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Viktigt inför uppstarten 
 
Förberedelser 
Spabadet ska stå på ett stabilt och jämnt 
underlag, så som grus eller makadambädd 
Ovanpå detta placeras exempelvis markiso-
lerings skivor som spabadet ska stå på.  
 
Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv 
eller på något sätt gävas ner, måste en in-
spektionslucka om minst 80 cm lämnas på 
samma sida som manöverpanelen.  
Detta för att en serviceman ska kunna 
komma åt maskinrummet om det skulle 
behövas. 
Även övriga sidor ska en serviceman kunna 
komma åt vid behov. 
Om spabadet byggs in i trall eller liknande 
så är det ägarens ansvar att se till att 
spabadet är åtkomligt för serviceman. 
 
Koppla på strömmen 
 
Observera! 
All inkoppling av el skall utföras av behörig 
elektriker. 
 
Elanslutningen är 1-fas 16 ampere. 
Man bör ha en separat jordfelsbrytare till 
spabadet i det utvändiga proppskåpet på 
huset.  
Arbetsbrytare skall installeras synlig och 
tillgänglig för serviceman.  
 
Kopplingsschema finns på insidan av locket 
till elektronikboxen. 
 
Förberedelser före uppstart 

• Plocka ur filtret ur filterhållaren. 
• Fyll karet med vatten genom hålet i 

filterbehållaren. 
• Avlägsna skyddsplasten på filtret in-

nan det sätts tillbaka på plats i filter-
behållaren. 
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Uppstart 
Styrenheten är standardkonfigurerad från 
fabriken. När karet strömsätts startar auto-
matiskt en konfigurationssekvens där sy-
stemet själv känner av statusen på de ingå-
ende elektriska delarna, detta tar 4-5 minu-
ter. 
Ett möjligt problem som kan uppstå när 
karet fylls är luftfickor i systemet gör att de 
inte fungerar alls. Pumpen kan inte konfigu-
reras när detta händer och därför körs den 
utan att något vatten pumpas igenom syste-
met. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. Elektronikbox 
2. Pump 
3. Snabbkoppling 

 
Bakom servicepanelen finns ovanstående 
komponenter men kan vara olika placerade 
beroende på vilket spabad de sitter i. Det 
viktiga är dock att hitta rörledningen från 
elektronikboxen till pumpen och sedan lossa 
snabbkopplingen på pumpen, se beskrivning 
nedan. 
 
1. Ta bort servicepanelen till pumpområdet. 

Servicepanelen sitter på samma sida som 
manöverpanelen och är fäst med skruv eller 
kardborre. 

 

 
 
 
 
2. Skruva loss snabbkopplingen (3) försiktigt 

uppe på pumpen och släpp ut luften. 
3. När vattnet börjar rinna ut vid snabbkopp-

lingen dra åt den igen. 
4. Starta pumpen igen och när den gått i några 

sekunder börjar den pumpa vatten som den 
ska. 

5. Detta kan få göras flera gånger innan all luft 
är borta. Om det ändå inte fungerar  

 kontakta återförsäljaren för support och råd. 
 

1 

2 

3 
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Skötselråd 
 
Rengöring 
Använd originalfilter för att hålla vattnet rent 
i spabadet. Smuts tas bort mekaniskt och 
kemikalier blandas i vattnet under kontinu-
erlig återcirkulation. I alla våra spabad an-
vänds en pump och ett eller två filter för det 
här syftet. Filtret tar bort smuts i vattnet 
eller på vattenytan. Om det blir partiklar 
kvar i karets botten som inte systemet klarar 
av att ta hand om måste dessa avlägsnas 
manuellt, t.ex. med en skräpsug. 
 
Låt inte spabadet stå i direkt solljus utan 
vatten i eller spalocket på eftersom expone-
ring för direkt solljus kan skada karets 
material. 
 
Använd spalocket när spabadet inte an-
vänds, oavsett om karet är tomt eller fullt. 
Försök att skydda spabadet mot regn och 
snö, och bygg om så är möjligt ett uterum 
för spabadet, alternativt använd ett skydds-
täcke. 
 
Filter 
Filtret sitter lätt åtkomligt under filtergallret. 
Bryt strömmen till spabadet (huvudström-
brytare) så att pumpen stängs av när filtret 
tas bort. Kontrollera noga att inga föremål 
åker ned i utsuget. Det kan fastna och skada 
pumpen samt stoppa flödet. Filtret ska ren-
göras ungefär varannan vecka. Använd en 
trädgårdsslang med ett reglerbart munstycke 
för hårdare stråle. 
 
Observera! 
Använd inte högtryckstvätt, det kan skada 
filtermaterialet. 
 
Spola först bort alla partiklar och skräp som 
samlats mellan vecken. För strålen uppifrån 
och ned över hela filtret. 
Spreja filtret med en filterrengörare från 
topp till botten. Låt filtret ligga i en hink 
med vatten i ca 30 min och skölj sedan av 
filtret med hjälp av trädgårdsslangen.   
Montera tillbaka filtret i karet. Byt ut filtret 
efter ett år. 
 
 
 
 

 
 
Tömning och vattenbyte 
Vid normal användning måste vattnet bytas var 
3-4:e månad. Det kan behövas göras oftare. 
Före tömning ska strömmen brytas. Anslut 
en trädgårdsslang till tömningsventilen och 
öppna ventilen. Allt vatten försvinner inte 
vid tömning utan det sista måste avlägsnas 
med våtdammsugare eller hink och trasa. 
Återfyll spabadet direkt efter tömning 
 
Tömning av vatten 
1. Bryt strömmen till spabadet (huvud-

strömbrytare). 
2. Lossa locket på avtappningskranen. 

Den sitter på utsidan av karet, längst 
ned på ena sidan. 

3. Stoppa in fingret och vrid ett halvt varv 
motsols. 

4. Dra ut röret och tryck in det en liten bit 
så öppnas flödet. 

Bästa sättet att tömma karet är att använda 
en dränkbar pump. 
 
Avstängning under vintern 
Observera! 
Spabadet ska inte tömmas eller stängas un-
der vintern. Det är alltid risk för att rörsy-
stemet fryser eftersom det är svårt att full-
ständigt dränera ut spabadets omfattande 
rörsystem. 
 
Spabadet är byggt för att användas utomhus 
vintertid. 
Vid vattenbyte vintertid är det viktigt att 
återfylla nytt vatten direkt efter tömning. 
Undvik vattenbyte vid minusgrader. 
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Vattenskötsel 
Det är skönt att bada men för att man ska 
kunna slappna av måste vattnet vara hygi-
eniskt och fräscht. Höga temperaturer och 
intensiva vattenrörelser ställer stora krav på 
skötseln för att vattnet ska klara av att hålla 
en god hygien samt hållas fritt från smuts 
och bakterier. Även spabadet och dess kom-
ponenter så som rörsystemet behöver skötas 
om. Detta avsnitt förklarar spabadets vatten-
skötsel samt ger praktiska tips för regelbun-
den vattenvård. 
 
Vi rekommenderar användning av Chemo-
forms eller Aqua Finesse produkter vid all 
skötsel och rengöring av våra spabad.  
 
Observera! 
Vattenskötsel är mycket viktigt och det 
åligger alltid dig som användare att sköta 
vattenvården regelbundet. Kontrollera vat-
tenvärdena minst en gång i veckan och an-
vänd nedanstående tips och råd för att få en 
bra kontroll över spabadets vård och skötsel. 
 
Generella skötselråd 

• Börja med skötseln av ditt spabad så 
snart vattnet är påfyllt. 

• Tänk på att alla doseringsanvisningar 
är medelvärden som eventuellt måste 
anpassas något till de uppmätta vär-
dena som just du har. 

• Vi rekommenderar att vattnet byts ut 
ungefär var 3:e till 4:e månad. 

 
Observera! 
Blanda aldrig kemikalierna, det kan leda till 
kraftiga reaktioner eller avge farliga gaser. 
Väl utspädd i spabadet kan produkten kom-
bineras med andra kemikalier. De ska dock 
inte tillsättas samtidigt 
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Snabbguide 
 
 Idealvärde Justera med 

pH-värdet 7,0 - 7,4 DELPHIN SPA pH Plus 
DELPHIN SPA pH Minus 

Alkanitetsvärdet 80 - 120 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Alkalinity Up 

Hårdhetsgrad 150 -250 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Hardness Up 
DELPHIN SPA Kalkstabilisa-
tor 

Klor 1,0 - 3,0 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Klor* 
DELPHIN SPA Quick Tabs 
20g* 
DELPHIN SPA Klor Tabs 
20g* 

Aktivt syre 5,0 - 8,0 mg/l (ppm) 
(2 timmar efter dosering) 

DELPHIN SPA Shock* 
DELPHIN SPA Shock Tabs 
20g* 

Brom 2,0 - 3,0 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Brom Tabs 
20g* 

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och 
produktinformationen före användning. 

Testa vattenvärden 
Skötseln av spabadsvattnet börjar med test 
av vattenvärdena. De uppmätta värdena ger 
en vägvisning om vad som behöver göras. 
Testa alltid pH-värdet och alkalinitetsvär-
det. När dessa värden är korrekta testa des-
infektionsvärdet, dvs. klor, brom eller aktivt 
syrevärdet beroende på vilken desinfektion 
som används. Hur ofta man måste testa be-
ror på hur ofta spabadet används. Vi re-
kommenderar dock att testa vattenvärdena i 
spabadet minst en gång i veckan. 
 
Observera! 
Har du alltför höga klorvärden (över 6 mg/l) 
syns färgutslagen endast i några sekunder 
innan de bleknar. Om du misstänker att du 
har alltför höga klorvärden eller upptäcker 
att färgen bleknar, 
gör följande: Späd koncentrationen med 
mer tillsatt vatten och testa igen. Om du får 
ett färgutslag nu är dina klorvärden alltför 
höga för att bada. Vänta tills dess att klor 
värdena har gått ner eller använd DELPHIN 
AntiKlor. 
 
 
 
 

 
 
pH-värdet 
Rätt pH-värde är grundläggande för en bra 
vattenkvalité. Därför är det absolut nödvän-
digt att ställa in pH-värdet så att det ligger 
inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet 
påverkar samtliga vattenvärden. 
 
Justering av pH-värdet 
Börja med att justera pH-värdet i ditt spa-
badsvatten. 

• Är pH-värdet över 7,4 sänks det med 
DELPHIN SPA pH Minus. 

• Är pH-värdet under 7,0 höjs det med 
DELPHIN SPA pH Plus. 

 
Observera! 
Ett kraftigt växlande pH-värde, kan bero på 
ett lågt alkalinitetsvärde. 
 
Alkalinitet 
Speciellt i spabad kan det vara svårt att 
ställa in korrekt pH-värde och pH-värdet 
kan också variera mycket kraftigt när man 
tillsätter ett pH-korrekturmedel. För det 
mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsa-
ken till de stora variationerna i pH-värdet. 
Genom att höja alkaliniteten med DELP-
HIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-
värdet vilket underlättar inställningen av 
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pH-värdet. Det optimala alkalinitetsvärdet 
ligger mellan 80 – 120 mg/l. 
 
Hårdhet 
Den ideala totala hårdheten är 150 – 250 
mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhets-
grad kan vara mycket aggressivt. Metallde-
lar korroderar och ytan kan angripas. Vatt-
nets hårdhet bestäms huvudsakligen av mi-
neraler i form av kalcium och magnesium. 
DELPHIN SPA Hardness Up tillför kalcium 
i vattnet och höjer på så vis hårdhets-graden 
och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vatt-
net. 
 
Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfäll-
ningar samt att vattnet i spabadet kan bli 
grumligt och missfärgat. Kalk och metall-
joner förekommer i vanliga fall i löst till-
stånd i vattnet, men om vattnet är för hårt 
kan det leda till avlagringar på väggar samt i 
filtret. DELPHIN SPA Kalkstabilisator sän-
ker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis 
utfällningar och avlagringar. 
 
Desinfektion 
För att motverka att bakterier förökar sig 
måste man desinficera spabadsvattnet på ett 
varaktigt vis och ta död på mikroorgan-
ismer. Desinfektionen görs med olika meto-
der som är baserade på klor, aktivt syre eller 
brom. 
 
Desinfektion baserad på klor 
Idealiskt klor-värde: 1,0 - 3,0 mg/l (ppm) 
 
Vid en desinfektion på klorbasis bör klor-
halten alltid ligga inom området 1,0 – 3,0 
mg/l (ppm). Här används DELPHIN Spa 
Klor* eller DELPHIN SPA Quick Tabs 
20g*. DELPHIN Spa Klor Tabs 20g* är 
perfekt för spabadet som inte är i bruk re-
gelbundet (bevarar en viss desinfektion en 
längre tid i spabadet). 
 
Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs 
alltid en chockklorering. Likaså genomförs 
en chockklorering om vattnet blir grumligt, 
färgat eller luktar. 
 
Chockklorering betyder att man tillför en 
högre klordosering. 
På det viset får man en mer genomgripande 
rengöring. Det är nödvändigt att regelbundet 

säkerställa att varken smuts eller mikro-
organismer byggs upp i vattnet. 
DELPHIN OxiBooster* är en unik kombi-
nation av klor och aktivt syre för en mycket 
effektiv chockbehandling. Klorvärdet höjs 
snabbt och desinficerar spabadsvattnet. 
Värdet sjunker även snabbare än vid vanligt 
klor och det är därmed möjligt att bada re-
dan kort tid efter en chockbehandling. 
 
Tänk på att desinfektion alltid följer efter 
testning och inställning av pH-värdet. Om 
det är fel pH-värde fungerar inte klormedlet. 
 
Klorvärdet får inte överstiga det rekom-
menderade området. Visar testresultaten att 
klorvärdet är för högt finns det tre alterna-
tiv. Snabbast sänker man värdet genom att 
tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar 
överskottsklor i vattnet. 
Alternativt kan vattnet eller delar av vattnet 
bytas ut. Det tredje alternativet är att vänta. 
I så fall bör värdet bara ligga något över det 
rekommenderade och spabadet får förstås 
inte användas innan klorvärdet har gått ner. 
 
Desinfektion baserad på aktivt syre 
Idealiskt aktivt syre (O2)-värde: 5,0 – 8,0 
mg/l (2 timmar efter dosering) 
 
Metoden med aktivt syre används som ett 
klorfritt alternativ. Speciellt om man är klo-
rallergiker eller vill undvika klorlukt kan 
aktivt syre med fördel användas. Vi re-
kommenderar att man använder produkter 
med aktivt syre som bas i kombination med 
en aktivator. Använd DELPHIN SPA 
Shock* resp. Shock Tabs 20g* 
tillsammans med DELPHIN SPA Shock 
Support* för att uppnå en bättre effektivitet. 
Det idealiska värdet av aktivt syre uppgår 
till 5 – 8 mg/l (ppm) ca 2 timmar efter dose-
ring. Utöver en grunddesinfektion med ak-
tivt syre bör man genomföra en chockbe-
handling varannan vecka med DELPHIN 
SPA Klor*. 
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Desinfektion baserad på brom 
Idealiskt brom-värde: 2,0 – 3,0 mg/l (ppm) 
 
Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlig-
het om man vill undvika klor. DELPHIN 
SPA Brom Tabs 20g* har en hög desinfekt-
ionskraft och är luktfri. Liksom aktivt syre 
används DELPHIN SPA Brom Tabs 20g* i 
kombination med DELPHIN SPA Shock 
Support*. Det idealiska bromvärdet är 2 – 3 
mg/l (ppm). 
Utöver en grunddesinfektion med brom bör 
man genomföra en chockbehandling varan-
nan vecka med DELPHIN SPA Shock* 
eller DELPHIN SPA Klor*. 
 
Rengöring av spabadet 
I ett spabad bildas det ofta en fettrand vid 
vattenkanten. DELPHIN SPA Gel Cleaner 
är ett alkaliskt rengöringsmedel som tar bort 
den randen. Produkten får verka någon mi-
nut innan den torkas bort igen. 
Mer information om vattenskötsel finns i 
guiden Spa Skötselguide från DELPHIN 
SPA som finns med i startpaketet. 
  
* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och 
produktinformationen före användning. 
 
AquaFinesse 
AquaFinesse Hot Tub Water Care innehåller 
kemikalier som används en gång per vecka och 
som håller vattnet rent. Den lösgör biofilmen 
(den slemmiga hinnan), som sedan förs bort 
med vattnet till filtret och hindras att återbil-
das.  
Den minskar bakterienivån och även kalk-
påslag. 
Vid användning av AquaFinesse Hot Tub 
Water Care måste filtret/filtren rengöras en 
gång per vecka och för detta ska Aqua Finesse 
Filter Cleaner användas. 
 
Vid rengöring av spabadet används AquaFin-
esse SpaClean. 
 
Följ noga instruktionerna för varje produkt och 
vi rekommenderar att pH-värdet kontrolleras 
regelbundet. 
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Kontrollpanel in. k300 
 

 
 

1 Pumpknapp (Cirkulation) 4 Temperaturknapp pil upp 
2 Ljusknapp 5 Temperaturknapp pil ner 
3 Informationsskärm/Display   

Knappsats 
Tryck på valfri knapp för att sätta igång 
knappsatsen. Om knappsatsen är inaktiv i 
30 minuter, går den automatiskt in i vilo-
läge. 
 
Pumpknapp (1) 
Används endast för att stänga av cirkulat-
ionspumpen till Vänteläge/OFF läge 
 
Ljusknapp (2) 
Tänder belysningen i spabadet. 
 
Informationsskärm (3) 
Skärmen visar de olika funktionerna och 
vattentemperaturen. Längst upp på skärmen 
visas ikonerna för de olika funktionerna. 
 

Temperaturknapp (4) 
Höjer temperaturen i spabadet samt förflytt-
ning mellan olika parametrar. 
 
Temperaturknapp (5) 
Sänker temperaturen i spabadet samt för-
flyttning mellan olika parametrar. 
 
 
 
 
 

Vänteläge/OFF läge 
 

 
Pumpknappen används endast för OFF lä-
get.  
I OFF läget finns det möjlighet att ge 
spabadet service och underhåll som t ex 
rengöring eller byte av filter. 
Tryck på pumpknappen och håll den in-
tryckt i 5 sekunder så stannar cirkulat-
ionspumpen och alla automatiska funktioner 
såsom filtrering och värme som stängs av i 
30 minuter. Skärmen växlar mellan OFF, 
klocka och vattentemperatur. Belysningen i 
spa-badet blinkar några sekunder innan det 
startar efter 30 minuter. För att starta före de 
30 minuterna har gått tryck på pumpknap-
pen och displayen visar On i 3 sekunder. 
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Ljusknapp 

Tryck på ljusknappen så att ljuset tänds i 
spabadet. Tryck en gång till och ljuset 
slocknar. En inbyggd automatisk timer 
stänger av ljuset efter två timmar om det 
inte före det är manuellt avstängt. 
Ljusknappen tänds också när ljuset är på. 

Temperatur 

Använd pilknapparna för att ställa in önskad 
temperatur. Den inställda temperaturen vi-
sas i displayen i 2 sekunder för att bekräfta 
den valda temperaturen. 

Temperaturikonen indikerar att dis-
playen visar den önskade temperaturen inte 
vattnets nuvarande temperatur. Ikonen 
slocknar när den inställda temperaturen har 
uppnåtts. 

Programmering 

Programmeny 

För att komma till programmeringsmenyn, 
tryck på ljusknappen och håll den intryckt i 5 
sekunder. 
I programmeringsmenyn kan följande paramet-
rar ställas in; klockan, filtreringscykeln, eko-
nomiläge samt temperaturenheterna. Använd 
pilknapparna för att ställa in parametrarna och 
använd ljusknappen för att gå till nästa parame-
ter. Ändringarna sparas efter bekräftelse av den 
sista parametern som valts. 
Om det inte skett några ändringar inom 10 se-
kunder går systemet ur programmeringsmenyn 
utan att spara några ändringar. 

Ställa klockan 

Håll ner ljusknappen i 5 sekunder. Displayen 
visar klockslag med timmarna blinkande. 

Beroende på fabriksinställningarna måste 
kanske klockan ställas om för 24-timmars tid 
eller 12-timmars. 

Ställ in timmarna genom att använda pilknap-
parna upp eller ner. Tryck på ljusknappen och 
för att gå till minutinställningen. Använd pilk-
napparna och justera minuterna. 
Tryck på ljusknappen och för att hoppa till 
nästa parameter ”Filter starttid” (FS). 
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Programmering av filtreringscykler 

Displayen visar FSxx, där ”xx” visar filtre-
ringscykelns starttid i timmar. Använd pil-
knapparna för att ställa timmarna. Tryck på 
ljusknappen för att hoppa till nästa parameter 
”Filtreringens gångtid” (Fd). 

Filtreringens gångtid 

Displayen visar Fdxx, där ”xx” visar filtrering-
ens gångtid i timmar. Använd pil-knapparna 
för att ställa timmarna. Tryck på ljusknappen 
för att hoppa till nästa parameter filtreringens 
frekvens (FF). 
0 = ingen filtration 
24 = kontinuerlig filtration 
Det är inte rekommenderat att ställa in gångti-
den ”0”. 

Filtreringens frekvens 

Displayen visar FFxx, där ”xx” visar antalet 
cykler per dag. Använd pil-knapparna för att 
ställa antalet cykler. Tryck på ljusknappen för 
att hoppa till nästa parameter ”Ekonomi läge” 
(EP). 

 Filterikonen tänds när filtreringen är igång       
och blinkar när den är avstängd.  

 Ekonomiläge* 

Det här läget sänker temperaturen i spabadet 
med 11°C under en viss tid av dagen. 

Displayen visar EPx, där x visar programme-
ringsstatusen (0 = inaktiverad, 1 = aktiverad). 
Använd pilknapparna för att aktivera eller in-
aktivera ekonomiläget. Tryck på ljusknappen 
för att hoppa till nästa parameter, ”Ekonomi-
läge starttid” (ES). När ekonomiläget är aktive-
rat växlar displayen mellan ”Eco”, tiden och 
vattentemperaturen. 

Ekonomilägets starttid* 

Displayen visar ESxx, där ”xx” visar ekonomi-
lägets aktiveringstid (starttid) i timmar. An-
vänd pilknapparna för att ställa timmarna. 
Tryck på ljusknappen för att hoppa till nästa 
parameter ”Ekonomilägets varaktighet” (Ed). 

* Notera att parametrarna för ekonomiläget är kopplade till    speci-
fikt låg läge konfiguration av systemet som inte finns i alla mjukvaror.
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Ekonomilägets varaktighet* 

Displayen visar Edxx, där ”xx” visar ekonomi-
lägets varaktighet i timmar. Använd pilknap-
parna för att ställa timmarna. Tryck på ljus-
knappen för att hoppa till nästa parameter 
”Temperaturenheter”. 

24 = kontinuerlig ekonomi 
* Notera att parametrarna för ekonomiläget är kopplade till    speci-
fikt låg läge konfiguration av systemet som inte finns i alla mjukvaror.

Temperaturenheter 

Temperaturen kan visas antingen i Fahrenheit 
(°F) eller Celsius (°C). Displayen visar °F eller 
°C. 
Använd pilknapparna för att ändra enheten. 
Använd ljusknappen för att bekräfta paramet-
rarna. 

Smart Vinterläge 

Smart Vinterläge skyddar systemet från kyla 
genom att starta cirkulationspumpen flera 
gånger om dagen för att förhindra frysning i 
rören. 

Smart vinterläge ikonen tänds när frysning 
är upptäckt och blinkar när filtreringen är aktiv. 

Kylning  
Efter att ha värmt upp vattnet till den önskade 
temperaturen stängs värmaren av, men cirku-
lationspumpen fortsätter att gå en viss tid för 
att ge en tillräcklig kylning av värmaren. 

Temperaturreglering 

Varje 15 – 90 minut går cirkulationspumpen 
för att säkerställa exakt temperatur samtidigt 
som den ska undvika att värmaren går torr. 
Efter att ha verifierat att pumpen är igång star-
tar värmaren automatiskt för att värma vattnet 
till den satta temperaturen. 

Temperaturikonen blinkar under tiden sy-
stemet läser av temperaturen. 
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Meddelanden
Skulle ett fel uppstå visar displayen någon av följande meddelanden och växlar mellan visning av 
klockan och temperaturen 

Meddelande Orsak Åtgärd 
Ett hårdvarufel har upptäckts i systemet. Kontakta din återförsäljare/serviceställe. 

Systemet har stängt av värmaren eftersom 
vattnet har nått en temperatur av 48°C. 

”BADA INTE!”. Ta bort locket och låt vattnet kylas av. 
Bryt sedan strömmen till spabadet (med huvudströmbry-
taren) Återstarta spabadet igen så det gör en nystart. 

Temperaturen innanför skyddshöljet är för 
hög och orsakar för hög temperatur i syste-
met. 

Öppna serviceluckan och vänta tills felkoden försvinner 
från displayen. 

Det finns inget vattenflöde när pumpen går. Kontrollera vattenventilerna och vattennivån. Gör rent 
filtret. Om problemet består kontakta din återförsäl-
jare/serviceställe 

Fel på temperatursensorn Kontakta din återförsäljare/serviceställe. 

Vattnet har nått en temperatur av 42°C ”BADA INTE!”. Ta bort locket och låt vattnet kylas av. 
Kontakta din återförsäljare/serviceställe. 
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Tekniska data 

6-8 sittplatser

Akrylbeläggning 
Ytterbeklädnad  
Lock  
Måttenheter  
Vattenkapacitet  
Vikt  
Elektriska krav  
Kontrollsystem  

Värmeaggregat 
Pumpar  

Filtreringssystem 
Ozon-rening   
Undervattenljus, 
LED  
Färg insida  

Lucite
Grå utsida
Extra tjockt termolock
2300 x 2300 x 950 mm
2 000 Liter
270 kg
380V/50HZ
Gecko IN.K300 färgdis-
play
Gecko (3 kW)
1 st. Cirkulationspump
(0.35 hk)
4,64 m²
Ja
1 st.

Vit
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Grundläggande riktlinjer för in-
stallation och konfiguration 
 
Observera! 
En kvalificerad servicemontör krävs för service 
och installation. 
 
Lättillgänglig avstängning måste sättas vid 
installationstillfället. Permanent ansluten 
strömförsörjning. 
Anslut endast till en krets som skyddas av en 
klass A jordfelsbrytare. 
Se kopplingsschema på insidan av locket till 
elektronikboxen. 
 
Varning! 

• Personer med smittsamma sjukdomar 
bör inte använda spa eller badtunna. 

• För att undvika skador, var försiktig när 
du går in eller ur spa eller badtunna 

• Använd inte ett spabadet omedelbart ef-
ter ansträngande träning. 

• Långvarigt badande i ett spabad kan 
vara skadliga för hälsan. 

• Underhåll vattnets kemi enligt tillverka-
rens anvisningar. 

• Utrustningen och kontroller ska vara 
placerad minst 1,5 meter i sidled från 
spa eller badtunnan. 

• Vattentemperaturer på över 38C kan i 
övermått vara skadligt för din hälsa. 

• Koppla bort strömförsörjningen före 
underhåll. 

 
Varning! 
Fara för elektriska stötar. 
 
Försök inte göra underhåll av kontrollsystemet. 
Kontakta din återförsäljare eller serviceorgani-
sation för att få hjälp. 
Installationen ska utföras av en behörig elektri-
ker och alla jordförbindelser måste vara korrekt 
installerade. 
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Garanti 
 

10 års garanti på ram/stomme 
5 års garanti på skalet mot krackeleringar och 
missfärgningar 
3 års garanti på komponenter 
Den treåriga garantin på komponenter gäller 
inte för belysning, nackkuddar, UV-C 
lampa/ozongenerator, thermolock och filter då 
dessa är förbrukningsvaror med varierande 
livslängd. 

Garantin gäller endast för spabad som används 
för privat bruk. 

Vid garanti-/service ärende: 
För att vi skall kunna utföra ett garanti-/service 
ärende är det mycket viktigt att alla sidor 
av badet står tillgängligt för vår servicemontör. 
Vi står inte för någon kostnad förknippad i 
samband med att få spabadet tillgängligt för 
service/garanti. 

 
 
 


