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VARNING! Läs följande instruktioner före installation och användning av spabadet. Detta är 
en säkerhetsgaranti för användare av spabad.

• Produkten ska endast installeras av kvalificerade tekniker, och elinstallation görs på 
plats.

• Spabadet ska installeras på plan mark, av säkerhetsskäl. Vi ansvarar ej för skador som 
sker på grund av dåligt underlag.

• Tänk på lastkapaciteten av exempelvis vajrar vid installation. Hänsynen till dessa är 
viktig för att undvika både skador på karet och olycksfall.

• De personer som har hudproblem eller en smittsam sjukdom bör ej använda badet 
ihop med andra, detta för att säkerställa rengöringen.

• Alla jetstrålar ska ej stängas av under tiden pumpen är igång. Om så är fallet, så 
kommer badet att skadas kraftigt.

• Innan badet fylls med vatten första gången; kontrollera att alla avtappningsventiler, 
alla jets, och vattenpumpar är stängda och hårt åtdragna. Dessa kan vara lösa under 
transporten av karet. 

• Äldre, barn och personer med hjärtsjukdomar, samt personer med högt eller lågt 
blodtryck, bör använda karet med stor försiktighet och under uppsikt av minst en 
vuxen. Utan läkares rekommendation, bör dessutom inte gravida kvinnor bada 
spabad.

• Observera: Användande av spabad vid nyttjande av alkohol eller droger avrådes. 
Risken för bland annat drunkningsolycka kan vara stor.

• Starta upp jetstrålarna regelbundet för underhåll av vattenflödet. Det minskar risken 
för att komponenterna skadas.

• Kontrollera vattentemperaturen före användning och för att säkerställa behaglig 
temperatur efter önskan.

• Vattentemperaturen bör ej vara över 42 °C. 30-40 °C är naturligt och bekvämt för 
människokroppen. Om man vistas i badet längre än 15 minuter, försök att sänka 
vattentemperaturen.

• Innan rengöringsmedel till spabadet används, tänk på att packa in rengöring som 
granulat eller rot-liknande rengöring i filterpåse innan användning.

• Efter avslutad motionering bör spabadet ej används direkt. Motion, räknad som en 
längre ansträngning.

• Om obehag skulle kännas antingen under eller efter användning av badet; avsluta 
badet direkt och kontakta läkare om det behövs.

• Flytta inte, och öppna inte, locket till filtret.
• Överdriven exponering av solens strålar skadar spabadets yta. Används badet inte, 

täck då över det.
• Om spabadet används ofta, bör filtret rengöras en gång i veckan.
• Det värmebevarande locket är tillverkat av skumplast, låt ej barn leka på det.
• När vatten fylls i karet, ska det uppnå en cm ovanför slangens skruv om styrsystem 

China är installerat. Är Balboa styrsystem installerat, ska vattnet uppnå en cm ovanför 
samtliga jets.

• Om vattnet ej uppnår ovanstående gränser, ska ej badet sättas igång.
• Om spabadet ej används, se till att alla dörrar är stängda ordentligt och skruvar är väl 

åtdragna.
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• All underhållning av badet ska enbart göras efter att elektriciteten till badet är 
frånkopplad.

• Efter reparationsarbete eller underhåll; kontrollera så att alla funktioner fungerar 
ordentligt.

• I mycket kalla områden, eller under en mycket kall säsong; koppla inte ifrån elen, och 
låt badet vara fyllt med tillräckligt med vatten - för att förhindra förfrysning eller 
skador. Alternativt kan badet tömmas helt på vatten, och täcka över samt täta det 
ordentligt.

• Allt reparations- och underhållsarbete ska göras av kvalificerad personal. För mer 
service, vänligen kontakta återförsäljare.

• Produkten måste vara ansluten till fasta ledningar.
• Delar som innehåller elektriska komponenter måste placeras eller fästas så att dessa 

inte kan falla ned i badet.
• Produkten ska installeras med en jordfelsbrytare (JFB). Utlösningsströmmen får högst 

vara 30 mA.
• Om spabadet är placerat i direkt solljus; undvik att placera det på glasgolv eller i 

närheten av en glasvägg , för att skydda badet emot speglande reflektion. Effekten av 
reflektionerna kan bli en allt för hög temperatur på badet och ytan riskerar att 
deformeras.

1.Instruktioner för kontrollsystem Balboa

1.1 BP2100 G0

1. Jets 1 4. Varmare
2. Jets 2 5. Belysning
3. AUX 6. Kallare

Detta system har en inbyggd Wifi funktion. 

Huvudmenyn
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Navigation genom hela kontrollpanelen görs med endast 2 eller 3 knappar. Vissa paneler har 
separata knappar för att antingen höja eller sänka temperaturen, en WARM-knapp och en 
COOL-knapp, och andra paneler har endast en knapp gemensam för temperaturreglage. I 
navigationsdiagrammet här nedan indikeras temperaturen med en knapp.

För paneler som har två temperaturknappar (en märkt med warm och en märkt med cool), 
används båda dessa knappar för att enklare navigera sig genom kontrollpanelen. Knappen för 
belysningen används också för att navigera genom menyn, dessutom för att navigera sig 
genom varje sektion. Ett typiskt användningsområde för temperaturknappen/-arna är att 
exempelvis ändra den inställda temperaturen under tiden siffrorna blinkar på LCD-skärmen. 
För att äntra menyn; tryck på knappen för belysning under tiden siffrorna blinkar (som 
beskrivet i föregående mening). Menyerna kan också avslutas med vissa knapptryckningar. 
Alternativt vänta i några sekunder och panelen kommer återgå till det normala.

Skärmen vid uppstart

Varje gång systemet startas upp. kommer en sifferföljd att synas på skärmen.
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Fyll upp badet

Fyll upp badet med vatten till den rekommenderade driftnivån. Var noggrann med att öppna 
alla ventiler ordentligt innan du fyller upp badet med vatten, så att all luft i rörsystemet kan 
försvinna under fyllningsprocessen.

Efter att strömmen slagits på via strömbrytaren på panelen, kommer ovansidan av panelen 
eller startskärmen att visa en droppe/ett stänk.

Priming mode - M019*

Detta läge kommer att vara i ca 4-5 minuter. Alternativt går det att manuellt avsluta priming 
läget, efter att pumpen/-arna har primats.

Oavsett om priming läget avslutas automatiskt eller manuellt, kommer systemet återgå till 
normal uppvärmning och filtrering efter avslutad process. Under priming läget är värmaren 
inaktiverad för att inte riskera att den används under lågt flöde eller inget flöde av vatten. 
Ingen av funktionerna sätts igång automatiskt efter avslutat priming läge, men för att aktivera 
pumpen/-arna; tryck på JET-knapparna. Om spabadet har en circ-pump, kan den aktiveras 
och inaktiveras genom att trycka på CIRC-pump knappen under tiden priming läget är igång.
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Priming av pumpen

När "Priming mode" visas på skärmen, Tryck på JETS 1 en gång för at starta pump 1 på låg 
hastighet och ytterligare en knapptryckning för att aktivera hög hastighet. Gör du likadant 
med de andra pumparna. Dessa ska köras i hög hastighet för att underlätta primingen. Om 
pumparna inte har primats efter 2 minuter och jetsen inte har något vattenflöde - låt inte 
pumparna fortsätta köra. Stäng istället av pumparna och upprepa processen. Obs: Att slå av 
strömmen, och återigen slå på strömmen leder till en ny priming process av pumparna. Ibland 
kan tillfällig avstängning och återaktivering hjälpa pumparna att primea. Detta ska dock inte 
göras fler än 5 gånger. Om pumpen/-arna ej primas, stäng av strömmen till spabadet och ring 
för service.

Viktigt: En pump ska inte köras utan att ha primeat mer än 2 minuter. Under inga 
omständigheter ska en pump köras utan priming efter 4-5 minuters priming läge. Det kan leda 
till skador på pumpen/-arna, men systemet kan också aktivera värmaren och denna kan då 
överhettas.

Avsluta priming läget

Priming läget kan avslutas manuellt genom att enkelt navigera sig till BACK-knappen på 
skärmen när den visar priming mode. Notera att ifall priming läget ej avslutas som beskrivet 
ovan, kommer priming läget automatiskt att avslutas efter 4-5 minuter. Var noggrann med att 
pumpen/-arna har primats när läget avslutas.

När systemet har lämnat priming läget, kommer ovansidan av skärmen visa huvudmenyn. 
Displayen kommer dock inte visa vattentemperaturen ännu. Detta illustreras i bilderna nedan. 
Anledningen är att systemet behöver ca 1 minut av vattenflöde genom värmaren för att kunna 
säkerställa en temperatur.

Spabadets egenskaper

Pumpen

Välj en JETS-knapp på skärmen och tryck på denna för att sätta på eller stänga av denna 
pump, och för att skifta mellan låg hastighet och hög hastighet och denna funktion är 
installerad. Om pumpen lämnas påslagen, kommer denna stängas av efter att en förinställd tid 
gått. Pump 1 på låg hastighet kommer at stängas av automatiskt efter 30 minuter. Är pumpen 
inställd på hög hastighet, kommer denna stängas av efter 15 minuter.

På spabad utan circ-system, körs den låga hastigheten på pump 1 när antingen fläkten eller 
annan pump är igång. Om spabadet är i Ready Mode (förberedelseläge), kan pump 1 på låg 
hastighet också vara igång 1 minut per 30 minuter för att detektera vattentemperaturen. Detta 
för att värma upp till den inställda temperaturen om behovet uppstår. När den låga 
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hastigheten startas automatiskt, går den inte att avaktivera från panelen. Däremot kan den 
höga hastigheten startas.

Luft pumpen 

Tryck på luftpumpsknappen en gång för att antingen stänga av eller sätta igång luftpumpen. 
Knappen illustreras nedan:

Cirkulationspumpen

Om systemet är utrustat med en circ-pump, är den konfigurerad till att arbeta på ett av tre 
följande sätt:

• Circ pumpen arbetar kontinuerligt (24 timmar) med undantag för avstängning under 
30 minuter om vattnet stiger 1.5 °C över den inställda temperaturen. Detta händer 
främst i varmare klimat.

• Circ pumpen är alltid på, oavsett vad vattentemperaturen är.
• En programerbar circ pump aktiveras när systemet ska detektera vattentemperaturen, 

under filtercykler, under frysförhållanden, eller när en annan pump är igång.

Det specifika cirkulationsläget har fastställts av tillverkaren och kan inte ändras.

Andra enhetsalternativ kan vara tillgängliga, så som fläkt och ljus etc.

Filtrering och ozonrengöring

För system som inte är utrustade med circ pump, kommer pump 1 på låg hastighet samt 
ozongeneratorn att aktiveras under filtrering. För bad utrustade med circ pump, kommer 
ozongeneratorn generellt sett köras ihop med circ pumpen. Den kan dock dessutom begränsas 
till att köras ihop med filtreringscykler.

Systemet är programmerat på så vis att filtercykeln kommer att köras på kvällen. Detta är 
förutsatt att tiden på badet är inställt i enlighet med tiden på dygnet där badet geografiskt 
placeras. Då är energiförbrukningen oftast lägre. Tiden för hur länge filtreringen arbeta kan 
ändras efter behov. En andra filtercykel kan också aktiveras om behovet finns.

Vid starten av varje filtercykel, kommer vattenenheter som exempelvis fläkt och dimma (om 
denna funktion finns installerad) samt andra pumpar att köras en kort stund. Detta för att 
rensa rörsystemet, därigenom upprätthålla en god vattenkvalitet.

Frostskydd

Om temperatursensorerna i värmaren upptäcker en onormalt låg temperatur, aktiveras ett 
frostskydd automatiskt för att förhindra ett frystillstånd. Denna vattenanordning är aktiverad 
antingen kontinuerligt eller periodiskt, beroende på  omständigheterna. 
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För bad placerad i områden med kallare klimat, kan ytterligare en eventuell fryssensor 
tillsättas. Detta, för att ge ytterligare skydd mot tillstånd som standardsensorerna eventuellt 
inte skulle känna av. Dessa sensorer, som ger extra skydd, fungerar på liknande sätt som 
standardsensorerna förutom att den installeras med en brytare. Därför går det också att 
inaktivera och återaktivera den. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Saneringscykel (tillval)

När en pump eller en fläkt sätts igång, börjar en saneringscykel 30 minuter efter att pumpen 
eller fläkten stängts av eller når sin maxtid. Pumpen och ozongeneratorn kommer att vara 
igång i 30 minuter eller mer, beroende på systemet.

Temperatur och temperaturintervall

Justering av temperaturen

Om panelen har två separata knappar för reglage av temperaturen:
Tryck på uppåt eller nedåtpilarna för att få temperaturen på skärmen att blinka. För att justera 
temperaturen, tryck på en temperaturknapp som visar önskad riktning ytterligare en gång. När 
temperaturen på skärmen slutar blinka, är temperaturen verkställd och värmaren kommer att 
justera till den inställda temperaturen när det behövs.

Om panelen endast har en knapp för reglage av temperaturen:
Tryck på knappen för att temperaturen på skärmen ska blinka. Ytterligare en knapptryckning 
gör att temperaturen förändras i en riktning. Låt temperaturen på displayen sluta blinka, och 
tryck åter en gång så att temperaturen börjar blinka och du ändrar temperaturen i motsatt 
riktning.

Temperaturen kan ändras mellan 15 °C och 40 °C.

Om en temperaturknapp är intryckt medan temperaturen blinkar, kommer temperaturen 
fortsätta förändras tills knappen släpps. Om enbart en knapp för temperaturen finns, och 
denna hålls ned tills maxtemperatur är nådd, kommer förändringen istället börja i motsatt 
riktning.

Dubbelt temperaturintervall 

Detta system innefattar två temperaturintervall med två självständiga inställda temperaturer. 
Det höga omfånget är betecknat med en uppåt pekande pil i displayen, och det låga med en 
nedåt pekande pil. Dessa omfång kan användas av olika skäl, men med gemensam 
användning. En "klar att använda"-inställning och en "semester"-inställning.

Hur de två olika intervallen ställs in visas i menystrukturen här nedan. Varje intervall 
upprätthåller sin egen inställda temperatur. När ett intervall väljs på detta sätt, kommer 
spabadet att värmas till en temperatur inom det inställda intervallet.

Det höga intervallet kan ställas in på mellan 26 °C till 40 °C.

Det låga intervallet kan ställas in på mellan 10 °C till 37 °C.

Mer specifika temperaturintervall kan också bestämmas av tillverkaren.

Frostskyddet är aktiverat i båda intervallen.
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Se nästa kapitel (Mode - ready and rest) för ytterligare information angående värmereglering.

Läge: ready and rest

För att vattnet i spabadet ska värmas måste vattnet cirkulera genom värmaren. För att vattnet 
ska cirkulera måste en pump driva processen. Denna pump kallas för värmepump. 
Värmepumpen kan antingen vara en 2-speed pump 1, eller en cirkulationspump. Om 
värmepumpen är en 2-speed pump 1, kommer systemet att i  READY-läget cirkulera vatten 
varje halvtimme. Detta genom pump 1, med låg hastighet. Detta sker för att både behålla en 
konstant vattentemperatur, men också för att öka temperaturen vid behov samt för att 
uppdatera vattentemperaturen på displayen. Denna process kallas för "polling".

I REST-läget, med andra ord: viloläget, startar bara uppvärmning genom programmerade 
filtercykler. Eftersom att "polling" inte sker i detta läge, kommer inte displayen visa den 
aktuella temperaturen förrän värmepumpen har varit igång i ca 1-2 minuter.

Cirkulationsläge (under avsnittet Pumpar finns andra cirkulationslägen)
Om spabadet är konfigurerat för en 24 timmars omsättning, kommer värmepumpen generellt 
sett vara kontinuerligt aktiv. Eftersom värmepumpen alltid är igång, kommer spabadet 
upprätthålla inställd temperatur utan "polling" i READY-läget.

i REST-läget (viloläget) kommer spabadet bara värma för att ställa in vattentemperatur under 
de programmerade filtercyklerna, oavsett om vattnet kontinuerligt filtreras i cirkulationsläget.
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Läge: Ready-in-rest 

READY/REST visas på displayen om spabadet är i REST-läget (viloläget) och knappen Jets 
1 trycks ned. Spabadet kommer att värma till inställd temperatur. Medan pump 1 med hög 
hastighet kan slås på och av, kommer pump 1 på låg hastighet att gå tills den inställda 
vattentemperaturen har uppnåtts. Pump 1 på låg hastighet är dock aldrig på i mer än en 
timme. Efter en timme kommer systemet att återgå till viloläge. Denna inställning kan 
däremot återställas genom att gå in i lägesmenyn och därifrån ändra läget.

Ställa in tiden

Att ställa in tiden är viktigt

Att ställa in tiden på dagen enligt tiden på den geografiska platsen är mycket viktigt för att 
bestämmelserna om filtreringstider och andra bakgrundsfunktioner ska fungera korrekt.

TIME kommer att blinka på skärmen om tiden inte har ställs in. 24-timmars formatet kan 
ställas in under PREF menyn.
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Begränsning och drift

Kontrollen kan begränsas för att förhindra oönskad användning eller temperaturförändring. 
Att låsa panelen förhindrar kontrollenheten att användas, men alla automatiska funktioner är 
fortfarande aktiva.

När man låser temperaturen kan man fortfarande använda JETS 1 och JETS 2 och andra 
funktioner. Däremot kan inte den inställda temperaturen ändras, och andra programmerade 
inställningar kan inte justeras.
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Upplåsning

Denna sekvens kan användas oavsett vilken inställning på menyn som visas.

Justera filtrering

Den huvudsakliga filtreringen

Filtreringscykler är inställda med en starttid och en varaktighet om hur länge filtreringen ska 
ske. Starttiden indikeras med ett A eller P längst ner i högra hörnet på displayen. 
Varaktigheten av filtreringscykler har dock ingen A eller P indikation på displayen. Varje 
inställning kan justeras med en timmes tillägg. Sluttiden beräknas automatiskt och visas på 
displayen.

13



Filtercykel 2 - valbar filtrering

Enligt standardinställningarna är filtercykel 2 inte aktiverad. Det finns en möjlighet att 
överlappa filtercykel 1 och filtercykel 2, vilket kommer att förkorta överfallsfiltreringen.

Rensningscykel

För att upprätthålla sanitära förhållanden i spabadet, finns sekundära pumpar och fläktar som 
rensar vattnet i rören från orenheter. Detta görs en kort stund i början av varje filtercykel.

Om filtercykel 1 är inställd på 24 timmar, så kommer filtercykel 2 inleda en utrensning av 
"sitt" system när denna är programmerad att börja. Filtercykel 2 måste med andra ord vara 
igång för att dess system ska rensas, oavsett som rensning i filtercykel 1 redan skett.

Programmera ljustimer

Om LIFE TIMER inte visas i menyn, är inte ljustimern aktiverad av tillverkaren. Om 
ljustimern finns tillgänglig, är den inställd på AV som standard.

Fellogens lagring

Spabadet är kopplat med en fellog som lagrar 24 händelser i minnet. Dessa kan ses under 
menyn för fellogen. Varje avvikande händelse skapar ett felmeddelande, och minnet lagrar 
antal dagar sedan felet inträffade, tidpunkten för felet, den temperatur som var inställd när 
felet inträffade samt sensor A och B's temperaturer när felet inträffade.
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Värmarrelaterade meddelanden
M016 - (HFL) flödet på värmen minskar
Eventuellt är vattenflödet genom värmaren för klent. Då kan inte värmen föras bort från 
värmaren korrekt. Värmaren startar återigen efter 1 minut. Se flödesrelaterade kontroller här 
nedan.

M017 - (LF)* flödet på värmen minskar
Vattenflödet genom värmaren är inte tillräckligt, och värmen kan inte föras bort från 
värmaren korrekt. Värmaren har inaktiverats. Se flödesrelaterade kontroller här nedan. Efter 
att problemet är löst måste systemet återställas. Detta kan göras genom att trycka på valfri 
knapp. Då börjar värmaren starta.
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M028 - (dr)* värmaren kan vara torr

Antingen är värmaren helt torr, eller så är det inte tillräckligt med vatten i värmaren för att 
kunna starta den. Spabadet stängs av i 15 minuter. Tryck på valfri knapp för att återställa. Se 
flödesrelaterade kontroller nedan.

M027 - * Torr värmare

Det finns inte tillräckligt med vatten i värmaren för att den ska kunna startas. Spabadet stängs 
av. Efter att problemet är löst, tryck på valfri knapp för att återställa systemet och starta om 
värmaren. Se flödesrelaterade kontroller nedan.

M030 - (OHH)* Värmaren är för varm

Vattnet har mätt 47.8 ° C i värmaren och spabadet stängs av. För att återställa, tryck på valfri 
knapp. Detta ska enbart göras efter att vattentemperaturen sjunkit till 42.2 ° C. Se 
flödesrelaterade kontroller nedan.

Ett meddelande för återställning kan visas tillsammans med andra meddelanden. Vissa 
fel kräver att strömmen frånkopplas direkt, och kontrolleras. Bilden nedan illustrerar 
felmeddelandet på displayen.

Flödesrelaterade Kontroller

Kontrollera om vattennivån är låg, om vattenflödet är klent, om ventiler är stängda, om det 
finns instängd luft i rören eller om alltför många jets eller pumpar är dåliga på grund av brist 
på priming.

Även om spabadet är avstängt, så kan utrustningen i vissa system sättas igång tillfälligt för att 
bevaka temperaturer eller kontrollera fall frostskydd behövs.
* Detta meddelande kan återställas genom valfri knapptryckning på panelen.
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1.2 GS510DZ 

VL801D panel

Vid första uppstart

Ditt spa kommer att börja med Priming läget (Pr) när badet startas. Under priming läget ska 
JETS-knappren (s) tryckas upprepade gånger, men se till så att det inte finns luft i några 
pumpar. Priming läget varar mindre än 5 minuter. Tryck på "Warm" eller "Cool" för att 
avsluta priming läget. Efter badet har primats, kommer badet automatiskt ställas in i 
standardläge (se avsnittet Lägen).

Den pump som värmer och filtrerar vattnet (pump 1 låg hastighet på maskiner utan CIRC-
system, och CIRC-pumpen på maskiner med CIRC-system) kommer här att enbart kallas för 
pumpen. 

Om knapparna nedtrycks för snabbt i flerknappssekvenser, så finns risken att systemet inte 
registrerar knapptryckning. Ha inte alltför bråttom.

Temperaturreglering 26° C  - 40° C

Den senast uppmätta vattentemperaturen, är den som visas på displayen. Den aktuella 
vattentemperaturen kan bara mätas och visas på displayen efter att pumpen har varit igång i 
minst 2 minuter. För att visa den inställda temperaturen, tryck på "Warm" eller "Cool" en 
gång. För att ändra den inställda temperaturen, tryck på en temperaturknapp under tiden 
temperaturen fortfarande blinkar. Efter 3 sekunder kommer displayen sluta blinka och den 
aktuella temperaturen på vattnet kommer att visas på displayen.

Jets 1

Tryck på JETS 1 för att aktivera/inaktivera pump 1. Denna kommer att stängas av efter 15 
minuter.
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Jets 2 / JETS 3 / blåsare (om denna funktion finns)

Tryck på motsvarande knapp, JETS 2, för att aktivera eller inaktivera enheten. Denna 
kommer att stängas av efter 15 minuter.

Ljus

Tryck på knappen "Light" för att sätta igång belysningen i spabadet. Stäng av belysningen 
efter max 4 timmar.

Inställning av tid

När spabadet för första gången aktiveras, kommer meddelandet "SET TIME" visas på 
displayen. Tryck först på "Time", sedan på "Mode/Prog". Tryck sedan på "Warm" eller 
"Cool". När "Warm" eller "Cool" tryckts ned. Tryck till sist "Time" igen för att verkställa den 
önskade tiden.

Läge

1. Läget ändras genom att trycka "Warm" eller "Cool" följt av "Mode".
2. Standardläget upprätthåller inställd temperatur, och denna kommer visas en kort stund 

när standardläget entras. 
3. Ekonomiläget (sparläget) värmer upp vattnet till inställd temperatur under enbart 

filtercykler. ECO visas på displayen när vattentemperaturen inte uppnår inställningen, 
och kommer omväxla med vattentemperaturen under tiden pumpen är igång.

4. Viloläge värmer vattnet inom 10  ifrån inställd temperatur under filtercykler. SLP ℃
visas på displayen när vattentemperaturen inte uppnår inställningen. Meddelandet 
kommer omväxla med den aktuella vattentemperaturen under tiden pumpen är igång.

Förinställda filtercykler

Den första förinställda filtercykeln börjar 6 minuter efter att spabadet har startats. Den andra 
förinställda filtercykeln aktiveras 12 timmar senare. Filtreringens varaktighet är 
programmerbar till 2, 4, 6 eller 8 timmar, eller för kontinuerlig filtrering (indikeras i systemet 
som FILC). Standardtiden för filtrering är 2 timmar. För att programmera filtreringstiden, 
tryck; "Warm" eller "Cool" sedan "Jets 1". Tryck på "Warm" eller "Cool" för att justera. 
Tryck sedan "Jets 1" för att verkställa den nyinställda filtreringstiden.

Den första förinställda filtercykeln startar exempelvis 8.00 och pågår fram till 10.00. Den 
andra filtercykeln startar sedan 20.00 och pågår fram till klockan 22.00. Cirkulationssystem, 
CIRC-pump och ozongenerator (om den finns installerad) är aktiva 24 timmar. I varmare 
klimat kan CIRC-pumpen stängas av under 30 minuters perioder, förutom under filtercykler. 
Vid början av varje filtercykel kommer all annan utrustning att köras i korthet för att rengöra 
vattenrören.

Ytterligare inställningar för filtercykler

Filtercykeln behöver inte ställas in, men det kan göras genom att trycka "Time", 
"Model/Prog", sedan "Model/Prog" igen (tänk på att inte trycka sekvensen för snabbt) och 
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SET START filter1 (AM) kommer att visas på displayen. Tryck på "Warm" eller "Cool" för 
att justera början och sluttid för filtercykeln.

• När du trycker "Mode/Prog" kommer SET START filter1, tryck sedan "Warm" eller 
"Cool" för att justera filtreringstiden.

• Tryck "Mode/Prog" igen och SET START filter2(PM) visas. Tryck "Warm" eller 
"Cool" för att justera filtreringstiden.

• Tryck "Mode/Prog" och SET START filter2 visas. Tryck "Warm" eller "Cool" för att 
justera filtreringstiden.

• Tryck till sist "Mode/Prog" för att verkställa förändringen.

Att låsa och låsa upp panelen

Tryck på "Time", "Blower" sedan "Warm" inom 3 sekunder för att låsa panelen.

Tryck på "Time", "Blower" sedan "Cool" inom 2 sekunder för att låsa upp panelen.

Felsökningstabell

Meddelande Betydelse Åtgärd
Displayen är släckt. 
Strömmen är bruten.

Kontrollpanelen inaktiveras 
till ström återförs.

-- Okänd temperatur. Efter att pumpen varit igång 
i 2 minuter kommer 
vattentemperaturen visas.

0HH Överhettning. Spabadet har 
stängts av. En av sensorerna 
har uppmätt temperaturen 
47.8  i värmaren.℃

Gå ej ner i badet. Ta bort 
locket och kyl ned vattnet. 
När värmaren har svalnat, 
återställ genom valfri 
knapptryckning. Om badet 
ej återställs; stäng av 
strömmen och kontakta 
återförsäljare.

0H5 Överhettning. Spabadet har 
stängts av. En av sensorerna 
har uppmätt temperaturen 
43.5  i värmaren.℃

Gå ej ner i badet. Ta bort 
locket och kyl ned vattnet. 
Vid 41.7 , ska badet ℃
återställas automatiskt. Om 
badet ej återställs; stäng av 
strömmen och kontakta 
återförsäljare.

5nA Spabadet är avstängt. 
Sensorn i jack A fungerar ej.

Om problemet kvarstår, 
kontakta återförsäljare. 
Meddelandet kan visas 
tillfälligt vid överhettning.

5nb Spabadet är avstängt. 
Sensorn i jack B fungerar ej.

Om problemet kvarstår, 
kontakta återförsäljare. 
Meddelandet kan visas 
tillfälligt vid överhettning.

5n5 Sensorer är ur balans. Om 
felkoden omväxlar med 

Om problemet kvarstår, 
kontakta återförsäljare.
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vattentemperaturen kan det 
vara ett tillfälligt tillstånd. 
Om enbart felkod blinkar, 
stängs badet av.

HFL En ovanlig skillnad mellan 
temperatursensorerna har 
upptäckts. Ett möjligt 
flödesproblem.

Om vattennivån är normal, 
se till att alla pumparna har 
primats. Om problemet 
kvarstår, kontakta 
återförsäljare.

LF Vattnet strömmar klent. (LF 
visas efter femte 
förekomsten av felkod HFL 
inom 24 timmar) Värmaren 
stängs av, men andra 
funktioner i badet fungerar 
normalt.

Följ åtgärderna för felkod 
HFL. Uppvärmningen 
kommer ej återställas 
automatiskt; Tryck valfri 
knapp för återställning.

dr Möjligen otillräcklig 
vattennivå, dåligt 
vattenflöde eller luftbubblor 
i värmaren. Badet stängs av i 
15 minuter.

Om vattennivån är normal, 
se till att alla pumparna har 
primats. Tryck valfri knapp 
för återställning. Felkoden 
återställs efter 15 minuter. 
Om problemet kvarstår, 
kontakta återförsäljare.

dry Otillräcklig vattennivå i 
värmaren (dry visas efter 
trejde förekomsten av felkod 
dr). Badet stängs av.

Följ åtgärderna för felkod dr. 
Badet återställs inte 
automatiskt, tryck på valfri 
knapp för att återställa.

ICE Eventuellt frystillstånd 
upptäckt.

Ingen åtgärd krävs. All 
utrustning aktiveras 
automatiskt. Utrustningen 
startar 4 minuter efter att 
vattentemperaturen uppmätt 
7.2  eller mer. En ℃
fryssensor kan tillsättas för 
extra skydd mot 
frystillstånd. Vid kallare 
klimat rekommenderas 
ytterligare skyddsutrustning. 
Kontakta återförsäljare för 
mer information.
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1.3 GS100

VL260 Panel
Inget CIRC-system

Vid första uppstart

Ditt spa kommer att börja med Priming läget (Pr) när badet startas. Priming läget varar 
mindre än 5 minuter. Tryck "Temp" eller "Set" för att avsluta priming läget. Sedan kommer 
spabadet värmas upp och ingå standardläge.

Temperaturinställningar

Temperaturen vid uppstart är inställd på 37 °C. Den senast uppmätta temperaturen visas alltid 
på displayen.

Notera: Den senast uppmätta vattentemperaturen visas på displayen endast när pumpen varit 
igång i mer än 2 minuter.

För att visa den inställda temperaturen, tryck på "Temp" följt av "Set".

För att ändra den inställda temperaturen tryck "Set" en andra gång innan displayen slutar 
blinka. Varje tryck på "Temp" eller "Set" kommer att antingen sänka eller höja den inställda 
temperaturen. Om den motsatta riktningen av temperaturen önskas, låt displayen återgå till att 
visa den aktuella vattentemperaturen. Tryck sedan samma knappföljd för att visa den inställda 
temperaturen, och åter "Set" för att föra temperaturförändringen i önskad riktning. När ingen 
knapp tryckts under 3 sekunder slutar displayen blinka och den aktuella vattentemperaturen 
visas återigen.

Notera: Om det inte finns någon fläkt i systemet, finns en alternativ panel med separata "Up" 
(upp) och "Down" (ner) knappar, istället för "Set" och "Temp". Tryck då bara på "Up" eller 
"Down" där det i beskrivningen ovan står "Temp" eller "Set". Ignorera då också 
informationen om hur man går i motsatt riktning, eftersom upp och ned knappar finns.
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Jets

Drift med CIRC-pump: Tryck Jets en gång för att slå på CIRC-pumpen, och tryck på knappen 
åter en gång för att sätta igång massagepumpen/Surfpumpen. Värmaren och ozongeneratorn 
arbetar tillsammans med CIRC-pumpen. Massagepumpen/surfpumpen stängs automatiskt av 
efter 15 minuter. CIRC-pumpen arbetar kontinuerligt utan uppehåll, och kan inte stängas av 
från panelen under tiden den arbetar. Däremot kan massagepumpen/surfpumpen kontrolleras 
via knappar.

Drift utan CIRC-pump (utrustad med 2-hastighetspump istället): Tryck Jets en gång för att slå 
på eller av pumpen. Knappen används också för att växla mellan låg och hög hastighet på 
pumpen. När pumpen är inställd på låg hastighet, arbetar den tillsammans med värmaren och 
ozongeneratorn. Den höga hastigheten är aktiv i 15 minuter, och stängs automatiskt av 
därefter. Pumpen på låg hastighet aktiveras automatiskt vid olika tidpunkter, men den höga 
hastigheten måste ställas in manuellt.

Fläkt (tillval)

Denna knapp används för att sätta igång och stänga av fläkten. Om fläkten lämnas aktiv, 
stängs den automatiskt av efter 15 minuter.

Jets 2 (tillval)

Om systemet har en pump 2 installerad istället för en extra fläkt, fungerar denna precis som 
fläkten skulle gjort.

Belysning

Tryck på knappen "Light" för att tända eller släcka belysningen. Om belysningen lämnas på, 
stängs den automatiskt av efter 4 timmar.

Läge

Läget ändras genom att trycka på "Set" eller "Temp", och därefter trycka på "Light".

1. Standardläget Är programmerat för att bibehålla den inställda temperaturen. 
Observera att den senast uppmätta temperaturen är den som visas på displayen, efter 
att pumpen varit aktiv i minst 2 minuter. “” kommer att visas en kort stund när 
standardläget aktiveras.

2. Ekonomiläget värmer upp vattnet till önskad temperatur endast under filtercykler. “” 
kommer att visas på displayen när vattentemperaturen inte är aktuell. Samma 
meddelande kommer att växla med temperaturen på displayen när temperaturen blir 
aktuell.

3. Viloläget värmer upp vattnet i badet till ramen inom 10 °C från den inställda 
temperaturen, endast under filtercykler. “” kommer att visas på displayen när 
vattentemperaturen inte är aktuell. Samma meddelande kommer att växla med 
temperaturen på displayen när temperaturen blir aktuell.
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Förinställda filtercykler

Den första förinställda filtercykeln börjar 6 minuter efter att spabadet har startats. Den andra 
förinställda filtercykeln aktiveras 12 timmar senare. Filtreringens varaktighet är 
programmerbar till 2, 4, 6 eller 8 timmar, eller för kontinuerlig filtrering (indikeras i systemet 
som “”). Standardtiden för filtrering är 2 timmar. För att programmera filtreringstiden, tryck; 
"Temp" eller "Set" sedan "Jets". Tryck på "Temp" eller "Set" för att justera. Tryck sedan 
"Jets" för att verkställa den nyinställda filtreringstiden. I  början av varje filtercykel, gör 
fläkten utrensningar under 30 sekunder. Den låga hastigheten på pumpen kommer vara aktiv 
under filtercykler, och ozongeneratorn (om en sådan finns installerad) kommer att aktiveras.

Frysskydd

Om en av temperatursensorerna upptäcker att temperaturen är under 6,7 °C i värmaren, 
kommer pumpen och fläkten automatiskt att aktiveras för att motverka risken för frysskador. 
Utrustningen kommer att vara på tills 4 minuter efter att sensorerna har upptäckt att 
temperaturen stigit till 7,2 °C eller mer. I kallare klimat kan ytterligare fryssensorer installeras 
för att ge extra skydd. Kontakta din återförsäljare för mer information.

1.4 Felsökningstabell

Meddelande Betydelse Åtgärd
Inget meddelande på 
displayen.

Kontrollpanelen inaktiveras tills 
strömmen kommer tillbaka. 
Inställningar kommer att bevaras tills 
nästa uppstart. 

-- Okänd temperatur. Efter att pumpen varit igång i minst 2 
minuter kommer den aktuella 
temperaturen att visas.

HH Överhettning. Spabadet är 
avstängt. En av 
temperatursensorerna har 
upptäckt 48 °C i 
värmaren.

Gå ej ner i vattnet. Ta bort locket och 
låt vattnet svalna. När värmaren har 
svalnat; återställ genom 
knapptryckning. Om spabadet inte 
återställs, stäng av strömmen och 
kontakta återförsäljare.

OH Överhettning. Spabadet är 
avstängt. En av sensorerna 
har upptäckt att vattnet är 
43 °C.

Gå ej ner i vattnet. När 
vattentemperaturen mäter 42 °C 
återställs spabadet automatiskt. Om 
spabadet inte återställs, stäng av 
strömman och kontakta återförsäljare.

IC Potentiellt frystillstånd 
detekterat.

Ingen åtgärd krävs. Pumpen och 
fläkten aktiveras automatiskt, 

SA Spabadet är avstängt. 
Sensorn i Sensor A 

Om problemet kvarstår, kontakta 
återförsäljare. Problemet kan uppstå 
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fungerar ej. tillfälligt vid överhettning och 
försvinner när värmaren svalnar.

Sb Spabadet är avstängt. 
Sensorns i Sensor B 
fungerar ej.

Om problemet kvarstår, kontakta 
återförsäljare. Problemet kan uppstå 
tillfälligt vid överhettning och 
försvinner när värmaren svalnar.

Sn Sensorerna är ur balans. 
Om meddelandet på 
displayen omväxlas med 
vattentemperaturen, kan 
tillståndet vara tillfälligt. 
Om enbart meddelandet 
blinkar, stängs badet av.

Om problemet kvarstår, kontakta 
återförsäljare.

HL En signifikant skillnad 
mellan 
temperatursensorerna har 
upptäckts. Det kan 
innebära dåligt 
vattenflöde.

Kontrollera vattennivån och fyll på 
vid behov. Om vattennivån är normal, 
kontrollera att pumparna har primats. 
Om problemet kvarstå, kontakt 
återförsäljare.

LF Ihållande lågt vattenflöde. 
Meddelandet LF visas 
efter femte förekomsten 
av meddelandet "HL" 
inom 24 timmar. 
Värmaren stängs av, men 
andra funktioner fortsätter 
att fungera normalt.

Följ åtgärderna för "HL". Spabadets 
uppvärmning kommer inte återställas 
automatiskt. Tryck på valfri knapp för 
att återställa.

dr Möjligt att det är 
otillräckligt med vatten, 
dåligt flöde eller 
luftbubblor i värmaren. 
Spabadet stängs av i 15 
minuter.

Kontrollera vattennivån och fyll på 
vid behov. Om vattennivån är normal, 
kontrollera att pumparna har primats. 
Tryck på valfri knapp för att återställa, 
annars återställs badet automatiskt 
efter 15 minuter. Om problemet 
kvarstår, kontakta återförsäljare.

dy Otillräckligt med vatten 
har upptäckts i värmaren. 
Meddelandet visas efter 
tredje förekomsten av 
meddelandet "dr". 
Spabadet stängs av.

Följ åtgärderna för "dr". Tryck valfri 
knapp för at återställa.
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2.Kort introduktion av alla SPA modeller

Material

Modellerna är tillverkade av Lucite med glasfiberförstärkt akrylplatta.

Funktioner (standardkonfiguration)

Konfigurationen ovan är endast for referens. För exakt information, leta upp respektive 
kapitel.

Spabadets funktioner: Vattenkraft från surf- och massagepump. Bubbelbad, uppvärmning, 
filtrering, USA ozonrengöring, undervattenbelsyning, LED-lampor, Balboa styrsystem, 
plastkjol etc.

3.Beskrivning av användningen av delar

Värmare

Normal starttid är 4-8 timmar.

Termostat kan ej värmas manuellt av människan i luften; i sådana fall är risken för fara stor. 
Vid driftfel ska utbildad servicepersonal kontaktas.

Luftpump

Normal starttid är 15-30 minuter.

Observera att vattennivån inte bör vara 7 cm över maximala gränsen. Detta för att förhindra 
både vattenläckage, men också från förbränning av luftpumpen.
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Filter - dagligt underhåll

Typ 1 (M-3352):

1. Ta bort det yttre omslaget
2. Dra ut det invikta nätet
3. Skruva och ta ut papperet
4. Tvätta papperet med vatten. Lägg sedan tillbaka likadant.

Typ 2 (M-3354/M-3374):

1. Ta av omslaget och sätt in filterpapperet i filtreringsluckan
2. Dra ut det invikta nätet

3. Justera papperet så det sitter korrekt, och skruva fast det. Sätt sedan skyddet till 
filtreringsluckan på

Notera: Olika SPA modeller med standardkonfiguration, utrustas med en av dessa två 
filtreringstyper. Installera och rengör filtret endast enligt beskrivningen av den typ just Ditt 
spabad är utrustat med.

Ozonrengöring

Varaktigheten för ozonrengöring är olika för olika system. Det kommer att lukta mycket 
starkt om rutinen är felaktig.

4.Beskrivning av installation

Kontrollera positionen för strömkällan och avlopp, och matcha dessa i enlighet med 
spabadets kontrollbox och avlopp. Dessa sitter på olika ställen på olika modeller.

För att installera spabadet behövs en brytare som klarar 380V och kabel på minst 5 * 6 mm2

Anslut avloppshålet med den medföljande 1.5 tum mjuka röret
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Balboa styrsystem GS510 och BP2100
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Balboa styrsystem GS100
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Anslutning av vattenledningar
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Instruktioner för dränering

5.Skötsel och underhåll

• Rengör spabadet med ett neutralt rengöringsmedel och mjuk trasa. Rengör inte med 
aceton, ammoniak eller organiskt rengöringsmedel - det kan skada spabadets yta. 
Torka försiktigt bort klisterfläckar med mjuk trasa och bensin.

• Om det finns repor på spabadet, kan dessa poleras bort genom att försiktigt skrubba 
med 2000# sandpapper och vatten. Därefter kan samma yta poleras med tandkräm och 
en mjuk trasa.

• Torka vattenfläckar med svag syra, så som vinäger eller citronsyra.
• Håll munstycken väl rengjorda.
• Guld och krom pläterade delar bör torkas varsamt. Undvik kontakt med organiskt 

rengöringsmedel.
• Undvik att använda vassa föremål i närheten av badet. Undvik dessutom att utsätta 

spabadet för temperaturer över 60 °C
• Kontrollera strömmen en gång i månaden.
• Gör täta kontroller av kablar, knappar och kontakter för att säkerställa att ohyra ej 

ingripit, exempelvis råttor eller maskar.
• Gör kontroller av inkommande rör och avlopp med jämna mellanrum, för att 

säkerställa att de inte är brutna eller böjda. Se till att ytan inte är skadad.
• Vid lagring/sortering av produkterna, se till att inte myrsyra, metanol eller annat 

organiskt lösningsmedel är i närheten.
• Om produkterna behöver bäras, bär försiktigt på grund av eventuellt tryck.
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• Om spabadet inte kommer att användas på länge, töm ut vattnet och se till att karet är 
torrt och ventilera systemet väl.

6.Instruktioner om underhåll

Byt ut vattenpumpen

Stäng av strömmen. Öppna sidoluckan på badkaret. Töm badkaret på vatten. Ta bort 
ledningarna, och öppna vattenpumpen. Lossa bultarna och ta ut vattenpumpen. Byt till den 
nya vattenpumpen och installera därefter strömkabeln. Skruva tillbaka bultarna och fyll 
badkaret med lite vatten. Kontrollera att det inte finns läckage vid pumpen. Sätt sedan tillbaka 
sidoluckan på badkaret.

Byt ut filterpumpen

Stäng av strömmen. Öppna sidoluckan på badkaret. Stäng ventilerna i båda sidorna av 
vattenpumpen. Ta bort ledningarna och öppna vattenpumpen. Lossa bultarna och ta ut 
vattenpumpen. Efter att ha ersatt pumpen, installera strömkabeln. Skruva tillbaka bultarna 
och fyll badkaret med lite vatten. Kontrollera att det inte finns läckage vid pumpen. Sätt 
sedan tillbaka sidoluckan på badkaret.

Byt ut termometern

Stäng av strömmen. Öppna sidoluckan på badkaret. Stäng ventilera i båda ändarna av 
termometern. Ta bort ledningarna och lossa bultarna och ta ut termometern. Ersätt 
termometern och installera strömkabeln. Skruva tillbaka bultarna och fyll badkaret med lite 
vatten. Öppna ventilerna till termometern igen. Kontrollera att det inte finns läckage vid 
pumpen. Sätt sedan tillbaka sidoluckan på badkaret.

Byt ut filterkärnan

Stäng av strömmen. Öppna sidoluckan på badkaret. Stäng ventilerna och lossa bultarna som 
finns på toppen av filtret. Ta ut filtret, och avlägsna smuts som finns i botten. Byt ut filtret, 
och dra åt bultarna återigen. Öppna upp ventilerna och stäng sidoluckan på badkaret.

Anti-frysning av filter

I vissa klimat fryses vattnet under vintern. I dessa förhållanden ska ej filter användas. Ta bort 
det och rengör filterkärnan. Förvara den på en säker plats, exempelvis inomhus i hemmet. 
Alternativt kan SPA vara i standby under denna period.
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7.Felsökningstabell

Fel Orsak Lösning
Ingen reaktion på 
display

Displayen är låst
Displayen är sönder

Lås upp displayen
Byt ut displayen

Ingen strömförsörjning Brister i strömkrets
Jordfelsbrytaren har löst

Kontrollera strömkrets
Kontrollera kortslutning och 
anslut skyddsbrytare

Munstycke blåser ej 
vatten

Problem i strömkretsen för 
vattenpump
Vattenpumpen är ej igång
Massagepumpen är skadad

Det finns luft i röret

Kontrollera strömkretsen

Kontrollera massagepumpen
Byt ut massagepumpen
Rengör röret

Undervattenbelysning 
tänds ej

Lampan är trasig
Säkringen är skadad

Byt ut lampan
Byt ut säkringen

Klen 
filtreringsförmåga

Filterpumpen ej startad
Filtret är ej rengjort
Filterpumpen är skadad

Starta filterpumpen
Rengör filtret
Byt ut filterpumpen

Konstant temperatur ej 
tillgänglig

Termometern är skadad
Strömförsörjning ej 
tillgänglig
Filtret har fastnat

Laga eller byt ut termometern
Kontrollera strömförsörjningen

Rengör eller byt ut filterkärnan
Karet är repat Slipa med 2000# sandpapper 

och vatten. Polera sedan med 
tandkräm och en mjuk trasa 
eller tygbit.

OBSERVERA:
Denna användarhandbok är endast för referens. Vi förbehåller oss rätten till uppdateringar 
och ändringar utan förvarning.
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