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1.Säkerhetsföreskrifter.
Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av denna handbok. Men vi förbehåller
oss rätten att förändra och förbättra vår spa produkter utan förvarning. Detta kan leda till mindre
skillnader mellan denna manual och ditt Spa.
VIKTIGT-läs, följ och spara dessa instruktioner Läs hela handboken och säkerhets instruktionerna
före Du startar upp ditt Spa. Följ dessa grundläggande säkerhetsåtgärder när Du installera ditt
Spa.
A) Varning: Tillåt inte barn att använda detta spa utan nära övervakning av en vuxen.
B) Risk: risk för oavsiktlig DRUNKNING: var ytterst försiktiga när barn är i Ditt Spa. För att
undvika olyckor eller risk för drunkning, se till att barn inte använder detta spa såvida det inte är
under direkt och noggrann övervakning av en vuxen.
C) risk: risk för skada: Sugfunktionen som ingår i detta spa är avsedda att matcha vattenflödet i
Pumparna. Att garantera säkerheten och kompatibla Flödesnivåer, installera samma modell av
insugs funktionen i händelse att en ersättning krävs.
D) risk: risk för skada: När spat används, insugning genom insugsventilerna och skimmers är
starka. Avlägsna INTE insugsgaller. En skadad insugningsfunktion kan vara farligt för barn och
vuxna med långt hår. Som en försiktighetsåtgärd, begränsa långt hår från att flyta fritt i Spat.
Om någon del av kroppen eller hår är dras in eller fastnar i ventilerna, stoppa spat omedelbart.
E) risk: Risk för elektriska stötar. Installera spat minst 1.5 meter från närmaste ström källa. Följ
de lokala föreskrifter som gäller för fast installation.
F) risk: Risk för elektriska stötar. Använd Aldrig elektriska apparater inuti spat. Inte tillåta någon
elektrisk apparat, såsom hår torkapparat, ljus, radio, telefon eller tv, inom 1.5 meter från Spat
annat än om det ar installerat från fabrikanten/leverantören.
G) Varning-för att minska risken för skada: Vatten temperaturer mellan 38º C och 40º C anses
vara säkra för friska vuxna. Lägre vattentemperaturer rekommenderas för små barn och när Spa
användningen ar över 10 minuter. Låt aldrig vatten temperaturen överstiga + 40º C.
H) Spa vattentemperaturen för gravida kvinnor bör begränsas till 38º C . Högre
vattentemperaturen kan ha en hög potential som kan orsaka skada i tidiga skeden av graviditet.
Begränsa tiden till 10 minuter vid varje användning av Spat. Kontrollera vattnets temperatur med
en noggrann termometer före varje brukande av Spaet.
I) Bruket av alkohol, droger, eller läkemedel före eller under spa användning kan leda till
drunkning och är strikt förbjudet. Personer med en historia av hjärtsjukdom, låg eller högt
blodtryck, cirkulationssystem problem, diabetes och fetma bör rådfråga en läkare innan man
använder ett Spa. Vissa mediciner kan påverka hjärtfrekvens, blodtryck, och omsättning. De
människor som använder mediciner bör rådfråga en läkare före spa användning.
(J) använd INTE spaet omedelbart efter hårt kropps arbete eller träning.
K) Att använda vatten kemi som rekommenderas av återförsäljare.
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2. HYPERTHERMIA
Hyperthermia inträffar när den inre temperatur av kroppen når en nivå flera grader högre än det
normala kroppstemperaturen 37º C.
SYMPTOMEN på HYPERTHERMIA omfattar:
Yrsel
Avsvimning
Dåsighet
Apati
ökning av kroppstemperaturen
3. FöRSIKTIGHET
A) Var försiktig när Du går in och ut ur spaet
B) Använda aldrig spat ensam.
C) Personer med infektioner, sår, eller hud/skrubbsår bör inte använda Spaet. Höga temperaturer
kan tillåta tillväxt av infektiösa bakterier om inte ordentligt desinficerade
D) Testa jordfelsbrytaren före varje användning. (Hänvisa till anvisningar från tillverkaren.)
E) Utför endast service och reparationer när all utrustning (Elektricitet) är frånslagen
F) Täck Spaet med tillhörande lock och lås det när spaet inte används.
G) Korrekt kemiska underhåll av spa vatten är nödvändigt för att upprätthålla en säker vatten
kemi och förhindra eventuella skador på spa komponenter.
4. SÄKERHETSANORDNINGAR
Ditt spa är utrustat med följande Säkerhetskarakteristika
Överhettningsskydd -- Överhettningsskydd Det stänger av värmaren, pumpar och tillbehör när
vattentemperaturen överstiger 44º C. Denna funktion återställs automatiskt när spa vatten
temperaturen sjunker under 43º C.
ELVÄRMAREN skydd -- en elektroniskt hög gräns ligger på värmaren. värmaren och låg hastighet
pumpen bryts om en temperatur av 44" C eller högre nas. För att nollställa denna
säkerhetsanordning, elen till spat måste brytas.
VÄRMAREN torr körnings skydd -- en vatten flödessensor är också en del av konstruktionen. Det
hindrar värmare vänta på tills det finns tillräckligt med vatten flöde.
FRYS skyddssystem -- denna funktion aktiverar pumparna för 1 minut varje 2 timmar eller mindre
när temperaturen i utrustning fack sjunker till 13º C eller lägre. När frys skydds system inlets,
kommer det att förbli aktivt under en 24-timmarsperiod.
Automatisk Pump TIMER -- den automatiska, inbyggd timern stoppar pumparna (s) och luft
blåsare (valfritt på vissa modeller) efter 15 minuters drift.
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5. Installationsanvisningarna EXKLUSIV / KOMFORT SERIEN
Läs alla instruktioner i denna handbok före Ditt spa blir installerat inomhus eller utomhus.
Felaktig montering kan resultera i skador av UTRUSTNINGEN och garantin kan bli OGILTLIG
Underlag krav: Placera Ditt nya Spa på en 10 cm tjock armerad betong. Betongplattan skall
härdas under minst en vecka före installationen av Spaet. Ett typisk Spa, fyllt med vatten, kan
väga cirka 2.5 ton.
För att inte upphäva garanti på Ditt SPA gäller följande. Placera aldrig spat pa ett ojämnt
underlag. Följ återförsäljarens anvisningar gällande installation på olika underlag.
1) Om ditt spa är beläget nära vatten sprinkler, justera dessa for att säkerställa att vattnet inte
konstant påverkar Ditt spa.
2) Skall Du bygga balkonger och/eller däck för Ditt Spa kontrollera med Din lokala hantverkare
att konstruktionen är tillräckligt stark/kraftig och säkert kan stödja den maximala last av ditt
fyllda spa inklusive antalet människor under användning.
3) Eventuella Portar skall vara självstängande och självlåsande. Kolla dina lokala förordningar.
4) Se till att installation och den plats som valts ger tydlig tillgång på alla sidor av spat för
eventuell servcie. Underlåtenhet att uppfylla dessa riktlinjer kan leda till ytterligare serviceavgifter
under underhåll eller reparationer av ditt Spa.
5) För att begränsa att vatten tränger in till utrustningen i Ditt Spa och bort från alla elektriska
komponenter, se till att allt vatten dräneras bort från Ditt Spa.
Krav på elektriska installationer: felaktig montering kan leda till skador på UTRUSTNINGEN
och garantin kan därmed bli ogiltigt.
Anmärkning: Följ instruktionerna krav på elektriska installationer och tillslut el enligt
anvisningarna.
1) Otillbörlig elektriska förbindningar kan skada utrustningen, orsaka skada, eld och Din garanti
kan bli ogiltig. Endast certifierad/ godkänd elektriker med tillstånd enligt lokala/landets
föreskrifter får utföra den elektriska installationen.
2) Anläggningen skall anslutas i enlighet med det lokala/landets föreskrifter och tillverkarens
instruktioner. Det är en uppgift för spa ägaren att säkerställa en kvalificerad elektriker och
installation.
3) Denna utrustning har utformats för att driva 230 eller 400 volt, 50HZ växelström.
4) Viktig anmärkning: Europa – Jordfelsbrytare installation – strömbrytare, inklusive ampere
storlek och urval av ledarens storlek och typ skall utföras av kvalificerad elektriker i enlighet med
nationella regionala och lokala regler och förordningar i kraft vid tidpunkten för installationen.
5) Krav, en klass A typ Jordfelsbrytare måste installeras.
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6. För att koppla upp och ansluta El till Ditt Spa, följ dessa instruktioner:
1. Lossa skruvarna och eller öppna dörren med nyckel for att fa tillgång till utrustningen.
2. Lossa 2 skruvar på toppen av kontroll boxen.
3. Anslut kabeln genom hål i vänster sida av kontroll boxen och säkerställ med PG så
inget vatten kan tränga in.
4. Efter anslutning av elkabel genom hålet och PG, anslut den till terminalen se elektriska
service konfiguration för varje system Diamond/gold eller silver versioner.
5. Anslut kablarna i rätt position som anges av elektriska service konfiguration.
6) Tillslut locket på kontroll boxen med 2 skruvar.
7) Elektrisk inkoppling upp är nu klar. OBS ! Stäng inte dörren vid denna tidpunkt.

Lossa tillslut skruvarna

.
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7. Elektrisk SERVICE KONFIGURATION
EXKLUSIV SERIEN Bali, Optima och Santorini
Inställningarna från fabrik som standardvärden är vanligtvis 1 x 32Amp eller 2 x 16Amp. Om inte
överenskommelse om att ändra för ett visst land har träffats, kontrollera med
återförsäljaren/detaljhandlare. För Norge galler 1 x 32Amp. För Sverige, Finland galler 2 x 16Amp
EXKLUSIV Serien Balboa System PN: 53883

2x 1-Hastighets pump
1x Cirkulations Pump
1x Luftblåsare

24 timmars cirkulations pump (inställbar)
24 timmars Filtrering (inställbar)
Celsius Temperatur Display
Reningscykel – 30 minuter efter spa användning, Pump 1Ozon och Cirkulations Pump startar och går i 1 timma
Ozon slår i från under 1 timma från det att Spat aktiverats

230V, 1X32AMP
L1 – Fas
N1 – Nolla
Brun kabel J95-J23
Vit kabel J26-J32
Blå kabel J28-J57

Med blåsare (ON)
Utan blåsare (Off)
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230V, 2X16AMP
L1, L3 – Fas
N1 , N2 – Nolla
Brun kabel J95-J23
Vit kabel avlägsnas (förberett fabrik)
Blå kabel J28-J57

Med blåsare (ON)
Utan blåsare (Off)
400V, 3X16AMP
L1, L2, L3 – Fas
N1 – Nolla
Brun kabel J95-J28
Vit kabel avlägsnas (förberett fabrik)
Blå kabel avlägsnas

Med blåsare (ON)
Utan blåsare (Off)
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VARNING
•
•

Huvudströmmen måste brytas före DIP switcharna ändras
Det långlivade minnet (A12) måste återställas för att de nya inställningarna skall
komma i kraft.

Återstallande av minnet:
1. Huvudströmmen bryts

2.
3.
4.
5.
6.

DIP Switch A12 ON position
Huvudströmmen kopplas in
Vänta tills “Pr”visas i kontroll panelens fönster.
OBS: om “CFE ”visas ar DIP switcharnas inställningar felaktiga! Kontrollera och andra
inställningarna.
Bryt huvudströmmen och A12 OFF I off position.
Koppla in huvudströmmen igen

Inkoppling / urkoppling av elektriska komponenter

Om installation av någon anledning behöver ändras hänvisning enligt nedan:

Output Features
Pump 1 = Jet 1 kontroll panel, 230VAC 2.25kW
Pump 2 = Jet 2 kontroll panel, 230VAC 2.25kW
Luftblåsare, 230VAC 1.0kW
Cirkulations pump, 230VAC 0.25kW
Ozonator
Belysning
Kontroll Panel
Audio 230VAC

J5

connect to Jack
J1
J5
J3
J2
J9
J12
J70 or J71
J4

J4

J3

J12

J71

J70

J1

J2
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J9

Användare instruktioner Kontroll panelen
Kontroll panel ML700.

Inställning av klockan/tid
•
•
•
•
•

Tryck "Time" sedan "Mode/Prog" for att gå in på inställning av tid / klockan.
Tryck "Warm" eller "Cool" for att ändra timma inställning
Tryck "Mode/Prog" for att gå in på minuter tidsinställning
Tryck "Warm" eller "Cool" for att ändra minut inställningen
Tryck "Time" for att gå ut ur inställningen av tid / klockan.

Inställning av filter cyklar

(fabriksinställning ar "F1" filter 1 cykel är 12 timmar, "F2" filter 2 är 12 timmar)

Den första filter cykeln (" dag ") börjar 6 minuter efter det att spat startats upp. Den andra filter
cykeln (" natt ") inleds 12 timmar senare. Filter cyklarna är planeringsbara för 1-12 timmar
(" F1 "– F12").
•
•
•
•
•

Tryck “Warm” eller “Cool” sedan “Jet 1” for att gå in i programmeringen
Tryck “Warm” eller “Cool” för att välja filter cykelns varaktighet
Tryck “Jet1” for att välja filter cycle, “dn ” (både natt och dag), “d ” (enbart dag), “n ”
(enbart natt)
Tryck “Warm” eller “Cool” för att välja
Tryck “Jet1” for att gå ur programmeringen

Om Ditt Spa stänger ned under priming läge finns det ett luft lås i omlopps (cirkulations)
systemet. Det indikeras på kontroll panelens display dr, NLG Dr4 visas på kontrollpanelen tyder
på att det finns ett luft lås. Följ anvisningarna hur det skall hanteras på sista sidan i denna
handbok.

IKONER kontroll panelens display
Värme ikoner
Jets ikon
Luftblåsare ikon
Belysning ikon
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Start-up temperatur är satt till 37,5º C. Den sista och aktuella temperaturen visas ständigt på
Displayen.
Warm/Cool
Tryck "Warm" eller "Cool" knappen för att visa inställd temperatur. Varje gång knappen trycks
igen, inställd temperatur ökar eller minskar beroende på vilken av knapparna Warm / Cool som
tryckts ner, efter tre sekunder visar displayen automatiskt den sista mätt spa temperaturen.
Time
När tiden inte har ställts in blinkar Time ikonen, instruktioner se ovan.

Mode / prog
Den här knappen används för att växla mellan standard, ekonomi och vilolägen.
Tryck "Mode/Prog program planering, Tryck" cool " för att söka önskat program, Mode (blinkar
tills bekräftade), tryck då " Mode/Prog" och bekräfta valet.
STANDARDLÄGE upprätthåller den önskade temperaturen. Observera att den sista mätt spa
temperatur s \ visas endast när pumpen har gått i minst 2 minuter. "Standard" ikon kommer att
visa fram till dess att läget har förändrats.
ECONOMY MODE värmer spaet till inställd temperatur endast under filter cyklar. "ECONOMI"
IKON kommer att visas tills programmet FÖRÄNDRATS.
SLEEP MODE värmer spaet till ca 11º C av inställd temperatur endast under filter cyklar. "SLEEP"
ikon kommer att visa fram tills programmet har förändrats.
STANDBY MODE
Viloläge Tryck "Warm" eller "Cool" sedan "Jet 2" kommer att stoppa alla spa funktioner tillfälligt.
Detta är till hjälp när man byter filter. Tryck någon knapp för att gå ur viloläget.
Jets 1
Startar och stoppar pump 1
Jets 2
Startar och stoppar pump 2
Light
På och av funktioner belysning
Invertera
Tryck “Warm” or “Cool” knappen därefter “Luftblåsare” knappen for att invertera displayen till
läsning från andra sidan.
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9. ELEKTRISK KONFIGURATION – Komfort Serien Bahamas Tonga

Inställningarna från fabrik som standardvärden är vanligtvis 1 x 32Amp eller 2 x 16Amp. Om inte
överenskommelse om att ändra för ett visst land har träffats, kontrollera med återförsäljaren/
detaljhandlare. För Norge galler 1 x 32Amp. För Sverige, Finland galler 2 x 16Amp

Komfort Serien Balboa System PN: 54511
Konfiguration

Inställningar

1x 2-hastighets pump

2x8 timmars cirkulation
Celsius Temperatur Display
Panel knappar: Jet/Light/Cold/Warm

230V, 2X16AMP
L1, L3 – Fas
N1 , N2 – Nolla
Vit kabel bortkopplad (förberett fabrik)

230V, 1X32AMP
L1 – Fas
N1 – Nolla
Vit kabel J26-J32
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VARNING

• Huvudströmmen måste brytas före DIP switcharna ändras
• Det långlivade minnet (A12) måste återstallas for att de nya inställningarna skall komma i
kraft.

Återstallande av minnet:
1. Huvudströmmen bryts
2. Bygla over J43
3. Utfor ändringen av dip switch
4. Koppla in huvudströmmen
5. Vänta tills “Pr”visas i kontroll panelens fönster.
OBS: om “CFE ”visas ar DIP switcharnas inställningar felaktiga! Kontllera och ändra
inställningarna.
6. Huvudströmmen bryts
7. Ta bort byglingen J43
8. Anslut huvudströmmen igen.
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Inkoppling / urkoppling av elektriska komponenter

Om installation av någon anledning behöver ändras hänvisning enligt nedan:

Output Features
Jet pump = Jet knappen Kontroll panel,
230VAC, High speed - 2.2kW, Low speed –
0.45kW
Luftblåsare, 230VAC 1.0kW (TILLVAL)
Cirkulation pump, 230VAC 0.25kW (TILLVAL)
Ozonator
Belysning
Kontroll Panel
Audio 230V AC
J50

J29

J23

J47

connect to Jack
J23
J17/26
J47
J29
J20
J1 or J2
J50

J217/26

J20
J1
J2
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Kontroll Panelen KOMFORT SERIEN Bahamas 2080BS & Tonga 2000TS

Knapp

1

2

3

4

MVP 240 panel

Inställningar Filter Cyklar
Inställning av filter cyklar (Rekommenderad Inställning)
(fabriksinställning ar "F2" filter cykel är 2 x 2 timmar )
For att ändra fabriksinställningen,




Tryck ―Cold‖ sedan ―Jets‖ för att gå in i programmeringen.
Tryck “Cold” eller “Warm” för att välja filter cykelns varaktighet (F2, 4, 6, 8 timmar
eller FC konstant.
Tryck ―Jets‖ for att spara och gå ur programmeringen.

Om Ditt Spa stänger ned under priming läge efter ca 4 minuter under uppstart finns det ett luft
lås i omlopps (cirkulations) systemet. Det indikeras på kontroll panelens display dr, NLG Dr4 visas
på kontrollpanelen tyder på att det finns ett luft lås. Följ anvisningarna hur det skall hanteras på
sista sidan i denna handbok.
Start-up temperatur är satt till 37,5º C. Den sista och aktuella temperaturen visas ständigt på
Displayen

For att visa inställd temperaturen under drift tryck Cold eller Warm.
For att öka eller sänka temperaturen, tryck Cold eller Warm och tryck ytterligare en gång
under tiden knappen ”flashar” fortsatt tills Du natt Ditt temperatur val.
Efter 3 sekunder stoppar ”flash” och aktuell temperatur visas åter.
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Mode/Inställningar
Standard inställning “St” visas i displayen ar den inställning som körs under normal
drift.
Economy inställning ”Ec” värmer enbart spaet under filtercyklarna. Sjunker
temperaturen under den inställda startar INTE värmaren automatiskt.
Sleep Mode inställning ”SL” visas i displayen värmer spat till ca 10 grader, lämpligt
under vintertid om inte spas används ofta.
För att ändra inställningen tryck knapp 3 ” Cold” Tryck därefter knapp 2 ”Light” för att
ställa in önskad inställning (St, Ec eller SL).
Övriga knapp funktioner
Jets
Tryck på “Jets” Knapp en gång for att aktivera pumpen, tryck ytterligare en gång för att
växla till högsta hastigheten.
Pumpen slår av efter : Låg hastighet 4 timmar. Är pumpen i en filter cykel slår den först
av när cykeln är klar. Pa högsta hastighet slår pumpen av efter 15 minuter och kan sedan
återstartas omgående.
Belysning Light
Tryck på Light knappen för av och på. Belysningen slår automatiskt av efter 4 timmar.
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10. Inledande start procedur
Anslut INTE EL eller starta up SPAET när SPAET är delvis fyllt eller tomt pa vatten.
1) Säkerställ att huvudströmmen inte ar påslagen
2) rotera alla jets i spat till en clockwise— öppet läge (inställt i fabriken vid leverans.)
3) Om spaet är utrustade med ventiler (ett handtag belägna i närheten av jet pumparna),
Kontrollera och säkerställ att de är öppna.
Spa i GOLD serien ar utrustat med 3 pumpar och 6 ventiler.
Anmärkning: Ventilerna är i öppet läge vid utleveransen se bild.
Spa i Silver serien ar utrustat med 1 pump och 2 ventiler.
Anmärkning: Ventilerna är i öppet läge vid utleveransen se bild.
4) Hur öppna och stänga dörren för pump utrymmet

Spa som ingar i Silver serien är
utrustat med öppningsbar dörr.
Använd en skruvmejsel för att öppna

Spa som ingår i Gold serien är utrustat
med låsbar dörr. Använd dem med levererade nycklarna for att öppna och
låsa.

5) Under transport finns risken att pump kopplingarna kan lossna och orsaka läckage, for att
säkerställa, kontrollera pumpkopplingarna anslutningsmuffarna efter det att Du startat upp Spat
noggrant.
6) Kontrollera att dränerings ventilen är i stängt läge.
Dräneringsventilen används enbart när Ditt spa
töms på vatten.
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11. SPA START-UP

VIKTIGT Ditt spa har passerat stränga kvalitetssäkrings tester av utbildad personal för att
säkerställa tillförlitlighet och en långsiktig tillfredsställelse. Innan fyllning av Spa, skölj av skalet
och torka rent med en mjuk torr trasa.
Följ dessa instruktioner for att säkerställa en framgångsrik start och påfyllning.
1.

Fyll spat till rätt nivå (ca 10 cm över toppen av filtret).

2) Anslut El, cirkulations pumpen / systemet startar automatiskt i priming läge låt priming läge
fortsätta tills kontroll displayen visar standardläge. VIKTIGT! Kontrollera för luftlås i omlopp pump
system, under priming läge och efteråt. Uppstart problem se avsnittet problem lösning.
VARNING tillåt inte pump med en löptid på mer än 1 (en) Minut utan att vatten strömmar från
MUNSTYCKENA. Pumpar som torr körs kommer inte att omfattas av garantin.
3) När priming är slutförd, och i standard mode kan all utrustning användas.
4) Uppvärmning kommer att ske med en hastighet av ca 3-5º C per timme, beroende på
storleken av spat.
5) Låt pumparna och luftblåsaren (tillval) som installerats gå under en 1/2 timme.
6) Använd de kemikalier som rekommenderats av distributören.
7) Testa pH och justera varje dag under första veckan och använd de kemikalier som anvisats.
8) För att bevara energi, placera Spa täcket över spat och lås det när det inte används

Varning!

Försök inte att installera elsystemet eller felsöka pa eget bevåg. Kontakta din
återförsäljare eller service-organisation för att få hjälp. Följ denna manual i samband med
installation och service. En behörig elektriker måste utföra installation och alla
jordkabelanslutningar måste vara korrekt installerade.
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12. MEDDELANDE I KONTROL PANELENS DISPLAY
Meddelande Betydelse
Inget meddelande i Displayen
Ingen strömtillförsel till Spaet.

Åtgärder
Kontroll panel förblir släckt tills
strömtillförsel ar inkopplad.
Program inställningar sparas.

OHH

"överhettad” – Spaet har
automatiskt avstängning.
En av sensorerna har känt av
47.8ºC i värmaren.

GÅ INTE I VATTNET.
öppna spa locket och avlägsna det
från spat så att vattnet kyls ner. När
värmaren kylts ner återställ genom
att trycka någon av knapparna.

OH5

“överhettad” Spaet har
automatiskt avstängning.
En av sensorerna har känt
av – 43.3º C vatten temperatur.

GÅ INTE I VATTNET.
öppna spa locket och avlägsna det
från spaet så att vattnet kyls ner.
Nar temperaturen sänkts till ca
41.7º C skall spat automatiskt starta
upp igen.

ICE

“Is” Potentiell frys risk.

Ingen åtgärd. Pumparna och luft
blåsaren startar automatiskt.

5Nr

Spaet har automatiskt
avstängning.“A” sensorn
fungerar inte.

Om detta problem återkommer,
Kontakta Din återförsäljare /
Distributör Meddelandet kan visas
om spaet har blivit överhettat, låt
det kylas ner först.

5nb

Spaet har automatiskt
avstängning. “B” sensorn
fungerar inte.

Om detta problem återkommer,
Kontakta Din återförsäljare /
Distributör Meddelandet kan visas
om spat har blivit överhettat, låt det
kylas ner först.

5n5

Sensorerna är inte i balans. Det
kan vara en temporär fel funktion.
Om Spaet slås av, försök igen.

Om detta problem återkommer,
Kontakta Din återförsäljare /
Distributör Meddelandet kan visas
om spat har blivit överhettat, låt det
kylas ner först.

HFL

En stor skillnad mellan
temperatur sensorerna har
upptäckts. Det kan indikerar att
det kan vara ett flödes problem.

Kontroller vatten nivån i Spat. Fyll
på mer om nivån är låg. Om
problemet fortgår kontrollera
eventuella luft lås i cirkulations
pumpen.

Sida 17

LF

Återkommande lågt flödes
problem. LF visas när det uppstått
ett flödes problem för 5e gången
under de senaste 24 timmarna.

Följande åtgärd for “LF”
meddelande. Värme funktionen i
spat återställs inte automatiskt; för
att återställa igen tryck pa en knapp.

Dr

Otillräckligt vatten i värmaren

Kontroller vatten nivån i Spat. Fyll
på mer om nivån ar låg.. Om
problemet fortgår kontrollera
eventuella luft lås i cirkulations
pumpen

Dr4

Otillräckligt vatten i värmaren
dr4 visas när det uppstått ett
flödes problem for 3e gången
under de senaste 24 timmarna.

Följande åtgärd för “dr4”
meddelande. Spaet återställs inte
automatiskt; för att återställa igen
tryck på en knapp

Pr

När Spaet är aktiverat första
gången eller efter strömavbrott
visas Pr (priming) check av
programmet.

Priming mode pågar i upp till 4
minuter, spaet startar
uppvärmningen och cirkulations
pumpen i standard mode.

-F

Temperatur okänd

Efter det att cirkulations pumpen varit
Igång 2 minuter visas ´temperaturen.

-C

Temperaturen visas inte
När Spaet ar inställt på
Economy eller Sleep
Mode

I Economy eller sleep mode, kan
cirkulations pumpen vara avstängd
önskar Du se aktuell temperatur så
skifta till Standard Mode eller tryck på
Jets 1 knappen.

5by

Standby Mode har
Aktiverats

Tryck på någon knapp för gå tillbaka till
normal drift.
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13. Reglerings ventiler
Jet Styrventil
Ditt spa är utrustat med 2 stycken massage / väljar / områdes ventiler.
Dessa ventiler kan användas för att vidarekoppla
vattenflödet från ett område i spat till en annan.
Ventilerna är fullt flödes justerbara och fördelar
vattenflödet dit Du önskar. Ventilerna kan vara
tröga att reglera när spa Jet pumpen är i drift .
Detta är normalt och orsakas av det höga vattenflödet
och trycket i ventilen.
Luft regleringsventiler.
Luftventilen tillåter luft att föras över till ett specifikt jet
område / zon i spaet och som ökar massage effekten från
jetsen. Vrid ventilens handtaget medsols för att injektera
luften och moturs för att stänga av den.
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14. Vattenkemi
Underhåll vattenkemin som stöd för att förebygga eventuella skador på ditt spa och
garantera säkert vatten för användarna.
Vatten kvalité: Filtrerat vatten hjälper till att hålla, klart och rent vatten. Ditt spa är
utrustat med ett 2 patroners filtersystem. Även om filtret kontinuerligt renar vattnet, är
det nödvändigt att använda klor eller brom till vattnet. Detta hjälper till att oxidera
organiskt material och minska ansamling av alger eller bakterier. Obs: Använd inte
peroxidtal kemikalier.
För att säkerställa säker drift av ditt spa, rekommenderar vi att du använder kemikalier
från din auktoriserade spa återförsäljare. Din återförsäljare informerar Dig om vård och
underhåll av ditt spa och kan ge vägledning vid val av alternativa metoder för att
upprätthålla vattenkvaliteten. Obs: Användning av fel kemikalier kan vara farligt och
kan ogiltigförklara garantin på ditt spa.
Vatten Test: Testa Ditt spa vatten på regelbunden basis med ett test kit eller remsor
rekommenderas också. Dessa ar är tillgängliga från din auktoriserade spa återförsäljare.
Följ tillverkarens bruksanvisning. PH KONTROL: Allt vatten har ett PH-värde. Detta
värde mäter sura till alkaliska relation från en 14-gradig skala. En läsning av 7,0 anses
Nolla medan en lägre behandlingen är sur och ett högre behandlingen är basisk. Ett
perfekt PH värde för spa vattnet är mellan 7.2-7.6. Ett högt pH (över 7,6) minskar
reningsgraden markant och ger bl.a grumligt vattnet och minskar filter driften.
När PH-värdet är för högt, använd PH minus. Lågt PH under 7.2 kan orsaka korrosion av
utrustning, irriterar användare och effektiv rening. Lägg PH plus for att justera nivån.
Anmärkning: Rätt PH och sanitet är nödvändiga för en korrekt spa vattenrening.
Följ kemiska tillverkarens anvisningar. Varmt vattnet skapar en fruktbar miljö för
tillväxt av bakterier. För att förhindra att tillväxten är det mycket viktigt att bibehålla
tillräckliga och konstanta nivåer av kemikalier i Ditt spa.
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15. SPA UNDERHÅLL rening av vatten
Dränering av Ditt spa: När Du dränerar Ditt Spa låt inte vattnet rinna ut på din
gräsmatta eller trädgård. Vattnet innehåller kemikalier som är skadliga for miljön.
Före Du tömmer spaet exponera vattnet i Ditt Spa för direkt solljus under några
timmar det hjälper till att förånga kemikalierna. Kom ihåg att tömma och fylla på ditt
spa minst var 4e eller 3e månad beroende på användning.
Dränera Ditt spa:
1) Slå av strömmen.
2) Anslut en slang till dräneringsventilen. Öppna ventilen låta vattnet rinna bort från
spaet. Se illustration nedan.
3) Rengör spa ytan. (Se ta hand om spa ytan.)
4) Återfyll Ditt spa med vatten.

Filter rengöring: Som en del av Ditt regelbundna underhåll eller om det är en
minskning av jet prestanda, rengör filtret var 3-4 vecka.
Filtret bör rengöras varannan dag under de två första veckorna i drift. Stäng alltid av
spat innan du tar bort och rengöra filter patronerna. För att rengöra filter patronerna,
använda en trädgårds slang med ljummet vatten och spola av hela filtret.
Ta bort korgen och filter patronerna
Genom att vrida moturs och lyft upp.
Ta bort fläckar, lotion osv genom
blötläggning av filter patronen i varmt vatten,
Du kan använda en borste för att avlägsna
återstående smutsiga partiklar.
Skölj filtret ordentligt och låt torka före
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Du installerar det igen.
Vårda spa ytan: Ditt spa har en hög akryllyster finish som vanligtvis inte lagrar
fläckar och smuts. Efter tömning av spaet, använd en mjuk fuktig trasa för att torka
upp och hushålls tvål eller flytande tvättmedel.
Svåra fläckar och smuts kan avlägsnas med hjälp av ett icke-slipande hushåll
rengöringsmedel upplöst i vatten. För att undvika alltför kraftig skumbildning vid
återfyllnad av spaet, skölj ytan väl.
VARNING: Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller
lösningsmedel. Detta kan skada ytan och Din garanti kan därmed bli ogiltig.
Skötsel av spa panelen (Thermo Guard). För att rengöra Spa panelen, torka av höljet
med en ren handduk och en mild tvål. Obs! Panelens lyster kommer att avta något
under normala miljöfaktorer.
VARNING: Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller
lösningsmedel. Detta kan skada ytan och Din garanti kan därmed bli ogiltig.
Skötsel av spa locket. Spa locket är tillverkat av extremt tåligt skum isolerande
material. För att rengöra Spa locket, torka av höljet med en ren handduk och en mild
tvål.
För att garantera säkerheten för barn och för att minimera värmeförluster,
rekommenderar vi att spa locket alltid finns på plats när spat inte används och att det
alltid låses för att hindra obehöriga personer och barn från att komma in i Ditt spa
vatten.
SÄRSKILD kyla ANVISNINGAR Vi rekommenderar inte att Du tömmer DITT SPA
från vattnet under vintern. Vintern är en bra tid att njuta av ditt spa.
Det är dock svårt att tömma allt vatten i Ditt Spa. Om du inte planerar att använda ditt
spa under vintern, töm Ditt spa helt och hållet på vatten.
1) Före tömning av spa säkerställ att strömmen är avstängd.
Använd en våt/torr - vakuum pump eller hög trycks fläkt for att dränera vattnet från spaet.
2) När spat är tömt på vatten, lämna dränerings ventilen öppen och lossa/öppna
pumparnas dränerings skruvar på botten sidan av pumphuset. Lossa alla pump unionerna
pa ovan och undersidan så att luften cirkulerar i systemet och slangarna toms pa vattnet.
Detta bör bidra till att förhindra expansion och skador på slangar och pumpar och
slangkopplingar mfl. Om din region omfattas av tunga snöfall under vintertid kan du
bygga upp ett skyddande hölje över Ditt spa. Plyfaskivor förstärkt med "2x4" plank kan
fungera väl. Ditt spa är utrustat med automatisk frys skydd. Under mycket kallt väder,
kontrollera ditt spa regelbundet för att säkerställa korrekt funktion. I händelse av ett
strömavbrott kan Din spa utrustning frysa snabbt. Kontrollera ditt spa omedelbart efter
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varje strömavbrott så att det fungerar. Kontakta din lokala spa-återförsäljare för
ytterligare information om anvisningar for vinterförvaring av Ditt spa.
16. VIKTIGT tillkommande information
Vinter och sommar isolering. Ditt Spa är utrustat med en isolerings gardin som kan
öppnas och stängas för användning i sommar-och vintertid. Under sommaren skall
gardinen vara i / öppet läge under vintern skall gardinen vara i stängt läge for att
ytterligare förstärka isoleringen.
Anmärkningar / Varning Anmärkningar: Temperaturen under sommartid är från + 15 C
och uppåt. Varning, gardinen måste vara i öppet läge under sommaren annars blir
temperaturen för hög och kan ge upphov till att utrustningen kan bli överhettad.
När Du använder gardinen under vintern kommer det att spara mycket på dina
energikostnader. Men var medveten om att öppna den under sommartid. Underlåtenhet
att inte öppna den kan allvarligt påverka installerad utrustning och garantin kan bli ogiltig
om Du inte följer denna instruktion.

Ytterligare installations information.
På grund av vibrationer under transporten kan anslutningar till pumpar och värmare
lossna. Dessa skall kontrolleras vid installationen och vatten fyllning av spat. Fyll
spat med vatten och kontrollera varje anslutning för alla pumpar och spa Pak och om
så behövs, tillslut dom for hand . OBS! Använd inga verktyg för att efterdra.
VIKTIGT luft lås ÅTGÄRDER FÖR luft i cirkulations systemet.
Om följande meddelande visas i displayen; HFL, Dr efter det att Spat fyllts med
vatten kan det vara luft i cirkulations systemet/cirkulations pumpen. För att åtgärda
problemet stäng först av strömmen, öppna sedan cirkulations pumpens mutter pa
ovansidan av pumpen och låt lite vatten sippra ut, hand dra muttern och anslut
strömmen igen. Se nedan markering. (Pr) visas i kontrollpanelen. Om problemet
kvarstår upprepa åtgärden tills det är löst. Observera att när jet pumparna eller
luftblåsare har aktiverats kommer ozonen att stängas av under en timme och sedan
automatiskt starta igen.
Sommartid öppen Gardin

Vintertid stängd Gardin
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17. Felsökning Elektronik Värme System Pumpar Filtrering

Symptom
Värmer inte

överhettad

Obalans i
vattenflodet
genom filtret

Problem
Åtgärder
1. Temperatur inställningen är
1. Ställ in högre värme
för låg.
2. Rengör filtret
2. Smutsigt filter
3.
Lufta cirkulations
3. Luft las
pumpen
1. Temperaturinställningen for
1. Sänk temperaturen
hög.
2. Ring för service
3. Reducera
2. överhettningsskyddet slår
ifrån
filtreringstiden
3. Filtreringcykel inställd på
för lång tid
1. Vattennivån i Spat
1. Fyll på mer vatten till
ca 10cm over filtret

Display meddelande
Symptom
Problem
1. För mycket filtrering
OVERHEAT
2. Temperatur inställningen
för hög.
1. Ingen ström
Startar inte

Jet pumpar/
luftblåsare
startar
automatiskt

1. Normal automatisk daglig
Filter eller anti-Frys cycle.
Jetpumparna startar
automatiskt var fjärde
timma.

Pump/arna slår av automatiskt
Symptom
Problem
1. Automatisk timer har slått
Utan åtgärd
av pumparna
slår pumparna
2.
överhettningskyddet på
av
pumparna har slått av
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åtgärder.
1. Reducera filter cyklarna
2. Sänk värmen till ca 37 C
1. Kontrollera
strömbrytaren
jordfelsbrytaren.
1. Ingen åtgärd.

och

Åtgärder
1. Tryck JETS knappen
igen.
2. Avvakta några minuter
tills överhettningskyddet
aktiverats igen, tryck
sedan på Jets knappen.
3. Om problemet inte är
löst med åtgärderna
ovan ring for service.

NEPTUN BAD & SPA GARANTI FÖR SPA.
Garanterar att det material och som använts till ditt utomhus-spa är av högsta kvalitet.
Ger dig år av felfri användning
Om reparation krävs, se informationen nedan för att avgöra.
DETTA SPA ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I HEMMET
HÖLJE
7 års begränsad garanti
Neptun Bad & Spa garanterar att ytmaterialet (akryl) på spaet är fritt från defekter i material
och utförande i sju år.
Det akryliska ytmaterialet är dessutom strukturellt garanterat att inte läcka på fem år. Detta gäller den akryliska ytan och särskilt skydd mot blåsbildning, delaminering och sprickbildning under en femårsperiod.
Denna garanti gäller inte inre ytor som skadats p.g.a. onormala stötar, frystemperatur,
dåligt kemiskt underhåll, användning av utrustning eller tillbehör som inte godkänts. Den
gäller inte heller annan skada p.g.a. misskötsel av spa, dåligt underhåll, eller annan
handling eller produkt som enligt Neptun Bad & Spa eller vår återförsäljares omdöme orsakade eller bidrog till problemet.
Neptun Bad & Spa ger alternativen reparation och utbyte. Ägaren till spaet är ansvarig
för alla kostnader som krävs för åtkomst, nedmontering och återmontering.
UTRUSTNING OCH RÖRDRAGNING 3 års begränsad garanti
Denna garanti gäller rör, strålventiler och monteringspaket (pump, motor och spapaket).
Dessa produkter har garanti, under en treårsperiod från det ursprungliga inköpsdatumet,
för att vara fria från defekter p.g.a. dåligt utförande eller material. Garantin gäller inte när
det blivit fel på produkten eller den försämrats p.g.a. dålig uppställning, frystemperatur,
felaktig skötsel, felaktig vattenkemi eller annan factor som Neptun & Bad Spa eller vår
återförsäljare bedömer har orsakat och bidragit till skadan eller felet.
LIST - KANTER 3 års begränsad garanti
Neptun Bad & Spa garanterar att materialet i listhöljet är fritt från defekter i material och
utförande i tre år. Denna garanti täcker specifikt höljets inre struktur, däribland material
och montering. Ytan bleknar och slits naturligt med tiden, och detta är inte defekter.
Ett års begränsad garanti Detta gäller ozonisatorn, tillbehören, pumptätningarna,
O-ringarna, packningarna, isolerat Spatäcke, lager, lock och alla audiokomponenter.
Jetsinsatser, lager, O-ringar, packningar och lock får bara bytas över disk.
Neptun Bad & Spa tar inte på sig något ansvar för skador eller påföljande förluster till
följd av att annan utrustning anslutits till Neptun Bad & Spa-produkter. Detta omfattar
MP3-spelare, audio/videoenheter, externa värmare och andra elektroniska enheter.
DIVERSE
Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen fr.o.m. det ursprungliga inköpsdatumet, och kan inte överlåtas.
Neptun Bad &Spa har ingen skyldighet att följa denna garanti om slutanvändaren inte
har betalat återförsäljaren helt och hållet eller om återförsäljaren inte helt har betalat
Neptun Bad & Spa.
Notera: Denna garanti täcker inte fel p.g.a. försummelse av ägaren, att korrekt vattenkemi inte har följts eller upprätthållits, eller problem genom felaktiga elektriska anslutningar.
Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen för korrekt installation.
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