 5

 1.4    Installationsanvisning för  
elektriker 5

2.   Uppstart av Spabad 8

 2.1   Anslutning wifi 10

 2.2   Inkoppling av ljud 13

 2.3   Bluetooth-anslutning 15

3.   Bruksanvisning 17

 3.1    Kontrollpanel  
och felkoder 17

  3.1.1 Pumpar 19

  3.1.2 Luftregulator 20

 3.2   Belysning 20

 3.3   Värmare 20

 3.4   Rengöring och underhåll 20

  3.4.1   Filter 21

  3.4.2   Ozongenerator 22

  3.4.3   Kemikalier 22

  3.4.4    Underhåll av  
spabadets ytor 23

  3.4.5   Vattenbyte 24

  3.4.6   Periodiskt underhåll 25

 3.5   Felsökningsguide 27

 3.6   Frostskydd 27

 3.7   Vinterförberedelse 27

 3.8   Elkonsumtion 28

4.   Tekniska specifikationer 29

 4.1   Spabad uppbyggnad 29

  4.1.1   Stomme 29

  4.1.2   Bottenplatta 29

  4.1.3   Sidopaneler 30

  4.1.4   Kar 30

  4.1.5   Isolering 31

  4.1.6   Termolock 31

 4.2   De olika modellerna/ fakta 32

  4.2.1   Emotion 32

  4.2.2   Harmony 33

  4.2.3   Spirit 34

  4.2.4   Serenity 35

  4.2.5   Eternity 36

 4.3    Gör ditt spabadsliv både enklare 
och mer ekonomiskt 37

  4.3.1   Easy lifter 37

  4.3.2   MyStep 37

  4.3.3   Spa bag 38

  4.3.4    Superfine  
pappersfilter 38

  4.3.5   Påfyllningsfilter 39

   4.3.5.1  Pure Fill påfyllningsfilter 
aktivt kol 39

   4.3.5.2  Pure Stream påfyllnings-
filter antikalk  39

  4.3.6    Användning av  
påfyllningsfilter 40

 4.4   Säkerhet 42

 4.5   FAQ 43

5.   Garantivillkor och Garantisedel 46

 5.1   Garantivillkor 46

 5.2   Kontaktinformation 47

 5.3    Garantisedel  
(skall fyllas i & skickas) 48



4

1. INSTALLATIONSBESKRIVNING

1.1 FÖRBEREDELSER INFÖR LEVERANS
Innan ditt spabad levereras är det viktigt att du noggrant tänker igenom var någon-
stans du vill placera det och förbereder platsen du valt ut enligt följande instruktioner.

När du väljer platsen för ditt spabad, ta hänsyn till tillgänglighet och utrymme runt 
spabadet för att framtida underhålls- och reparationsarbeten ska kunna utföras bak-
om sidopanelerna. 

Ett minimum av 70 cm erfordras för att servicetekniker skall kunna komma åt 
spabadets alla delar.

Är spabadet nersänkt måste detta också efterföljas. Ombesörj även avrinning/ avluft-
ning från den lägsta punkten under spabadet för att undvika fuktansamling eller lukt. 

Spabadet får inte sänkas ner längre än till akrylens nedre ytterkant. 

Om du installerar spabadet utomhus rekommenderar vi en armerad betongplatta 
med en tjocklek på minst 10 cm. 

1.2 UTOMHUSINSTALLATION
Om spabadet installeras utomhus ska det placeras på ett underlag av flis, trä, torrt 
grus, armerad betong eller liknande. 

Spabadet får inte stå på ett fuktigt underlag som en gräsmatta eller annan plantering. 
Underlaget ska vara plant och vågrätt. Underlaget bör vara av sådan art att eventuellt 
överskottsvatten från spabadet kan ledas bort. Om inte spabadet installeras på ett 
plant underlag kan det orsaka allvarliga skador på spabadets stomme. Avlopp eller 
dräneringssystem kan med fördel anläggas i närheten av spabadet. 

Säkerställ att ditt däck eller din grund kan bära den totala vikten av ditt spa. Du måste 
känna till den maximala lastkapaciteten för din grund. Konsultera en byggmästare 
eller byggnadsingenjör om du är osäker. (Den totala vikten för spabadet med vatten 
och personer i kan uppgå till upp till närmare 3 000 Kg).
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1.3 INOMHUSINSTALLATION
Det finns några särskilda förhållanden som du bör vara uppmärksam på när du place-
rar ett spabad inomhus. Vatten kommer att spridas runt spabadet vid bland annat i- 
och urstigning och vid överskottsfyllning. Golvet måste därför tåla vatten samt kunna 
dräneras via avlopp eller liknande. 

Fukt kommer naturligtvis att öka i rummet där spabadet är installerat och avdunstat 
vatten kommer att kondensera. Av denna anledning se till att området har tillräcklig 
ventilation. Vi rekommenderar att installera en avfuktare i rummet. 

1.4 INSTALLATIONSANVISNING FÖR ELEKTRIKER
Det ska finnas en strömkälla tillgänglig (3 faser, jord, noll, 16 A). Anslut endast till en 
krets som skyddas av en jordfelsbrytare och arbetsbrytare. En lämplig kabel för utom-
husinstallation ska dras från elcentralen till stället där spabadet ska placeras. Kabeln bör 
vara cirka 2 meter längre än avståndet från elcentralen till spabadet. Strömkällan skall 
kunna brytas separat vid elcentralen. Spabadets elanslutning måste utföras av behörig 
elektriker. Se kopplingsschemat under kontrollboxens lock för mer information.

A4

A3

A2

A1

1-  Anslut AllA  
UTGÅNGAR OCH pANEL 

QUICK START CARD 
in.ye-3-ce™ & in.ye-5-ce™  
EUROpEAN VERSION

Huvudström  
anslutning

Värmare 
anslutning

Värmare
plint Anslutning belysning (P34 alltid på, P35 styrd)

C1 – Anslutning 
panel

C0 -Kommunika-
tionslänk (in.touch, 
in.stick, in.k112 och 
in.k120 knappsatser, 
swim spa- anslut-
ning)

Valfri kontakt  
(artikel nr 9920-401346)

A4 Valfri kontakt
AMP-portar  
(A0 till A4) för pumpar 
och tillbehör. Funk-
tionen varierar på 
konfiguration.
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2- Anslut huvudström
Avgör bygglingspositioner beroende på antal faser

Korrekt anslutning till elskåpet, 
jordfelsbrytaren och kopplings-
plinten är absolut nödvändigt. 
Strömtillförseln måste vara 
avslagen när installation sker. 

VARNING!  
Alla kopplingar måste göras av 
en behörig elektriker i enlighet 
med vid tidpunkten gällande 
föreskrifter. Denna produkt 
måste alltid vara ansluten till 
en krets som skyddas av en 
jordfelsbrytare  

L1
L2
N
L3

PJ1

PJ2

G

3 fas Delta anslutning
Bygling Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

L1 PJ1

PJ2N

G

L1
L2
N

PJ1

PJ2

G

L1
L2
N
L3

PJ1

PJ2

G

1 fas
Bygling Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

2 fas
Bygling Position

PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

3 fas (standard)
Bygling Position

PJ1 P7-P10
PJ2 P11-P13

230 V, 50 Hz (fas-till-neutral)

230 V, 50 Hz (fas till fas)

3- Bestäm spAkonfigurAtion (om så efterfrågAs)

För mer information, besök: 
www.geckoalliance.com 

1 2 3

Vid uppstart kommer pa-
nelen visa Lx eller LLx, där 
« x » representerar konfi-
gurationsnummer. Vissa 
spabad har detta redan 
installerat. Om spabadet 
startar upp direkt kan du 
hoppa över detta. 

Använd upp/ner knappen 
för att välja nytt konfigura-
tionsnummer.

Tryck på Program2 knap-
pen för att bekräfta.

1 För att komma in I menyn så hall pump 1 knappen nertryckt I 30 sek. 

OBS: För färgad kontrollpanel välj inställningsmeny och sedan den 
elektrisk konfigurationen för låg nivå val. 
2  Om panelen inte har en programknapp så använd belysningsknapp 

istället.
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För detaljerad teknisk information om elscheman mm hänvisas till:  
http://issuu.com/geckomkt/docs/start_up_guide_y_xe_en?e=14165552/31314657

4- välj Brytström
Ange aktuell klassificering och antalet faser för jordfelsbrytaren som används för att 
säkerställa en säker och effektiv nuvarande hantering och undvika tjuvlösningar av 
jordfelsbrytaren.

2 3

Tryck ner programknap-
pen i 20 sekunder tills du 
får tillgång till säkrings 
menyn. 

Ställ in ström för varje fas.

# ant. Faser Ström område
1 10 - 48 A
2 10 - 20 A
3 10 - 16 A

Välj antalet faser du har 
(1-3) Använd upp/ner 
knapp för att ställa in 
värdet. Tryck sedan på 
programknappen för att 
bekräfta. 

Obs! För färgad kontrollpanel, 
välj Inställningsmenyn, gå till 
elektrisk konfiguration och välj 
ingångsström. 

Värdet som visas på me-
nyn korresponderar med 
maximal amperestyrka för 
jordfelsbrytaren. 

För mer information, gå in på:  
www.geckoalliance.com

4

Använd upp/ ner för att 
välja önskat värde. Tryck 
därefter på programknap-
pen för att bekräfta.  OBS. 
Om panelen inte har en 
program- eller filterknapp 
använd Belysningsknap-
pen. 
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2. UppSTART AV SpABAD

1. All elektrisk installation skall vara utförd av en behörig elektriker. 

2. Spabadet skall vara strömlöst vid påfyllning av vatten (säkerställ att strömbryta-
ren är avslagen i elcentralen).

3. Starta ej ditt spabad innan det är helt uppfyllt med vatten

4. Ta bort sidopanelen på kontrollpanelens sida och kontrollera att skruvarna som 
håller pumpar och värmarens är ordentligt åtdragna. (Det är möjligt att skruvarna 
lossar lite under transporten). Kontrollera också att alla T-rörs ventiler är dragna 
UPP till öppet läge. 

5. Kontrollera även att dräneringsventilen är stängd. 

6. Avlägsna filtret från ditt spa och fyll på vatten genom filterhuset med en träd-
gårdsslang, för att förhindrar att det bildas luftfickor i rörsystemet under påfyll-
ningen. Använder du eget brunnsvatten rekommenderas att du monterar ett 
förfilmer på slangen vid påfyllning. 

7. Kontrollera att alla jetsen är fullt öppna och att det efterhand kommer vatten 
genom dem

8. Fortsätt fylla på vatten till angivet märke för vattennivå på spabadets sida.

9. Om yttertemperaturen är under 0°C fyller du spabadet med 15–20 °C varmt 
vatten. Lägg på termolock och vänta 2 timmar innan du slår på strömmen till 
spabadet. 

10. När vattennivån nått rätt nivå, sätt tillbaks filtret och slå på strömbrytaren i elcen-
tralen.

11. Cirkulationspumpen kommer att starta direkt efter att strömmen slås på. Se till 
att vattnet cirkulerar. Om vattnet inte cirkulerar stäng av ditt spabad och lufta 
rörsystemet.

12. När vattnet cirkulerar kan du ställa in önskad vattentemperatur samt ställa in tid 
och övriga inställningar. Se information under avsnittet för kontrollpanelen för 
mer information om hur du gör detta.

13. Tillsätt rätt mängd kemikalier enligt tillverkares anvisning.

14. Sätt på locket för att korta ner uppvärmningstiden. Räkna med att temperaturen 
stiger med ca 2-3 grader/timme. 
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fyllningsprocess

Ta bort spaskyddet. Ta först bort skyddsloc-
kets stavar, ta sedan bort sidoskydden gen-
om att skruva loss bottenskruvarna. Under 
transport kan motorns klämringskopplingar 
rubbas. Kontrollera dessa anslutningar innan 
installation. Om nödvändigt, dra åt kopplin-
garna.

I spabad utrustade med luftmotorer måste 
klämringskopplingar  anslutas innan du kör 
spabadet för första gången.

Innan du fyller spabadet kontrollera att spär-
rarna inte är i ett låst läge (spaken dras ut och 
fixeras med säkerhetslåset).

Nästa steg är att fylla spabadet med vatten 
upp till märket som anges på väggen. 

Påfyllning måste ske genom filterhuset. Fe-
laktig påfyllning kan skada motorerna och 
värmeaggregatet.

Sätt in filtret eller filterpatronerna när rätt 
vattennivå har uppnåtts. Var försiktig vid 
byte av filterpatron eftersom luftbubblor kan 
finnas kvar i patronen.  För att undvika detta 
måste filterpatronen lutas i vattnet för att 
avlägsna luften ifrån den, och först därefter 
monteras på sin plats.

 Påfyllnad
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2.1 INSTALLATION AV WIFI
Genom in.touch modulen kan du kommunicera och styra ditt spabad med din mobil-
telefon.

Internet

or

1. LADDA NER AppEN 

in.touch world låter dig kontrollera spabadet över Internet var som helst i världen. 
in.touch home låter dig kontrollera ditt spabad via ditt hemnätverk. 

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. 

2. 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. 

3.A 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. 

3.B ANDROID ENHET (STöDJER INTE DIREKT ANSLUTNING, ANVÄND 
DATOR)

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.) 



11

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. 

4. 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.

5. 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. 
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hemnätverk 

Gå till Wifi inställningarna på din iOS enhet och välj samma nätverk (om du inte an-
sluts automatiskt) 

internet (endAst world edition) 

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

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. 

WiFi icon

För att ladda ner en komplett teknisk manual gå till:  
http://www.geckoalliance.com/documents/intouch_techbook_c_en.pdf

Här kan du kunna läsa mer och det kommer ge dig en djupare förståelse för alla de 
möjligheter du har att styra ditt spabad med telefonen.
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KOMpATIBILITETSKRAV 

in.touch modul:  

Modell: 0608-521012 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO 
Modell: 0608-521011 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5  

kompAtiBlA spAkontroller:  

in.xm2, in.xe, in.ye, och in.yt med kompatibel programversion 

in.touch ApplikAtion:  

Kompatibel med: iPod touch3g-4g-5g iPad-iPad2-newiPad iPhone3GS-4-4S-5 iOS5and6 

routerkompAtiBilitet:

Skall inte filtrera broadcast-meddelanden och ska inte använda WEP-kryptering. 

här är listAn över routrAr som hAr testAts: 

Apple Extreme A1354 
Apple Express A1264 
Linksys WRT54G2 
Linksys WRT160N 
D-Link WBR-1310 
Buffalo WZR-HP-G300NH2  

Aeware®, Gecko®, and their respective logos are Registered Trademarks of Gecko 
Alliance Group. 
in.touchTM, in.xm2TM, in.xeTM, in.ytTM, in.yeTM, and in.thermTM, and their respec-
tive logos are Trademarks of Gecko Alliance Group.

2.2 inkoppling Av ljud 
Ditt spabad kan vara utrustad, beroende på modell, med in.stream 2 vilket är ett opti-
malt ljudsystem. Beroende på vald konfiguration, kan det hantera upp till 4 högtalare 
och en subwoofer. 

Med sin egen inbyggda strömförsörjning, kan in.stream 2 användas på vilken plats i 
världen som helst. Alla elektronikkretsar är inkapslade i ett innovativt designat och 
spolsäkert plasthölje. 

Du har flera olika sätt att på dig för att ansluta musikspelare, telefoner och till och 
med extra högtalare och subwoofer. Du kan ansluta genom AUX anslutning, USB samt 
Bluetooth.
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USB

AUX input

in.p4

Bluetooth

Subwoofer Left

Front

Right

Rear

LeftRight

AC input

Communication link

AUX

Status LED

USB-anslutning

Till CO Acc

in.link kontrollpanel

FM-antenn

Till CO Pack

Högtalarutgångar

Växelströmingång

Subwoofer-utgång

Vill du läsa mer om alla möjligheterna kan du ladda hem den tekniska manualen här: 
http://gecko.audio/instream2overview/
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2.3 BLUETOOTH ANSLUTNING

1. BLUETOOTH INTERVALL

Området för Bluetooth-modulen installerad i in.stream 2 är ca 10 meter men det 
praktiska intervallet beror på geografiska, atmosfäriska och urbana förhållanden. 
Därför är det viktigt att inte vara för långt från stationen när du försöker upprätta en 
Bluetooth-anslutning.

2. AnslutA till ljudstAtionen

Bluetooth-anslutningen görs i två steg. Innan den kan anslutas, måste de enheter 
som används användas ihopkopplas. För att koppla ihop eller ansluta någon enhet till 
ljudstationen in.stream 2 måste stationen vara öppen och får inte anslutas till någon 
annan enhet via Bluetooth eftersom det är omöjligt att avbryta en anslutning för att 
skapa en ny.

3. IHOppARNING

För att koppla ihop en enhet med stationen in.stream 2 måste du komma åt Blue-
tooth-inställningarna för enheten. Därifrån söker vissa enheter automatiskt efter 
andra närliggande Bluetooth-enheter medan “sökfunktionen” måste aktiveras på 
andra enheter.

När “in.stream 2” har upptäckts av enheten, välj den för att initiera ihopparningen. 
När du ombeds efter ett lösenord skriver du in “5555” för att slutföra parningen. Nu 
kommer din enhet att vara kopplad till in.stream 2 och kommer, om Bluetooth är 
påslagen på din enhet, ansluta automatiskt då du kommer inom räckhåll. In.stream 2 
kan kopplas samman med totalt åtta olika enheter, men det kan bara upprätthålla en 
anslutning åt gången. 

4. MANUELL ANSLUTNING

För att manuellt ansluta en redan kopplad enhet till ljudstationen, öppna Blue-
tooth-inställningarna för enheten du vill ansluta 0ch välj “in.stream 2” från listan över 
parade enheter. 
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VANLIGA pROBLEM OCH LÖSNINGAR

PROBLEM LöSNING

Min enhet är i “sök” läge för att upptäcka närlig-
gande Bluetooth-utrustning, men detekterar inte 
in.stream 2.

Kontrollera att ljudstationen är påslagen, att du 
befinner dig inom intervallet och att stationens Blu-
etooth inte redan är ansluten till en annan enhet.

Min Bluetooth-enhet går inte ihop med in.stream 2.

För att para en enhet med in.stream 2 måste du 
kunna skriva in det anpassade lösenordet “5555”. 
Vissa Bluetooth-sändare tillåter inte någon att 
skriva in ett personligt lösenord så att sändarna inte 
kan kopplas till ljudstationen.

Trots att min enhet ligger inom intervall och att 
in.stream 2 är påslagen med tillgänglig Bluetooth, 
visas ett felmeddelande när jag försöker koppla 
ihop eller ansluta enheten.

Ta bort eventuella befintliga kopplingar mellan din 
enhet och in.stream 2, återställ alla Bluetooth-funk-
tioner på den enhet du försöker koppla ihop eller 
ansluta till stationen och börja om med parnings-
processen.

Min enhet är ansluten, men musiken spelas inte.

I vissa fall kommer inte in.stream 2 att kunna starta 
musikansökan för den anslutna enheten. Se till att 
musikapplikationen är öppen och körs på framsidan 
på din mobila enhet

Min enhet är ansluten, men istället för att spela 
från ljudstationen spelas musiken från min enhet.

Ett fel kan ha inträffat under din anslutning med 
in.stream 2. Koppla från enheten från stationen och 
starta om anslutningen.

Vill du veta mer kan du läsa den fullständiga tekniska manualen här:  
http://gecko.audio/instream2overview/
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3. BRUKSANVISNING

3.1 KONTROLLpANEL OCH FELKODER

KompaKt och funKtionsspäcKad Kontrollpanel

Quick Reference Card (Lathunden) ger en översikt över spabadets viktigaste funktioner och åtgärder som är tillgängliga från 
din digitala kontrollpanel. Lathunden visar endast en allmänn översikt, variationer kan förekomma beroende på modell.

NormvärdeSmart Vinter
Läge

Värmare
Filter

UppLjus
Pump 1

Pump 1 Pump 2 Up/Down

NerLjusindika-
torer

1 pump model

Pump 1 Pump 2 Up/Down

Upp / ner

LjusPump 2
Pump 1

2 pump model

SPAFUNkTiONEr

pump 1

Tryck Pump 1 för att starta 
pump 1 på låg hastighet. Tryck 
en andra gång för att ändra 
pumpens hastighet till hög 
(med en tvåstegspump*). Tryck 
en tredje gång så stängs pum-
pen av. En inbyggd timer slår av 
pumpen automatiskt efter 20 
minuter, om inte pumpen har 
deaktiverats manuellt först.

"Pump 1"-indikatorn tänds när 
Pump 1 är på. Med en tvåstegs-
pump kommer indikatorn att 
blinka när pump 1 är på  låg 
hastighet.

* Med en pump med en enda hastighet : tryck Pump för att slå på 
pumpen. Tryck Pump-knappen igen för att stänga av pumpen.

av-läge

Trycker du på Pump 1 i 5 
sekunder aktiveras Av-läge. 
Detta läge gör det möjligt att 
stoppa all aktivitet inklusive 
automatiska funktioner såsom 
filtercykel, värmejusteringar 
och smart vinter-läge under 
30 minuter för att kunna 
utföra snabba spa-underhåll. 
När Off mode (Av-läget) är 
aktiverat, kommer displayen 
växla mellan "OFF", klocka och 
vattentemperatur. 

Spabadet varnar att systemet 
är på väg att återuppta sin 
normala funktion genom 
att spaljuset blinkar under 
några sekunder strax innan 
30 minutersperioden är slut. 
Tryck Pump 1 eller pump 2 (om 
tillgängligt) för att starta om 
systemet innan 30 minuterspe-
rioden har löpt ut. När systemet 
återtar sin normala funktion, 
visar displayen "On" under 3 
sekunder.

pump 2-Knapp

Inte tillgängligt på alla 
modeller

Tryck på Pump 2 för att starta 
pump 2 på låg hastighet. Tryck 
en andra gång för att ändra 
pumpens hastighet till hög 
(med en tvåstegspump*). Tryck 
en tredje gång så stängs pum-
pen av. En inbyggd timer slår av 
pumpen automatiskt efter 20 
minuter, om inte pumpen har 
deaktiverats manuellt först.

"Pump 2"-indikatorn tänds 
när Pump 2 är på. Med en två-
stegspump, kommer indikatorn 
att blinka när pump 2 är på låg 
hastighet.

ljusKnapp 

Tryck lätt för att slå på Light 
(Ljuset). Ljuset släcks med ett 
andra tryck. En inbyggd timer 
släcker automatiskt ljuset efter 
2 timmar, såvida det inte har 
släckts manuellt först.

"Light"-indikatorn tänds när 
ljuset är på.

upp / ner 
Knappar

Använd Upp- eller Nedknappar-
na för att ställa in önskad 
vattentemperatur. Tempera-
turinställningen visas under 2 
sekunder för att bekräfta ditt 
nya val.

Spabad med två pumpar har en 
kombinerad Upp- / Nedknapp. 
Håll ner knappen för att öka 
parametern och släpp knappen 
för att stoppa. Håll ner knappen 
igen för att minska parametern.

"Set Point (Önskat värde)-iko-
nen indikerar att displayen 
visar önskad temperatur, inte 
den aktuella vattentempe-
raturen!

Ljusindi-
katorer
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ställa in eKono-
miläge

Detta läge sänker normvärdets 
temperatur med 6,6°C (20°F) 
under en viss tid under dagen.

Displayen visar EPx, "x" 
representerar ekonomilägets 
status (0 = av, 1 = på). Använd 
piltangenterna för att aktivera 
eller inaktivera ekonomiläget. 
Använd Light (Ljus)-knappen 
för att hoppa till nästa parame-
ter, ekonomi starttid (ES).

Observera att inställningarna 
för ekonomiläget är kopplade till 
specifika lågnivå-systemkonfi-
gurationer som inte är tillgängli-
ga i alla programversioner.

ställa in eKo-
nomilägets 
starttid

Displayen visar ESxx, "xx" 
representerar klockslaget 
då ekonomiläget kommer 
igång. Använd Upp- eller 
Nedknapparna för att justera 
klockslaget. Använd Light 
(Ljus)-knappen för att hoppa 
till nästa parameter, economy 
duration (ekonomi varaktighet 
eller Ed).

När ekonomiläget är PÅ, 
kommer displayen växla mellan 
"Eco"-meddelande, tiden, och 
vattentemperaturen.

ställa in eKono-
mi varaKtighet

Displayen visar EDxx, "xx" 
representerar varaktigheten 
i timmar av ekonomiläget. 
Använd Upp- eller Nedknappar-
na för att justera klockslaget. 
Använd Light (Ljus)-knappen 
för att hoppa till nästa parame-
ter, temperaturenhet.

24 = kontinuerlig ekonomi

ställa in freK-
vensen för 
filter- eller 
reningscyKler

Displayen visar FFxx, "xx" 
representerar antalet cykler 
per dag. Använd Upp- eller 
Nedknapparna för att justera 
frekvensen. Använd  Light 
(Ljus)-knappen för att hoppa 
till nästa parameter, ekonomi-
läge (EP).

“Filter cycle” (Filtercykel)-in-
dikatorn tänds när filtret är på 
och blinkar när den stängs av. 

ställa in längd 
på filtercyKel

(Ej tillgängligt för renings-
system)

Displayen visar Fdxx, "xx" 
representerar längden i timmar 
för filtercykeln. Använd Upp 
eller Nedknapparna för att 
justera längden. Använd  Light 
(Ljus)-knappen för att hoppa 
till nästa parameter, filter- eller 
rensningsfrekvens (FF).

0 = ingen filtrering

24 = kontinuerlig filtrering

Det rekommenderas inte att 
ställa in på "0".

program-
meny

Programmenyn är tillgängligt 
genom att hålla ner Ljusk-
nappen i 5 sekunder. I program-
menyn kan följande parametrar 
ställas in:  klocka, filter- eller 
reningscykler, ekonomiläge och 
temperatur. I programmenyn, 
använd Upp eller Ner för att 
justera parametrar och använd 
Ljusknappen för att hoppa till 
nästa parameter. 

Förändringarna sparas 
endast efter bekräftelse av 
den sista ändrade parametern. 
Om aktivitet saknas under 10 
sekunder, så lämnar systemet 
programmenyn utan att spara 
några ändringar.

ställ in KlocKan

Du når programmenyn 
genom att hålla ner Light 
(Ljus)-knappen i 5 sekunder. 
Displayen visar den befintliga 
tidsinställningen med blinkan-
de timmar.

Beroende på fabriksinställ-
ningar kan klockan ställas in 
på 24- timmars- eller 12-tim-
marsformat.

Ställa in timme: Använd Upp- 
eller Nedknapparna för att 
ställa in timmen. Tryck på Light 
(Ljus)-knappen för att hoppa 
till nästa parameter, minuter.

Ställa in minuter: Använd Upp 
eller Nedknappar för att jus-
tera minuterna. Tryck på Light 
(Ljus)-knappen för att hoppa 
till nästa parameter, filter- eller 
rensningsstarttid (FS).

ställa in filter- 
eller reningscy-
Kelns starttid 

Displayen visar FSxx, "xx" 
representerar starttimmen 
för cykeln. Använd Upp- eller 
Nedknapparna för att ställa 
in timmarna. Använd Light 
(Ljus)-knappen för att hoppa 
till nästa parameter, filtervar-
aktighet (Fd).

programmering 
av filter- / rens-
ningscyKler

Beroende på systemkonfigu-
rationen kommer spabadet 
antingen genomföra en filter- 
eller en rensningscykel. Menyn 
för filtercykel består av följande 
parametrar: starttid (FS), var-
aktighet (Fd) och frekvens (FF). 
Menyn för reningscykel består 
av följande parametrar: starttid 
(FS) och frekvens (FF).

En filtercykel består i att 
starta alla pumpar och luft-
blåsare i hög hastighet under 
en minut (spolningssteg), 
därefter kommer pumpen 
kopplat med filtret köras i 
låg hastighet för den återstå-
ende tiden av filtercykeln 
(rengörningssteg). 

En rensningscykel används 
när spabadet är utrustat 
med en 24-timmars cirkula-
tionspump som ger ett konti-
nuerligt rent spa. Den består 
av att starta alla pumpar och 
blåsare i hög hastighet under 
en minut.
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KONTROLLPANEL - EASY 4

STÄLLAIN TEMPE-
RATURENHET 

SMART VINTER-
LÄGE NEDKYLNING REGLERING AV 

VATTENTEMPERA-
Vattentemperaturenkanvisas	
antingen i Fahrenheit (°F) eller
Celsius(°C).Displayenvisar
F	eller C.
AnvändUpp-ellerNedknappar-
na för att ändra inställning.
Använd	Light (Ljus)-knappen
förattsparaallaparametrar.

VårtSmartWinterMode(Smart	
Vinterläge) skyddar systemet
från kylan genom att	slå på
pumparna flera gånger om
dagen	för att förhindra	att
vatten fryser	i rören.
"SVL"-indikatorn tänds	när	
frystemperaturer	detekteras
och	blinkar när spolningen	
är aktiv.

Efter uppvärmning av
spavattnet till	normvärdet,
stängs	värmeaggregatet av,
men dess tillhörande pump
(Pump 1	med	låg	hastighet	
eller CP) förblir aktiv	under
en förbestämd tidsperiod
för att	säkerställa kylning	
av	värmeaggregatet, vilket
förlänger	dess	livslängd.

TUR 
Var 15:e till 90:e minut
kommerpumpen igång för att
säkerställakorrektavattent-
emperaturavläsningar	samt	
undvika värmeaggregatets
aktivering i torra förhållanden.	
Efterkontrollavattpumpenär

aktiv	och eventuell vattentem-
peraturavläsning, slår systemet
automatiskt på	värmeaggrega-
tet för	att uppnå	och bibehålla	
vattentemperaturen till önskat
värde.

Indikatorn	blinkar	när
vattentemperaturen
läses	av.

FELSÖKNING

Om ett fel uppstår, växlar displayen mellan ett av följande felmeddelanden, klockan och	vattentemperaturen.

IN.XE FELKODER BESKRIVNING 

Hr

Ett internt fel i maskinvaran	har	upptäckts	i in.xe.

Kontakta	återförsäljare	eller tjänsteleverantör.

HL

Systemet	har	stängt	av värmeaggregatet	eftersom dess	temperatur	har	nått	48°C

(149°F).

Gå inte ner i vattnet! Ta bort spalocket och	låt vattnet svalna, slå	sedan av	och på	strömmen
för	att	återställa systemet.

AOH

Temperaturen innanför spaets panel är för hög, och leder till temperaturen i

in.xe-enheten att stiga över normala gränser. Öppna panelen och vänta tills felet	

försvinner.

FLO

Systemet	känner	inte av något	vattenflöde medan	huvudpumpen	är	igång.

Kontrollera	och öppna vattenventiler. Kontrollera vattennivån.
Rengör filtret. Om problemet kvarstår, kontakta	din	återförsäljare eller serviceleverantör.

prr

Ett problem har	upptäcks med temperaturmätaren.

Ring din	återförsäljare eller tjänsteleverantör.

OH

Vattentemperaturen i spabadet har nått 42°C (108°F).

Gå inte ner i vattnet! Ta bort	spaslocket och	låt vattnet svalna..
Ring din	återförsäljare eller serviceleverantör om problemet kvarstår
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3.1.1 pUMpAR

Ditt spabad är utrustat med en cirkulationspump vars enda uppgift är att cirkulera 
vattnet för rening och uppvärmning. Pumpen är endast på 180 W för att minimera 
elkostnaderna. Utöver den så är ditt spabad utrustad med, beroende på modell, en 
eller två massagepumpar vars uppgift är att ge dig en skön massage.
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3.1.2 LUFTREGULATOR

För att hjälpa dig anpassa styrkan i massagen kan ditt spabad, beroende på modell, 
vara utrustad med luftregulatorer. Med dessa styr du luftinblandningen i vattnet för 
massagejetsen och påverkar hur stark vattenstrålen blir. Detta kan, beroende på mo-
dell, ställas in individuellt per sittplats för maximal komfort.

3.2 BELYSNING
Ditt spabad är utrustat med LED belysning vilken ger en behaglig stämning när du 
badar. LED belysningen kan både hanteras från kontrollpanelen och via appen. Om du 
använder appen så finns ett flertal olika ljusprogram att välja mellan.

3.3 värmAre
Ditt spabad är utrustad med en 3 kW värmare som säkerställer att vattnet håller den 
önskade temperaturen. För att undvika onödig elförbrukning samt yttre föroreningar i 
vattnet skall alltid termolocket ligga på när spabadet inte används.

3.4 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
En viktig funktion för att du skall kunna njuta av ditt spabad är reningen av badvatt-
net. Ditt spabad är utrustat med partikelfilter och ozongenerator samt har en separat 
cirkulationspump. Detta bidrar till både renare och klarare badvatten och en lägre 
driftkostnad, då detta minskar kravet på ex klor eller andra kemiska produkter. 

SPAVATTEN SUGS iN i 
FiLTrET

FiLTrErAT
VATTEN

VArMT VATTEN

VArMT VATTEN

VArMT 
VATTEN

rENT 
VATTEN

OZONGENErATOr

OZONiNJEkTOr

LAiNG 
MOTOr

OZONMiXEr

 
Utöver detta så krävs det kemikalier för att badvattnet ska hålla sig rent och fräscht. 
Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive produkt hur just din 
produkt ska användas. Kemikalier ska tillsättas även när vattnet är ny påfyllt eller ifyllt 
för första gången. 
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VATTENKVALITET 

För att du ska kunna njuta av ditt spabad krävs det att vattenkvaliteten kontrolleras 
regelbundet. För att desinficeringen ska fungera optimalt krävs ett pH-värde mellan 
7,2 och 7,4. Ett för lågt pH- värde kan orsaka ögon- och hudirritation samt skador 
på utrustningen i spabadet. Vid ett för högt pH- värde riskerar du dålig desinfektion, 
grumligt vatten, kalk- och algbildning. 

3.4.1 FILTER

Rengöring av mekaniska föroreningar med hjälp av kontinuerlig vattencirkulation och 
kemisk behandling är ett krav för en korrekt rengöring av spabadet. Varje spa har en 
motor designad för just detta ändamål. Cirkulationsmotorn cirkulerar vatten genom 
filtret. Filtret skyddar mot föroreningar i vattnet. Det rekommenderas att filtret rengörs 
en gång i veckan.

BORTTAGNING OCH RENGÖRING AV FILTERpATRON 

VARNING! Att använda spabadet utan filterpatron är FÖRBJUDET! 

1. Ta av locket på filtret.

2. Ta ut filterpatronen.

3. Rengör filtret ordentligt med vattenslang. (Används ej högtryckstvätt då det kan 
skada filtret)

4. Blötlägg därefter filtret en hink med ljummet vatten med filterrengöring. (Följ 
tillverkarens rekommendationer)

Filterpatronen måste bytas ut en gång var 12:e månad. 
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3.4.2 OZONGENERATOR

Ditt spabad är utrustad med en ozongenerator. 

Ozongeneratorn producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet 
bryter ner (oxiderar) tillväxten av föroreningar och bakterier. När ozonet har reage-
rat så återgår det till syre, vilket innebär att det inte efterlämnar några biprodukter i 
vattnet. Vår ozongenerator är anpassad efter badets storlek och vattenmängd, och är 
ofarligt att bada i. Ozon påverkar inte pH halten i badet.

3.4.3 KEMIKALIER

Det finns många olika fabrikat på marknaden och din återförsäljare kan hjälpa dig 
med att finna lämpliga till ditt spabad. Många leverantörer erbjuder startset innehål-
landes det man behöver. Utöver detta bör man även ha testutrustning för vattenkon-
troll och extra filter. Det du bör ha hemma och lära dig hantera är följande:

Chockklor granulat  Flockningsmedel 

PH + granulat   Rör cleaner

PH – granulat   Filter cleaner

Antialgmedel   Testutrustning för vattenkontroll

ph-reglerAnde BehAndling 

pH är ett mått på den relativa surheten i vattnet och mäts på en skala från 1 till 14. 
Värden över 7 är basiska och värden under 7 är sura. Det är mycket viktigt att rätt 
pH-värde upprätthålls, det vill säga att det hålls inom det rekommenderade intervallet 
vilket är mellan 7,2 till 7,4.

OBS! Det kan uppstå allvarliga problem när pH-värdet inte är i balans! 

Om pH-värdet överstiger 7,8 kan mineraler i vattnet bilda sträva avlagringar på insi-
dan av akrylkaret och täppa igen slangar, filterpatron och munstycken. Rengörings-
produkter som klor och brom blir mindre effektiva och vattnet kan se grumligt ut. 
Lösning: Tillsätt pH-minus och följ alltid instruktionerna på förpackningen. 

Om pH-värdet är under 7,2 är surhetsgraden i vattnet för hög. Ett tecken på detta är 
bland annat att metalldelar i karet (värmeelement, munstycken och lager) börjar ros-
ta. Rengöringsprodukter i vattnet förbrukas mycket snabbare än normalt och vattnet 
känns ofta obehagligt. 
Lösning: Tillsätt pH-plus och följ alltid instruktionerna på förpackningen. 

OBS! Skador på spabadet, som beror på felaktiga pH-värden, omfattas inte av garantin. 
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KLORBEHANDLING 

Den här vattenbehandlingsmetoden används i alla spabad, såväl med som utan ozon 
eller liknande reningssystem. 

Så här kontrollerar du vattnet i ditt spabad vid användning av klor: 
Ta prover på vattnets pH och klorvärde med en provtagningssats minst 2 gånger i veckan. 
pH-värdet ska ligga mellan 7,2 och 7,4. pH-värdet regleras med produkterna pH+ och pH-. 

VIKTIGT! pH-värdet måste ligga inom ovan nämnda värden innan du tillsätter klor. 

Klorvärdet ska vara ca 1,0 och klor ska tillsättas regelbundet i vattnet. Följ leverantö-
rens anvisningar för dosering.

3.4.4 UNDERHÅLL AV SpABADETS YTOR

RENGÖRING AV YTAN pÅ SpABADET 

Spabadets skal är tillverkade av Lucite ® akryl vilken har antibakteriella egenskaper 
för att förhindra bakterier, lukt och nedbrytning av produkten. Akrylen är ett mycket 
slitstarkt material och lätt att hålla rent. 
Rengör ytan med ett milt rengöringsmedel utan slipeffekt. Var försiktig med de star-
kare rengöringsmedel som finns på marknaden. Dessa behövs inte för att hålla karet 
rent och många är så kraftfulla att de kan förstöra ytan. 

Det är mycket viktigt att tvål, rengöringsmedel eller liknande inte finns kvar på ytan 
när vatten fylls i, det kan orsaka skumbildning när spabadet startas upp. 

Om olyckan är framme och du får en repa eller mindre jack kan detta enkelt slipas 
bort. Använd slippapper med fin kornstorlek tillsammans med vatten för att slipa bort 
skadan. Polera sedan med ex vax för att få tillbaka glansen på ytan. 

Stryk på akrylvax/ polish efter rengöring och torkning av karet så bevarar du karets 
utseende. 

RENGÖRING AV pANELEN

Panelen är framtaget i ett material som inte kräver något underhåll samt är UV 
resistent. Rengör panelen med trasa tillsammans med mild tvållösning och vatten.

Använd inte högtryckstvätt vid rengöring då vatten kan tränga igenom panelen och 
orsaka kortslutning i spabadets elektriska utrustning. 

RENGÖRING AV TERMOLOCKET

Använd i första hand bara vatten och en mjuk trasa för att rengöra termolocket. Vid 
behov kan mild tvål användas för rengöring 



24

Allmän informAtion 

Låt inte spabadets kar utsättas för solljus längre tid när det är tomt på vatten eller 
termolocket inte ligger på. Långvarig påverkan från direkt solljus kan skada materi-
alet. Lägg på termolocket och lås när spabadet inte används oavsett om det är tomt 
eller fyllt. Du kan med fördel även använda ett överdrag om spabadet inte kommer 
att användas under en längre tid.

3.4.5 vAttenByte

Vattnet måste vara rent för att vara hälsosamt. 3-4 gånger per år ska spabadet töm-
mas på vatten, rengöras och fyllas med nytt vatten. 
1. Ta ut filtret ur filterbehållaren.
2. Tillsätt rör cleaner i vattnet, följ därefter anvisningarna från leverantören. 
3. Bryt strömmen fram till spabadet. Låt strömmen vara avstängd tills karet är upp-

fyllt med nytt vatten. 
4. Vi rekommenderar att spabadet töms med en dränkbar pump då detta går snab-

bast och du kan leda bort vattnet. önskar du istället använda spabadets dräne-
ringsventil så följ instruktionerna för detta.

5. Medan spabadet töms på vatten skölj med trädgårdsslang i massagejetsens dysor 
så inget gammalt vatten blir ståendes där eller i pumparna. 

6. Skölj av spabadets ytor och torka rent. 
7. Fyll på med rent och friskt vattnet genom filterbehållaren då det minimerar 

risken för luftfickor. 
8. Fyll upp med vatten till spabadets markering. Var noga med att inte överfylla 

spabadet. 
9. När vattennivån nått rätt nivå, sätt tillbaks filtret och slå på strömbrytaren i elcen-

tralen.
10. Cirkulationspumpen kommer att starta direkt efter att strömmen slås på. Se till 

att vattnet cirkulerar. Om vattnet inte cirkulerar stäng av ditt spabad och lufta 
rörsystemet.

11. När vattnet cirkulerar kan du ställa in önskad vattentemperatur samt ställa in tid 
och övriga inställningar. Se information för avsnitt om kontrollpanelen för mer 
information om hur du gör detta.

12. Tillsätt rätt mängd kemikalier enligt tillverkares anvisning.
13. Sätt på locket för att korta ner uppvärmningstiden. Räkna med att temperaturen 

stiger med ca 2-3 grader/timme. Uppvärmningstiden varierar beroende på badets 
storlek och på vilken temperatur vattnet hade som du tappade upp spabadet med.

14. Räkna med att temperaturen stiger med ca 2-3 grader per timme beroende på 
yttertemperatur. Vid minusgrader bör du fylla spabadet med ca 15-20 gradigt 
vatten för att undvika att det fryser i systemet.
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3.4.6 periodiskt underhåll 
Tidsintervallerna är bara vägledande och är beroende på hur mycket spabadet an-
vänds.

INTERVALL åtgärd

varje vecka Kontrollera och justera vattnets pH-värde

varje vecka Kontrollera och justera vattnets klor-värde

varje månad Byt och rengör patronfiltret

varje månad Test av jordfelsbrytare

var 3.e månad Töm, rengör och återfyll spabadet

var 6.e månad Tvätta och behandla termolocket

var 6.e månad Tvätta och behandla ytterpanelen

varje år Byt ut patronfilter mot nya
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3.5 felsökningsguide
pROBLEM ORSAK LÖSNING 

ingen el till spa 1. Elkabel utdragen 1. Kontrollera elkabel
2. Brytare av 2. Kontrollera att elen är på
3. Jordfelsbrytare löst ut 3. Återställ brytare
4. Felaktig elförsörjning 4. Prova att koppla in en annan produkt till samma uttag
5. Fel på kontrollpanel 5. Ta kontakt med återförsäljare 

pumpar igång 
men
inget vattenflöde

1. Vattennivån för låg 1. Fyll på vatten till rätt nivå
2. Luftficka i rörsystem 2. Ta bort alla filter och spola alla filtterrör med träd-

gårdsslangen. 
 Om det inte hjälper, stäng av strömmen och lossa lite 

på kopplingen för att släppa ut luftbubblorna från 
rörsystemet.  
När luften har släppts ut och vatten börjar flöda, dra åt 
kopplingen.

3. Ventiler stängda 3. Kontrollera att alla ventiler är öppna 

jordfelsbrytare 
löser ut

1. överström 1. Värmarens belastningsutjämning är inte konfigure-
rad, kontakta återförsäljare

2. Spabad inte kopplat till 
separat uttag

2. Spabadet måste vara kopplat till ett eget uttag. 

3. Vatten på elektriska kom-
ponenter

3. Kontrollera vattennivå. Töm ut vatten om det är för 
hög nivå. 
Stäng av strömmen, ta bort sidopanelerna och låt all 
elektronik torka ut.

4. Jordfel 4. Stäng av strömmen, kontrollera att strömkabeln är 
hel. 
Rådfråga elektriker eller återförsäljare. 

uppvärmningen 
fungerar inte

1. Tiden är felinställd 1. Ställ in korrekt tid på kontrollpanelen
2. Felaktig vilo- eller energis-
par inställning

2. Läs igenom kontrollpanelens manual och kontrollera 
inställningar av timer, 
kontakta återförsäljare för hjälp

3. Värmare inställd på Borta 
eller Weekend

3. Kontrollera att värmarens läge på kontrollpanelen är 
inställd på normal(NORM) 

4. Luftblåsare ständigt 
aktiverad

4. Stäng av luftblåsare. Uppvärmningen är mindre effek-
tiv när luftblåsaren är aktiverad 

5. Termostat för lågt inställd 5. Kontrollera inställd temperatur, höj vid behov
6. Ovanligt stor värmeförlust 6. Sätt på termolocket och se till att det sitter korrekt 

vattnet renas inte 1. Filtret är igentäppt eller 
behöver bytas ut

1. Rengör och blötlägg filter, eller byt ut det

2. Felaktig dosering av 
kemikalier

2. Kontrollera vattenbalansen och desinfektionsnivå. Se 
instruktioner för kemikalieleverantör

3. Filtreringstiden för kort 3. öka tiden för daglig filtrering på kontrollpanelen



27

3.6 frostskydd
Ditt spabad är utrustat med funktionen ”Smart Winter Mode” vilken förhindrar att 
vattnet fryser i rörsystemet. Skulle vattentemperaturen gå ner under 7 grader så 
sätter pumparna ingång flera gånger per dag för cirkulation. SWM symbolen tänds på 
kontrollpanelen för att indikera att den trätt i funktion.

3.7 vinterförBeredelser
Om du har för avsikt att inte använda ditt spabadet på vintern så bör du säkerställa att 
det blir korrekt urtappat för att undvika frostsprängningar på spabadets olika delar. 

Garantin gäller ej vid eventuell frostsprängning. 

gör så här:

1. Töm ut allt vatten med länspump eller via befintlig 
dräneringsventil (se bild) och rengör samt torka ur karet 
noggrant. 

2. Lossa kopplingarna på båda sidor av värmaren så att even-
tuellt restvatten kan rinna ut från rörsystemet. 

3. Lossa kopplingarna vid pumparna för att säkerställa att 
inga vatten blir stående i dem eller rörsystem.

4. Blås eventuellt ur massagejetsen med tryckluftspistol tills 
det inte längre kommer ut något vatten vid kopplingarna. 

5. Lämna spabadets dräneringsventilen öppen. 

6. Torka upp allt spillvatten innan du sätter tillbaks sidopane-
lerna.

7. Stäng av strömmen, lägg på termolocket och täck över 
spabadet med en presenning. 

OBS!

glöm inte att alla kopplingarna skall dras åt igen innan igångsättande!

Dräneringsventil
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3.8 ELKONSUMTION
Elkonsumtionen på ditt spabad påverkas naturligtvis av många parametrar. Hur 
många pumpar du har i ditt spabad och hur mycket du använder dem, vilken storlek 
på spabad, vilken temperatur du har i ditt spabad. Var i Sverige du bor samt givetvis 
hur ofta du använder det. 

Spabadet har testats av TÜV i Tyskland och bland annat undersökte de elkonsumtio-
nen. De kom fram till att vid en yttertemperatur på mellan 4,1 - 7,4 grader och om 
man badar 3 gånger/ vecka á 30 minuter så förbrukar man ca 240 kW/ månad. 

 YTTERTEMpERATUR VATTENTEMpERATUR FÖRBRUKNING

4,1 - 7,4 °C 37 °C

Konsumtion
under 30 min

Förbrukning vid vila:

Förbrukning vid användning:
1,086 kW/30 min

7,26 kW/24h
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4. TEKNISKA SpECIFIKATIONER

4.1 SpABADETS UppBYGGNAD

4.1.1 STOMME

För att säkerställa livslängden på ditt spabad är stommen tillverkad av tryckimpreg-
nerat virke, vilket både ger stabilitet och säkerställer en lång livslängd för spabadets 
strukturella ram. Till skillnad mot metall leder den inte kyla.

4.1.2 BOTTENpLATTA

Förstärkt helgjuten ABS botten. 

Den isolerade bottenplattan i ABS utgör grunden på vilken vi bygger våra spa. På 
sidorna sträcker den sig upp och innanför spabadets panel och bildar en fukt- och 
insektssäker barriär för att skydda spabadets komponenter. Det reflekterande iso-
leringsskiktet sträcker sig över bottenplattan för att förhindra värmebortfall genom 
bottenplattan.
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4.1.3 SIDOpANELER

De horisontellt liggande panelerna tillsammans med de vertikala panelerna vid 
spabadets hörn ger ett elegant uttryck. Våra paneler är gjorda av ett UV-beständigt 
polymermaterial som ser precis ut som äkta trä, men är helt underhållsfritt.

4.1.4 KAR

POLI-MAX ™ Förstärkning

Vårt kar är en teknologisk triumf, vi har utvecklat ett helt eko-neutralt akryl/ ABS/ 
polymer laminat system vilken resulterar i en starkare, lättare, stabilare, miljövänlig 
och slutligen biologiskt nedbrytbar produkt.

Det isolerar sig självt för både värme och ljud, vilket minskar driftskostnaderna vä-
sentligt och gör att våra spa förmodligen är de mest tysta och säkraste på marknaden.

Några fördelar med POLI-MAX ™ förstärkning:

• Mycket effektiv ljudisolering, förmodligen det tystaste Spa som finns 
• Ta ett spabad när det passar dig utan att störa grannarna!
• Hög effektiv värmeisolering, vilket innebär en längre tid mellan uppvärmningsin-

tervall och minskade elkostnader!
• Ekologiskt sund produkt, lätt nedbrytbar, (till skillnad från glasfiber).

Yttre skikt av Lucit akryl med mikrobiell 
behandling.

ABS-polymer skikt för att ytterligare öka slag-
motståndet och styrkan.

Polyuretan med medelhög densitet för ökad 
styrka plus akustisk och värmeisolering.
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4.1.5 isolering

POLYFOAM isolering

Effektiv isolering är oerhört viktigt för spabadet för att minska driftskostnaderna till 
ett minimum.

Den tredubbla isoleringen av spabadet (Reflective Thermal Barrier) använder vär-
mevinster från spa-utrustningen, samlar in eventuell spillvärme och reflekterar den 
tillbaks till de olika vattenförande delarna och skalet, samtidigt som den utestänger 
den kallare luften utanför spabadet.

Fördelar med POLYFOAM isolering:
• Mycket långvarigt - konstant Lambda-värde.
• Säker, ickegiftig, ickeallergen.
• Ingen kondens, inga bakterier.
• Rent, luktfritt material.
• Ingen kondensbildning.
• Flexibelt och lätt material.
• Sparar resurser, mycket bra  

isoleringsegenskaper.
• Freonfri isoleringsmetod.

4.1.6 termolock

Alla termolock tillverkas med hänsyn tagen till att säkerställa en jämn kvalitet och högsta 
möjliga värmeisolering. Detta hjälper till att hålla våra kunders energikostnader till ett mini-
mum.

Termolocken är uppbyggda med funktioner som isolering mellan de två delarna s.k. 
buffertätning, inre ångtätning och ett UV-beständigt yttermaterial av marin kvalitet. 
Den övre ytan faller ut mot kanterna så regn lätt kan springa av.

 NY INNOVATION! 

MER ENERGISpARANDE 
MED  ISOLERANDE 
pOLYFOAM pÅ  ABSBOTTEN 
OCH OCH INSIDAN  AV 
SIDOpANELERNA
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4.2 DE OLIKA MODELLERNA, FAKTA

4.2.1 EMOTION

Ett stort och djupt spabad med plats för upp till sex personer. Perfekt för större 
sällskap eller den stora familjen. Emotion har en loungeplats och fem sittplatser. 
Spabadet är utrustat med 22 rostfria jets, 10 LED-lampor, värmare på 3 kW, pump på 
2 hästkrafter, cirkulationspump samt ozonrengöring. Emotion är även Wifi-klar, vilket 
innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

a

b

f

c

e

a b

e

TYpHOON 3”
Fokuserar på en mindre del av kroppen,  

halvhård massage

TWISTER 3”
Fokuserar på en större del av kroppen,  

roterande halvhård massage

TYpHOON 2”
Fokuserar på en mindre del av kroppen, 

mjuk massage

f

c

d

d

INFORMATION
Storlek i mm (LxBxH) 2130X2130X800 3-vägsventil Nej

Elanslutning 3 x 16A, 400V samt 0 
+ jord

Termostatreglerad 
värmare 3 kW

Vikt tom/Vattenmängd 350 kg/ 950 L Cirkulationspump Laing 110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. 
personer 1 780 Kg Massagepump 1X2 hk 1 has-

tighet

Baddjup 63,3-76,6 cm Filtersystem/patronfilter 1 st superfine 
filter

Akryl (Kar) 6,3 mm Akryl + ABS 
(Lucite) Ozonator Ja

Polyurethan förstärkt Ja LED-belysning vattenytan 10 X 1 LED
Polyfoam isolering  
(1 cm) Ja Nackkuddar 3 st

Totalt antal platser/varav lounge-
platser 6/1 Vattenfall med belysning Nej

Kontrollbox Gecko in.ye-3-ce Pop-up fontäner Nej
Kontrollpanel Gecko in.k300 Ljudsystem via Bluetooth Nej
Jetmunstycken  
(rostfritt stål) 22 WIFI modul Ja

Fotmassage/ Zonterapi Nej Termolock Ja
Luftinblandning Nej ABS botten Ja
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4.2.2 HARMONY

Harmony är det perfekta spabadet för hela familjen. Här hittar du perfekt balans 
mellan lyx och funktion. Harmony är utrustat med en loungeplats och fem sittplatser 
varav två har extra många jets. Det finns även två pop-up fontäner som ger spabadet 
det där lilla extra. Totalt finns det 46 rostfria jets, 15 LED-lampor, värmare på 3 kW, 
pump på 3 hästkrafter, en cirkulationspump samt ozonrengöring. Sist men inte minst 
har den även två inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wifi-klar, vilket innebär 
att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst! 

a

b

f

c

e

a b

e

TYpHOON 3”
Fokuserar på en mindre del av kroppen,  

halvhård massage

TWISTER 3”
Fokuserar på en större del av kroppen,  

roterande halvhård massage

TYpHOON 2”
Fokuserar på en mindre del av kroppen, 

mjuk massage

f

c

d

d

INFORMATION
Storlek i mm (LxBxH) 2000X2000X910 3-vägsventil 1

Elanslutning 3 x 16A, 400V samt 0 
+ jord

Termostatreglerad 
värmare 3 kW

Vikt tom/Vattenmängd 300 kg/ 1100 L Cirkulationspump Laing 110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. 
personer 1 880 Kg Massagepump 1X3 hk 1 has-

tighet

Baddjup 35,0-69,0 cm Filtersystem/patronfilter 1 st superfine 
filter

Akryl (Kar) 6,3 mm Akryl + ABS 
(Lucite) Ozonator Ja

Polyurethan förstärkt Ja LED-belysning vattenytan 15 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm) Ja Nackkuddar 3 st
Totalt antal platser/varav lounge-
platser 6/1 Vattenfall med belysning Nej

Kontrollbox Gecko in.ye-3-ce Pop-up fontäner Ja 2 st

Kontrollpanel Gecko in.k300 Ljudsystem via Bluetooth Ja/2 Polyplanar 
högtalare

Jetmunstycken  
(rostfritt stål) 46 WIFI modul Ja

Fotmassage/ Zonterapi Ja Termolock Ja
Luftinblandning 4 ABS botten Ja
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4.2.3 SpIRIT

Spabadet Spirit är utrustat med två loungeplatser och tre sittplatser. 

Totalt finns det 42 rostfria jets, 16 LED-lampor vid vattenytan, värmare på 3 kW, pump 
på 3 hästkrafter, en cirkulationspump samt ozonrengöring. Spirit levereras med fyra 
inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wifi-klar, vilket innebär att du kan kontroll-
era ditt spabad från din smartphone när och var som helst! 

a

b

c

e

a b

e

TYpHOON 3”
Fokuserar på en mindre del av kroppen,  

halvhård massage

TWISTER 3”
Fokuserar på en större del av kroppen,  

roterande halvhård massage

TYpHOON 2”
Fokuserar på en mindre del av kroppen, 

mjuk massage

c

d

d

INFORMATION
Storlek i mm (LxBxH) 2000X2000X890 3-vägsventil 1

Elanslutning 3 x 16A, 400V samt 0 
+ jord

Termostatreglerad 
värmare 3 kW

Vikt tom/Vattenmängd 300 kg/ 960 L Cirkulationspump Laing 110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. 
personer 1 660 Kg Massagepump 1X3 hk 1 has-

tighet

Baddjup 60,0-70,6 cm Filtersystem/patronfilter 1 st superfine 
filter

Akryl (Kar) 6,3 mm Akryl + ABS 
(Lucite) Ozonator Ja

Polyurethan förstärkt Ja LED-belysning vattenytan 16 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm) Ja Nackkuddar 3 st
Totalt antal platser/varav lounge-
platser 5/2 Vattenfall med belysning Nej

Kontrollbox Gecko in.ye-3-ce Pop-up fontäner Nej

Kontrollpanel Gecko in.k300 Ljudsystem via Bluetooth Ja/4 Polyplanar 
högtalare

Jetmunstycken  
(rostfritt stål) 42 WIFI modul Ja

Fotmassage/ Zonterapi Ja Termolock Ja
Luftinblandning 3 ABS botten Ja
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4.2.4 SERENITY

Serenity har en loungeplats och fem fullmatade sittplatser. Totalt finns det 82 rostfria 
jets, 12 LED-lampor och ett avkopplande vattenfall med belysning. 

Sist men inte minst har Serenity fyra inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wi-
fi-klar, vilket innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och 
var som helst!

a

b

f

c

e

a b

e

TYpHOON 3”
Fokuserar på en mindre del av kroppen,  

halvhård massage

TWISTER 3”
Fokuserar på en större del av kroppen,  

roterande halvhård massage

TYpHOON 2”
Fokuserar på en mindre del av kroppen, mjuk 

massage

f

c

d d

INFORMATION
Storlek i mm (LxBxH) 2130X2130X850 3-vägsventil 1

Elanslutning 3 x 16A, 400V samt 0 
+ jord

Termostatreglerad 
värmare 3 kW

Vikt tom/Vattenmängd 350 kg/ 1300 L Cirkulationspump Laing 110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. 
personer 2 130 Kg Massagepump 2X3 hk 1 has-

tighet

Baddjup 61,0-68,0 cm Filtersystem/patronfilter 1 st superfine 
filter

Akryl (Kar) 6,3 mm Akryl + ABS 
(Lucite) Ozonator Ja

Polyurethan förstärkt Ja LED-belysning vattenytan 12 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm) Ja Nackkuddar 5 st
Totalt antal platser/varav lounge-
platser 6/1 Vattenfall med belysning Ja

Kontrollbox Gecko in.ye-3-ce Pop-up fontäner Nej

Kontrollpanel Gecko in.k300 Ljudsystem via Bluetooth Ja/4 Polyplanar 
högtalare

Jetmunstycken  
(rostfritt stål) 82 WIFI modul Ja

Fotmassage/ Zonterapi Ja Termolock Ja
Luftinblandning 4 ABS botten Ja
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4.2.5 eternity

Spabad Eternity är ett spabad som har allt man vill ha i ett spabad. Eternity har totalt 
60 rostfria jets, 15 LED-lampor, en värmare på 3 kW, två pumpar på vardera 3 häst-
krafter, en cirkulationspump samt ozonrengöring. Sist men inte minst har Serenity två 
inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wifi-klar, vilket innebär att du kan kontroll-
era ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

a

b

c

e

TYpHOON 3”
Fokuserar på en mindre del av kroppen,  

halvhård massage

TWISTER 3”
Fokuserar på en större del av kroppen,  

roterande halvhård massage

TYpHOON 2”
Fokuserar på en mindre del av kroppen, 

mjuk massage

d

a b

d

c

e

INFORMATION
Storlek i mm (LxBxH) 2180X2180X810 3-vägsventil Nej

Elanslutning 3 x 16A, 400V samt 0 
+ jord

Termostatreglerad 
värmare 3 kW

Vikt tom/Vattenmängd 350 kg/1300 L Cirkulationspump Laing 110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. 
personer 2 050 Kg Massagepump 2X3 hk 1 has-

tighet

Baddjup 53,5-70,0 cm Filtersystem/patronfilter 1 st superfine 
filter

Akryl (Kar) 6,3 mm Akryl + ABS 
(Lucite) Ozonator Ja

Polyurethan förstärkt Ja LED-belysning vattenytan 15 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm) Ja Nackkuddar 3 st
Totalt antal platser/varav lounge-
platser 5/2 Vattenfall med belysning Nej

Kontrollbox Gecko in.ye-3-ce Pop-up fontäner Nej

Kontrollpanel Gecko in.k300 Ljudsystem via Bluetooth Ja/2 Polyplanar 
högtalare

Jetmunstycken  
(rostfritt stål) 60 WIFI modul Ja

Fotmassage/ Zonterapi Ja Termolock Ja
Luftinblandning 4 ABS botten Ja
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4.3  GÖR DITT SpABADSLIV BÅDE ENKLARE OCH MER  
EKONOMISKT

Nedan följer att antal artiklar som vi vill trycka lite extra på. De kommer både förenkla 
och göra ditt spabadsliv mer ekonomiskt.

4.3.1 EASY LIFTER
Med en easy lifter slipper du tunga lyft av spabadets termo-
lock. Lyften monteras lätt på spabadets sidor och behöver 
endast 40 cm utrymme bakom spabadet då locket är i upp-
fällt läge. Dessutom minskar du på slitaget på termolocket 
och det kommer hålla längre.

4.3.2 MYSTEp
En trappa med en bredd på 70 cm och belastningskapacitet på mer än 100 kg.  
MyStep förenklar att kliva i och ur ditt spabad.

Storlek: 707 x 621 x 425 mm 
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4.3.3 SpA BAG
Spa Bag ger ditt spabad extra skydd mot både väder och UV strålar, så att ditt spabad 
skyddas på bästa sätt mellan baden. Det kommer också att minska värmeförlusten 
och elkostnaden under de kallare vintermånaderna 

4.3.4  SUpERFINE pAppERSFILTER
Regelbunden rengöring av ditt spabads filter kommer att förlänga livslängden på fil-
tret, men de bör bytas ut periodiskt för att säkerställa optimal prestanda och perfekt 
vattenkvalité. Läs mer i manualen om hur du rengör filtren samt normal livslängd på 
dem.
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4.3.5 påfyllningsfilter

4.3.5.1  pure fill påfyllningsfilter  
AKTIVT KOL

Har du egen brunn rekommenderar vi att du använder vårt 
påfyllningsfilter som innehåller aktivt kol och som du ansluter 
till trädgårdsslangen då du fyller upp ditt spabad. Filtret tar 
bort organiska föroreningar och reducerar kalk och järnhalt. 
Filtret klarar ca 8000 liter. Efter användning försluter du det och 
förvarar du det ståendes och torrt.

4.3.5.2  pure streAm AntikAlk  
pÅFYLLNINGSFILTER

Pure Stream rekommenderar vi att du använder om du har hårt 
vatten med hög kalkhalt. Filtret omvandlar kalcium och magne-
sium i vattnet till naturligt natrium. 

Filtret klarar ca 6500 liter. När du använt filtret ställer du det 
upp så att allt vatten dräneras ut. 

Sätt sedan tillbaka den nedre plasthuven och fyll på filtret med 
saltvatten för att återaktivera filtret. Dosera ca 1 matsked vanligt 
bordssalt till 2 dl vatten. Sätt tillbaka övre plasthuven och förva-
ra fyllt med saltvatten till nästa användning. Obs! Töm alltid ut 
saltvattnet innan du använder filtret på nytt.
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1. Kontrollera i din manual hur mycket vatten som behövs för att fylla upp ditt spa-
bad. Att veta rätt mängd vatten är viktigt för korrekt fyllning.

4.3.6 Användning Av påfyllningsfilter

2. Nästa steg är att ta bort locken från kolfiltrets ändar så att rätt komponenter kan 
anslutas till det!

3. Efter dessa är borttagna ansluter du den gängade mittdelen och slutligen kopplar 
den till din vattenslang.

4. Börja med att låta vattnet rinna ner i en hink till dess att vattnet är klart. I detta 
steg avlägsnas det kolstoft som fortfarande finns i kolfiltret. Rengöringen varar i 
cirka 30 sekunder, vilket motsvarar ca 10 liter vatten. 

0’-30’ >30’
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5. Fyll därefter upp spabadet med 1/3 
av den totala volymen, vilket vid 
1000 L vatten är ~ 300 L vatten. Den 
korrekta fyllningen är nödvändig för 
att uppnå rätt vattenhårdhet!

6. När spabadet är fylld till 1/3 del och 
du har hårt vatten och vill korrigera 
detta så avlägsnar du locken från 
Pure Stream filtret och ansluter 
detta till Pure Fill filtret och fortsätter 
därefter att fyll upp ditt spabad. Om 
du inte har behov av avkalkningsfil-
tret fortsätter du bara att fylla ditt 
spabad.

7. När fyllningen är klar och du använt 
Pure Stream filter, är det nödvändigt 
att kontrollera vattenhårdheten. Vat-
tenhårdhet kan kontrolleras med olika 
testare. Följ därefter instruktionerna 
för det värde du avläser. Är exempel-
vis vattnet hårdhet mycket lågt tappar 
du ur och fyller på utan att koppla på 
Pure Stream filtret.
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4.4 säkerhet

• LÄS OCH FöLJ ALLA INSTRUKTIONER. 
• VARNING: För att undvika risk för skador, tillåt aldrig barn använda denna pro-

dukt utan uppsikt av någon vuxen. 
• Spabadet bör installeras av en kvalificerad servicetekniker. Alla elektriska instal-

lationer måste utföras av en behörig elektriker och måste vara i enlighet med 
lagstadgad praxis. 

• Anordningen ska kopplas till en lämplig och väderskyddad strömkälla. 
• Elinstallationen ska ske som en fast installation. 
• Elinstallationen skall föregås av en allpolig arbetsbrytare med kontaktseparation, 

som ger fullständig urkoppling vid överspänning. 
• Anordningen skall kopplas till en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström 

som inte överskrider 30mA. 
• Om matarledningen skadas måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren 

eller fackman för att undvika olyckor. 
• Spabadet ska inte användas av små barn såvida inte någon vuxen ansvarar för 

deras säkerhet. 
• Personer med hjärtsjukdomar, lågt eller högt blodtryck, cirkulationsproblem, 

diabetes eller övervikt bör rådgöra med sin läkare innan de använder spabad.
• Personer som tar mediciner bör rådfråga en läkare innan de använder spabadet 

eftersom vissa läkemedel kan orsaka dåsighet medan andra kan påverka hjärt-
frekvens, blodtryck och blodcirkulation.

• Har du smittsamma överförbara sjukdomar bör du undvika att bada. För att und-
vika hypertermi (värmeslag) rekommenderas inte badtemperaturer över 40 °C. 

• Service av kontrollbox, värmare, pumpar och andra elektriska komponenter ska 
utföras av behörig servicetekniker. 

• Använd inga elektriska apparater inom 1,5 meters avstånd från spabadet. 
• Det är förbjudet att ta bort panelerna medan du använder spabadet.
• Om spabadet byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att 

spabadet är åtkomligt för service. 
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4.4 FAQ

hur får jAg spABAdet på plAts?

Då spabadet väger över 300 kg rekommenderar vi att ni bokar en kranbil som kan 
lyfta ert bad på plats.

hur mycket el drAr spABAdet?

Detta beror på vilken modell man har, var man bor geografiskt, vilken yttertemperatur 
det är och naturligtvis hur mycket man utnyttjar det. Se vidare under 3.8. 

hur oftA skA vAttnet BytAs?

Vattnet i spabadet ska bytas ca 4 gånger per år beroende på hur mycket badet an-
vänds och vattenkvalitet. Innan vattnet töms ska elen till badet stängas av. För snabb 
och enkel tömning rekommenderas en dränkbar pump. Medan vattnet pumpas ur 
skölj med vattenslang i jets och utsug. Se vidare under 3.4.5

krävs det kemikAlier för Att hållA BAdvAttnet rent?

Även om badet är utrustat med filter, cirkulationspump och ozongenerator så krävs 
det kemikalier exempelvis klor, brom eller aktivt syre för att badvattnet ska hålla 
sig rent och fräscht. Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive 
produkt hur just din produkt ska användas. Kemikalier ska tillsättas även när vattnet 
är ny påfyllt eller ifyllt för första gången. Se vidare under 3.4.3

RENING MED OZONGENERATOR

ozon renar vattnet genom att omvandla syre som effektivt håller ner tillväxten av 
bakterier och mögelsvamp vilket kan finnas i vattnet. När ozonet sedan lämnar 
badvattnet omvandlas det till vanligt syre igen, vilket innebär att det inte efterlämnar 
några biprodukter i vattnet. 
Ozongeneratorn i ditt spabad är anpassad efter badets storlek och vattenmängd, och 
är ofarligt att bada i, påverkar inte pH halten i badet så som traditionella kemikalier 
och gör att användningen av klor eller andra kemikalier kan minskas.

hur oftA skA filter BytAs?

Filterkorgarna ska rensas regelbundet, där fastnar större partiklar exempelvis löv, 
insekter och hår. Filter tas ur och sköljs rena med vatten en gång i veckan. Använd inte 
spabadet utan filter. Var 12.e månad ska dessa bytas ut mot nya. Se vidare under 3.4.1

hur underhåller jAg mitt spABAd?

Använd milt låglöddrande rengöringsmedel för att hålla rent ytan. Använd inte medel som 
innehåller slipmedel. Nackkuddarna tas loss och tvättas med vatten. Om spabadet inte 
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ska användas under en längre tid plocka då ur kuddarna för att förlänga livslängden på 
dessa. Ytterpanelen tvättas av med vatten och fuktig trasa. Använd inte högtryckstvätt på 
panelen då vatten kan tränga igenom och skada elektroniken. Se vidare under 3.4.4

kAn jAg tömmA ur vAttnet och stängA Av BAdet?

Vi rekommenderar att spabadet alltid är fyllt med vatten och inkopplat. Det är svårt att 
tömma badet på allt vatten och vid kallare temperaturer riskerar bl.a. pumpar och jets 
frysa sönder om det ligger vatten kvar i systemet. Vid varmare temperaturer finns risk 
för alg- och mögelbildning då det inte blir någon cirkulation eller kemikalier i vattnet.

hur mycket vAtten skA det vArA i spABAdet?

Badet fylls upp med vatten till angiven markering på karet.

hur vArmt skA BAdvAttnet vArA?

Vi rekommenderar en badtemperatur på 36-38 grader. Bada aldrig om vattnet är över 
40 grader.

jAg skA inte vArA hemmA under någrA veckor, kAn jAg stängA 
Av BAdet?

Spabadet bör alltid vara vattenfyllt och igång. Cirkulationspumpen gör att vattnet 
cirkulerar, håller inställd temperatur och håller spabadet rent.

vAd gör jAg om det Blir strömAvBrott mitt i kAllA vintern?

Låt locket ligga kvar på spabadet för att förhindra värmeförlust. När strömmen åter-
kommer kontrollera att cirkulationspumpen startar. Om badvattnet gått ner i tempe-
ratur kommer värmaren starta upp och värma vattnet till inställd temperatur.

vAd händer om vi glömmer stängA Av pumpArnA när vi BA-
dAt?

Pumparna slås av automatiskt efter 15 minuter. Om så önskas kan man omedelbart 
slå på dem igen.

vAd händer om värmAren inte fungerAr på vintern?

För säkerställande av att vattnet i spabadet inte fryser om värmaren inte fungerar 
som den ska finns det en frostvakt. Denna startar alla pumpar så att vattnet inte blir 
stillastående om vattentemperaturen sjunker under 7 grader. Pumparna går tills vat-
tentemperaturen stigit över 7 grader.
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HUR SKALL UNDERLAGET FÖR MITT SpABAD VARA

Badet ska placeras på en plan, packad yta som klarar badets belastning, vanligen ett 
trädäck eller en yta av marksten. Ska det stå på gräsmattan måste man gräva undan 
1-2 decimeter och fylla upp med krossad singel som planas ut och packas hårt. På 
singelbädden läggs sedan en markisolering i polystyren, vilket är ett enkelt och billigt 
sätt att få extra isolering mot marken och bra skydd för badet. Baden kan även byggas 
in i ett trädäck. Genom att bygga in badet till halva höjden så får man ett enklare in-
steg och behöver ingen trappa till badet. Tänk bara på att maskinrumsluckan ska vara 
åtkomlig. Se vidare under 1.1-1.3.

skA jAg duschA innAn jAg Använder spABAdet? 

Ja, att duscha innan man går ner i sitt spabad gör att man förlänger tiden fram tills 
nästa vattenbyte avsevärt. Se till satt alla rester av tvål och schampo är borta innan du 
går in spabadet. Rester kan medföra att du får kraftig skumbildning i ditt spa. 

kAn systemet ställAs in så Att mAn stArtAr värmAren vid en 
viss tid?

Nej, eftersom man ställer önskad vattentemperatur så styrs systemet efter detta. 
Dessutom är det inte ekonomiskt att låta spabadet kylas ner för att startas upp med 
jämna mellanrum då man ska bada. 
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5. gArAntivillkor och gArAntisedel

5.1 gArAntivillkor
Vi lämnar upp till 5 års garanti beroende på komponenter, såvida inget annat anges i 
våra villkor, se nedan. Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts. 

GARANTIN OMFATTAR INTE 
• Arbetskostnader. 
• Förslitningsdetaljer som t.ex. filter, ozongenerator, nackkuddar, tätningar och 

kullager i pumparna. 
• Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund 

av åska och andra yttre orsaker. 
• Skador orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden 

eller salthalter. 
• Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring. 
• Skador orsakade av felaktigt eller vårdslöst handhavande. 

Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är 
levererad av oss och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej. Inte heller om 
detaljen byggts in på sådant sätt att reparation eller byte blir orimligt dyrt i förhållan-
de till detaljens saluvärde.  
För eventuella följdskador ansvaras ej såvida de inte orsakats av grov vårdslöshet från 
leverantörens sida. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens 
vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse.  
Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montering/ demontering, 
resor etc. ingår ej.

konsumentköplAgen gäller Alltid 

Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en 
vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan 
hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du 
får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. 
Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där 
från början. 

Nedan följer de olika komponenternas garantitider.  
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gArAntier: 

5 års garanti på ram/ stomme 
3 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage. 
2 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage. 
2 års garanti på massagejets. 
2 års garanti på styrsystemet. 
2 års garanti på värmare. 
2 års garanti på pumpmotor 
2 års garanti på termolock 
2 års garanti på LED-belysning

garantin gäller inte för spabad som används kommersiellt. garantin gäller från 
leveransdagen för ursprungsägaren mot registrerad garantisedel. vid åberopande 
av garanti ska kvitto bifogas. 

5.2 kontAktinformAtion 
Vid eventuella tekniska problem vänligen kontakta supporten på nedan e-mail adress. 
Bifoga spabadets serienummer samt kvittokopian. För snabbare hantering får du gär-
na bifoga bilder på problemet samt ge en utförlig beskrivning av problemet. 

Den tekniska supporten kommer att kontakta dig så snart du har skickat in ovanståen-
de information. 

hotline@se.mylinespa.com - Kontaktinformation 
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5.3 gArAntisedel
GARANTI 

CAMARGUE WELLNESS SpABAD

För att garantin ska gälla måste du fylla i denna garantisedel samt maila uppgifterna 
till: hotline@se.mylinespa.com

Spara sedan detta tillsammans med kvitto/ faktura På din betalning.

Tillsammans är de din värdehandling vid garantiärenden.
Modell/namn: _______________________________________________
Serienr: _____________________________________________________
Inköpsdatum: ________________________________________________
Inköpsställe: _________________________________________________
Installationsdatum: ___________________________________________
Installatör: __________________________________________________
Namn:______________________________________________________
Adress: _____________________________________________________
Postnr: _____________________________________________________
Ort: ________________________________________________________
Tele: _______________________________________________________
Mobil: ______________________________________________________
Mailadress: __________________________________________________

det är mycket viktigt att du mailar dessa uppgifter till oss  
för att aktivera din garanti!
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