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Användarmanual

Välkommen till den ultimata avkopplingen!
Läs hela användarmanualen innan du installerar och använder ditt nya spabad. Syftet med den här 
manualen är att informera om säkerhet och användning samt ge dig tips som hjälper dig att njuta 
fullt ut av ditt spabad. 

Den här manualen var vid trycktillfället aktuell. Tillverkaren reserverar sig rätten att ändra eller för-
bättra produkten utan föregående meddelande.

Ägaruppgifter

Namn �������������������������������������������������������������������������������

Adress �������������������������������������������������������������������������������

Ort ������������������������������������� Postnummer ���������������������������������

Inköpsdatum ������ /������ /�������

Modell ������������������������������ Serienummer # ����������������������������������

Inköpsställe ���������������������������������������������������������������������������

Telefonnummer # (������)��������-����������

Service, teknisk reparatör ���������������������������������������������������������������

*SerienumretS platS
Serienumret för ditt spabad hittar du i filterdelen, på systemets förpackning, eller på skylten på 
höljet. T ex. 1300420.
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Säkerhetsinstruktioner

Spara de hÄr inStruktionerna
  Tillsammans med ditt nya spabad får du en säkerhetsdekal. Dekalen är avsedd för dig och dina 

gästers säkerhet och är anpassad för att hålla utomhus i våta miljöer. Dekalen ska placeras synlig 
för alla som använder ditt spabad. 
 
Avsätt tid att visa var dekalen är placerad och informera om säkerhetsföreskrifterna för alla 
gäster. Tänk på att din och andra användares säkerhet är av yttersta vikt. 
 
Dekalen ska monteras med skruvar eller monteras permanent på annat sätt. Ytterligare dekaler 
eller ersättningsdekaler kan du få från säljaren eller direkt från fabriken.  

introduktion
Det är dags att koppla av! Du har nu ditt alldeles egna portabla spabad. Genom att helt och fullt 
förstå hur du använder alla funktioner garanteras du många års problemfri varmvattenterapi och 
glädje. 

Din säkerhet är av avgörande betydelse. Vi uppmanar dig att läsa och bekanta dig med alla säker-
hetsaspekter i den här manualen.

Genom att läsa och helt förstå den viktiga informationen i användarmanualen kommer du inse att 
du nu har din alldeles egna ultimata avslappningsmaskin! 
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Säkerhetsinstruktioner

Viktiga SÄkerhetSföreSkrifter
Vid installation och användning av denna elektriska utrustning ska grundläggande 
säkerhetsåtgärder iakttas, inkluderat följande:

lÄS och följ alla inStruk-
tioner
VARNING – För att minska risken för skador får inte barn använda denna produkt 
utan ständig övervakning.

FARA – Risk för skada.

 a) Byt ut skadad kabel omedelbart.

 b) Gräv inte ner kabel.

 c) Anslut endast till jordat uttag.

(För enheter avsedda endast för inomhusbruk)

VARNING – Endast för inomhusbruk. Den här enheten är ej avsedd för utomhus-
bruk.

(För enheter avsedda endast för utomhusbruk)

VARNING – Endast för utomhusbruk. Den här enheten är ej avsedd för inomhus-
bruk.
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Säkerhetsinstruktioner

Viktiga SÄkerhetSinStruk-
tioner (fortS.)
FARA – Risk för drunkning. Extrem försiktighet måste vidtas för att förhindra att 
barn inte använder produkten utan övervakning. För att undvika olyckor får barn 
inte använda detta spabad utan ständig övervakning. 

FARA – Risk för skada. Sugarmaturerna i detta spabad är storleksanpassade för 
pumpens specifika vattenflöde. Skulle behovet uppstå att byta sugarmaturerna eller 
pumpen måste flödesmängden vara kompatibel. 

Använd aldrig detta spabad om sugarmaturerna är trasiga eller saknas. Byt aldrig 
ut en sugarmatur med en med mindre flödesgrad än originalarmaturen. 

FARA – Risk för elektriska stötar. Elektrisk apparatur, såsom lampor, telefoner, 
radioapparater, eller tv-apparater  får ej finnas inom 1,5 meter från ett spabad.

VARNING – För att minska risken för skador:

 a) Vattentemperaturen i ett spabad får inte överskrida 40 °C. 
Vattentemperaturer mellan 38 °C och 40 °C anses säkra för en frisk vuxen person.

Lägre vattentemperaturer rekommenderas för barn och när tiden som tillbringas i 
spabadet överskrider 10 minuter.

 b)  Då höga vattentemperaturer ger en högre risk för fosterskador under gra-
viditetens första månader, ska gravida eller kvinnor som kan vara gravida 
begränsa vattentemperaturen till 38 °C.

 c) Innan du kliver ner i vattnet ska du mäta vattentemperaturen då känslighet 
en kan variera mellan olika temperaturregleringsenheter.

 d) Bruk av alkohol, droger eller mediciner innan spabad kan leda till medvet-
slöshet med drunkning som följd.

 e) Kraftigt överviktiga personer och personer med hjärtsjukdom, högt eller 
lågt blodtryck, cirkulationsrubbningar eller diabetes ska diskutera med läkare innan 
detta spabad används.

 f) Personer som använder mediciner ska kontakta läkare innan detta spabad 
används då vissa läkemedel kan ger ökad dåsighet medan andra läkemedel kan 
påverka puls, blodtryck och cirkulation. 

HYPERTERMI

Hypertermi uppstår när kroppstemperaturen uppnår flera grader över den normala 
kroppstemperaturen på 37° C.
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktiga SÄkerhetSinStruk-
tioner (fortS.)
SYMPTOMEN PÅ HYPERTERMI ÄR BLAND ANNAT:

 • Yrsel • Svimning • Dåsighet • Apati

 • Ökad kroppstemperatur

EFFEKTERNA AV HYPERTERMI ÄR BLAND ANNAT:

Omedvetenhet om fara • Ingen möjlighet att uppfatta värme • Ingen möjlighet 
att hitta ut från spabadet • Fysiskt hinder att lämna spabadet • Fosterskador hos 
gravida kvinnor • Medvetslöshet med risk för drunkning

FARA – För att minska risken för personskador får inte suggallret avlägsnas.

Sugkraften kan bli kraftig när jetstrålarna i spabadet används. Skadade skydd kan 
vara farliga för barn och vuxna med långt hår.

Om någon kroppsdel skulle dras in i dessa armaturer ska spabadet omedelbart 
stängas av.

Som en försiktighetsåtgärd får långt hår inte flyta fritt i spabadet.

VARNING – Installera spabadet så att vatten lätt kan tömmas ut utan att elektriska 
komponenter skadas. När spabadet installeras ska du se till att ett lämpligt dräner-
ingssystem hanterar överflödigt vatten. Tillse att ett utrymme på minst 60 cm runt 
spabadet finns för att ge plats vid underhåll. Kontakta säljaren för specifika krav.  

VARNING – Spabadet ska täckas över med lämpligt skydd när det inte används, för 
att förhindra olovlig användning och skador. 

VARNING – Personer med infektioner, sår eller liknande ska inte använda spabadet. 
Varmt och hett vatten kan skapa bakterietillväxt om det inte är ordentligt desinfi-
cerat.

RISK – Säkra temperaturer för simning eller vattenträning är runt 26 °C.

RISK – Risk för elektriska stötar. Lämna inte ljudutrymmet öppet.

Ljudkontrollerna får inte skötas medan du befinner dig i spabadet.

RISK – Komponenter får endast bytas ut mot identiska.
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktiga SÄkerhetSinStruk-
tioner (fortS.)
VARNING – Risk för elektriska stötar. Anslut inga externa komponenter (till exempel 
ytterligare högtalare, hörlurar, andra ljud-/videokomponenter) till systemet. Dessa 
enheter är inte utrustade med utomhusantenn. 

Reparera inte denna produkt själv då öppning eller avlägsnande av skydd kan utsät-
ta dig för farlig elektrisk spänning och andra risker. Lämna alla serviceuppgifter till 
kvalificerad personal.  

Om strömkabeln (kablarna) är skadade, vatten tränger in i högtalaren och i ljudu-
trymmet,  eller i någon annan del av utrymmet för elektriska enheter, skyddskåpan 
visar tecken på skador, eller tecken på andra skador finns på enheten, ska spabadet 
kopplas bort från vägguttaget och kvalificerad servicepersonal ska kontaktas.

Enheten ska genomgå regelbundet underhåll varje kvartal så att den fungerar 
ordentligt.

Spara deSSa inStruktioner
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Säkerhetsinstruktioner

Varning: BARN FÅR INTE ANVÄNDA SPABAD ELLER BADKAR uTAN ATT EN VuxEN ÖVER-
VAKAR 
 

Varning: ANVÄND INTE SPABAD ELLER BADKAR OM INTE ALLA GALLER ÄR MONTERADE 
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT KROPPSDELAR OCH HÅR FASTNAR. 
 

Varning: PERSONER SOM ANVÄNDER LÄKEMEDEL OCH/ELLER HAR EN SjuKDOM SKA 
KONTAKTA LÄKARE INNAN SPABAD ELLER BADKAR ANVÄNDS. 
 
 
Varning: PERSONER MED INFEKTIONSSjuKDOMAR SKA INTE ANVÄNDA SPABAD ELLER 
BADKAR 

 
Varning: VAR FÖRSIKTIG NÄR Du KLIVER I OCH uR SPABADET ELLER BADKARET FÖR 
ATT uNDVIKA SKADOR. 
 
 
Varning: ANVÄND INTE DROGER ELLER ALKOHOL INNAN ELLER uNDER ANVÄNDNING 
AV SPABAD ELLER BADKAR FÖR ATT uNDVIKA MEDVETSLÖSHET OCH RISK FÖR DRuNKNING 
 
 
Varning: GRAVIDA ELLER EVENTuELLT GRAVIDA KVINNOR SKA KONTAKTA SIN LÄKARE 
INNAN SPABAD ELLER BADKAR ANVÄNDS. 
 
 
Varning: VATTENTEMPERATuRER ÖVER 38 °C KAN VARA SKADLIGT FÖR DIN HÄLSA 
 
 
Varning: INNAN Du KLIVER I ETT SPABAD ELLER BADKAR SKA Du MÄTA VATTENTEM-
PERATuREN MED EN LÄMPLIG TERMOMETER 
 
 
Varning: ANVÄND INTE SPABAD ELLER BADKAR DIREKT EFTER TRÄNING
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 
 
 
Varning: LÅNG TID I ETT SPABAD ELLER I ETT BADKAR KAN SKADA DIN HÄLSA 
 
 
Varning: SE TILL ATT INGA ELEKTRISKA APPARATER (SÅSOM LAMPOR, TELEFONER, 
RADIOAPPARATER ELLER TV-APPARATER) FINNS INOM 1,5 METER FRÅN DETTA SPABAD ELLER 
BADKAR 
 
 
fara: FÖLj TILLVERKARENS REKOMMENDATIONER VAD GÄLLER ANVÄNDANDET AV KEMIS-
KA MEDEL 
 

Hypertermi uppstår när kroppstemperaturen når flera grader över den normala kroppstem-
peraturen på 37 °C. Symptomen består bland annat av trötthet, apati och höjd kroppstem-
peratur. Effekterna kan till exempel vara 
 (a) omedvetenhet om fara; 
 (b) att inte kunna uppfatta värme; 
 (c) att inte veta hur man tar sig ur badet; 
 (d) fysisk oförmåga att lämna spabadet; 
 (e) fosterskador hos gravida kvinnor; samt 
 (f) medvetslöshet och risk för drunkning. 

Varning: ATT ANVÄNDA ALKOHOL ELLER DROGER ÖKAR RISKEN FÖR HYPERTERMI I 
BADKAR OCH SPABAD
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Säkerhetslitteratur

1.  TÖM DITT SPABAD. Dränaget hittar du bakom frontpanelen längst bort på 
höger sida. Grip tag i locket och vrid det motsols. Anslut en trädgårdss-
lang om det behövs. Vrid på kranen på sidan av ventilen ett kvarts varv. 
Tömningstiden kan variera beroende på typen av slang. En pump kan också 
användas för att snabbt tömma spabadet. 

2. HUVUDPUMP. Denna producerar vattenflöde genom huvudmunstyckena i 
spabadet. Den första pumpen kan justeras med två hastigheter. Låg hastighet 

ger tillräcklig vattencirkulation under filtrering och svag jetström. Hög hastighet används för maxi-
mal jetström. Huvudpumpen kontrolleras med knapparna “Jets” eller “Jets I” på kontrollpanelen.

3. SEKUNDÄR PUMP. Denna producerar vattenflöde genom det andra jetsystemet i spabadet (om 
sådant finns). Den andra pumpen fungerar på samma sätt som huvudpumpen och kontrolleras med 
”Aux”-knappen på kontrollpanelen.

4. Cirkulationspump (om sådan finns). Denna pump producerar vattenflöde genom värmaren i 
spabadet och skapar ett vattenflöde nödvändigt för att driva ozonet. Denna extra pump arbetar 24 
timmar om dygnet för att driva filtrering och värme.

5. PUMPKOPPLING. Används av servicepersonal för att enkelt underhålla pumpen (pumparna). 

6. VÄRMEKOPPLING. Används av servicepersonal för att enkelt underhålla värmaren. 

7. OZONATOR. Alternativ ozonator som arbetar tillsammans med ditt filtreringssystem.

Det finns ett flertal publikationer relaterade till spabad-säkerhet. De dokumenten är till exempel 
broschyrer som: “Children aren’t Waterproof;” “Pool and Spabad Emergency Procedures for 
Infants and Children;” “Layers of Protection;” samt “Sensible Way to Enjoy Your Spabad.” Alla 
dessa publikationer är publicerade av National Spabad and Pool Institute (NSPI) / Association of 
Pool and Spabad Professionals (APSP).

ORDLISTA OCH SPABAD-TERMINOLOGI
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Elektriska installationskrav

LÅT DIN ELEKTRIKER LÄSA FÖLJANDE INFORMATION INNAN 
INSTALLATIONEN PÅBÖRJAS
Elektriska anslutningar som inte görs ordentligt, eller om fel storlek på kopplingar används, 
kan resultera i att säkringarna i husets elcentral löser ut, kan skada de interna elektriska 
kontrollerna och komponenterna, kan vara osäkert och påverka giltigheten av din garanti.

Det är spabadsägarens ansvar att se till att elektriska anslutningar är gjorda av kvalificerad 
elektriker i enlighet med lokala elföreskrifter vid installationstillfället. 

Dessa anslutningar måste göras enligt de kopplingsscheman du hittar i kontrollboxen. Den 
här utrustningen har framtagits för att fungera på 50Hz, och endast växelström, 230 volt 
krävs. Se till att all strömtillförseln är bortkopplad när elektriska installationer genomförs. En 
jordanslutningsskena i koppar sitter i spabadets elskåp för att användas vid anslutning till 
inkommande jord. Alla komponenter drivs med 230 VAC. Strömtillförseln till ditt spabad ska 
inkludera en arbetsbrytare installerad synlig från spabadet. En jordfelsbrytare måste install-
eras. Ett jordfel är ett strömläckage från någon av ledarna till jord.

En jordfelsbrytare är konstruerad för att automatiskt stänga av strömmen till en del av 
utrustningen när ett jordfel upptäcks. 

Strömanslutningen till spabadet kan vara 230 VAC enfas, tvåfas eller 400 VAC trefas.

Anslut kabeln till utrustningen för koppling till terminalerna i kontrollpanelen. Spabadet 
måste anslutas till en egen säkringsgrupp.

Detta innebär att den elektriska kretsen för spabadet inte används för några andra elektriska 
objekt (såsom utebelysning, tillbehör, garagekretsar etc). Om spabadet är anslutet till en 
icke-dedikerad krets, kan överbelastning resultera i att säkringen går vilket kräver återställn-
ing i husets elskåp.
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Enfas-anslutning (1 x 16 A eller 1 x 32 A) 

Tvåfas-anslutning (2 x 16 A) - för installationer
med 230 VAC trefas (t.ex. Norge)
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Trefas-anslutning (3 x 16 A) - för installationer
med 400 VAC trefas

Om expansionskort �nns, �ytta det svarta kablaget
som sitter på J25 (alt. J32) till J28
Om expansionskort saknas, men spabadet har två massage-
pumpar, �ytta svart kablage från J51 (alt. J52) till J28
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Jordanslutning måste göras vid markerad plats.

För 1 x 16 A:
    DIP Switch A2 ska ställas på OFF.
    DIP Switch A10 ska ställas på OFF.

För 1 x 32 A:
    DIP Switch A2 ska ställas på OFF.
    DIP Switch A10 ska ställas på ON.

Notera: J32 och J23 når samma spänningspunkt.  Det är därför
möjligt att det vita kablaget går från någon av dessa terminaler
före borttagandet.

Notera: J32 och J23 når samma spänningspunkt.  Det är därför
möjligt att det vita kablaget går från någon av dessa terminaler
före borttagandet.

Ta bort det blå kablaget mellan J28 och J57.

   Ta bort glassäkringen F7.
    
    DIP Switch A2 ska ställas på ON.
    DIP Switch A10 ska ställas på ON.

Notera: J57 och J58 når samma spänningspunkt. Det är därför
möjligt att det blå kablaget går från någon av dessa terminaler.

Jordanslutning måste göras vid markerad plats.

Ta bort det vita kablaget från J26 och J32.

    DIP Switch A2 ska ställas på ON.
    DIP Switch A10 ska ställas på ON.

Jordanslutning måste göras vid markerad plats.

Ta bort det vita kablaget från J26 och J32.

Om expansionskort �nns, �ytta det svarta kablaget
som sitter på J25 (alt. J32) till J26

För fullständigt elschema se spabadets elskåp.
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PLATSFÖRBEREDELSER / ALLMÄNNA RIKTLINJER

Installationen av det portabla spabadet är enkel om den planeras ordentligt. Det är viktigt att du 
läser följande information noggrant och ber din säljare om råd.

1) Tillgång – De verkliga måtten på ditt nya 
spabad avgör mängden utrymme som krävs 
för att flytta spabadet från förpackningen till 
den slutgiltiga installationsplatsen. Se till att 
mäta sidodimensioner, dörrar eller portar samt 
vertikala hinder såsom taköverhäng och kablar. 
Andra utrymmesbegränsningar såsom träd eller 
buskar måste tas i beräkning. 

2) Om spabadet ska installeras inomhus måste 
måttbegränsningar såsom trappor, väggar och 
tak tas i beaktande. Låt din säljare eller trans-
portföretaget granska platsen eller installation-
sritningarna innan leverans.

3) Yt-/platskrav – När ditt nya spabad är fyllt 
med vatten och badare kan det väga flera ton. 
Det är avgörande att platsen det står på klarar 
av denna vikt. Spabadet måste vara placerat på 
en jämn, slät och stabil yta. Den rekommend-
erade ytan är en armerad betongplatta med en 
minsta tjocklek på 10 cm.

VIKTIGT
När spabadet installeras inomhus, på ett 
trädäck eller balkong gäller samma hållfasthets-
krav. Den totala tyngden kan uppgå till så 
mycket som 450 kg per kvadratmeter. Prata 
gärna med en kvalificerad byggmästare eller 
ditt lokala byggnadskontor för att bekräfta 
att ytan är tillräcklig för att kunna hålla för ett 
spabad. Se till att placera ditt spabad så att 
utrustningen befinner sig ovanför marknivå 
och inte kan utsättas för översvämning. 
utrustningens sida (sidor) måste vara tillgäng-
liga i händelse av att framtida service blir nöd-
vändig. Periodiska underhållskontroller kräver 
tillgång till spabadets olika delar. Om det finns 
möjlighet är det bra att lämna ett utrymme 
på 60 cm på alla sidor om spabadet senare 
behöver service. Garantin täcker inte kostnaden 
för att skapa tillgång för service.

ALLMÄN PLANERING FÖR 
UTOMHUSINSTALLATION
Ordentlig planering ökar totalupplevelsen för 
ditt nya spabad. Här nedanför är ytterligare 
några saker att tänka på när du planerar instal-
lationen.

• Hur kommer spabadet att passa in i landska-
pet och vice versa

• utsikten från spabadet och sikten i hemmet 
från spabadet

• Exponering från solljus och skuggor från träd

• Avskildhet

• Vägen till spabadet från huset och tillbaka

• Närheten till omklädningsrum och badrum

• Förvaring av spakemi

• Lokala byggregler (om sådana finns)

• Strömkabel

ALLMÄN PLANERING AV 
INOMHUSINSTALLATION
Installation inomhus kräver helt andra övervä-
ganden när du planerar ditt spabad. Med 
tillräcklig planering kommer vilket rum du än 
väljer för ditt nya spabad bli ditt nya favoritrum.

• Ta hjälp av din säljare och en byggmästare för 
att se till att alla lokala byggnadskrav, elinstalla-
tionsregler och rördragningsregler uppfylls.

• Planera golvdränering så att överflödigt vat-
ten kan rinna av och för rengöring av ditt 
spabad.

• En ventilationsfläkt kan vara nödvändig på 
grund av den höga luftfuktigheten som skapas 
från ditt spabad.

• Materialen i spabad-rummet måste klara av 
att stå emot ökad fuktmängd.

• Om du installerar ditt spabad inomhus måste 
du tänka på att eventuellt vatten som stänker 
in i högtalarutrymmena rinner ner genom 
högtalardränaget under spabadet i hörnet där 
högtalarna är placerade. Var medveten om att 
eventuella sådana skador inte täcks av garantin. 
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INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

1.)  Placera spabadet på sin slutgiltiga plats som ger utrymme och till-
gång till utrustning och spabad-komponenter.

2.) Lossa frontsidopanelen (sidan där huvudkontrollpanelen sitter) så att 
elektriciteten kan anslutas till spabad-systemet. Panelerna lossas genom 
att skruvarna i hörndelarna och sidopanelerna skruvas ut. (använd bits 
med storlek #2). 

3.) Fyll spabadet minst 2,5 cm över filtret. Vi rekommenderar att spabadet fylls över filterområdet.

4.) Starta strömmen till spabadet. Spabadet ställs i startläge. Detta tar ungefär 5 minuter.

5.) Det kan vara nödvändigt att tömma luft från pumpen (pumparna) om dessa inte fungerar när 
du startar upp ditt spabad. 

På grund av vattenflödet och hydroterapi-pumparna kan luftlås i pumparna uppstå. Vi har vidtagit 
åtgärder för att minska risken för detta men det kan fortfarande inträffa, särskilt efter att spaba-
det har fyllts på. Det här är inte något som täcks av garantin. För att lossa luftlåset lossar du på 
kopplingen (se bilden) på pumpen (se pilen på bilden av pumpen nedan). Vatten kan då läcka ut. 
Skruva åt kopplingen och testa pumpen för jetflöde. upprepa processen om nödvändigt.

6.) justera tillflödet av kemiska medel enligt instruktionerna i avsnittet “Vattenkvalitetsunderhåll” 
(sidan 20).

7.) Vattnet i ditt spabad värms ungefär med 2 - 4 °C per timme. Detta varierar beroende på storle-
ken på spabadet. Kliv ner i det sköna vattnet i ditt nya spabad!

 

 KOPPLA AV OCH NJUT.

Pumpkoppling

Luftlås
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VATTENKEMISKA TERMER DU BÖR KÄNNA TILL

INNAN DU HOPPAR TILL AVSNITTET "VATTENKVALITETSUNDERHÅLL" KAN DET VARA BRA ATT 
KÄNNA TILL NÅGRA TERMER.

1.  Parts per million, eller ppm: Det här är ett mått som används inom pool- och spakemi. Man kan 
bäst beskriva det som en del av en miljon delar. 

2.  Genomsnittlig spabad-storlek: Vad är det? Det nationella spabad- och pool-institutet (NSPI) 
uppger; 1 300 till 1 500 liter är genomsnitt. Som generell regel är kemisk dosering samma för 
alla spabad mellan 380 och 2 000 liter. Spabad över 2 000 liter dubblas. under 380 liter gäller 
doseringen från gång till gång.

3.  Total alkalinitet: Mått för att ange vattnets möjlighet att stå emot förändringar i pH-värdet. Det 
är med andra ord vattnets förmåga att behålla ett stabilt pH. Total alkalinitet mäts i ppm från 0 
till plus 400, med 80 till 150 ppm som bäst lämpligt för spabad. Med låg alkalinitet hoppar pH-
värdet, eller ändras fram och tillbaka och blir svårt att kontrollera. Med hög alkalinitet blir det 
väldigt svårt att ändra pH-värdet.

4.  pH eller potentiellt väte: Det här mäter surheten i vattnet, eller koncentrationen av vätejoner i 
vattnet. ju högre koncentrationen är av aktiva vätejoner, desto lägre är pH-värdet. PH mäts inte i 
ppm utan på en skala från 0 till 14, där 7 är neutral. I ett spabad, när det är möjligt, är det bästa 
värdet mellan 7,2 och 7,8. Om det är möjligt bör det ligga mellan 7,4 och 7,6. Med lågt pH kan 
resultaten bli rostad metall, fläckig och repig plast, fläckigt glasfiber eller akryl, irritation på ögon 
och hud, snabb minskning av klor eller brom, och total alkalisk destruktion. Ett högt pH-värde 
kan resultera i grumligt vatten, irritation på ögon och hud, beläggningar och dålig effekt på klor 
och brom.

5.  Chock: När du tillsätter antingen extra klor (chockklorera) genom att höja klornivån över 8 ppm, 
eller tillsätter en icke-klorchock (potassium monoperoxysulfat eller potassium monopersulfat) 
genom att bränna av kloramin eller bromin. En icke-klorchock reagerar genom att släppa syre i 
vattnet, vilket ger samma funktion som klor. Fördelen med att använda icke-klorchock är att du 
kan kliva i vattnet efter 15 minuter efter behandlingen. Använder du klor måste du vänta tills 
det totala klorvärdet ligger under 5 ppm. Kom ihåg att en icke-klorchock inte dödar några bak-
terier eller desinficerar vattnet.

6.  Avskiljning: Kan beskrivas som möjligheten att skapa en kemisk blandning som stannar i lös-
ningen, även om en annan utfällande agent (till exempel kalcium och metaller) tillsätts. Vanliga 
namn på avskiljande kemikalier är; fläck- och avlagringsmedel, metall-x, spabadsskydd, m fl..

7.  Filtrering: Filter är nödvändiga för att avlägsna partiklar som smuts, damm, alger etc. som stän-
digt hamnar i vattnet. Om spabadet inte används tillräckligt länge varje dag så att filtret kan 
göra ett ordentligt arbete, krävs extra mycket kemikalier vilket kan orsaka ökade kostnader. 
Filtreringstiden beror på storleken på ditt spabad, storlek på pump och filter, samt naturligtvis på 
antalet badande. Extra filter är bra att ha nära till hands för att göra det enkelt att regelbundet 
rengöra patronen utan att behöva stänga av anläggningen under någon längre stund. Detta 
ger även patronen en chans att torka ordentligt, vilket ökar livslängden på den till nästan den 
dubbla. Byt ut patronen när vecken börjar försämras. Rengöring av patronen bör göras minst en 
gång i månaden och oftare om spabadet används av många badande.
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VATTENKEMISKA TERMER DU BÖR KÄNNA TILL

INNAN DU HOPPAR TILL AVSNITTET "VATTENKVALITETSUNDERHÅLL" KAN DET VARA BRA ATT 
KÄNNA TILL NÅGRA TERMER.

8.  Sanerare: Dödar bakterier och baciller som hamnar i vattnet från människor och omgivning.

A. Klor

 1. Endast en typ är godkänd för användning i spabad

  a. Sodium dichlor som är ett klor i kornform, snabblösligt och pH-neutralt.

 2. Klor är en omedelbar sanerare.

B. Brom

 1. Två typer av tabletter.

  a. Hydrotech

  b. Lonza

 2. Brom är en långsamt löslig kemikalie och kan ta några dagar att utvecklas och avläsas.

9.  Totalt upplösta objekt (TDS): Material som löses upp i vattnet, som till exempel socker som löses 
upp i kaffe eller te.

10.  Användbart vatten (i dagar): Vattnet ska bytas efter högst 180 dagar. Vattnets hållbarhetstid 
beror mycket på hur ofta spabadet används och antalet användare.

11.  Skumbortagare: Skum kan bildas av till exempel oljor, kosmetika, krämer, ytrengöring, högt pH 
eller alger liksom av andra organiska material. Låga nivåer av kalcium eller sanerare kan också 
orsaka skumbildning. Skölj dina badkläder två gånger då de kan innehålla rester av tvättmedel 
efter att de tvättats.

12.  Kalciumhärdning: Vatten som är för hårt (över 250 ppm) kan orsaka avlagringar på kompo-
nenter och på vattenytan. Vatten som är för mjukt (under 180 ppm) kan även förkorta livsläng-
den på spabadets metallkomponenter.

NOTERA: Lämna alltid ditt spabadslock öppet under 15 minuter efter att du tillsatt kemi-
kalier för att förhindra att gas förstör spabadslocket, kuddarna och andra känsliga delar.
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FÖRDELARNA MED ECO PUR™ Filtrering

23

Eco Pur™  vattenfiltersystem är framtaget för att minska användningen av kemikalier i ditt spabad. 
Du kommer fortfarande att med jämna mellanrum behöva tillsätta en mindre mängd klor för att 
avlägsna oxiderande organiska objekt i vattnet. Eco Pur™ filtersystemet eliminerar inte behovet av 
ordentlig vattenkemi men gör underhållet till en mer naturlig upplevelse. 

EgEnskapEr
•  Eco Pur™ filtersystem avlägsnar inte organisk tillväxt i vattnet och kräver regelbundna tillsatser 

av klor för att hjälpa till med rengöring och oxideringsprocessen som behövs för att hålla vattnet 
rent.

• Eco Pur™ filtersystem ändrar inte vattnets pH-värde. Eco Pur™ filtersystem hjälper i själva verket 
till att stabilisera Ph-värdet. Eco Pur™ ändrar inte det totala antalet upplösta objekt (TDS).

• Huvudfunktionen med Eco Pur™ filtersystem är att ge rent och klart spabad-vatten. En bra 
kemisk balans och filtrering är också nyckelkomponenter för att bibehålla hälsosamt spabad-vatten. 
Se alltid till att pH-värdet och den totala alkaliskheten i vattnet kontrolleras och balanseras regel-
bundet. För korrekt filtrering ska filterpatronen rengöras regelbundet med en “filterrengörare” 
var 30:e dag och skölj Eco Pur™-patronen med en slang för att avlägsna eventuella beläggningar. 
(Dränk inte Eco Pur™-patronen med filterrengöring.) Om vattnet börjar bli grumligt, missfärgat 
eller börjar lukta, chocka då spabad-vattnet med 0,3 dl klor för att avlägsna beläggningar. När du 
rengör filtren, se till att aldrig ha pumparna (inkluderat cirkulationspumpen) igång utan att ett filter 
är monterat. Sitter inget filter i pumpen kan detta leda till att skräp dras in i pumparna vilket orsa-
kar skador som inte täcks av garantin. 

• Hjälper till att avlägsna kalciumkarbonat och vätesulfid från spabad-vattnet för att skydda vär-
mare och utrustning från att överbelastas.

• Hjälper till att stabilisera pH-värdet och akaliskheten i spabad-vattnet.

• Hjälper till att minska den kemiska användningen och ger säkert, luktfritt vatten.

• Hjälper till att avlägsna överflödigt klor efter kemisk chock för att förhindra skador på hud, hår 
och badkläder.

• Hjälper till att producera ultrarent och klart vatten.

notera: Eco pur™ filter rekommenderas inte för användning med brom. konsultera din säljare för 
ytterligare information.

Produkter från Master Spas, Inc är inte utvecklade för att användas med biguanider. Dessa kemi-
kalier finns i SoftSwim®  samt Baqua Spabad® produkter. På grund av skadeeffekterna från dessa 
typer av rengöring kan användningen av dessa produkter medföra att garantin på spabadet ej 
gäller. 

Dykning förbjuden.

Fördelarna med ECO PUR™ filter
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VATTENKVALITETSUNDERHÅLL – UPPSTART

24

För Eco Pur™ Water Filter System
Steg 1:   Ditt spabad ska fyllas på genom att använda ett förfilter, vilket du kan köpa hos din 

lokala handlare. Det här förfiltret hjälper till att avlägsna många av de mineraler som 
finns i vattnet, vilket justerar vattenbalansen lättare efter en ny påfyllning. Använd ald-
rig mer än 50 % mjukgjort vatten när du fyller på ditt spabad.

Steg 2:    När du börjar fylla på ditt spabad tillsätter du en avskiljande agent för att bekämpa 
mineralerna i vattnet. Agenterna hittar du med olika namn, såsom Mineral Clear, Stain 
and Scale, Metal Protect, och andra märken. Låt vattnet cirkulera och filtreras i minst 
12 timmar innan du tillsätter andra kemikalier. 

Steg 3:  Testa vattnets pH-värde, totalt alkaliskt värde samt kalciumvärdet. PH-värdet ska vara 
mellan 7,2 och 7,8 och det alkaliska värdet mellan 80 och 150 ppm. Kalciumnivåerna 
ska hållas mellan 150 och 250 ppm (miljondelar).

Steg 4:   justera pH-värdet och det totala alkaliska värdet (TA) genom att följa instruktionerna på 
flaskorna. Vänta i 15 minuter, testa och justera om det behövs.

Steg 5:   Det kan behövas testas igen och tillsättas ytterligare kemikalier för att uppnå de öns-
kade värdena i Steg 3.

Steg 6:   Tillsätt 0,6 dl koncentrerat klorgranulat* (sodium Dichlor-s-triazinetreone) när du startar 
upp för att sanera spabad-vattnet. Följ alltid de rekommenderade doserna på förpack-
ningen. Det är viktigt att inte tillsätta klorgranulatet förrän pH-värdet, det alkaliska 
värdet samt kalciumnivåerna har justerats.

*Särskild information:
Vi rekommenderar en minsta nivå på 1,0 ppm klorrester i spabad-vattnet. Följ alltid tillverkarens doseringsrekom-
mendationer på förpackningen.

När klor- eller icke-klorchock/oxidationsmedel tillsätts ska dessa hällas i medan pumparna är igång.

Mängden saneringsvätska och oxiderare visas i den här manualen för 2000 liters-spabad och kan behöva justeras 
beroende på mängden vatten i ditt spabad. Se avsnittet med specifikationer för korrekt mängd till ditt spabad.

Koncentrationen av aktiva ingredienser i spabad-kemikalierna varierar beroende på tillverkare. Mängden saner-
ingsvätska som föreslås i den här manualen är baserad på spabad-kemikalier som har den aktiva ingrediens-
procentsatsen enligt nedan:

Klor  Icke-klor chock / oxidationsmedel

Aktiv ingrediens:  Aktiv ingrediens:

Natriumdiklor .................................... 99 % Kaliumperoxymonosulfat ............................ 42,8 %

Andra ingredienser ............................. 1 % Neutral ingrediens ...................................... 57,2 %

Totalt .............................................. 100 % Totalt .......................................................... 100 % 

Vattenkvalitetsunderhåll - uppstart

Dykning förbjuden.
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VATTENKVALITETSSCHEMA - ECO PUR™

26

Före varje användning 
Kontrollera spabad-vattnet med en testremsa för korrekta sanitetsnivåer och justera till rätt nivå. 
Den fria klornivån ska vara 1 – 3 ppm.

Efter varje användning
Tillsätt 0,3 dl icke-klor chock/oxideringsmedel* eller 0,15 dl klor* i spabad-vattnet.

3 gånger i veckan
Testa vattnet med kemiska testremsor. Justera sanitetsnivån, pH-värde och det alkaliska värdet. Det 
totala alkaliska värdet ska vara mellan 80 och 150 ppm och pH-värdet ska ligga mellan 7,2 och 
7,8.  

En gång i veckan 
Tillsätt 0,3 dl icke-klor chock/oxideringsmedel* eller klor* i spabadet för att behålla vattenkvaliteten. 

En gång i månaden
Dränk dina filter över natten i en behållare med spabad Filter Cleaner och skölj sedan med rent 
vatten. För bästa resultat ska du låta filtret torka innan du sätter tillbaka det. (Eco Pur™ mineral-
element ska aldrig rengöras med filterrengöring. Rengör bara med vanligt vatten.) När du rengör 
filtren får du aldrig låta pumparna (inkluderat cirkulationspumpen) köras utan att filter är monterat. 
Risken finns att skräp sugs in i pumparna vilket orsakar skador som inte täcks av garantin. Se avs-
nittet ”rengör dina filterelement” i underhållsavsnittet i den här manualen för mer information.

Var 6:e månad
Töm och fyll på ditt spabad med rent vatten, installera ett nytt Eco Pur™ filterelement, rengör det 
vanliga filtret, och upprepa uppstartsproceduren. Det vanliga filtret ska bytas minst en gång om 
året. 

VATTENKVALITETSSCHEMA - ECO PUR™

Dykning förbjuden.

*sÄrskILD InFOrMaTIOn:
Vi rekommenderar en minsta nivå på 1,0 ppm klorrester i spabad-vattnet. Följ alltid tillverkarens doseringsrekom-
mendationer på förpackningen. 
 
När klor- eller icke-klorchock/oxidationsmedel tillsätts ska dessa hällas i medan pumparna är igång. 
 
Mängden saneringsvätska och oxiderare visas i den här manualen för 2000 liters-spabad och kan behöva justeras 
beroende på mängden vatten i ditt spabad. Se avsnittet med specifikationer för korrekt mängd till ditt spabad. 
 
Koncentrationen av aktiva ingredienser i spabad-kemikalierna varierar beroende på tillverkare. Mängden saner-
ingsvätska som föreslås i den här manualen är baserad på spabad-kemikalier som har den aktiva ingrediens-
procentsatsen enligt nedan:

Klor  Icke-klor chock / oxidationsmedel

Aktiv ingrediens:  Aktiv ingrediens:

Natriumdiklor .................................... 99 % Kaliumperoxymonosulfat ............................ 42,8 %

Andra ingredienser ............................. 1 % Neutral ingrediens ...................................... 57,2 %

Totalt .............................................. 100 % Totalt .......................................................... 100 % 
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VATTENKVALITETSSCHEMA - ECO PUR™ (fortsättning)VATTENKVALITETSSCHEMA - ECO PUR™ (fortsättning)

27Dykning förbjuden.

Vid behov
Om vattnet verkar grumligt, kontrollera pH-värdet och det totala alkaliska värdet, och behandla 
med 0,3 dl klor*. Följ alltid tillverkarens doseringsrekommendationer på förpackningen. Dessa är 
generella rekommendationer för vattenkvalitetsunderhåll och kan variera beroende på användning 
och antal badare. Beroende på mängden badare och användningsfrekvensen kan även antalet 
tömningar och påfyllningar variera liksom hur ofta filtren rengörs. 

En skumeliminator kan användas när mängden skum blir för stor. Överdosering av skumeliminator 
kan resultera i vitt, mjölkigt vatten.

Använd endast kemikalier avsedda för spabad
Använd inte kemikalier avsedda för simbassänger.

Med ett spabad arbetar du med en mindre mängd varmvatten jämfört med en större mängd rela-
tivt kallt vatten i en simbassäng. På grund av detta har dessa kemikalier en kortare livstid och bak-
terier kan växa till snabbare än i en simbassäng. Ett spabad är inte lika tolerant som en simbassäng 
och kräver att det som läggs i vattnet har ett pH-värde så nära neutralt som möjligt. Det är därför 
bara kemikalier anpassade för spabad får användas. Se alltid tillverkarens doseringsrekommenda-
tioner på förpackningen.

*sÄrskILD InFOrMaTIOn:
Vi rekommenderar en minsta nivå på 1,0 ppm klorrester i spabad-vattnet. Följ alltid tillverkarens doseringsrekom-
mendationer på förpackningen. 
 
När klor- eller icke-klorchock/oxidationsmedel tillsätts ska dessa hällas i medan pumparna är igång. 
 
Mängden saneringsvätska och oxiderare visas i den här manualen för 2000 liters-spabad och kan behöva justeras 
beroende på mängden vatten i ditt spabad. Se avsnittet med specifikationer för korrekt mängd till ditt spabad. 
 
Koncentrationen av aktiva ingredienser i spabad-kemikalierna varierar beroende på tillverkare. Mängden saner-
ingsvätska som föreslås i den här manualen är baserad på spabad-kemikalier som har den aktiva ingrediens-
procentsatsen enligt nedan:

Klor  Icke-klor chock / oxidationsmedel

Aktiv ingrediens:  Aktiv ingrediens:

Natriumdiklor .................................... 99 % Kaliumperoxymonosulfat ............................ 42,8 %

Andra ingredienser ............................. 1 % Neutral ingrediens ...................................... 57,2 %

Totalt .............................................. 100 % Totalt .......................................................... 100 % 
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FELSÖKNING FÖR SPABAD-VATTENUNDERHÅLL

REKOMMENDERADE NIVÅER AV KEMISKA TILLSATSER
Klor 1,0 - 3,0 ppm

pH 7,2 - 7,8

Totalt alkaliskt värde 80 - 150 ppm

Kalcium 180 - 250 ppm

PROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRD
Lukt av klor / brom •  Förhöjda klor- eller brom-

nivåer
• Chocka vattnet med icke-klor

• Lågt pH • justera pH-nivån

Vattnet luktar • Låga nivåer av sanitetsmedel •  Chocka vattnet med icke-flor 
eller justera sanitetsmedelsmän-
gden

• Felaktigt pH-värde • justera pH-värdet

• Bakterie- eller algtillväxt • justera mängden sanitetsmedel

Grumligt vatten •  Smutsiga filter eller otillräcklig 
filtrering

•  Rengör filtren och justera antalet 
filtreringar

•  Obalans i vattnets kemi • justera de kemiska nivåerna

•  Partiklar eller organiskt mate-
rial

•  Tillsätt spabadsrengöringsmedel 
(kontakta säljaren)

• Gammalt vatten • Byt vatten i spabadet

Smutsring runt spabadet •  uppkomst av oljor, smuts och 
organiska element

•  Torka rent med en ren handduk 
och tillsätt en enzym-produkt

Irriterade ögon / hud • Smutsigt vatten •  Chocka spabad-vattnet med icke-
klorchock

•  Klornivå över 5 ppm •  Sänk klornivån till under 5 ppm

• Dåliga sanitets-/pH-nivåer •  justera efter test med spabads-
remsa

Skumbildning •  Höga nivåer av kroppsoljor, 
krämer, tvål etc

•  Tillsätt en liten mängd skumbort-
tagningsmedel
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VARFÖR KEMIKALIER ÄR VIKTIGT I ETT SPABAD

1.  Avdunstning: När vatten avdunstar är det bara det rena vattnet som dunstar, vilket lämnar kvar 
salter, mineraler och metaller och oanvända kemikalier. Genom att tillsätta mer vatten tillkom-
mer ytterligare salter, mineraler och metaller. Till slut blir vattnet mättat av dessa oupplösta 
ämnen och kan orsaka fläckbildning eller streck på spats väggar eller uppbyggnad av smuts inuti 
utrustningen. Färgat eller grumligt vatten, och eventuell rost i ledningar och kopplingar kan 
också uppstå.

2.  Värme: Värme orsakar snabbare avdunstning och gör även att mineraler och metaller fälls ut från 
lösningen.

3. Luft: Damm och luftburna partiklar hamnar i spabadet.

4.  Miljö: Den omgivande miljön kring spabadet kan också påverka vattenkvaliteten. Objekt som 
pollen, gräs, sand, jord, ogräsmedel, luftburet damm, insekter, löv och husdjur kan påverka vat-
tenkvaliteten i ditt spabad.

KOM IHÅG: 
underhållsrutinerna som beskrivs i den här manualen kan behövas justeras beroende på hur myck-
et spabadet används.
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UNDERHÅLLSREKOMMENDATIONER

Ditt spabad kräver regelbunden tömning och rengöring för att en säker och hälsosam miljö ska 
kunna upprätthållas. Det rekommenderas att du rengör ditt spabad minst en gång per halvår. 
Används ditt spabad mycket krävs rengöring oftare.

TÖM DITT SPABAD 
• Se sidan 10.

RENGÖR SPABADSYTORNA 
•  Använd en mjuk trasa, torka rent med spabadsrengöring utan slipmedel, vilket kan köpas hos din 

lokala spabad-handlare. Använd inte pappershanddukar. Se till att skölja bort rengöringsmedel-
srester från ytan.

•  Om ditt spabad har utvecklat en oljig eller kalkaktig beläggning vid vattenlinjen kan det krävas 
specialbehandling. Kontakta då din säljare.

FYLL PÅ DITT SPABAD 
• Kom ihåg att stänga tömningsventilen.

•  Fyll på ditt spabad med vatten. Se till att vattennivån är ovanför filteröppningarna vid etiketten 
för minsta säkra vattennivå

• Se uppstartsavsnittet för specifika instruktioner.

RENGÖR FILTERELEMENT  (se sidan 46)

•  Filterelementen tillhör de viktigaste komponenterna i ditt spabad. De är inte bara en garant för 
rent vatten, utan hjälper också till att förlänga hållbarhetstiden på spabadsutrustningen. Dina 
filterelement ska rengöras regelbundet, en gång i månaden vid normal användning. Används 
spabadet väldigt mycket ska filtren rengöras oftare. Dränk inte Eco Pur-filtren i filterrengöring.

•  Stäng av spabadet innan du underhåller filtren. Lämna aldrig spabadet igång när du avlägsnar 
filtren. Skräp kan sugas in i systemet och orsaka skador som inte täcks av garantin.

• Avlägsna filterelement.

•  Spola elementen under tryck med en trädgårdsslang. Emellanåt kan elementen behövas dränkas 
i filterrengöringsmedel. Dränk inte Eco Pur-filter i filterrengöring. Kontrollera med din säljare för 
rekommendationer om rengöring och byte av filter.  

• Byt filterelement.

• Se till att vattennivån är tillräcklig.

• Starta spabadet.

• Rengör ECO PuR-filterelement med enbart vatten. Använd inga kemikalier.

TA HAND OM DINA SPABADSKUDDAR

•  Dina spabadskuddar behöver rengöras emellanåt för att avlägsna kemiska rester. Detta förhindrar 
att kuddarna hårdnar och missfärgas.

•  Om spabadet inte används under en längre tid ska kuddarna avlägsnas för att förlänga dess livs-
tid. 

NOTERA: Täck inte över spabadet inom 15 minuter efter att du tillsatt kemikalier då   
gasen som bildas annars kan orsaka skador som inte täcks av garantin.
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VINTERSKÖTSEL AV DITT SPABAD

Många människor uppskattar sitt spabad mer under vintern än under andra årstider. Ditt spabad är 
konstruerat för att användas året runt i alla slags klimat.

* Om du emellertid inte vill använda ditt spabad under den kalla årstiden måste du tömma det och 
följa vinterskötsellistan här nedan:

1. Töm ditt spabad helt med hjälp av tömningsventilen (se “Töm ditt spabad” på sidan 11) eller 
använd en enkel undervattenspump som du kan köpa från din säljare eller i byggvaruhuset.

2. Använd en sug för att avlägsna allt resterande vatten.

3. Lossa panelerna från utrustningsarean.

4. Lossa alla pumpanslutningar

5. Lossa vinterpluggen från pumpen (pumparna) där det behövs.

6. Använd en sug i utblåsningsläge, anslut slangen till varje jetmunstycke och blås bort resterande 
vatten från rören i spabadet.

7. När detta är klart använder du sugen för att avlägsna resterande vatten i spabadet och i utrust-
ningsarean.

8. Rengör spabadet med en mjuk trasa och använd spabadsrengöring utan slipverkan.

9. Sätt tillbaka panelerna.

10. Täck över spabadet för att förhindra att vatten hamnar i det.

* Friskrivningsklausul: Vi rekommenderar inte att du vinterstänger ditt spabad. Om du väljer att 
göra det kan detta resultera i skador som inte täcks av garantin.
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SPABAD - SPECIFIKATIONER

Mått [cm] Elektrisk 
inkoppling

Vattenkap-
acitet [liter]

Vikt 
Torr/full [kg]

Massage-
pumpar

Antal 
jets

CLS 360 198 x 198 x 84 se nedan 1000 181 / 1181 1 18

CLS 415 211 x 122 x 71 se nedan 570 192 / 762 1 15

CLS 524 167 x 214 x 81 se nedan 810 234 / 1044 1 24

CLS 730 214 x 214 x 90 se nedan 1360 286 / 1646 1 30

CLS 730L 214 x 214 x 90 se nedan 1300 300 / 1600 1 30

CLS 738 214 x 214 x 90 se nedan 1360 304 / 1664 2 38

CLS 738L 214 x 214 x 90 se nedan 1300 318 / 1618 2 38

CLS 855 239 x 239 x 90 se nedan 1650 352 / 2002 2 55

CLS 855L 239 x 239 x 90 se nedan 1610 340 / 1950 2 55

CLS 1055 305 x 239 x 99 se nedan 2350 440 / 2790 2 55

Elektrisk inkoppling

230 VAC 1 x 16 A*

230 VAC 1 x 32 A

230 VAC 2 x 16 A

400 VAC 3 x 16 A

Alla modellerna kan kopplas in enligt något av nedan alternativ (se sidan 12 för mer information):

* Vid inkoppling med 230 VAC 1 x 16 A så kan värmen inte vara igång samtidigt som massage-
pumparnas andra steg.
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SPABAD - KONTROLLER: CLS 360 & CLS 415

Uppstart
När ditt spabad startas upp första gången går det i uppstartsläge, vilket indikeras av “Pr” (Priming 
mode). uppstartsläget pågår under mindre än 5 minuter (tryck på WARM eller COOL för att hoppa 
över uppstartsläget) och spabadet börjar värmas upp och håller vattentemperaturen i Standard-
läget.

Temp (26°C - 40°C)
uppstartstemperaturen är inställd på 37°C. Den senast uppmätta temperaturen visas ständigt på 
LCD-skärmen.

Notera att den senast uppmätta temperaturen i spabadet som visas är aktuell endast när den låga 
hastigheten på pump 1 har körts i minst 2 minuter.

För att visa den inställda temperaturen trycker du på WARM eller COOL.

Temperaturinställningen görs genom att trycka på WARM för att höja temperaturen eller COOL för 
att sänka den.

Efter tre sekunder slutar siffrorna på LCD-skärmen att blinka och visar aktuell spabadstemperatur.

Jetmunstycken
Tryck på jETS för att starta och stänga av pump 1, och för att byta mellan låg och hög hastighet. 
Om du lämnar pumpen på stängs den vid låg hastighet automatiskt av efter 4 timmar och vid hög 
hastighet stängs den automatiskt av efter 15 minuter.

Belysning (om sådan finns)
Tryck på LIGHT för att tända och släcka belysningen. Om den lämnas på stängs den automatiskt av 
efter 4 timmar.

LED-belysning (om sådan finns)
Tryck på LIGHT för att tända och släcka belysningen. Om du vill ändra läge på belysningen, stäng 
då av och tänd igen inom 5 sekunder. Om du vill låta belysningen vara i samma läge nästa gång 
du använder spabadet, stäng då av belysningen och vänta minst 5 sekunder innan du tänder den 
igen.
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SPABAD - KONTROLLER: CLS 360 & CLS 415

Läge
Läget ändras genom att du trycker på knapparna WARM eller COOL och sedan på LIGHT.

Standardläge är programmerat för att behålla den önskade temperaturen. Tänk på att den senast 
uppmätta temperaturen visas endast när den låga hastigheten på pump 1 varit aktiv under minst 2 
minuter. ”St” visas tillfälligt när du ändrar till Standardläge.

Ekonomiläge värmer upp spabadet till den inställda temperaturen endast under filtercykler. 
“Ec” visas när temperaturen inte är aktuell och alternerar med temperatur när temperaturen är 
uppnådd.

Sovläge värmer upp spabadet till inom 10°C av den inställda temperaturen endast under filter-
cykler. “SL” visas när temperaturen inte är aktuell och alternerar med temperatur när temperaturen 
är uppnådd.

Förinställda filtercykler
Den första filtercykeln startar 6 minuter efter att spabadet startats. Den andra filtercykeln startar 
12 timmar senare. Filtertiden är programmerbar för 2, 4, 6, 8 timmar eller för kontinuerlig filtrering 
(indikeras med “FC ”). Standardfiltertiden är 2 timmar.

För att ställa in trycker du på WARM eller COOL och sedan på jETS. Tryck på WARM eller COOL 
för att justera. Tryck på jETS för att avsluta programmeringen. Vid början av varje filtercykel 
rengörs filtren i 30 sekunder; pumparna rengör i 5 minuter. Den enda effekten som filtertiden har 
är: 1) under filtreringen stängs aldrig den låga hastigheten på pump 1 av, och, 2) I lägena Ekonomi 
och Sov görs endast uppvärmningen under filtercykeln.

Frysskydd
Om temperatursensorerna upptäcker en temperatur på under 6,7°C i vattnet kommer pumpen 
automatiskt att aktiveras för att skydda mot frysning. utrustningen är aktiverad i 4 minuter efter 
att sensorerna uppmätt en spabadstemperatur på 7,2°C eller högre.



28

SPABAD – DIAGNOSTISKA MEDDELANDEN: CLS 360 
& CLS 415

ÅTGÄRD

Kontrollpanelen förblir släckt tills strömmen 
återkommer. Spabadsinställningarna sparas 
till spabadet startas nästa gång.

Temperaturen visas när pumpen gått i 2 
minuter 

KLIV INTE NER I VATTNET. Avlägsna spabad-
skyddet och låt vattnet kallna. När värmaren 
har kallnat gör du en återställning genom 
att trycka på valfri knapp. Om spabadet inte 
återställs, stäng av strömmen till spabadet 
och ring din säljare eller servicepartner.

KLIV INTE NER I VATTNET. Avlägsna spabad-
skyddet och låt vattnet kallna. Vid 42°C åter-
ställs spabadet automatiskt. Om spabadet 
inte återställs, stäng av strömmen till spaba-
det och ring din handlare eller service. 

Ingen åtgärd nödvändig. Pumpen (pump-
arna) aktiveras oavsett spabad-status. 
 
 
Kontakta säljaren eller servicepartner om 
problemet kvarstår. (Felmeddelandet kan 
uppstå tillfälligt vid en överhettningssituation 
och försvinner när värmaren kallnar.)

Kontakta säljaren eller servicepartner om 
problemet kvarstår. (Felmeddelandet kan 
uppstå tillfälligt vid en överhettningssituation 
och försvinner när värmaren kallnar.)

BETYDELSE

Inget meddelande på 
skärmen. Strömmen har 
stängts av.

Temperatur okänd 
 

“Överhettning” - 
Spabadet har stängts 
av. En av sensorerna har 
upptäckt 48°C på vär-
maren. 

“Överhettning” - 
Spabadet har stängts 
av. En av sensorerna har 
upptäckt att vattentem-
peraturen är 43°C. 

“Is” - Möjlig fryssituation 
upptäckt. 

Spabadet är avstängt. 
Sensorn som är ansluten 
till uttaget Sensor “A” 
fungerar inte.

Spabadet är avstängt. 
Sensorn som är ansluten 
till uttaget Sensor “B” 
fungerar inte.

MEDDELANDE
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SPABAD – DIAGNOSTISKA MEDDELANDEN: CLS 360 
& CLS 415

ÅTGÄRD

Kontakta din säljare eller servicepartner om 
problemet kvarstår. 
 
 
 
 

Kontrollera vattennivån i spabadet. Fyll på 
om det behövs. Om vattennivån är okej, se 
till att pumparna har körts. Kontakta säljaren 
eller servicepartner om problemet kvarstår. 
 

Följ åtgärderna som krävs för “ ”-med-
delandet. Värmekapaciteten på spabadet 
återställs inte automatiskt; du måste trycka på 
en valfri knapp för att göra en återställning. 
Kontrollera filtren för eventuell blockering.  
 
 
 
 
Kontrollera vattennivån i spabadet. Fyll på 
om det behövs. Om vattennivån är okej, se 
till att pumpen (pumparna) har rensats. Tryck 
på valfri knapp för att återställa, eller så förs-
vinner detta meddelande automatiskt efter 
15 minuter. Kontakta din säljare eller service-
partner om problemet kvarstår. 
 
Följ åtgärderna som krävs för “ ”-med-
delandet. Spabadet återställs inte automa-
tiskt. Tryck på valfri knapp för att göra en 
återställning.

BETYDELSE

Sensorerna är ej balanse-
rade. Om temperaturerna 
ändrats kan detta vara 
ett tillfälligt fel. Om med-
delandet blinkar själv är 
spabadet avstängt. 

En betydande skillnad 
mellan temperatursen-
sorerna har upptäckts. 
Detta kan indikera på ett 
flödesproblem. 

Bestående problem med 
lågt flöde. (Visas efter att 
“ ” visats 5 gånger 
inom 24 timmar.) 
Värmaren är avstängd 
med övriga spabad-funk-
tioner fortsätter att köras 
normalt.

Möjligen otillräcklig vat-
tenmängd, dåligt flöde, 
luftbubblor i värmaren. 
Spabadet avstängt i 15 
minuter. 
 

Otillräcklig vattenmängd 
i värmaren. (Visas efter 
att meddelandet “ ” 
visats 3 gånger.) 
Spabadet är avstängt.

MEDDELANDE

Varning! Risk för elektriska stötar! Inga underhållsbara delar för användaren. Gör inga egna försök 
att åtgärda problem med systemet. Kontakta säljaren eller en servicepartner för hjälp. Följ alla 
instruktioner gällande elektriska anslutningar i den här användarmanualen. Installationen måste 
utföras av en licensierad elektriker och alla jordningsanslutningar måste vara korrekt gjorda.
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Huvudmenyer 
för CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055
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NavigatioN
Navigeringen av hela menystrukturen görs 
med 2 eller 3 knappar på kontrollpanelen.

Vissa paneler har separata knappar för 
WaRM (Upp) och CooL (Ner) , medan 
andra har en temperaturknapp. I naviga-
tionsdiagrammen indikeras temperatur-
knapparna med en knapp-ikon.

Paneler med två temperaturknappar 
(WARM och COOL) kan använda båda knapparna för att förenkla navigeringen och programmerin-
gen där en enkel temperatur-ikon visas.

Knappen LIGHT används även för att välja mellan olika menyer och för att navigera mellan avsnit-
ten.

Typisk användning av temperaturknappen (knapparna) är ändring av temperatur medan siffrorna 
blinkar på LCD-skärmen. Genom att trycka på LIGHT medan siffrorna blinkar kan du öppna meny-
erna.

Menyerna lämnar du genom att en viss knapp trycks in. Vänta i stället i några sekunder så återgår 
panelen till normalläge.

Main Menus

Huvudskärm

SET

Medan temperatur fortfarande
blinkar trycker du på LIGHT.

SET RANGE

Huvudskärm

READYSET

Vänta �era sekunder i menyn så återgår den till
att visa huvudskärmen. De �esta ändringar sparas

 inte om inte LIGHT trycks in. Se Knapp-beskrivningen ovan.

Indikerar blinkande eller ändrande segment

Knapp

Indikerar alternerande eller progressivt meddelande – varannan sekund
Temperaturknapp, används för “Action”

Väntetid som håller den senaste ändringen för ett menyobjekt.
Väntetid (beroende på menyobjekt) som går tillbaka till originalinställningen
och ignorerar ändringar på det menyobjektet.

Uppstartsskärmar
Varje gång systemet startar upp visas ett antal olika siffror. Efter uppstarten ställs syste-
met i Uppstartsläge ( Se sidan 33). (Se sidan 31).
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Påfyllning 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055
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FöRbeRedeLseR oCh påFyLLNiNg
Fyll på spabadet till rätt nivå. Se till att öppna alla ventiler och jetmunstycken i systemet innan du 
fyller på för att låta så mycket luft som möjligt lämna rör- och kontrollsystemet under påfyllning-
sprocessen.

När du startat spabadet på huvudpanelen, går toppanelen igenom vissa sekvenser. Dessa sekvenser 
är normala och visar en mängd information beroende på konfigurationen. 

UppstaRtsLäge
Det här läget varar i 4 – 5 minuter och du kan manuellt lämna det efter att pumpen (pumparna) 
har startat upp. 

  

Vare sig uppstartsläget avslutas automatiskt eller manuellt kommer systemet automatiskt att återgå 
till normal uppvärmning och filtrering i slutet av uppstartsläget. Under uppstartsläget är värmaren 
inaktiverad för att låta uppstartsprocessen slutföras utan möjligheten att driva värmaren under låg-
flödes- eller icke-flödesförhållanden. Inget startar automatiskt men pumpen (pumparna) kan drivas 
genom att knapparna för JETS trycks in. Om spabadet har en 24 timmars cirkulationspump kan 
den aktiveras med knappen LIGHT under uppstartsläget.

staRta pUMpaRNa
När ovanstående information i displayen försvinner trycker du på knappen JETS en gång för att 
starta Pump 1 på låg hastighet och sedan en gång till för att ändra till hög hastighet. Tryck på 
Pump 2 eller AUX om du har en andra pump för att starta den. Pumparna kommer nu att köras 
i höghastighetsläge för att underlätta uppstarten. Om pumparna inte startat efter 2 minuter och 
något vatten inte flödar från jetmunstyckena i spabadet, får du inte låta pumparna fortsätta gå. 
Stäng av pumparna och upprepa processen.

Notera: Genom att stänga av och starta upp igen gör att en ny pumpuppstartsprocess görs. Ibland 
kan detta underlätta uppstarten. Gör dock inte detta mer än 5 gånger. Om pumpen (pumparna) 
inte startar upp, stäng då av strömmen till spabadet och följ instruktionerna för att avlägsna luft-
lock i installationsinstruktionerna i den här manualen. INGA förhållanden kräver att pumparna 
körs utan uppstart efter 4 – 5 minuters uppstartsläge. Genom att göra det kan skador orsakas på 
pumpen och få värmaren att överhettas.

LäMNa UppstaRtsLäget
Du kan lämna uppstartsläget manuellt genom att trycka på en temperaturknapp (Upp eller Ner). 
Notera att om du inte lämnar uppstartsläget enligt ovan, kommer det automatiskt att avslutas efter 
4 – 5 minuter. Se till att pumpen (pumparna) startats upp ordentligt efter denna tid.

När systemet lämnat uppstartsläget visar toppanelens skärm den inställda temperaturen men visar 
ännu inte temperaturen enligt nedan. Detta beror på att systemet kräver ungefär 1 minuts vatten-
flöde genom värmaren för att avgöra vattentemperaturen och sedan visa den.

Påfyllning
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Spabeteende 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055
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pUMpaR
Tryck en gång på knappen JETS 1 för att starta och stänga av pump 1, och för att byta mel-
lan låg- och höghastigheter om sådan finns. Om pumparna fortsätter att köras kommer de 
att stängas av efter en viss tidsperiod. Pump 1 med låg hastighet stängs av efter 30 minuter. 
Höghastighetspumpen stängs av efter 15 minuter.

Om spabadet är inställt på Redo-läge (se sidan 36) kommer Pump 1 att aktiveras i minst 1 minut 
varje halvtimme för att mäta spabadstemperaturen och sedan värma upp till den inställda tempera-
turen om detta behövs. När låghastighetspumpen stängs av automatisk kan den inte deaktiveras 
från panelen men höghastighetspumpen kan startas därifrån.

Cirkulationspump
24-timmarscirkulationspumpen arbetar kontinuerligt med undantag för ett uppehåll i 30 minuter 
när vattentemperaturen når 1.5°C över den inställda temperaturen (inträffar oftast i väldigt varma 
klimat).

FiLtReRiNg oCh ozoN
På icke-cirkulationssystem kommer Pump 1 och ozon-generatorn köras under filtrering. På 24-tim-
mars cirkulationssystem kommer ozonet köras med 24-timmarscirkulationspumpen.

Systemet är fabriksprogrammerat med två filtercykler som körs 10 minuter efter uppstart. 
Filtertiden är programmerbar. (se sidan 37)

Vid starten av varje filtercykel kommer Pump 2 (om en sådan finns) köras för att kort för att rena 
rörsystemet för att upprätthålla bra vattenkvalitet.  

FRysskydd
Om temperatursensorerna inom värmaren upptäcker en tillräckligt låg temperatur kommer pumpen 
(pumparna) automatiskt aktivera frysskyddet. Pumpen (pumparna) kör antingen kontinuerligt eller 
periodiskt beroende på förutsättningarna.

Spabeteende

(se sidan 34)

(se sidan 35)
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JUsteRa oCh stäLL iN teMpeRatUR
När en panel med Upp- och Ner-knappar används (Temperaturknapparna) trycker du på Upp eller 
Ner vilket får temperaturen att blinka. Genom att trycka på en temperaturknapp igen kan du just-
era den inställda temperaturen med respektive knapp. När LCD-skärmen siffror slutar blinka kom-
mer spabadet att värma upp till den inställda temperaturen när så behövs. 

Om panelen har en enda temperaturknapp trycker du på knappen så att temperaturen börjar 
blinka. Genom att trycka på knappen igen ändras temperaturen i en riktning (till exempel Upp). 
När LCD-skärmens siffror slutar blinka kommer ett tryck på temperaturknappen får temperaturen 
att blinka och nästa tryck ändrar temperaturen i motsatt riktning (till exempel Ner). 

Temperaturen kan ställas in mellan 27 °C och 40 °C.

tRyCk oCh håLL iN
Om en temperaturknapp trycks och hålls in när temperaturen blinkar, kommer temperaturen 
fortsätta att ändras tills knappen släpps. Om bara en temperaturknapp finns och gränsen för tem-
peratur nås när knappen hålls in, kommer riktningen att ändras.

Temperatur och temperaturområdenTemperatur och temperaturområden 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055
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Läge – Klar och Vila 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055

Läge – Klar och Vila

För att spabadet ska kunna värmas upp behöver en pump cirkulera vattnet genom värmaren. 
Pumpen som utför detta är känd som huvudcirkulationspumpen.

Huvudcirkulationspumpen kan antingen vara en massagepump eller en separat 24-timmars cirkula-
tionspump.

Om huvudcirkulationspumpen är en massagepump, kommer vattnet cirkuleras varje halvtimme 
med steg 1, för att uppnå en konstant vattentemperatur och uppdatera temperaturvisningen. 
Detta kallas för ”polling”.

Viloläget kommer bara att tillåta uppvärmning under de programmerade filtercyklerna. Eftersom 
polling inte uppstår, kommer temperaturen inte visas korrekt förrän värmepumpen har körts i en 
minut eller två.

24-timmars cirkulationsläge (Se sidan 34, under Pumpar för andra cirkulationslägen)

Om spabadet är konfigurerat för 24 timmars cirkulation kommer värmepumpen köras kontinu-
erligt. Eftersom värmepumpen ständigt körs kommer spabadet upprätthålla temperaturen som 
behövs i körläget utan polling.

I viloläget kommer spabadet enbart att värma till den inställda temperaturen under filtreringarna, 
även om vattnet filtreras konstant när det är i cirkulationsläge.

Ready/Rest-Läge
READY/REST visas på skärmen om spabadet är i viloläge och Jet 1 trycks in. Det förväntas då att 
spabadet används och kommer att värma upp till den inställda temperaturen. Medan massage-
pumpen kan startas och stängas av kommer den gå konstant i läge 1 tills den inställda tempera-
turen är uppnådd, eller 1 timme har passerat. Efter 1 timme kommer systemet återgå till viloläge. 
Detta läge kan även återställas genom att öppna menyn där läget kan ändras.

Main Screen

REST RANGE

Main Screen

READY/REST RANGEJ
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Vänta flera sek-
under återgår
till originalinställningen

Medan temperatur fortfarande
blinkar trycker du på Light
upprepade gånger tills MODE
visas på LCD-skärmen.

Huvudskärm

Spara

Till nästa objekt
i huvudmenyn

Bläddra mellan READY och REST.
Om Light-knappen trycks in under bläddring
kommer du tillbaka till Huvudskärmen.

READY-läget låter spabadet välja och avgöra behovet av uppvärmning. Panelen upprätthåller en ”aktuell” temperaturvisning.

REST-läget kommer bara att värma under filtercyklarna. Panelen visar inte aktuell temperatur hela tiden.
Huvudskärm

Huvudskärmen visar RUN PUMP FOR TEMP om filtreringspumpen inte körts på över 1 timme.
Huvudskärmen visas normalt under filtercyklerna eller när spabadet används.

Om filtreringspumpen har varit avstängd under en timme eller längre, kommer ett tryck på en funktionsknapp,
FÖRUTOM Light-knappen, starta pumpen som används med värmaren köras så att temperaturen kan avläsas och visas.

Indikerar blinkande eller ändrande segment

Knapp

Indikerar alternerande eller progressivt meddelande – varannan sekund
Temperaturknapp, används för “Action”

Väntetid som håller den senaste ändringen för ett menyobjekt.
Väntetid (beroende på menyobjekt) som går tillbaka till originalinställningen
och ignorerar ändringar på det menyobjektet.

(se sidan 32,
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Vänd (Inverterad display) 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055Vänd (Inverterad display)

Filtreringsinställningar

28

Huvudskärm

Medan temperaturen fort-
farande blinkar trycker du
på Light upprepade gånger
tills FLIP visas på LCD-skärmen.

Huvudskärm

Tryck Light för att
visa nästa val i
huvudmenyn

Välj läge genom att trycka på någon av temperatur-knapparna.
Tryck på Light-knappen för att spara och gå till huvudskärmen.

eller

dröj några
sekunder

Indikerar blinkande eller ändrande segment

Knapp

Indikerar alternerande eller progressivt meddelande – varannan sekund
Temperaturknapp, används för “Action”

Väntetid som håller den senaste ändringen för ett menyobjekt.
Väntetid (beroende på menyobjekt) som går tillbaka till originalinställningen
och ignorerar ändringar på det menyobjektet.

NoteRa:
Vissa paneler har en dedikerad knapp, som låter användaren vända skärmen med ett knapptryck.

hUvUdFiLtReRiNg
Filtercyklerna är inställda på en viss löptid. Varje inställning kan justeras med 1-timmes inkrement. 
Filtercykel1 och Filtercykel 2 (om den är aktiverad) ställs in på samma löptid.

Välj längd på �ltercykel [h]

SET FLTR 1

Tryck på Light-knappen när
temperaturen fortfarande
blinkar tills FLTR visas på
skärmen.

SET RANGE

Huvudskärm

READY RANGE FLTR1

Huvudskärm

READY RANGE FLTR1Dröj några sek-
under för att
återgå till tidigare inställning

För att spara

*****

Om Filtercykel 1 är aktiverad visas Filter 12 i displayen. Om Filtercykel är avaktiverad visas Filter 1. 

ReNiNgsCykLeR
För att bibehålla sanitära förhållanden renar ytterligare pumpar vatten från deras respektive rörsys-
tem i början av respektive filtercykel.
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ALLMÄNNA MEDDELANDEN 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055

ALLMÄNNA MEDDELANDEN

 

UppstaRsLäge
Varje gång spabadet startas upp går det in i uppstartsläge. Syftet med uppstartsläge är att låta 
användaren köra varje pump och manuellt bekräfta att pumparna är startade (luften trycks ut) och 
vattnen flödar. Detta kräver normalt övervakning av varje pumps utlopp separat, och är normalt 
inte möjligt vid normal användning. Uppstartsläget pågår under 4 minuter men du kan avsluta det 
tidigare genom att trycka på en temperaturknapp. Värmaren får inte köras under uppstartsläge.

NOTERA: Om ditt spabad har en 24 timmars cirkulationspump startar den JETS 1 i uppstartsläge.  
24 timmars cirkulationspumpen kör själv när uppstartsläget lämnas. 

vatteNteMpeRatUReN okäNd
När pumpen har körts i 1 minut visas temperaturen.

FöR kaLLt - FRysskydd
Ett möjligt frysförhållande har upptäckts, och alla pumpar är aktiverade. Alla pumpar är PÅ i minst 
4 minuter efter att den potentiella frysrisken har eliminerats. 

I vissa fall kan pumparna startas och stängas av och värmaren kan arbeta under Frysskyddet.

Det här är ett funktionsmeddelande, inte ett felmeddelande.

vattNet äR FöR vaRMt (ohs)
En av vattentemperatursensorerna har upptäckt att spabad-vattentemperaturen är 43.3°C och 
spabad-funktionerna har stoppats. Systemet kommer automatiskt att återställas när spabad-vat-
tentemperaturen är under 42.2°C. Kontrollera utökad pumpanvändning eller hög yttertemperatur.

29

*Det här meddelandet kan återställas från toppanelen med ett knapptryck.
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VÄRMERELATERADE MEDDELANDEN 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055VÄRMERELATERADE MEDDELANDEN

väRMeFLödet RedUCeRat (hFL)
Vattenflödet genom värmaren är inte tillräckligt för att kunna transportera värmen från värmeele-
mentet. Värmaren startar upp igen efter ungefär 1 minut. Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.

väRMeFLödet RedUCeRat (LF)*
Vattenflödet genom värmaren är inte tillräckligt. Värmaren startar upp igen efter ungefär 1 minut. 
Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan. Efter att problemet har löst kommer du eventuellt behöva 
trycka en valfri knapp för att återställa och starta upp värmaren.

väRMaReN kaN vaRa toRR (dR)*
Möjligen torr värmare, eller inte tillräckligt med vatten i värmaren för att kunna starta den. 
Spabadet stängs av under 15 minuter.Tryck på valfri knapp för att återställa värmaren. Se 
“Flödesrelaterade kontroller” nedan.

väRMaReN äR toRR*
Det finns inte tillräckligt med vatten i värmaren för att den ska gå att starta. Spabadet stängs 
ner. Efter att problemet har lösts behöver du trycka på valfri knapp för att återställa värmaren. Se 
”Flödesrelaterade kontroller” nedan. 

väRMaReN äR FöR het (ohh)*
En av vattentemperatursensorerna har registrerat 47,8°C i värmaren och spabadet stängs av. 
Du måste trycka på valfri knapp för att återställa när vattentemperaturen är under 42,2°C. Se 
“Flödesrelaterade kontroller” nedan.

ett åteRstäLLNiNgsMeddeLaNde kaN visas Med aNdRa MeddeLaNdeN.
Vissa fel kräver ström för att avlägsnas och återställas.

FLödesReLateRade koNtRoLLeR
Kontrollera låg vattennivå, sugflödesbegränsningar, stängda ventiler, luftbubblor, för många stän-
gda jetmunstycken och pumprengöring.

På vissa system kan viss utrustning startas även om spabadet är avstängt för att fortsätta övervaka 
temperaturer eller aktivera frysskydd om det behövs.

29

*Det här meddelandet kan återställas från toppanelen med ett knapptryck.
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SENSORRELATERADE MEDDELANDEN 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055

SENSORRELATERADE MEDDELANDEN

ALLMÄNNA MEDDELANDEN

dåLig seNsoRbaLaNs
Temperatursensorerna KAN vara osynkroniserade med 1 °C eller 1,5 °C. Kontakta service.

seNsoRbaLaNseN äR dåLig*
Temperatursensorerna är osynkroniserade. Felet dålig sensorbalans pågår under minst 1 timme. 
Kontakta service.

 
seNsoRFeL – seNsoR a, seNsoR b
En temperatursensor eller sensorkrets har gått sönder. Kontakta service.

29

* Det här meddelandet kan återställas från toppanelen med ett knapptryck.

koMMUNikatioNsFeL
Kontrollpanelen får ingen kontakt med systemet. Kontakta service.

°F eLLeR °C äR Utbytt Med °t
Kontrollsystemet befinner sig i Test-läge. Kontakta service.
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SYSTEMRELATERADE MEDDELANDEN 
CLS 524, CLS 730, CLS 730L, CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 1055

SYSTEMRELATERADE MEDDELANDEN

MiNNesFeL- CheCksUM-FeL*
Vid uppstart misslyckades Program-checksumtestet. Detta indikerar ett problem med programvaran 
(styrprogrammet) och kräver service.

MiNNesvaRNiNg – åteRstäLLNiNg av MiNNe*
Visas efter ändringar av systeminställningar. Kontakta säljaren eller service om det här meddelandet 
visas vid fler än en uppstart, eller om det visas efter att systemet fungerar normalt under en lång 
tidsperiod.

MiNNesFeL - kLoCkFeL*
Kontakta säljaren eller service.

koNFigUReRiNgsFeL – spabadet staRtaR iNte
Kontakta säljaren eller service.

det veRkaR vaRa stopp i eN pUMp
Vattnet kan vara överhettat. STÄNG AV SPABADET. KLIV INTE NER I VATTNET. Kontakta säljaren 
eller service.

det veRkaR ha bLivit stopp i eN pUMp sedaN spabadet seNast staRtades 
– M035
STÄNG AV SPABADET. KLIV INTE NER I VATTNET. Kontakta säljaren eller service.

29

* Det här meddelandet kan återställas från toppanelen med ett knapptryck.
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55DO NOT DIVE.

standard fusion LJUDSYSTEM

Varning: Stanna aldrig i spabadet längre än 15 minuter åt gången 
när vatten temperaturen överskrider 98˚F. Om du vill stanna längre 
i ditt spabad när du njuter av musik eller bara kopplar av, se till att 
vattentemperaturen är på eller under kroppstemperatur (98.6˚F).

*Se användarmanualen för din stereo för specifika användarinstruktioner.

Inbyggd stereo (tillval)  
Ditt spabad är utrustat med ett mediaskåp som låter dig lyssna på musik via spabadets ljudsystem.

Mediaskåpet är kompatibelt med de flesta bärbara ljudprodukter. Master Spas, Inc. garanterar inte 
kompatibilitet med alla portabla ljudprodukter på grund av mjukvaruändringar och uppgraderingar.

STARTA

Aktivera ditt Digital Media Locker™ genom att trycka på standby-knappen på luckan. En LED-
lampa lyser rött.

För att starta stereon trycker du på PÅ/AV-knappen på knappsatsen på luckan.

1. Tryck på + (VOLYM UPP) en gång för att höja volymen med 3 decibel.

2. Tryck på – (VOLYM NER) en gång för att sänka volymen med 3 decibel. Tryck och håll ner 
antingen UPP eller NER-knapparna på ditt Digital Media Locker™ för att höja eller sänka volymen 
kontinuerligt.

3. Ljudinformation skickas från din portabla enhet via 3,5 mm-kontakten bakom skåpsluckan.

FARA – Risk för elektriska stötar. Lämna inte luckan öppen.

FARA – Risk för elektriska stötar. Komponenter får endast ersättas med likadana; 
                    - och använd inte Ljud- / Video-kontrollerna när du befinner dig i spabadet.

VARNING – Förhindra strömskador. Anslut inga externa komponenter (till exempel kablar, 
ytterligare högtalare, hörlurar, fler Ljud- / Video-komponenter etc) till systemet.

 
NOTERA: Dessa enheter levereras inte med utomhusantenn.
 
NOTERA: Gör inga underhållsarbeten själv på denna produkt såsom att öppna eller 
avlägsna luckor då detta kan utsätta dig för livsfarlig ström och andra skador. 
Kontakta alltid kvalificerad service-personal.

3

Tryck en gång: bläddra mellan Användningsläge och Standby-läge eller vice versa.

Knappar

Power

Tryck en gång: Höj volymen ett steg
Tryck och håll in: Snabb volymsänkning

Tryck en gång: Sänk volymen ett steg
Tryck och håll in: Snabb volymhöjning

Höj
volym

Sänk
volym

+
-

LOCATION OF CONTROLS

Press      (VOLUME UP) once to increase the volume by 3 decibels.  1. 

Press      (VOLUME DOWN) once to reduce the volume by 3 decibels.  2. 
TMPress and hold either UP or DOWN and the Digital Media Locker  will 

increase or decrease audio volume continuously. 
3. 

TM1. Power up the Digital Media Locker . 
2. Attach your MP3 or other Audio Player device to the 3.5mm connector. 

+
-

LISTENING TO MP3

ADJUSTING VOLUME LEVEL

Always ensure to connect and disconnect your media player with dry hands.

MODEL: AQ-DM-3
FILE NAME: IB-DM-3_manual_103112A
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Varning: Stanna aldrig i spabadet längre än 15 minuter åt gången när vattentemperaturen över-
skrider 98˚F. Om du vill stanna längre i ditt spabad när du njuter av musik eller bara kopplar av, 
se till att vattentemperaturen är på eller under kroppstemperatur (98.6˚F).

*Se användarmanualen för din stereo för specifika användarinstruktioner.

Stereo-dockningsstation (tillval) 
Ditt spabad är utrustat med en dockningsstation för iPod™ som låter dig lyssna på musik genom 
spats ljudsystem. Det här ljudsystemet är även utrustat med en FM-mottagare så att du kan lyssna 
på lokala FM-sändningar. PÅ grund av varierande signalförhållanden kan FM-radiomottagningen 
ibland vara begränsad.

Dockningsstationen är kompatibel med de flesta iPod™-produkter. Master Spas, Inc. garanterar 
inte kompatibiliteten med alla iPod™-produkter på grund av mjukvaruändringar och uppgraderin-
gar.

Den trådlösa fjärrkontrollen som medföljer spabadet är vattentät men ska aldrig lämnas i badet när 
den inte används.

Starta

Aktivera din Digital Media Locker™ genom att trycka på på-/av-knappen och standby-läget indikeras 
med en röd LED-lampa. När apparaten är PÅ indikeras detta med en blå LED-lampa. När enheten 
befinner sig i standby-läget lyser den röda LED-lampan.

Fjärrkontrollssynkronisering 
Tryck och håll in LÄGE-knappen på fjärrkontrollen. Skärmen visar sedan “pair”. Fortsätt trycka på 
knappen. Tryck sedan på strömbrytaren på skåpet från av (ingen lampa) till standby (röd lampa) för att 
koppla ihop med skåpet. Om kopplingen lyckas visas “välkommen” och LED-lampan på skåpet lyser 
blått.

Om kopplingen misslyckas upprepar du ovanstående steg.

Varje Digital Media Locker™ levereras med en passande RF (Radio Frequency) trådlös LCD-fjärrkontrol.

Den här fjärrkontrollen krävs för att styra funktionerna på enheten. För ytterligare fjärrkontroller kan 
du behöva aktivera/synkronisera dessa fjärrkontroller med huvudenheten genom att följa ovanstående 
steg.

Fjärrkontrollen använder den senaste teknologin och informerar dig om dockningsstationen tar emot 
kommandon från fjärrkontrollen. Om LCD-skärmen visar ”INGEN LÄNK” innebär detta att ditt skåp är 
avstängt eller fjärrkontrollen befinner sig utanför signalmottagningsområdet.

Om du tappar bort din fjärrkontroll och köper en ersättningskontroll följer du stegen ovan för att kop-
pla/synkronisera innan du kan använda den.



DELUXE FUSION LJUDSYSTEM

42
56DYKNING FÖRBJUDEN.

DELUXE FUSION LJUDSYSTEM
DIR- REPEAT DIR+ RANDOM

A

B

A
B
C

Remote Control LCD 
Remote Control Buttons
Battery Door.

ltem DescriptionC

5

LOCATION OF CONTROLS

Musikläge FM-radioläge

Tryck en gång: bläddra från Användar-läge till Standby-läge eller vice versa.

Tryck en gång: Volym NER ett steg
Tryck och håll inne: Snabb volymsänkning

 

Tryck en gång: Volym UPP ett steg
Tryck och håll inne: Snabb volymhöjning

Tryck en gång: Slumpfunktion
Tryck och håll inne: Bläddra mellan extern drift

Tryck en gång: Ingen funktion
Tryck och håll inne: Bläddra mellan extern drift

Tryck en gång: Ändra källa
Tryck och håll inne: Koppla

.

Tryck en gång: Öppna BAL-FAD-DSP-LOUD-VOL

Tryck en gång: Till nästa mapp
Tryck och håll inne: Till nästa mapp.

Tryck en gång: Repetera funktion
Tryck och håll inne: Repetera funktion

Tryck en gång: Förra låten
Tryck och håll inne: Bakåtspolning

Tryck en gång: Spela/Pausa
Tryck och håll inne: Spela/Pausa 

Tryck en gång: Nästa låt
Tryck och håll inne: Spola framåt

Tryck en gång: Ändra källa
Tryck och håll inne: Koppla

Tryck en gång: Lyssna på stationen som finns på Nr 2.
Tryck och håll inne: Spara en station som Nr 2.

Tryck en gång: Lyssna på stationen som finns på Nr 3.
Tryck och håll inne: Spara en station som Nr 3.

Tryck en gång: Tillbaka till föregående mapp
Tryck och håll inne: Tillbaka till föregående mapp

Tryck en gång: Lyssna på stationen som finns på Nr.1
Tryck och håll inne: Spara en station som Nr.1.

Tryck en gång: Sök nedåt
Tryck och håll inne: Ändra till manuell sökning

Tryck en gång: Tyst
Tryck och håll inne: Tyst

Tryck en gång: Sök uppåt
Tryck och håll inne: Ändra till manuell sökning

 

Tryck en gång: Volym NER ett steg
Tryck och hål inne: Snabb volymsänkning

Tryck en gång: Volym UPP ett steg
Tryck och håll inne: Snabb volymhöjning

Knappar

Power

Random

Plus

Minus

Mode

DIR- 1

Repeat 2

DIR+ 3

Audio

Fast
rewind

Pause/Play

Fast
forward

Om din musikspelare inte är en iPod kommer du inte kunna styra låtar eller ta emot låtar

För att förlänga fjärrkontrollens batteritid stängs LCD-skärmen av efter 20 sekunder
om ingen knapp trycks in. För att aktivera fjärrkontrollen igen trycker du på valfri
knapp en gång och sedan på det kommando du önskar använda. 

MODE

MODE

AUDIO

AUDIO

1 2 3

+
-

RF LCD WIRELESS REMOTE CONTROL 

Tryck en gång: Öppna BAS-TRE-BAL-FAD-DSP
-AREA-LOUD-DX-STEREO-VOL

Stäng av DSP för att komma åt kontrollerna för Bas och Diskant

MODEL: AQ-DM-4UBT_KEY
FILE NAME: IB-DM-4UBT_KEY_manual_103112

FARA – Risk för elektriska stötar. Lämna inte luckan öppen. 

FARA – Risk för elektriska stötar. Komponenter får endast ersättas med likadana; och använd 
inte Ljud- / Video-kontrollerna när du befinner dig i spabadet. 

VARNING – Förhindra strömskador. Anslut inga externa komponenter (till exempel kablar, 
ytterligare högtalare, hörlurar, fler Ljud- / Video-komponenter etc) till systemet. 

NOTERA: Dessa enheter levereras inte med utomhusantenn. 

NOTERA: Gör inga underhållsarbeten själv på denna produkt såsom att öppna eller avlägsna 
luckor då detta kan utsätta dig för livsfarlig ström och andra skador. Kontakta alltid kvalificerad 
servicepersonal.
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FELSÖKNING FÖR SPABAD

INGENTING FUNGERAR PÅ SPABADET
1.)  Kontrollera kontrollpanelens skärm för meddelanden. Om inga meddelanden visas, se diagnosti-

kavsnittet. Där hittar du betydelsen av meddelandena och vilka åtgärder du behöver vidta.

2.) Om inga meddelanden visas på kontrollpanelen, kontrollera och återställ jordfelsbrytaren och 
säkringen.

 

Om spabadet inte svarar, kontakta servicepartner.

PUMPEN (PUMPARNA) FUNGERAR INTE
1.)  Tryck på knappen “jets” på kontrollpanelen. 

Om du hör att pumparna försöker driva:

 A. Det kan vara stopp i pumpen. Se sidan 14.

 Om du inte hör någonting från pumpen, kontakta servicepartner.

SVAGA JETSTRÅLAR
1.) Se till att pumpen är igång

2.) Kontrollera att vattennivån är tillräcklig (upp till minsta säkra vattennivå)

3.) Se till att jet- och luftkontrollerna är öppna.

4.) Kontrollera smuts i filtret. Rengör om det behövs.

*Jordfelsbrytaren ska vara placerad i ett vädersäkert skåp i 

närheten av spabadet, men inte närmare än 1,5 meter
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FELSÖKNING FÖR SPABAD

SPABADET VÄRMER INTE
*  Om uppvärmningen av spabadet inte fungerar kommer jordfelsbrytaren att lösas ut. Om spaba-

det inte värmer och jordfelsbrytaren inte löser ut, följ nedanstående steg:

1.  Kontrollera eventuella diagnostiska meddelanden på kontrollpanelen. Se diagnostiska med-
delanden i föregående avsnitt. Följ stegen för motsvarande felmeddelande.

2. Kontrollera den inställda vattentemperaturen på kontrollpanelen.

3. Kontrollera om filtren är smutsiga. Rengör om det behövs.

4. Kontrollera vilket “värmeläge” spabadet är inställt på. Det ska vara i standard-/klar-läge.

5.  Kontrollera värmarindikatorn på kontrollpanelen  Om lampan lyser ska spabadet värmas upp. 
Vänta en stund (ungefär 1 timme) för att se om vattentemperaturen ändras.

6. Kontrollera så att pumpen fungerar.

7. Återställ strömmen på spabadet med jordfelsbrytaren.

8. Om spabadet fortfarande inte värms upp, kontakta servicepartner.

JORDFELSBRYTAREN LÖSES UT
En jordfelsbrytare krävs för din säkerhet. Om jordfelsbrytaren löses ut 
kan detta bero på en komponent i spabadet eller på ett elektriskt fel. 
Elektriska fel kan bero på till exempel en trasig jordfelsbrytare, spabads-
komponent, strömfel eller felaktig koppling. Det kan vara nödvändigt att 
kontakta en elektriker om säljaren föreslår det. 
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REGeLBUNDET UNDERHÅLL

Notera: Detta är underhåll som spabadsägaren är ansvarig för att utföra. Dessa täcks inte av 
spabadsgarantin.

RENGÖRING AV JETMUNSTYCKEN
De flesta av jetmunstyckena i ditt spabad kan startas och stängas av 
individuellt. Om något av dessa blir svåra att vrida på kan det vara 
nödvändigt att avlägsna jetmunstycket för rengöring då damm/sand 
och mineraler kan finnas i det. jetmunstyckena avlägsnas genom att 
du vrider fästet och sedan drar ut munstycket. Munstyckena i ditt 
spabad kan avlägsnas för rengöring genom att du skruvar ut dem 
(motsols) och sedan drar ut dem. Vissa av jetmunstyckena går inte 

att avlägsna beroende på modell.

RENGÖR JETMUNSTYCKENA
Placera munstycket i en hink, helt täckt av vitvinsvinäger. Låt det ligga där över natten och skölj 
sedan med vatten. Montera tillbaka munstycket. Det kan vara nödvändigt att ta bort sand och 
rester från den vita delen av jetmunstycket (monterat i skalet) med en liten borste.

TÖM DITT SPABAD
Dräneringsventilen sitter bakom frontpanelen längst bort på höger sida. 
Grip tag i slangkopplingen och vrid motsols. Anslut en trädgårdsslang 
om det behövs. Vrid det svarta vredet ett kvarts varv. Tömningstiden vari-
erar beroende på modell och extern slangkoppling. En pump kan också 
användas för att tömma spabadet snabbare.

HANTERING AV SPABADSLOCKET
Täck alltid över ditt spabad när det inte används. Detta minskar energiförbrukningen rejält och gör 
att vattnet värms upp mycket snabbare. Vattenförlusten och användningen av kemiska produkter 
minskas också.

•  Se till att låsa alla spännen på locket efter varje användning för att förhindra vindskador.

•  Låt inte spabadet stå oskyddat i direkt solljus. Detta kan orsaka att spats ytor blir utsatta och kan 
delar kan missfärgas.

•  Spola emellanåt av båda sidor av locket för maximal hållbarhetstid. En gång i månaden kan du 
använda vinylrengöring och sköljmedel på vinyldelarna av locket. Skölj av allt resterande medel.

•  Håll locket öppet i 15 minuter efter att du tillsatt kemiska produkter för att undvika gasskador.

NOTERA: OM DITT SPABAD LÄMNAS TOMT UNDER LÄNGRE PERIODER FÅR DU INTE LÄGGA 
LOCKET DIREKT MOT YTAN PÅ SPABADET. PLACERA NÅGOT MELLAN LOCKET OCH SPABADET. 
DETTA GER NÖDVÄNDIG VENTILATION FÖR LOCKET OCH FÖR DITT SPABAD.

NOTERA:  Håll spabadet öppet i 15 minuter efter att du tillsatt kemiska produkter då 
gas annars kan orsaka skador som inte täcks av garantin.
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REGULBUNDET UNDERHÅLL

UNDERHÅLL AV SPABADSKABINETTET
utsidan av ditt spabad behöver spolas av emellanåt. Inget annat underhåll behövs tack vare 
kvalitetsmaterialet.

FILTERRENGÖRING (CLS 360 OCH CLS 415)
NOTERA: Använd aldrig spabadet utan att filter är monterade. Om det görs kan skador uppstå på 
pumpen och på andra komponenter. Vi rekommenderar att alltid ha ett extra filter som kan install-
eras när det ordinarie filtret rengörs.

1. Stäng av ditt spabad.

2. Avlägsna allt större skräp och sådant som flyter på ytan från filterarean.

3.  Lossa det grå locket genom att försiktigt lyfta upp det. Lyft och och avlägsna själva filterskyddet. 
Detta ger tillgång till filterpatronen. Filterpatronen kan lossas för utbyte och rengöring genom 
att den vrids motsols.

RISK: Se alltid till att filtret är ordentligt monterat innan spabadet används.

RENGÖRING AV FILTER PÅ ALLA SPABAD MED ECO PUR
NOTERA: Använd aldrig spabadet utan att filter är monterade. Om det görs kan skador uppstå på 
pumpen och på andra komponenter. Vi rekommenderar att alltid ha ett extra filter som kan install-
eras när det ordinarie filtret rengörs.

1. Stäng av ditt spabad.

2. Avlägsna allt större skräp och sådant som flyter på ytan från filterarean.

3.  Avlägsna filtren. Tänk på att ECO PuR mineralfilter endast ska sköljas med rent vatten och 
aldrig dränkas i patronrengöring. De yttre filtren ska regelbundet sköljas och dränkas i patron-
rengöring. Följ instruktionerna på patronrengöringsvätskan. ECO PuR-filter ska bytas en gång 
per halvår och de vanliga filtren minst en gång om året.

CLS 360 och CLS 415 Alla övriga modeller
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PROTOKOLL FÖR UNDERHÅLL

DATuM

Tömning och rengöring av 
spabadet

Rengöring av filterpatron

Test av jordfelsbrytare

Dränkning av filterpatron i 
rengöringsvätska

Rengöring och behandling av 
spabadslocket

Allmänt underhåll

Allmänt underhåll

DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM
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PROTOKOLL FÖR UNDERHÅLL

DATuM

Tömning och rengöring av 
spabadet

Rengöring av filterpatron

Test av jordfelsbrytare

Dränkning av filterpatron i 
rengöringsvätska

Rengöring och behandling av 
spabadslocket

Allmänt underhåll

Allmänt underhåll

DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM
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PROTOKOLL FÖR UNDERHÅLL

DATuM

Tömning och rengöring av 
spabadet

Rengöring av filterpatron

Test av jordfelsbrytare

Dränkning av filterpatron i 
rengöringsvätska

Rengöring och behandling av 
spabadslocket

Allmänt underhåll

Allmänt underhåll

DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM
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PROTOKOLL FÖR UNDERHÅLL

DATuM

Tömning och rengöring av 
spabadet

Rengöring av filterpatron

Test av jordfelsbrytare

Dränkning av filterpatron i 
rengöringsvätska

Rengöring och behandling av 
spabadslocket

Allmänt underhåll

Allmänt underhåll

DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM DATuM





clarity Spas  

tillverkas av Master Spas, 
en av världens ledande spabadstillverkare.

6927 Lincoln Parkway  
Fort Wayne, IN 46804 

800.860.7727

tillverkaren reserverar sig rätten för att ändra specifikationer eller funktioner utan 
föregående meddelande. Som tillverkare av spabaden och tillbehör står vi bakom varje 
produkt vi tillverkar i enlighet med det som uppgetts i vår skrivna begränsade garanti. Din 
säljare är en oberoende person eller företag och inte anställd hos eller agent för tillverkaren. 
Vi kan inte och kommer inte att vara ansvariga eller skyldiga för andras representation, 
utsagor eller kontrakt som upprättas med säljare utöver det som gäller i vår skrivna begrän-
sade garanti.
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