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Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter.
Köpare:
Inköpsdatum:
Adress:
Postnr:

Postadress:

Spamodell:
Färg:
Serienr:
Återförsäljare:
Adress:
Postnr:

Postadress:

Telefonnummer:
Serienummret är placerat utanpå träkabinettet vid vänster sida om frontpanelen.
Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Handbokens bilder är endast för referens och kan
skilja sig från den faktiska produken.
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GRATTIS!
Du är nu ägare till ett av marknadens finaste spa. Ta dig tid att läsa igenom denna
instruktion noggrant. Med ett korrekt installerat och underhållet spa, kan du
förvänta dig en problemfri drift och många år av härliga badupplevelser framöver.
Innan du börjar installera och använda ditt spa, läs noga igenom denna
handbok. Felaktigheter på installation och handhavande kan orsaka skador
på anläggningen och medföra att garantin inte gäller.
Vid installation skall normala försiktighetsåtgärder samt följande iakttas:
1. För att minska risken för olyckor, låt aldrig barn använda utrustningen
ensamma utan vuxnas närvaro.
2. Den elektriska installationen skall utföras av behörig elinstallatör samt
uppfylla krav i gällande säkerhetsföreskrifter.
3. Låt ej barn bada ensamma utan vuxnas tillsyn.
4. Utsuget är dimensionerat till den specifika vattenmängden som pumpen
ger. Vid utbyte av pump eller utsug var noga med att ersätta dessa med
samma modell.
ANVÄND ALDRIG SPA-ANLÄGGNINGEN OM UTSUGSGALLRET ÄR
TRASIGT ELLER SAKNAS. ERSÄTT ALDRIG UTSUGET MED ETT
SOM INTE HAR SAMMA VÄRDE SOM ORIGINALUTSUGET.
5. Ta ej bort utsugsgallret. Utsuget genom utsugsgaller och skimmers är
starkt när jetstrålarna är igång. Skadat utsugsgaller kan medföra fara för
små barn och vuxna med långt hår. Om någon kroppsdel dras in i utsuget,
stäng omedelbart av spa-anläggningen. Vi rekommenderar att långt
hår bör vara uppsatt.
6 Använd spa-anläggningens stroppar får att hålla täcket på plats när det
inte används. Det håller täcket på plats vid hård vind samt förhindrar
att barn faller i vattnet. Handtagen på locket får INTE användas att dra
av locket från spat. För att ta av locket ska först stropparna som säkrar
locket lossas och därefter handen stickas in under locket för att släppa
in luft under detta och underlätta att locket öppnas. Sönderslitna
handtag och dess sömmar omfattas inte av garantier.
7. Använd ej elektriska apparater såsom lampor, telefon, radio och tv inom
1,5 m från spa-kanten. Använd ej hellre någon elektrisk apparat när du
befinner dig i vattnet.
8. För att minska skaderisk:
a. Vattnet bör aldrig överstiga 40°C. Vattentemperaturen bör ligga
mellan 37-38°C för att anses som hälsosamt för vuxna. Lägre
vattentemperatur är att rekommendera för barn då deras
kroppstemperatur stiger fortare än vuxnas, samt när badandet varar
i mer än 10 minuter.
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b. Då extremt hög vattentemperatur kan vara skadligt under de första
månaderna vid graviditeten, bör gravida ej ha högre vattentemperatur
än 38°C.
c. Var försiktig med användandet av alkohol, droger och mediciner vid
badandet då det i värsta fall kan orsaka medvetslöshet och därmed
drunkning som följd.
d. Starkt överviktiga personer, personer med hjärtproblem, lågt eller högt
blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bör konsultera sin läkare.
e. Personer som använder mediciner bör konsultera sin läkare då vissa
mediciner kan orsaka dåsighet medans andra mediciner kan påverka
hjärtrytmen, blodtrycket och cirkulationen.
f. Medför aldrig elektrisk utrustning i eller i närheten av spa-anläggningen.
Använd aldrig elektrisk utrustning när du badar eller om du är blöt.
g. Personer med infektioner, sår eller hudutslag bör ej använda
spaanläggningen.
Bakterier trivs i varmt vatten.
9. Behåll vattenkvalitén genom att följa American Whirlpool Spas
återförsäljares rekommendationer.
Förhöjd kroppstemperatur
Symptom på förhöjd kroppstemperatur kan vara yrsel, avsvimning, dåsighet och
slöhet. Effekten av förhöjd kroppstemperatur kan vara omedvetenhet av risker,
missbedömning av värmen, missbedömning av när badet bör avslutas, nedsatt
fysisk förmåga att ta sig ur badet, fosterskador på gravida kvinnor och medvetslöshet
som kan leda till drunkning.
Säkerhetsmärkning
Varje spa är försedd med en säkerhetsföreskrifter. Denna skylt skall vara synlig för
alla spa-användare.
Ny skylt kan beställas av:
American Whirlpool
25605. Arizona Ave.
Chandler, AZ 85248
United States
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Säkerhetsutrustningar
Ditt spa är utrustat med följande säkerhetsanordningar:
Maxtemperaturskydd - Ett elektroniskt skydd placerat i badvattnet, som bryter
värmeelement, pump och andra kringutrustningar om vattentemperaturen
överstiger 44°C. Denna funktion återställer sig själv när vattentemperaturen
kommer under 42°C.
Överhettningsskydd - Ett elektroniskt överhettningsskydd som är placerat i
värmeelementets behållare, bryter värmen om temperaturen uppnår 2°C över
inställd temperatur. Överhettningsskyddet återställes automatiskt.
Torrkokningsskydd - En flödesvakt förhindrar värmeelementet att slå till om inte
vattenflödet är tillräckligt.
Vinterkörningsläge - Detta frysskyddsprogram aktiverar pumpen under 1 minut
varannan timme eller oftare om temperaturen i spa-anläggningens maskinutrymme
sjunker till 20°C eller mindre. Efter att ha startat frysskyddsprogrammet
förblir detta aktiverat under en 24-timmars period.
Automatisk maxtid för pump och belysning - Detta är en automatisk inbyggd
timer som bryter pumparna, luftblåsare (tillval på vissa modeller) och spaanläggningens belysning efter 15 minuters drift.
INSTALLATIONSANVISNINGAR
1. Underlaget för ditt spa ska vara 10 cm isolerad armerad betongplatta alternativt
annan hårdgjord yta som tål totala vikten av spat inkl. max antal badande. Kalkylera med ca. 750kg/m². Planerar du att placera ditt spa på sten/betong plattor så
ska plattorna vara minst fem cm tjocka och minst 30 x 30 cm , helst större för att
utjämna lasten. Viktigt är att underlaget under plattorna är tillräckligt stabilt,
minst 30 cm packat stenmjöl rekommenderas beroende på markens beskaffenhet.
2. Balkonger och våningsplan där spa-anläggningen placeras, måste uppfylla
gällande byggnormer för maximal totalvikt. Konsultera med din byggentreprenör
om dessa säkerhetsspecifikationer.
3. Samtliga elinstallationer skall uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter samt
utföras av behörig elinstallatör.
4. Försäkra dig om att tillgängligheten till spa-anläggningen bibehålles då
utrustningen kan behöva service. Se också till att anläggningens placering
medger tillgänglighet till maskinutrymmet och sidoluckorna samt att borttagning
av hela spa-anläggningen är möjlig. I annat fall kan det orsaka merkostnader
vid eventuell service.
5. Se till att avloppet och dränering klarar av att hålla vattnet ifrån
spa-anläggningens maskinutrustning och elektriska detaljer.
6. Byggnadsarbeten orsakade av att spa-anläggningen borttages eller återinstalleras
ingår inte i garantin.
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En Säkerhetsbrytare bör installeras med låsanordning och lägesindikering.
Säkerhetsbrytare används för att frånskilja en del av en elektrisk anläggning
när ett arbete ska utföras på anläggningsdelen. Syftet är att förhindra oavsiktlig
inkoppling vilket skulle kunna innebära fara för personen som utför arbetet.

Inkoppling

Spa

(Alla ingånde koponenter är enfas/230 Volt
nolledare eller återledare krävs)
OBSERVERA!
Innan spänningen till spat slås till ska nedanstående kontrolleras.
Kontrollera att bygling mellan J51-J88 borttagen
Kontrollera att bygling mellan J52-J62 borttagen
Kontrollera att bygling mellan J60-J45 är monterad
Kontrollera att bygling mellan J41-J79 är monterad

L1.L2,L3-Fas
N1-Nolla
GRN-Jord

Använd alltid behörig elektriker
för att utföra alla elektriska anslutningar.
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INLEDANDE STARTINSTRUKTIONER
SLÅ INTE PÅ STRÖMMEN TILL SPAET NÄR SPAET ÄR TOM ELLER DELVIS FYLLD
1. Försäkra dig om att strömbrytaren till spaet är stängt.
2. Rotera alla munstycken i span till en motsols position (helt öppen position).
3. Försäkra dig om att inloppsventilerna är helt öppna. Dra i “T” handtagen på in
loppsventilen (finns vid jet-pumpen) hela vägen upp. När den är öppen, kommer
ungefär 2” (5 cm) metallstav att bli synlig.
T-Handtag
Luftning
av pumpen

Unions koppling (pumpkoppling)
Var pump är utrustad med en ventil.
4. Kontrollera värmarens kopplingar, pumparnas kopplingar, och pumparnas pluggar för
att försäkra dig om att de är spända för att förhindra möjligheten av läckage.
5. Stäng och skruva på locket på tappventilen. Som finns bakom det svarta locket på panelen.
Denna används för att tömma spaet.
6. Fyll spaet med vatten till en höjd av ungefär 10 cm ovanför filtrens ovansida. För att
förhindra luft i pumparna, rekommenderas att fylla på vattnet vid filterbehållaren.

7. Slå till spänningen. Ställ in önskad temperaturen
8. Tryck på Jets1 eller Jets 2 knappen för att kontrollera att vattnet kommer ut ur munstyckena.

LÅT INTE PUMPARNA GÅ UNDER MERA ÄN 1 MINUT OM INTE VATTEN KOMMER UR
MUNSTYCKENA. PUMPAR SOM TORRKÖRTS TÄCKS INTE AV GARANTIN.
Om det inte kommer vatten ur munstyckena, bör pumparna luftas
Luftning av Pumpen:
• Stäng av strömmen till spa-anläggningen.
• Lossna den översta pumpkopplingen på pumpen tills dess vatten börjar spruta ut
vid kopplingen.
• Spänn pumpkopplingen.
9. Kontrollera att vattnet flödar genom systemet, genom att se på bubblor i fotbrunnen,
Då kan man bestämma om det finns ett vattenflöde. Om det inte finns bubblor, bör spaet
stängas av och pumpen luftas enligt ovan.
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10. Beroende på spaet storlek och på storleken av den elektriska värmaren,
sker uppvärmningen med en hastighet av cirka 2°C per timme.
11. Efter att de ovanstående stegen slutförts, är det nödvändigt att försäkra sig om den
rätta vattenkemin. Se delen Vattenkvalitet i handboken.
12. Eftersom filterna är så effektivt, så bör dessa rengöras varannan dag under de två
första veckornas användning, och tvätta minst en gång per månad, helst oftare.
13. Placera täcket över span för att spara energi och för att hålla den redo för
användning.
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Kontroll panel 402
TEMPERATUR

LIGHT
knappen

COOL / WARM
knappen

Heat
Dioden tänd
vid aktiv värmare

JETS
knappen

Funktioner från kontrollpanelen
TEMP
Efter ett manuellt eller automatiskt avbrott av startfunktionen kommer skärmen
kortvarigt visa den inställda vattentemperaturen, varpå den skiftar till ”-----”.
Efter ca 2 minuter med vattengenomströmning genom värmeelementet kommer
skärmen byta till att visa den aktuella vattentemperaturen och värmeelementet
kommer starta om detta behövs.
Skärmen visar alltid den aktuella vattentemperaturen.
Observera: Den aktuella vattentemperaturen är endast aktuell när filterpumpen har
körts minst 2 min. Skärmen visar alltid den senast aktuella vattentemperaturen.
Observera: Den uppmätta vattentemperaturen är endast aktuell när filterpumpen
har körts minst 2 min.
Tryck på COOL- eller WARM-knappen en gång för att visa den inställda badtemperaturen. För varje ytterligare tryckning kommer temperaturen sänkas eller höjas med
0,5 C°. Det går att ställa in temperaturer mellan 26 C° och 40 C°.
Efter 3 sekunder kommer skärmen automatiskt att byta till att åter visa den aktuella
vattentemperaturen. Om uppvärmning behövs kommer den röda COOL-dioden
tändas efter några sekunder. Dioden kommer sedan blinka snabbt under 90 sekunder, för att sedan lysa konstant tills den inställda temperaturen är uppnådd.
JETS
Tryck en gång på JETS-knappen för att starta massagepumpen. Tryck igen för att
stanna pumpen. Systemet har en inbyggd avstängningstimer som automatiskt
stannar pumpen 15 min efter start. Detta sker bland annat för att säkerställa att
spabadet inte körs i onödan.
Dioden vid JETS-knappen lyser när massagepumpen är aktiverad.
LIGHT
Tryck en gång på LIGHT-knappen för att tända lyset. Tryck igen för att släcka lyset.
Systemet har en inbyggd avstängningstimer som automatiskt släcker belysningen
4 timmar efter att den tänts.
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Inställningar från kontrollpanelen.
Val av filterprogram
Det önskade filterprogrammet väljs genom att trycka en gång på COOL följt av en
tryckning på LIGHT-knappen. Upprepa för att växla mellan de 3 olika programmen.
Standard program: Systemet kör det inställda antalet filtercykler. Dessutom startar
filterpumpar och värmeelement fortlöpande för att upprätthålla den önskade vatten
temperaturen. Skärmen visar ”St” kortvarigt efter programbyte.
Economy program: Systemet kör det inställda antalet filtercykler. Värmeelementet
startar endast under filtercykler och endast om vattentemperaturen är under den
önskade nivån. Skärmen visar ”Ec” konstant när temperaturen är för låg. ”Ec” ändras
med vattentemperaturen, när vattnet är på önskad nivå.
Sleep program: Systemet kör det inställda antalet filtercykler. Värmeelementet startar
endast under filtercykler, och det startar endast för att uppnå en temperatur på 11 C°
under den inställda nivån. Skärmen visar ”SL”.
Filterpumpen kommer starta:
•
När systemet kontrollerar vattentemperaturen
•
När systemet kör en filtercykel
•
När systemet ska värma vattnet
•
När systemet har aktiverat frostskyddet
•
När en massagepump eller luftblåsare aktiveras
Inställning av filtercykler
Filterpumpen och Ozon Clean-systemet aktiveras under en filtercykel. Vid starten av
varje filtercykel aktiveras alla pumparna.
Systemet skapar en dag- och nattperiod vid strömanslutning. Varje period varar 12
timmar, och den första dagperioden startar 6 minuter efter att strömmen slagits på.
Första nattperioden startar 12 timmar senare.
Längden på varje filtercykel kan programmeras från 2 till 12 timmar per tidsperiod
(standardinställningen för filtercykeln är 2 timmar (skärmen visar F2)).
F2 = 2 timmar 2 gånger per dag
F4 = 4 timmar 2 gånger per dag
F6 = 6 timmar 2 gånger per dag
F8 = 8 timmar 2 gånger per dag
FC = 12 timmar 2 gånger per dag (FC= Filter Constant)
Tryck på COOL följt av JETS för att påbörja programmeringen av spabadets filtercykler. Tryck på COOL/WARM för att ändra längden på varje filtercykel. (F2-FC visas
på skärmen). Tryck på JETS för att bekräfta ditt val.
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Kontroll panel TP 600

JETS 1
knappen

SKÄRM

High
knappen

LIGHT
knappen

JETS 2
knappen

Dioden tänd
Dioden tänd
vid aktiv pump 1 vid aktiv pump 2
BLÅSARE
knappen

Dioden tänd
vid aktiv värmare

Low
knappen

Dioden tänd
vid aktiv ljus

Funktioner från kontrollpanelen
Efter ett manuellt eller automatiskt avbrott av startfunktionen kommer skärmen
kortvarigt visa den inställda vattentemperaturen, varpå den skiftar till ”-----”. Efter
ca 2 minuter med vattengenomströmning genom värmeelementet kommer skärmen
byta till att visa den aktuella vattentemperaturen, och värmeelementet kommer
starta om det är nödvändigt.
Skärmen visar alltid den senast aktuella vattentemperaturen.
Observera: Den senast uppmätta vattentemperaturen är endast aktuell när filterpumpen har körts minst 2 minuter.
Tryck på COOL- eller WARM-knappen en gång för att visa den inställda badtemperaturen. För varje ytterligare tryckning kommer temperaturen sänkas eller höjas med
0,5 C°.
Det finns 2 temperaturområden: High Range, som anges med en uppåt pil på panelen,
där temperaturen kan ställas in mellan 26 C° och 40 C°. Och Low Range, som anges
med en nedåt pil på panelen, där temperaturen kan ställas in mellan 10 C° och 26 C°.
Efter 3 sekunder kommer skärmen automatiskt att byta till att åter visa den aktuella
vattentemperaturen. Om uppvärmning behövs kommer HEAT-dioden tändas efter
några sekunder. Dioden kommer sedan blinka snabbt under 90 sekunder, för att
sedan lysa konstant tills den inställda temperaturen är uppnådd.
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JETS 1
Tryck en gång på JETS 1-knappen för att starta massagepumpen. Tryck igen för att
stanna pumpen. Systemet har en inbyggd avstängningstimer som automatiskt stannar pumpen 15 min efter start.
Dioden vid JETS 1-knappen lyser när massagepumpen är aktiverad.
JETS 2
Tryck en gång på JETS 2-knappen för att starta massagepumpen. Tryck igen för att
stanna pumpen. Systemet har en inbyggd avstängningstimer som automatiskt stannar pumpen 15 min efter start.
Dioden vid JETS 2-knappen lyser när massagepumpen är aktiverad.
JETS 3 / Blower (Endast modeller med luftblåsare).
Tryck en gång på JETS 3 / Blower-knappen för att starta massagepump 3/luftblåsare.
Tryck igen för att stanna pumpen. Systemet har en inbyggd avstängningstimer som
automatiskt stannar pumpen 15 min efter start.
Dioden vid JETS 3 / Blower-knappen lyser när massagepumpen är aktiverad.
Inställningar från kontrollpanelen
Ändring av temperaturområde
Tryck på COOL- eller WARM-knappen följt av LIGHT. Därefter syns TEMP på skärmen
och RANGE + pil upp/ned kommer att blinka. Nu kan temperaturområdena ändras
genom att trycka på COOL- eller WARM-knappen. RANGE + uppåt pil = High Range,
och RANGE + nedåt pil = Low RANGE
Tryck på LIGHT för att komma tillbaka till huvudmenyn.
Ändra filterprogram
Tryck på COOL- eller WARM-knappen följt av 2 tryckningar på LIGHT. Därefter syns
MODE på skärmen och READY/REST kommer att blinka. Nu kan filterprogrammet
ändras genom att trycka på COOL- eller WARM-knappen.
I READY mode (Standard) startar filterpumpen och värmeelementet löpande för att
upprätthålla den önskade vattentemperaturen.
I REST mode startar filterpump och värmeelement endast under filtercyklerna och
uteslutande för att uppnå önskad vattentemperatur.
Inställning av klocka
Tryck på COOL- eller WARM-knappen följt av 3 tryckningar på LIGHT. Därefter kommer det omväxlande fram SET, TIME och den inställda tiden på skärmen.
Tryck på COOL- eller WARM-knappen för inställning av timmar. Tryck på LIGHT för att
komma till minuter. När minuterna blinkar kan de ställas in med COOL- eller WARM
-knappen. Tryck på LIGHT för att komma tillbaka till huvudmenyn.
Inställning av filtercykler
• Tryck på COOL- eller WARM-knappen följt av 7 tryckningar på LIGHT. Då kommer
FLTR synas på skärmen och 1 kommer att blinka.
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• Tryck på COOL- eller WARM-knappen, tills BEGN visas.
• Tryck på COOL- eller WARM-knappen för att ställa in starttiden.
• När timern är inställd, tryck på LIGHT för att byta till minuter, tryck på COOL- eller
WARM-knappen för att ställa in minuter.
• Tryck på LIGHT för att godkänna. Därefter syns RUN och HRS växelvis.
• Tryck på COOL- eller WARM-knappen för att ställa in längden på filtercyklerna.
• När timern är inställd, tryck på LIGHT för att byta till minuter.
• Tryck på COOL- eller WARM-knappen för att ställa in antal minuter.
• Tryck på LIGHT för att godkänna. Därefter syns F1, ENDS och den beräknade sluttiden växelvis.
• Tryck på LIGHT för att godkänna.
• Tryck på LIGHT igen. Därefter syns FLTR på skärmen och 2 kommer att blinka.
• Tryck på COOL- eller WARM-knappen. Därefter syns ON eller OFF på skärmen.
• Tryck på COOL- eller WARM-knappen för att välja om filtercykel 2 ska vara on
eller off (on rekommenderas).
• Tryck på LIGHT för att godkänna och upprepa processen för att programmera
filtercykel 2.
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SMARTTOUCH 2 VATTENTÄT SKÄRM
HUVUDSKÄRM
Du hittar viktig information om driften av spabadet på huvudskärmen. De flesta
funktioner, inklusive justering av inställd temperatur, kan nås från den här skärmen.
Man kan se aktuell vattentemperatur och inställd temperatur, samt justera den
inställda temperaturen. Tid på dagen, ozon- och filterstatus är även tillgängliga samt
andra meddelanden och larm. Det valda temperaturområdet visas i det övre vänstra
hörnet. Ikonen för kontroll av spautrustning kommer att snurra om någon av pumparna är i gång. En låsikon visas om panelen eller inställningarna är låsta.

Man kan välja något av menyalternativen till höger och skärmen ändras för att
visa fler detaljerade kontrollenheter eller programmeringsfunktioner.

Ikonspecifikationer
1. L = Lågt temperaturområde
2. IR = Viloläge
3. F2 = Filtreringscykel 2 körs
4. O3 = Ozon körs
5. C = Rengöringscykel
6. Wi-Fi-signalindikator
7. Indikator för lås
8. Byt skärm
9. Ljusikon = Slår på/av

10. Musikikon =Tryck för att öppna musikskärm
11. Indikator för väntande meddelande
12. Sänk den inställda temperaturen
13. Värmeindikator
14. Inställningsikon
15. Nuvarande vattentemperatur
16. Temperaturskala (F/C)
17. Jetsikon
18. Öka den inställda temperaturen
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SNABBGUIDE TILL IKONER
eller
Klar

= Lampan är PÅ
= Lampan är AV
= Musikikon
= Meddelande för allvarligt fel
= Normalt fel

=Högt eller Lågt temperaturområde
Klar och vila

Vilar
eller = Filtreringscykel 1 eller 2 körs
=Filtreringscykel 1 eller 2 körs
=Ozon körs. Om du inte ser ikonen är ozon
avstängd
Rengöringscykel körs. Obs: inte alla
system använder skärmikon för
rengöringscykel
=WiFi är ansluten (visar inte
signalstyrka) Märk: Inte alla system har
skärmikon för WiFi
Det finns 2 låsikoner som kan visas på
namnlisten på de flesta skärmar. Ett
långt och smalt lås som representerar ett
inställningslås används och/eller
kontrollpanelens skärm är låst

= Påminnelsemeddelande
= Infomeddelande
Genom att trycka på ikonen
fel/varning/påminnelse/info på
meddelandeskärmen kommer du till skärmen
för systeminformation som hjälper dig att felsöka
med en tekniker för att bättre förstå vad
som händer.
eller
justera temperaturen högre eller lägre
= Ikonen för kontroll av stråle öppnar en
skärm där man kan kontrollera strålar,
luftblåsare osv
= Inställningsikon

=Byt (eller vänd) skärm

Spa utrustning
NAVIGERING
Man navigerar genom hela
menystrukturen genom att trycka på
skärmen. Man kan välja de tre skärmval
som anges nedan. Tryck på en av dessa
för att komma till en annan skärm med
ytterligare kontrollenheter. De flesta
menyskärmarna återgår till huvudskärmen
efter 30 sekunder utan aktivitet.

Musik

Inställningar

MEDDELANDEN
En indikator kan ibland visas längst
ner på skärmen för att informera om
att ett meddelande väntar. Tryck på
denna indikator för att gå till
meddelandeskärmen. Man kan avvisa
vissa meddelanden på denna skärm.
Det finns ett varningsmeddelande
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SKÄRM FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING
Ställ in temperatur
Tryck upp eller ner för att ändra
inställd temperatur. Den inställda
temperaturen ändras omedelbart.

öka temperaturen

Gå till inställningsskärmen om du
behöver växla mellan högt och lågt
temperaturområde.
Tryck och håll
Om upp- eller nerknappen trycks in
kommer temperaturen att fortsätta
att ändras tills knappen släpps eller
gränserna för temperaturområde nås.

minska temperaturen

SPASKÄRM
Åtkomst till all utrustning
Spaskärmen visar all tillgänglig
utrustning* som kan kontrolleras,
liksom andra funktioner som
Byt. Skärmen visar ikoner som är
relaterade till den utrustning som
installerats på en viss spamodell, och
därför kan den här skärmen ändras
beroende på installationen.
Ikonknapparna används för att välja
och styra enskilda enheter. Vissa enheter,
som pumpar, kan ha fler än en PÅ-status
och det här innebär att ikonen ändras för
att återspegla den status som utrustningen
befinner sig i. Nedan finns några exempel
på indikatorer för en tvåhastighetspump.

Jets inactiv

Jets
mjuk stråle

Jets
hård stråle
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Om spabadet har en cirkulationspump,
kommer en ikon för cirkulationspump
att visas för att indikera dess aktivitet,
men cirkulationspumpen kan inte styras
direkt utanför uppstartläget.

VANLIGA KNAPPAR
Ökning/minskning av värden
Om en upp- eller nerknapp visas och trycks in när man befinner sig på en
redigeringssida, och ett värde har valts (markerats), kan värdet ökas genom
att trycka på uppilen eller minskas genom att trycka på nerpilen.

till backa

ökning
spara
minskningen
senaste värde

Byte
Visas i det övre högra hörnet på alla skärmar
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vända upp och
ned på skärmen

VANLIGA KNAPPAR – FORTSÄTTNING
Avslutande skärmar
Det finns en tillbakaknapp på varje skärm, förutom på huvudskärmen, skärmen för
uppstartläge och skärmen för meddelandevisning. När du endast ser denna knapp,
eller denna knapp plus en inaktiv knapp för spara, innebär det tillbaka eller avsluta.
Knappen visas på redigeringsskärmar innan du har ändrat något värde, samt på alla
andra skärmar.

till backa

spara är inte activ

till backa (upphäva function)

spara är activ

När du ser att både knapparna bakåt och spara är aktiva, kommer knappen för spara
att spara, medan knappen tillbaka kommer att avbryta åtgärden. Om skärmen återgår
till utgångsläge på grund av inaktivitet kommer den att fungera som avbryt.
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FLER VANLIGA KNAPPAR
Sida höger/vänster
Om det finns en högerpil längst ner på skärmen, tar den dig till nästa sida.
Om det finns en vänsterpil längst ner på skärmen, tar den dig till föregående sida.

Sida upp/ner
Om en upp- eller nerknapp visas och tryckts in när man befinner sig på en sida med
text, kan man bläddra genom texten en sida i taget.

sida upp

sida ner
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INSTÄLLNINGSSKÄRM
Programmering, etc.
All programmering och andra spabadfunktioner styrs från inställningsskärmen.
Varje ikon på inställningsskärmen tar dig till en annan skärm, där du kan se eller
redigera en eller flera inställningar.

Värmeikonen
tar dig till en skärm där du styr värmeläge och temperaturområde.

Dubbla temperaturområden (Hög kontra Låg)
Detta system omfattar två olika inställningar av temperaturområde med oberoende
inställda temperaturer. Det specifika området kan väljas på inställningsskärmen och
visas därefter i det övre högra hörnet på huvudskärmen.
Dessa områden kan användas för olika skäl, med en gemensam användning som är
insättningen ”klar att använda” kontra en ”semester”-inställning. Varje område upprätthåller sin egen inställda temperatur som programmerats av användaren.
På så sätt, när ett område har valts, värms spabadet till den inställda temperaturen
som är associerad med det området.
Högt temperaturområde kan ställas in mellan 26 °C och 40 °C (80 °F och 104 °F).
Lågt temperaturområde kan ställas in mellan 10 °C och 26 °C (50 °F och 99 °F).
Frysskydd är aktivt i varje temperaturområde.
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INSTÄLLNINGSSKÄRM FORTSÄTTNING
Värmeläge – Klar kontra Vila
För att ett spabad ska värmas upp måste en pump cirkulera vatten genom värmaren.
Pumpen som utför denna funktion kallas ”värmepump”. Värmepumpen kan vara
antingen en tvåhastighetspump (Pump 1) eller en cirkulationspump. Om värmepumpen är en tvåhastighetspump 1, kommer läget klart att cirkulera vatten varje halvtimme, och använda Pump 1 Låg för att upprätthålla en konstant vattentemperatur,
värma vid behov, och uppdatera temperaturen på skärmen. Detta är allmänt känt
som ”avsökning”.
Viloläge tillåter endast uppvärmning under programmerade filtreringscykler.
Eftersom avsökning inte sker, kan det hända att temperaturskärmen inte visar
aktuell temperatur tills värmepumpen har varit igång i en eller två minuter. När
värmepumpen har startat automatiskt (till exempel för uppvärmning) kan du byta
mellan låg hastighet och hög hastighet men du kan inte stänga av värmepumpen.
Cirkulationsläge
Om spabadet har konfigurerats för 24 timmarscirkulation, går värmepumpen vanligtvis kontinuerligt. Eftersom värmepumpen alltid är i gång, kommer spabadet att hålla
den inställda temperaturen och värma vid behov i läget klar, utan avkänning. I viloläge kommer spabadet endast att värma till den inställda temperaturen under programmerade filtreringstider, även om vattnet filtreras konstant i 24 timmars cirkulationsläge.
Klar i viloläge
Om spabadet befinner sig i viloläge och knappen Jets 1 trycks in visas läget
Ready in Rest (Klar i vila) på skärmen. När värmepumpen har startat automatiskt
(till exempel för uppvärmning) kan du byta mellan låg hastighet och hög hastighet
men du kan inte stänga av värmepumpen. Systemet återgår till viloläge efter 1 timme.
Detta läge kan även återställas genom att gå in på inställningsmenyn och välja raden
Heat Mode (Värmeläge).
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FYLLNING!
Förberedelse och fyllning
Fyll spabadet till dess rätta nivå (15,5 cm (6”) nedanför kanten på spabadet).
Kom ihåg att öppna alla ventiler och strålar i rörsystemet innan fyllning för att tillåta
att så mycket luft som möjligt lämnar rören och kontrollsystemet under fyllningsprocessen. När du slagit på strömmen på huvudströmpanelen, visar den övre delen
av sidopanelen en välkomstskärm eller startskärm.
Uppstartläge – M019*
Efter den inledande startsekvens, kommer kontrollen att gå in i uppstartläge och visa
en skärm för uppstartläge (Priming Mode). Pumpikoner visas endast på skärmen för
uppstartläge. Under uppstartläge inaktiveras värmaren för att tillåta att uppstartningsprocessen slutförs utan möjlighet att aktivera värmaren under lågflödes- eller ickeflödesförhållanden. Ingenting startar automatiskt, men pumpen/pumparna kan aktiveras genom att välja jetsikon. Om spabadet har en cirkulationspump,
kan den slås på och av genom att trycka på knappen för cirkulationspump under
uppstartläge.

Starta pumparna
Så snart skärmen Priming Mode
(Uppstartläge) visas på panelen,
väljer du knappen ”Jets 1” en gång
för att starta Pump 1 i låg hastighet
och sedan igen för att byta till hög
hastighet. Välj också de andra pumparna
för att starta dem. Pumparna måste köras
i hög hastighet för att underlätta uppstart.
Om pumparna inte har startat upp efter
2 minuter, och det inte kommer vatten
från jetsen, får du inte tillåta att pumparna
fortsätter att gå. Stäng av pumparna och
upprepa processen.
Obs: Slå av och på strömmen för att inleda en ny
pumpuppstartsession. Ibland kan det hjälpa att
tillfälligt stänga av pumpen och starta den igen.
Gör inte detta fler än 5 gånger. Om pumpen/pumparna
inte startar upp stänger du av strömmen till spabadet
och ringer efter service.
Viktigt: Pumpen får inte köras utan vattenflöde i mer än 2 minuter. En pump får
under INGA omständigheter köras utan vatten efter slutet av det 4–5 minuter
långa uppstartläget. Om du gör detta kan det leda till skador på pumpen och göra
att systemet aktiverar värmaren och överhettas. Skador till följd av detta täcks
inte av garantin.
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FYLLNING! FORTSÄTTNING
Lämna fyllningsläge
I slutet av uppstartläget, vilket varar i 4–5 minuter, kommer systemet att automatiskt
övergå till normal uppvärmning och filtrering. Du kan lämna uppstartläget manuellt
genom att trycka på knappen för avsluta på skärmen för uppstartläge. Notera att om
du inte lämnar uppstartläget manuellt enligt ovanstående beskrivning, kommer uppstartläget att avslutas automatiskt efter 4–5 minuter. Se till att pumpen/pumparna har
startats upp vid denna tidpunkt. När systemet har lämnat uppstartläget kommer den
övre sidopanelen att visa huvudskärmen, men skärmen visar ännu inte temperaturen
(se nedan). Detta beror på att systemet kräver ungefär 1 minut av vattenflöde genom
värmaren för att fastställa vattentemperaturen och visa den. – – –°F – – –°C

SPABADETS FUNKTION
Pumpar
På spabadsskärmen väljer du en strålknapp en gång för att slå på eller av pumpen
och för att byta mellan låga och höga hastigheter om denna möjlighet finns. Om pumpen lämnas igång kommer den att stängas av efter en tids inaktivitet.
Inga cirkulationssystem
Pump 1:s låga hastighet körs när luftblåsaren eller någon annan pump är i gång.
Om spabadet befinner sig i läget klar kan Pump 1 låg också aktiveras i minst 1 minut
var 30:e minut för att mäta spabadets temperatur och sedan värma till inställd temperatur om det behövs. När låg hastighet slås på automatiskt kan den inte avaktiveras
från panelen, men man kan starta hög hastighet.
Cirkulationspumplägen
Om systemet har en cirkulationspump, går cirkulationspumpen kontinuerligt
(24 timmar), med undantag för när den stängs av i 30 minuter vid en tidpunkt när
vattentemperaturen når 1,5 °C (3 °F) över den inställda temperaturen (det händer
oftast i ett mycket varmt klimat).
Filtrering och ozon
På system utan cirkulation kommer Pump 1 låg och UV/ozongeneratorn (om finns)
att köras under filtrering. På system med cirkulation, kommer UV/ozon generellt att
köras tillsammans med cirkulationspumpen, men kan begränsas till filtreringscykler.
(På vissa cirkulationssystem kommer Pump 1 låg att köras tillsammans med cirkulationspumpen under filtrering). Systemet är fabriksprogrammerat med en filtreringscykel som kommer att köras på kvällen (om man har ställt in tiden korrekt) när energipriserna ofta är lägre. Filtreringstid och varaktighet är programmerbara. En andra
filtreringscykel kan aktiveras vid behov.
I början av varje filtreringscykel körs enheter som luftblåsare och sekundära pumpar
kort för att rensa rören och upprätthålla en god vattenkvalitet.
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SPABADETS FUNKTION – FORTSÄTTNING
Frysskydd
Om temperatursensorerna i värmaren upptäcker för låg temperatur, aktiveras
vattenanordningarna automatiskt för att ge frysskydd. Vattenanordningarna
kommer att köras kontinuerligt eller periodiskt beroende på förhållanden.
I kallare klimat, kan en valbar fryssensor läggas till för att skydda mot frysförhållanden som kanske inte avkänns av standardsensorerna. Hjälpfrysskyddssensorn skyddar på samma sätt, förutom med tröskelvärden som bestäms av brytaren. Kontakta
din återförsäljare för mer information
Rengöringscykel (tillval)
En rengöringscykel utförs i 30 minuter när en pump eller luftblåsare stängts av genom knapptryckning eller efter att tiden har gått ut. Pump 1 på låg hastighet och ozongeneratorn körs under den inställda tiden. Pumpen och ozongeneratorn körs i
30 minuter eller mer, beroende på systemet. Du kan ändra denna inställning på
vissa system
TID
Se till att du ställer in tiden
Det är viktigt att man ställer in tid för
att bestämma filtreringstider och andra
bakgrundsfunktioner.

Tidsikonen
på inställningsskärmen tar dig till en
skärm där du kontrollerar tiden.
Ställ in timmar och minuter. Använd
upp- och nerpilarna för att göra ändringar
och tryck sedan på knappen för spara.
En informationsskärm öppnas om man inte ställt in tiden. Om du går ut visas
en informationsikon längst ner på huvudskärmen tills du ställer in tiden.
Detta gäller endast vissa system: Om strömmen avbryts till systemet, kommer tiden
att behållas i flera dagar.
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JUSTERA FILTRERING
Huvudfiltrering
Filtreringscykler ställs in med starttid och varaktighet med hjälp av samma inställning som vid inställning av tid. Varje inställning kan justeras i 15-minutersintervaller.
Panelen beräknar sluttiden och visar den automatiskt.
Filtreringsikonen
på inställningsskärmen tar dig till en skärm där du kontrollerar filtreringscykler.

Tömningscykler
För att upprätthålla hygieniska förhållanden samt skydda mot frysning, kommer
sekundära vattenanordningar att tömma vatten från sina respektive rör genom att
de körs kort i början av varje filtreringscykel. Om längden på filtreringscykel 1 ställs
in till 24 timmar, kommer filtreringscykel 2 att påbörja en tömning när filtreringscykel 2 är programmerad att börja.
Betydelsen av filtreringscykler
1. Värmepumpen körs alltid under filtreringscykeln.
2. I viloläge sker uppvärmning endast under filtreringscykeln.
3. Tömningar sker i början av varje filtreringscykel.
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BEGRÄNSNING AV DRIFT
Kontrollen kan begränsas för att förhindra oönskad
användning eller temperaturjusteringar. Genom att
låsa panelen förhindrar man att kontrollreglaget
används, medan alla automatiska funktioner fortfarande är aktiva.
Om du låser inställningarna kan man fortfarande
använda strålar och andra funktioner, men den inställda temperaturen och andra programmerade inställningar kan inte ändras.
Låsinställningarna ger tillgång till ett reducerat
antal menyalternativ. Dessa inkluderar filtreringscykler, byte, information och fellogg. Man kan se i
nställningarna men inte ändra eller redigera dem.

Panel låst och inställningar olåsta

LÅSA OCH LÅSA UPP
Samma steg används för att låsa och låsa upp. För att
låsa antingen inställningar eller panel trycker du
först på ikonen för inställningar
(om det står ” Unlocked” (Olåst)) eller på panelikonen
(om det står ” Unlocked” (Olåst). Tryck sedan på ordet
”Lock” (Lås) i minst 10 sekunder.

tryck här i 10 sekunder
för att låsa upp

För att låsa upp antingen inställningar eller panel
trycker du först på ikonen för inställningar (om det
står "Locked" (Låst)) eller på panelikonen (om det står
"Locked" (Låst)). Tryck sedan på ordet ”Lock” (Lås)
i minst 10 sekunder.
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Håll – M037
Hålläget används för att stänga av pumparna under servicefunktioner som rengöring
eller filterbyte. Hålläget pågår i 1 timme om inte läget avslutas manuellt. Om underhåll av spabadet kommer att kräva mer än en timme, kan det vara bäst att stänga av
strömmen till spabadet.
Ikonen för håll
på inställningsskärmen sätter spabadet i vänteläge och visar
skärmen System Hold (väntläge). Klicka på tillbaka för att avsluta väntläge.

DRIFTSSKÄRM
Drift
Driftsikonen
på inställningsskärmen
tar dig till driftsskärmen.

Driftsskärmen innehåller följande:

Panel
När du trycker på driftskärmen
kommer du till panelskärmen där du
kan ställa in hur länge det tar innan
panelen går i strömsparläge efter den
senaste aktiviteten.
Timern för strömsparläge kan ställas in
från 1 minut till 60 minuter.
Standardtiden är 30 minuter.
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YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR
Fellogg
Felloggen är ett register över de senaste 24 felen som kan granskas av en serviceekniker. Använd upp- och nerpilarna för att se varje fel.
Det är inte ett fel när uppstartläget visas i felloggen. Det används snarare för att
hålla koll på spabadet omstarter.

Enhetsskärm
Enhetsikonen
på inställningsskärmen tar
dig till skärmen för enheter
Tryck på ”Temp Display” (Temperaturvisning)
för att ändra temperaturen mellan °F och °C
Tryck på ”Time Display” (Tidsvisning) för att
ändra klockan mellan 12 timmars- och
24-timmarsvisning.
Påminnelser
Påminnelseikonen på
inställningsskärmen tar dig till skärmen för
påminnelser.
Tryck på ”Reminders” (Påminnelser) för att
sätta påminnelsemeddelanden (som ”Rengör
filter”) ON (På) eller OFF (Av).
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YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR – FORTSÄTTNING
Rengöringscykel
Rengöringscykelns varaktighet är inte alltid aktiverad och därför kan det hända att
den inte visas. Om den är tillgänglig ställer du in den tidsperiod som Pump 1 kommer
att köras efter varje användning. 0–4 timmar är tillgängliga. Om man ställer in cykeln
till 0,0/hr rengöringscykler körs inga cyklar. Det rekomderas att ställa in cykel på 0,5/hr.
Rengöringsikonen
på inställningsskärmen tar dig till skärmen för rengöringscykel.

Språk
Språkikonen
på inställningsskärmen tar dig till språkskärmen. Ändra språk som visas på panelen
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ALLMÄNNA MEDDELANDEN
Meddelanden
De flesta meddelanden och larm visas längst ner på normalt använda skärmar.
Flera larm och meddelanden kan visas i en sekvens.
– – –°F – – –°C
Vattentemperatur okänd
Temperaturen visas efter att pumpen har gått i 1 minut.

Frysrisk!
Ett potentiellt frysningstillstånd har upptäckts. Alla vattenenheter är aktiverade.
I vissa fall kan pumparna slås på och av och värmaren kan fungera under frysskydd.
Detta är ett operativt meddelande, inte en felindikering.
Vattnet är för varmt – M029*
Systemet har upptäckt en spavattentemperatur på 43,3 °C (110 °F) eller högre, och
spafunktioner är inaktiverade. Systemet återställs automatiskt när spavattentemperaturen är under 42,2 °C (108 °F). Kontrollera om där finns ökad pumpdrift eller hög
omgivningstemperatur.
*M0XX är en meddelandekod. Koder som denna visas i felloggen
Flödesrelaterade meddelande
Kontrollera om där är låg vattennivå, smutsigt filter, stängda ventiler, instängd luft,
alltför många stängda strålar och att Pump1 eller cirklationspump är i drift.
På vissa system, även om spabadet stängs av på grund av ett felförhållande, kan viss
utrustning ibland slås på för att fortsätta att övervaka temperaturen eller om frysskydd behövs.
*Vissa meddelanden kan återställas från panelen. Meddelanden som kan återställas
visas med en rensningsikon längst ner på meddelandeskärmen. Tryck på rensningsikontexten för att återställa meddelandet.
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PÅMINNELSEMEDDELANDEN
Allmänt underhåll hjälper.
Påminnelsemeddelanden kan aktiveras eller undertryckas med hjälp av påminnelsesskärmen. Påminnelsemeddelanden kan väljas individuellt av tillverkaren. De kan
inaktiveras helt, eller så kan det finnas ett begränsat antal påminnelser på en
specifik modell. Frekvensen för varje påminnelse (dvs. 7 dagar) kan anges av tillverkaren.
Kontrollera pH-värdet
Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje 7 dagar. Kontrollera pHvärdet med ett testkit och justera pH med lämpliga kemikalier
Kontrollera desinficering
Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje 7 dagar. Kontrollera nivån på
desinficering eller andra vattenkemikalier med ett testkit och justera pH med lämpliga
kemikalier.
Rengör filtret
Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje 30 dagar. Rengör filtermediet
enligt tillverkarens anvisningar.

Byte av vatten
Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje 90 dagar. Byt vatten i spabadet
regelbundet för att upprätthålla korrekt kemikaliebalans och hygienförhållanden.
Rengör locket
Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje 180 dagar. Vinylhöljen bör
rengöras och skötas för maximal livslängd.
Byte av filter
Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje 365 dagar.
Filter måste bytas ibland för att behålla lämplig spafunktion och sanitära förhållan.
den. Byte av UV-lampa. Kan visas enligt regelbundna tidsintervaller, dvs. varje
540 dagar. UV-lampor bör bytas ut regelbundet för att behålla optimal vattenbehandling och sanitära förhållanden.
Ytterligare meddelanden kan visas på specifika system.
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WIFI-ANSLUTNING
SMART ENHET WIFI-SPAKONTROLLER
Vissa spabad är utrustade med en WiFisändtagare som tillåter att de ansluter sig
trådlöst med valda smarta enheter
(Android™, iPad eller iPhone®). (Fråga
gärna din lokala återförsäljare om du är
osäker på om ditt spabad är utrustat med
en Wifi-sändtagare.) Om ditt WiFi-utrustade
spabad är installerat inom ditt hems
WiFi-router, kan du också ansluta ditt spa
till Internet för att tillåta trådlös kontroll
av ditt spabad från var som helst där din
smarta enhet har tillgång till Internet.

KOMMA IGÅNG
Hämta WiFi-spakontrollprogrammet till din
smarta enhet från antingen Google® Play
eller iTunes® Store. Leta efter ditt spavarumärkes WiFi-spakontrollprogram och
programmet visas för hämtning.
EFTER HÄMTNING AV PROGRAM
Kontrollera att WiFi-inställningen är
aktiverad på din smarta enhet och att
du befinner dig nära ditt spabad. Öppna
enhetens WiFi-inställningar och leta
efter BWG SPA-nätverket som kommer
att likna ”BWG- Spa_12345”. Anslut till
nätverket. Inget lösenord krävs.
ANSLUTNING TILL DITT SPABAD
Öppna det nyligen hämtade programmet
på din smarta enhet. Välj ”Connect”
(Anslut) när du uppmanas att ansluta till
ditt spabad och vänta tills du är ansluten.
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ANSLUTNING TILL WIFI NÄTVERK
När du är ansluten till ditt spa kan du
sedan ansluta ditt spa till ditt WiFinätverk för att styra ditt spa var du
än har din smarta enhet tillgång
till internet.

2. Inställningsskärm

1. Öppna programmets huvudskärm
2. Välj "Inställningar" längst upp till höger
3. Välj "Avancerat" längst ner
4. Skriv in ditt hem WiFi-anslutningsinformation och SPARA
5. Var noga med att välja Open, WEP, WPA
eller WPS baserat på din Wi-Fi-rounters
krypteringstyp för din hemma nätverk.
Obs! Om du inte har en trådlös internetanslutning i ditt hem kan du inte ansluta till
WiFi-åtkomst. Du kommer fortfarande kunna
styra spaet från din smarta enhet inom
30 meter (10 meter) av ditt spa.
1. Huvudskärm

3. Avancerat inställningsskärm
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PROGRAMFUNKTIONER
Varje gång du startar programmet
kommer du att tas till nedanstående
huvudskärm. Följande alternativ är
tillgängliga från huvudskärmen:

Inställningar (överst till höger)

INSTÄLLNING AV TID
Välj klockikonen för tid från
inställningsmenyn. På nästa skärm
kan du sedan ställa in tiden manuellt
eller välja "Use Device Time" (Använd
enhetstid). Du kan också välja att byta
till 24-timmarstid.
INSTÄLLNINGAR
Ställ in temperaturen genom att skjuta
stapeln till den temperatur du vill ha.
Med inställningen ”Temperature unit”
(Temperaturenhet) kan du byta mellan
att visa grader i Fahrenheit eller Celsius.
”Heat mode” (Värmeläge) låter dig byta
mellan KLAR och VILA. KLAR indikerar
att ditt spabads kontroller kan slås på
eller av omedelbart. VILA indikerar att
ditt spabad måste ”vakna upp” från viloläge.
”Temperature range” (Temperaturområde)
erbjuder ett högt temperaturområde f
rån 26–40 °C (80–104 °F) eller ett lågt
temperaturområde från 10–26 °C (50–80 °F).
Temperaturområdet på översta fältet ändras
baserat på det område och den måttenhet
som du väljer. (Se bilden överst.)
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INSTÄLLNING AV FILTRERINGSCYKLER
Välj ikonen för filtreringscykler från
inställningsmenyn. Därifrån har du
möjlighet att ställa in en eller två
filtreringscykler, tid på dagen som de
startar och varaktigheten för varje cykel.
Obs: Den rekommenderade varaktigheten
för filtreringscykler är två gånger om
dagen, tre timmar per cykel.

KONTROLLER
Välj "Controls" (Kontroller) i det övre
vänstra hörnet på huvudskärmen.
Du kommer att tas till en skärm som låter
dig styra strålar, luftblåsare och lampor.
Knappar som tänds indikerar att objekt är
i bruk, nedtonade knappar indikerar att
objekten är inaktiva.
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Vattenkvalitet
Rätt behandling av vattnet är en förutsättning för att få fram en säker vattenkvalitet
och för att inte orsaka skador på spaet och dess komponenter.
Uppstartningsprocess
1. Fyll spaet med korrekt vattenmängd (ca 10 cm ovanför filterhållaren)
2. Testa och justera surhetsgraden(alkaliniteten) - kör pumpen i en halv timme
3. Testa och justera pH-värdet - kör pumpen i en halv timme.
4. Vid preparering med bromin, häll i bromin med jetsen igång eller
använd bromtabletter, se även under stycket ”bromin”.
a. Fyll och förbered brominbehållaren (floater) eller en justerbar bromindoserare
och placera den i vattnet.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (aktivt syre) eller chockklor med jetsen
igång.
5. Vid preparering med klor, använd endast en finkornig ”Diklor” blandning.
Se även under stycket ”klor”.
a. Lägg klortabletterna i mitten av spa:et enligt dosering.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (aktivt syre) eller klor med jetsen igång.
6. Kör pumpen i 1/2 timme.
Vattenkvalitet
American Whirpool Spa är utrustat med filter patron eller tygfilter, vilken gör vattnet
rent och klart. När filtret skall behandla föroreningar är det nödvändigt att tillsätta
tex klor eller bromin för att motverka bakterier och alger samt oxidera organiska
material i vattnet. Använd endast kemikalier rekommenderade av AW eller dess
återförsäljare. Återförsäljaren kan också ge råd om alternativa metoder för att bibehålla vattenkvaliteten.
Användande av felaktiga kemikalier kan vara farliga för hälsan och skadliga för spaanläggningen

Varning!
Användning av Tri-klor, Symclosene eller andra kemikalier med liknande egenskaper
gör att samtliga garantier upphör att gälla. Kalciumhypoklorit, natriumhypoklorit,
peroxidbaserade kemikalier, alla kemiska föreningar som förblir oupplösta vid direkt
kontakt eller fastnar på akrylens yta skadar spaet och gör garantin ogiltig.
Endast kemikalier avsedda för användning i spaet får användas, användning av preparat och kemikalier som inte är godkända gör att samtliga garantier upphör att gälla.
pH - kontroll
Allt vatten har ett pH-värde mellan 0-14 vilket visar surhetsgraden. När pH-värdet
är omkring 7.0 betecknas detta som neutralt. Är det lägre än 7.0 betecknas
vattnet som surt och är det högre betecknas det som alkaliskt. Ett godkänt
värde på vattnet är mellan 7,0 - 7,4. Ett pH-värde över 7,4 kan medföra minskad verkningsgrad på vattenreningen, göra att vattnet blir grumligt samt riskera att ytskiktet på
spa-anläggningen kan ta skada.
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Häll i pH- (pH-sänkare) vid för högt pH-värde. För lågt pH-värde (under 7,0)
är lika skadligt och kan orsaka korrosion på utrustningen samt göra att vattnet
verkar irriterande på huden och skiktar sig. Häll i pH+ (pH-höjare) för att justera
pH-värdet. Följ noga kemifabrikantens rekommendationer vid kemiska tillsatser
i spat
OBS! Vid tillsats av pH-kemikalier så kör alltid cirkulationspump och jets-pumpen i
minst 30 minuter. Kom ihåg att en bra pH-kontroll är nödvändig för att hålla en bra
vattenkvallitet.
Sanitet
Det går inte nog att poängtera vikten av fullgod sanitet i spa-anläggningen.
Varmt vatten är en idealisk miljö för att bakterier och virus skall fortplanta sig.
Fortplantningen förhindras genom att upprätthålla en god vattenkvallitet.
Det rekommenderas därför att efter avslutat bad låta jet-pumpar och luftblåsare
vara igång i ca 30 minuter. Detta gör att vattnet effektivare hålls rent.

Varning!

!

Preparat som får kontakt med ytskiktet i koncentrerad form kan skada
detsamma.

Bromin är ett alternativ i spa-anläggningar. Genom att bibehålla
en konstant brominnivå av 3.0-5.0 PPM kan bakterierna kontrolleras.
Bromintabletter är lätthanterlig och effektiv, men släpp inte ner tabletterna
direkt i vattnet, då det kan skada ytskiktet. En brominbehållare (floater)
fördelar jämnt och säkert tabletterna i vattnet. Användande av bromintabletter
gör att vattnet håller sig rent, klart och luktfritt. För att uppnå maximal verkningsgrad använd ca 15 gram bromin till ca 400 liter vatten varje gång spaet fylls
upp. Detta är grunden för en brominreserv.

Även klor kan användas till att preparera vattnet med, men är pH-känsligt. För
att vara effektivt skall pH-värdet vara mellan 7.0-7.4. Utanför detta område reduceras
klorets effektivitet kraftigt.
Använd en provtagningsutrustning för klor eller teststrippar för att bibehålla ett
värde mellan 2.0-3.0 PPM fritt klor. Om värdet understiger 2 PPM så höj värdet
innan spa-anläggningen används. Om värdet överstiger 5 PPM så se till att
PPM sänks inom det godkända värdet genom att öppna locket, starta pumpar
och blåsare, innan spa-anläggningen används. Läs noga instruktionerna förpackningen eller rådgör med AW Spas återförsäljare om det blir svårigheter med klornivån.
Den bästa typen av klor till spa är en finkornig diklor-blandning, som löses upp
snabbt i rörligt vatten som har ett ungefärligt neutralt pH-värde. Vid tillsats av
klor skall jetsen vara igång och därefter vara igång i ytterligare 1/2 timme. Kraftigt
förorenat vatten kan desinfekteras med en chockklorering, i storleksordningen
8-10 PPM, men en mera praktisk metod är att tömma badet och fylla det med färskt
vatten.
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1. Solljus bryter ner klor snabbare.
2. Organiskt skräp blåser ner i spaet och minskar klorets effekt
Sammantaget kan sägas att ju högre vattentemperatur desto fortare bryts kloret ner.
Chockbehandling (Chockklor)
Även vid regelbunden preparering är en månatlig chockbehandling lämplig.
Den utföres antingen med klor (se nästa stycke) eller med kaliumperoxid (aktivt syre).
Följ tillverkarens instruktioner.

Överdosering av klor (eller chockbehandling) gör att spavattnet snabbt oxiderar och
bränner bort rester av svett, hårspray, hudkrämer mm som inte tas bort av filterutrustningen. Denna uppbyggnad av föroreningar reducerar effekten av vattenprepareringen samt gör vattnet grumligt och irriterande för ögon och hud. Vattnet kan
också bli illaluktande. När detta inträffar har fritt klor övergått till kloramin vilket är
ineffektivt som vattenpreparat. Detta kan undvikas genom att överdosera klor såsom
är nödvändigt. En dosering på 5 gånger normal klordosering har en bra och effektiv
verkan.
Ozon
Spa-anläggningen är utrustad med ozonator. Fel på ozonatorn orsakade av annan
maskinutrustning på spa-anläggningen täcks inte av garantin. Ozonbehandlingen
sker under programerade filer cyklar.

Test av vattnet
Det rekommenderas att vattnet i spa-anläggningen testas regelbundet med testutrustning eller teststrippar. Dessa finns hos AW Spas återförsäljare. Följ alltid kemifabrikantens bruksanvisningar vid användande av kemikalier.
Skumreducerare
Tvål som är kvar på kroppen hos de badande, håret och badkläderna i kombination
med en snabb cirkulation av vattnet kan orsaka skumbildning i spaet. Skumreduceraren reducerar skumbildningen men kan inte ta bort tvål från vattnet. När skum förekommer kan en chockbehandling oxidera tvålen i vattnet och på så sätt hjälpa till att
förhindra detta tillstånd. Om problemet med skum kvarstår, byt ut vatten i spa-anläggningen. För ytterligare frågor rådgör med tillverkaren av skumreduceraren.
När kemikalier tillsätts i vattnet, häll denna i mitten av badet samtidigt som
spa-pumpen är igång. Kontrollera att vattnet är uppvärmt. Tillsätt aldrig kemikalier till kallt vatten då detta påverkar effekten av den kemiska reaktionen.
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Förvara kemikalier kallt och torrt samt oåtkomligt för barn och husdjur.
För ytterligare information beträffande kemikalier, kontakta en auktoriserad
American Whirlpool Spa återförsäljare.
Håll vattnet rent och säkert
Måndag

Fredag

Test:

Bromin/klor
pH
Total alkalitet

Justering:

Följ steg 1-3

Test:

Bromin/klor
pH
Total alkalitet

Justering:

Följ steg 1-3

Steg 1. Justera den totala alkaliniteten (TA) - Idealiskt mellan 80-120. Testa vattnet
(följ instruktionerna på tillverkarens etikett) och tillsätt nödvändig mängd med jetsen igång. Vänta i 30 minuter innan ny test utföres. Använd alk-up eller bikarbonat.
Steg 2. Justera pH-värdet - Idealiskt mellan 7.0-7.4. Testa vattnet (följ instruktionerna på tillverkarens etikett) och tillsätt nödvändig mängd med jetsen igång.
Steg 3. Justera bromin/klor - Idealiskt mellan 3-5 ppm (4-6 vid hög badfrekvens)
för bromin och 2-3 ppm för klor. Fyll en brominbehållare eller en floater och chockbehandla vattnet vid behov.

OBS!
Den kemiska listan ovan är ett enkelt schema för normalt användande av spat
Beroende på badfrekvensen kan balanseringen av den rekommenderade doseringen
variera.
SKÖTSELANVISNINGAR
Tömning av spa:
Samtliga American Whirlpool Spa har självavrinning. Tappa ej ur vattnet på gräsmattan eller i växtlighet om inte bromin och klor har avskiljts från vattnet. Preparaten i
vattnet kan förändras snabbt om badet står utan täcke under direkt solljus. Töm och
återfyll spa-anläggningen minst var 4:e månad. Vid högre badfrekvens desto oftare
bör vattnet bytas.
1. Slå av strömmen till spa-anläggningen.
2. Koppla en slang till avloppsventilen. Öppna ventilen och låt vattnet tömmas ur.
3. Rengör ytskiktet - (se skötselanvisningen)
4. Fyll åter i vatten - följ uppstartningsproceduren för återuppvärmning av
spa-anläggningen.
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Filterrengöring (tygfilter):
Se alltid till att anläggningen är frånslagen före borttagning och rengöring av tygfilter. Vi rekommenderar att filtren rengörs varannan för stabil drift, eller
oftare vid behov. Vid igångkörningstillfället bör tygfiltret rengöras varannan dag
under de första 2 veckorna.Tygfiltret rengörs enklast i tvättmaskinen, vända ut och
in, med ett skonsamt program utan centrifugering. Följ tvättinstruktionerna för tygfilter.
Filterrengöring (patronfilter):
Se alltid till att anläggningen är frånslagen före borttagning och rengöring av filter.
Rengör filtren var 3:e eller 4:e vecka, som en del av det regelbundna underhållet eller
när strålarna blir mindre kraftiga. Efter den första uppstarten bör filtren rengöras
varannan dag under de första två användningsveckorna. Stäng alltid av spaet innan
du tar bort och rengör filterpatronerna. Rengör filtren med hjälp av en vanlig trädgårdsslang med sprutmunstycke, och spruta på hela filtret.
Ta bort fläckar, krämer etc. genom att skölja patronen i varmt vatten, med tillsatt filterrengöringsmedel som finns hos din återförsäljare. Du kan använda en borste för
att ta bort kvarblivna smutspartiklar. Skölj filtret noggrant och låt torka.
Ozonator
Detta spa är utrustat med ozonator för rengöring av vattnet. Denna innehåller en
ozonator som har en drifttid på ca 36 månader. Därefter skall den bytas, annars
riskeras reningen och vattenkvalliten att försämras.
Skötsel av ytskiktet
American Whirlpool Spa har en yta av hög kvallitet. Fläckar och smuts kommer normalt inte att fästa på ytan. Efter tömning av badet, torka med en fuktad trasa (svamp)
med tvål eller rengöringsmedel. Hårt sittande smuts och fläckar kan tas bort med
hjälp av ett slipmedelsfritt rengöringsmedel. Var noga med att alla rengöringsmedel
är borttagna vid återuppfyllning för att undvika skumbildning.
OBS!
Använd inte någon form av rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller
lösningsmedel då detta kan skada ytskiktet och därmed göra att garantin inte gäller
Man kan välja att vaxa ytskiktet som då får en skyddande hinna. Följ instruktioner
på förpackningen. Rådgör gärna med American Whirlpool Spas återförsäljare.
Skötsel av ThermoGuard-paneler
ThermoGuard-paneler behöver knappast något underhåll. Vid rengöring torka av det
med en trasa fuktad med ett skonsamt rengöringsmedel.
Skötsel av täcket
Isolertäcket för spaet är en skuminjecerad beständig produkt. Se fabrikantens råd- och
skötselanvisningar. Det är möjligt att låsa täcket med små snäpplås men dessa är inte
avsedda att förhindra obehöriga tillträde till spa-anläggningen.
En gång om året eller vid behov bör täcket få en grundlig rengöring. På utsidan använd vanligt rengöringsmedel eller specialmedel för vinyl. Skölj av med rikligt med
vatten och torka av täcket noga. Efter rengöring stryker man på ett specialmedel för
vinyl. Mellan dessa rengöringar ar det tillräckligt att använda en mjuk borste och
spola av det grundligt.
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Nackkudde
Tag bort och rengör nackkuddarna och skölj noggrant med varmt vatten, och torka
av dessa, behandla sedan med Beauty polish. (För att öka livslängden på nackkuddarna, tag bort dessa efter varje bad och skölj med varmt vatten, och torka av dessa.)
OBS!
Använd inte några aggressiva kemikalier för att rengöra täcket och nackkuddar.
Då gäller inte garantin
Vinterinstruktioner
Vintern kan vara en av de mest njutbara årstiderna att vistas i ett AW Spa. Då
det kan vara svårt att få ut vattnet från rörsystemet. REKOMMENDERAS
ATT INTE TÖMMA SPA-ANLÄGGNINGEN VINTERTID OCH INTE STÄNGA AV
Spa-anläggningen är utrustad med ett automatiskt frysskydd. Dock kan ett
strömavbrott medföra att anläggningen kan frysa till snabbt. Kontrollera regelbundet
att ditt spa fungerar, framför allt efter ett strömavbrott.
För ytterligare information kontakta American Whirlpool Spas återförsäljare.
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Garanti
American Whirpool garanti ger ett specifikt skydd. Läs noga igenom garantivillkoren.
Svenska Neptun har ingen skyldighet att följa denna garanti om
slutanvändaren inte har betalat återförsäljaren helt och hållet eller om återförsäljaren inte helt har betalat Svenska Neptun.
Garantin gäller inte för problem orsakade av felaktigt handhavande, slarv eller
dåligt underhåll av anläggningen. Garantin gäller inte för problem orsakade av
felaktig installation eller problem som kunnat undvikas om användarmanualen
följts.
American Whirlpool Garantivillkor för export.
Garantivillkor för enheter utanför U.S.A och Canada.
5 år på skalets ytskikt.
På akrylskalets ytskikt lämnas sju (5) års garanti från leveransdatum
beträffande sprickor, blåsor eller delaminering orsakade av material- eller
fabrikationsfel. Kontroll av ytskiktet ingår ej.
3 år på slangsystemet.
På spa-anläggningens inre slangsystem lämnas tre (3) års garanti från
leveransdatum beträffande läckor orsakade av material- eller fabrikationsfel,
på komponenter samt på montaget av dessa.
Garantin täcker ej byte av delar i jets, rengöring eller justeringar.
3 år på spa-anläggningens standardutrustning såsom styrutrustning,
jet-pumpar, cirkulationspump samt värmare.
På spa-anläggningens standardutrustning såsom styrutrustning, jet-pumpar,
cirkulationspump och värmare gäller två (2) års garanti från leveransdatum
beträffande material- eller fabrikationsfel samt för fabriksmontaget av spaanläggningens interna komponenter. Säkringar, glödlampor, packningar omfattas ej.
1 år på ozonatorn.
På ozonatorn lämnas ett (1) års garanti från leveransdatum beträffande
material- eller fabrikationsfel.
1 år på luftblåsare.
På luftblåsare lämnas ett (1) års garanti från leveransdatum beträffande
material- eller fabrikationsfel.
1 år på audio- och videosystem.
På audio- och videosystem lämnas ett (1) års garanti från leveransdatum
beträffande material- eller fabrikationsfel. För dessa komponenter gäller
”butiksgaranti” vilket innebär att vid behov returneras komponenten till en
American Whirlpool återförsäljare för reparation eller utbyte. Det finns ingen egen
serviceorganisation för dess komponenter.
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1 år på ThermoGuard spakabinett.
På ThermoGuard spakabinettet lämnas ett (1) års garanti från leveransdatum beträffande material- eller fabrikationsfel. Förändringar orsakade av normal
förslitning omfattas ej.
1 år på spatäcke.
På spatäcke lämnas ett (1) års garanti från leveransdatum beträffande material- eller
fabrikationsfel.
Använd spa-anläggningens stroppar för att hålla täcket på plats när det inte används.
Dessa håller täcket på plats vid hård vind samt förhindrar att barn faller i vattnet.
Handtagen på locket får INTE användas att dra av locket från spat. För att ta av locket
ska först stropparna som säkrar locket lossas och därefter handen stickas in under
locket för att släppa in luft och underlätta att locket öppnas. Sönderslitna handtag
och sömmar omfattas inte av garantier.
Nittio (90) dagar på nackkuddar, filter.
Nackkuddar, filterpåsar och filterkorgar är beroende av variationerna i vattenkvalitenten och omfattas av en garanti på nittio (90) dagar.
Övriga tillbehör.
För övriga tillbehör gäller garantivillkor för respektive produkt. Se respektive
tillverkares garantivillkor.
Garantivillkor
1. American Whirlpool, fristående auktoriserad återförsäljare eller serviceombud
utför reparationer eller utbyte av defekta komponenter inom ramen för denna
garantihandlings villkor. Normala reparationskostnader är inkluderade inom
en radie av 50 km från en American Whirlpool Spas auktoriserad återförsäljare.
För avstånd längre än 50 km kan normal resekostnad komma att debiteras spa-ägaren.
2. Garantins gäller för den ursprungliga ägaren från och med datumen för leveransen.
Spa inköpta av annan än en auktoriserad American Whirlpool Spas återförsäljare,
omfattas uttryckligen ej av garantivillkoren.
3. Garantin omfattar ej rengöring, justering av jets eller problem som uppkommer av
felaktigt handhavande
4. American Whirlpool Spas förbehåller sig rätten att byta ut ett spa eller ingående
komponent till likvärdig ny eller fabriksrekonditionerad. Garantin för utbytta komponenter ingår i garantivillkoren, dock förlängs garantitiden ej utan löper vidare
från leveransdatum på originalprodukten.
5. Reparationer av spa-anläggningens ytskikt utföres av fristående auktoriserade återförsäljare, servicereptresentanter eller genom American Whirlpool Spas själva för
att säkerställa tillfredställande resultat.
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6. American Whirlpool Spas ersätter inga kostnader i anslutning till markarbeten
eller andra byggnadsarbeten i hus, på trädäck e.d. orsakade av installation, borttagning eller reparation av spa-anläggning. Kostnader i samband med vad som
anges ovan ansvarar ägaren till spa-anläggningen för. Ägaren ansvarar också för
transport och/eller leverans samt elektrisk installation..
Undantag:
1. Radioutrustningen omfattas ej av garantin under följande förutsättningar: Signalstyrkan kan vara nedsatt om spa-anläggningens placering är nära högspänningsledningar, kraftkablar eller stålkonstruktioner samt bakom kullar eller annan terräng som gör att radiosignalen ej når fram. Garantin gäller ej heller om radiosändningen sker på en frekvens som inte går att ställa in på radiomottagaren. Extra utrustning för att förstärka radiosignalen omfattas ej av garantin.
2. Förutom vad som framgår av denna handling finns inga ytterligare garantier eller
förpliktelser, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade.
American Whirlpool Spas, deras agenter eller återförsäljare skall ej under några
omständigheter bli skadeståndsskyldiga för något utöver vad som anges i dessa
garantivillkor.
3. American Whirlpool Spas ansvarar ej för betydande eller oförutsedda skador orsakade åsidosättande av garantivillkoren, kontraktsbrott, försumlighet eller annan
tänkbar händelse relaterad till produkten. Alla uppkomna kostnader inkluderat
stillestånd, skador eller andra förekomna bristfälligheter utöver vad som anges i
dessa garantivillkor omfattas ej.
4. Dessa garantivillkor är den enda exklusiva handling som berättigar till åtgärdande
av material- eller fabrikationsfel. Alla andra uttalade eller underförstådda åtaganden omfattas ej. Det finns inga andra garantier utöver vad som framgår av dessa
garantivillkor. Villkoren gäller endast för spa-anläggningar installerade för privat
bruk.
Garantin på spa-anläggningen upphör att gälla under följande omständigheter:
1. Om det på spa-anläggningen gjorts någon förändring, gjorts åverkan på, använts
på ett felaktigt sätt eller gjorts reparationer av någon annan än auktoriserad
servicetekniker.
2. Om spa-anläggningens yta eller utrustning blivit skadad eller missfärgad på grund
av dålig vattenkvalitet eller någon form av kemikalierester. En del vanliga rengöringsmedel kan skada ytskiktet eller komponenterna i anläggningen och därmed
äventyra garantin. Använd endast produkter som är rekommenderade för spa-anläggningar.
3. Om skadorna på spa-anläggningen är orsakade genom force majeure, flyttning av
spa-anläggningen, felaktig installation, instabil strömmatning, felaktigt eller slarvigt handhavande, väder- eller solljusskador samt transportskador.
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Era rättigheter:
Garantin ger Dig specifika rättigheter och det kan också förekomma andra
rättigheter som varierar från land till land. För att erhålla garantiservice:
Kontakta Din AW Spas auktoriserade återförsäljare inom 15 dagar efter det
att problemet har uppstått. Vid avsaknad av återförsäljare, kontakta AW.
Spas per post, MAXX Spas 25605, Arizona. Chandler, AZ852448 United
States. Du kan också kontakta AW Spas genom https://americanwhirlpool.com.
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Grustagsgatan 13, 25464 Helsingborg Sverige
www.neptunbath.com

