Installation och anvisningar för användning av spabad
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Varning! Läs följande instruktioner innan användning, vilka är en säkerhetsgaranti för
spabadsanvändare.
•
•
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•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemet ska installeras av en behörig elektriker. Omkopplaren för läckström bör
installeras på den platsen varifrån den ska styra.
Spabadet måste installeras på marken på grund av säkerhetsskäl. Vi tar inget ansvar
för följder av spabad som inte installeras enligt denna instruktion.
Ta hänsyn till lastkapaciteten av trådarna när spabadet installeras, annars kommer
detta att påverka normal funktion eller till och med inträffa olyckor och äventyra
säkerheten.
För att säkerställa korrekt sanering av spabadet, bör ej de personer som har
hudproblem eller smittsamma sjukdomar använda spabadet.
Alla jetstrålar och fontäner ska inte stängas av samtidigt medan vattenpumparna
arbetar. Detta skulle skada spabadet allvarligt.
När spabadet ska användas första gången är det viktigt att kontrollera och stänga alla
avtappningsventiler, och alla jetstrålar och vattenpumpar måste ses till att vara väl
åtdragna (de kan ha blivit lösa under transport).
Gamla, barn och personer med hjärt- och kärlsjukdomar, samt de med högt eller lågt
blodtryck bör använda spabadet med försiktighet och under uppsikt av friska vuxna.
Utan läkares professionella rekommendation ska inte gravida kvinnor använda
spabadet.
Risk: under tillstånd med alkohol eller droger kan det vara farligt att använda
spabadet.
Se till att det strömmar vatten genom jetsen regelbundet, annars kommer de relativa
komponenterna att skadas.
För att skydda Dig från att skadas, kontrollera så att vattentemperaturen är på en
bekväm nivå för att kunna bada.
Vattentemperaturen bör inte vara inställd på över 42 °C. 30-40 °C är ett
säkerhetsintervall för människokroppen. Sänk vattentemperaturen efter att Du varit i
spabadet över 10-15 minuter för att inte skadas.
Innan spamedel används, tänk på att gryniga och grumliga medel ska förvaras i en
filterpåse.
Använd inte spabadet direkt efter avslutad ansträngande aktivitet.
Om Du känner obehag under eller efter användning av spabadet, gå till doktorn.
Varken flytta eller öppna filterlocket.
Överdriven exponering av solljus för länge skadar spabadets yta. När spabadet inte ska
användas, vänligen täck över det för att skydda emot solen.
Tvätta pappersfiltret en gång i veckan om spabadet används väldigt ofta.
Det värmebevarande locket är gjort av skumplast – låt ej barn leka ovanpå det.
Se till att vattnet fylls till en cm ovanför jetsen när spabadet fylls upp med vatten.
Detta gäller om Du har ett Balboa kontrollsystem installerat på Ditt spabad.
Använd inte spabadet om vattennivån inte når till sondskruvarna eller täcker alla
jetsen helt.
Om spabadet inte ska användas, håll underhållsdörrarna låsta eller dra åt skruven väl.
Allt underhåll ska enbart göras efter att elektriciteten har kopplats från spabadet.
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Efter en reparation eller underhållsarbete, kontrollera så att alla funktioner fungerar
korrekt.
I väldigt kalla klimat eller under en väldigt kall säsong, håll spabadet kopplat till
elektricitet och se till att spabadet är fyllt med vatten, för att skydda spabadet från att
frysas ned och gå sönder. Alternativet är att tömma spabadet helt på vatten och täcka
över det och täta till det.
Allt underhåll ska skötas av kvalificerad personal. För ytterligare service, kontakta Din
leverantör.
Produkten måste vara permanent ansluten till fasta ledningar.
Delar som innehåller elektricitet måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ner i
badvattnet.
Produkten ska vara försedd och kopplad till en jordfelsbrytare (JFB) med en nominell
restström som inte ska överstiga 30 mA.
Om spabadet är placerat i direkt solljus, undvik att placera det på ett glasgolv eller i
närheten av en glasvägg, då solljuset reflekterar i glaset och kan bilda deformation av
spabadets kjolpaket.

4

I. Balboa kontrollsystem, användningsinstruktioner
1, BP100 G0 Balboa kontrollsystem

2, Vanliga inställningar

Huvudskärmen
Navigation
För att navigera genom hela menystrukturen används de fem knapparna som finns till höger
på kontrollpanelen.
När en text ändras till vit, under navigation, menas det att objektet är valt för handling.
För att ändra eller välja ett markerat objekt, tryck på knappen i mitten eller på ”select”knappen.
Det enda objektet som kan ändras med knapparna till vänster på menyn, är den inställda
temperaturen. Tryck på den vänstra piltangenten för att ändra den inställda temperaturen till
färgen vit, så att den inställda temperaturen kan ändras. Efter detta gjorts, kan temperaturen
ändras genom att trycka på piltangenterna Upp och Ned. Tryck på ”select”-knappen eller
höger piltangent för att spara den nya temperaturen.
På höger sida av skärmen kan menyvalen väljas genom piltangenterna Upp och Ned. Använd
”selcet”-knappen för att välja ett objekt. När ett av dessa objekt väljs, kommer Du dirigeras
vidare till en ny meny med ytterligare kontroller.
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Meddelanden
Längst ned på skärmen kan olika meddelanden visas vid särskilda tidpunkter. En del av dessa
meddelanden måste avfärdas manuellt av användaren.

Tryck och håll
Om en Upp eller Ned tangent trycks och hålls ned när temperaturinställningar är valt, kommer
temperaturen fortsätta att antingen stiga eller sjunka tills knappen är släppt, eller tills den
inställda temperaturen har nått maxgränsen.

Spaskärmen och skärmen för genvägar
Tillgång till all utrustning
Spaskärmen visar all utrustning som finns tillgänglig att kontrollera, liksom andra funktioner
så som invertera, i en enkel navigeringsskärm. Skärmen visar ikoner som är relaterade till den
utrustning som finns att installera till särskilda spamodeller, så denna skärmen kan variera
beroende på vad som finns installerat på spabadet.
Navigeringsknapparna används för att välja en enhet. Den enhet som är vald markeras med en
vit kontur och texten under ikonen ändras till vit. När en enhet är vald kan den styras med
”select”-knappen i mitten.
En del enheter, så som pumparna, kan ha mer än ett tillstånd, så ikonen kommer att ändras för
att reflektera det tillstånd som utrustningen befinner sig i. Nedan finnes några exempel på
indikationer av en tvåhastighetspump.
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Om spabadet är installerat med en Circ pump, kommer en Circ pump-ikon att visas på
skärmen för att visa dess aktivitet, men bortsett från när Primingläge körs så kan inte Circ
pumpen styras.

Aktivering genom knapptryckning
Genvägsskärmen kräver ingen navigation. Varje knapp är kopplad till en specifik funktion
och kan användas för mycket enkel styrning.
Varje funktionsknapp är illustrerad på skärmen och kartlagd enligt tillverkarens instruktioner.
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Inställningsskärmen
Trycka på en ”knapp”
När instruktionen ges om att Du ska ”trycka på en knapp” kan följande göras:
•
•

Navigera till önskad ikon/funktion på skärmen. När önskat alternativ är markerat,
tryck på ”Select”-knappen.
Tryck på knappen för den funktionen på genvägsskärmen, om den funktion är en av de
fyra genvägar som finns att välja.

Programmering, etc.
Inställningsskärmen är där programmering och andra spaförhållanden är kontrollerade.
Denna meny har flera funktioner som kan påverkas direkt. Dessa funktioner är bland andra
temperaturintervall, Värmeläget samt omvända panelen. När ett av dessa alternativ är
markerade, används ”select”-knappen för att växla mellan två inställningar.
Alla andra menyikoner (med en pil som pekar åt höger); gå till en annan nivå i menyn.

Tryck och håll
Om en Upp eller Ned pil trycks och hålls ned när en ikon är markerad i menyn, kan listan
snabbt scrollas genom från toppen till botten. På rullningslisten på höger sida av menyn kan
Du enkelt se vart i listan Du befinner dig.

Dubbla temperaturområden (Högt eller lågt?)
Detta system integrerar inställningarna för två temperaturområden med inställda temperaturer
på båda områden. Det specifika området kan väljas i inställningsmenyn och är synligt på
huvudskärmen längst upp i högra hörnet av skärmen.
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Dessa intervall kan användas av olika anledningar med en gemensam där ena är ”klar att
använda” och det andra intervallet är i ”viloläge”. Varje intervall bibehåller sin inställda
temperatur, som ställs in av användaren av badet. Med denna funktion kommer spabadet att
värmas till den inställda temperaturen som det valda intervallet är inställt på.
High Range (Högt intervall) kan ställas in på mellan 26 – 40 °C
Low Range (Lågt intervall) kan ställas in på mellan 10 – 37 °C
Mer specifika temperaturområden kan bestämmas av tillverkaren.
Frysskyddet är aktivt i båda intervallen.

Värmeläget – Redo eller Vila?
För att spabadet ska kunna värmas upp måste en pump cirkulera vatten genom värmaren.
Pumpen som har denna uppgift kallas för ”värmepump”.
Värmepumpen kan vara antingen en tvåhastighets pump (pump 1) eller en cirkulationspump.
Om värmepumpen är en tvåhastighetspump 1, kommer Redoläget, när pumpen är på låg
hastighet, att cirkulera vatten varje halvtimme för att kunna hålla en konstant vattentemperatur
och värma upp vattnet om så behövs samt uppdatera temperaturen på skärmen. Detta kallas
också för ”polling”
Viloläget kommer bara tillåta uppvärmning av badvattnet under programmerade filtercykler. I
detta läge förekommer ingen ”polling” och temperaturen på skärmen är nödvändigtvis inte
samma som badvattnets temperatur. Temperaturen på skärmen uppdateras när värmepumpen
startat och har varit aktiv i 1-2 minuter.
Pump 1 på hög hastighet kan både stängas av och sättas igång, medan pump 1 på låg hastighet
alltid kommer att köras tills vattnet uppnått den inställda temperaturen eller tills det har gått
en timme.

Cirkulationsläge
Om spabadet är programmerat till 24 timmars cirkulation, kommer värmepumpen generellt
köras kontinuerligt. Eftersom värmepumpen alltid är aktiv kommer spavattnet alltid
upprätthålla den inställda temperaturen och värma när det behövs i redoläget, även utan
polling.
I viloläget kommer vattnet värmas till den inställda temperaturen enbart under inställda
filtreringstider, även om vattnet filtreras kontinuerligt i cirkulationsläget.
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Ready-in-rest läget
REDO/VILA syns på skärmen om spabadet är i viloläget och Du trycker på Jets 1 knappen.
Då antas att spabadet ska användas och det kommer börja värma upp vattnet till den inställda
temperaturen. Medan Pump 1 på hög hastighet kan stängas av och sättas igång, kommer pump
1 på låg hastighet att köras till vattnet uppnått den inställda temperaturen eller tills en timme
har passerat. Efter en timme kommer systemet återgå till viloläget. Detta läge kan också
återställas genom att gå in på inställningsmenyn och ändra värmeläget.

Fyll upp spabadet!
Förberedelse och fyllning
Fyll Ditt spabad till rätt funktionsnivå. Öppna alla valv och jets i rörsystemet innan Du fyller
badet med vatten för att säkerställa att så mycket luft som möjligt försvinner ur systemet
under fyllningsprocessen.
Efter att ha slagit på strömmen på huvudpanelen kommer toppsidoapanelen att visa ett stänk
eller en startskärm på displayen.

Priming läget – M019*
Efter den första uppstarten kommer systemet starta upp priming läget, och en meny om
primingläget kommer att visas på skärmen. Endast pumpikoner kommer att visas på menyn
om priminläget. Systemet kommer automatiskt att gå tillbaka till normal uppvärmning och
filtrering vid slutet av primingläget, som varar i 4-5 minuter. Under primingläget är värmaren
inaktiverad för att primingprocessen ska kunna genomföras utan att skada värmaren då det
förekommer tillstånd med lågt vattenflöde samt tillstånd helt utan vattenflöde. Ingenting
kommer att starta automatiskt (förutom själva primingläget, vid uppstart av systemet), men
pumparna kan förses med ström genom att trycka på jets knapparna. Om spabadet har en
cirkulationspump kan den slås på och av genom att trycka på knappen ”circ pump” undertiden
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systemet befinner sig i primingläget. Om spabadet har en cirkulationspump kan den även
aktiveras genom att trycka på den tilldelade ”Ljus”-knappen under primingläget, om systemet
är försett med en TP800 knappsats.
Om primingläget ska avslutas manuellt, tryck bara på Exit-knappen.

*M019 är en meddelandekod.

Prime:a pumparna
När primingläget visas på skärmen, tryck på Jets 1 en gång för att starta pump 1 på låg
hastighet. Tryck åter en gång för att byta till hög hastighet. Välj också de andra pumparna för
att sätta igång även dem. Pumparna bör köras på hög hastighet för att underlätta primingen.
Om pumparna inte primats efter 2 minuter, och det inte finns något vatten som flödar genom
jetsen i spabadet, se till att direkt stänga av pumparna. Stäng av pumparna och repetera
processen.
Notera: Att stänga av strömmen och sedan sätta igång den igen gör att en ny primingprocess
av pumparna startar upp. Ibland kan det hjälpa primingprocessen att tillfälligt stänga av och
sätta igång pumparna. Gör dock inte detta mer än 5 gånger. Om pumpen/-arna inte kan
primeas, stäng av strömmen och ring för service.
Viktigt: En pump bör inte köras i mer än två minuter utan att ha primats. Under inga
omständigheter bör en pump köras utan att ha primats vid slutet av primingprocessen, som
pågår under 4-5 minuter. Det kan annars orsaka skador på pumpen/-arna och orsaka att
värmaren förses med ström så att den överhettas.

Avsluta primingläget
Det går att avsluta primingläget manuellt genom att trycka på bakåt- knappen på skärmen för
primingläget. Notera att om Du inte manuellt avslutar primingläget, kommer det att avslutas
automatiskt efter att processen är färdig (efter 4-5 minuter). Säkerställ att pumparna vid denna
tidpunkt har primats.
När systemet avslutat primingläget, kommer toppsidopanelen att visa huvudskärmen men
temperaturen kommer inte att visas ännu; se illustrationen av temperaturen på displayen
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nedan. Anledningen är att systemet behöver ha ett vattenflöde genom värmaren i ungefär en
minut för att fastställa temperaturen.

Spabeteende
Pumparna
Välj en Jetsknapp på spaskärmen och tryck på den en gång för att slå på eller av en pump och
för att skifta mellan låg och hög hastighet. Om pumparna lämnas på kommer de att
automatiskt stängas av efter en viss tid. Pump 1 på låg hastighet kommer att stängas av efter
30 minuter, och pump 1 med hög hastighet kommer att stängas av efter 15 minuter.
För system utan cirkulationspumpar körs låg hastighet på pump 1 när blåsare eller någon
annan pump är igång. Om spabadet är i Redoläget kommer pump 1 även att aktiveras under 1
minuter var 30e minut för att detektera vattentemperaturen (polling), och sedan för att värma
till den inställda temperaturen om det behövs. När den låga hastigheten sätts igång
automatiskt kan den inte stängas av manuellt via skärmen. Däremot kan den höga hastigheten
startas.

Lägen för cirkulationspumpen
Om systemet är utrustat med en cirkulationspump är den konfigurerad att arbeta på ett av tre
olika sätt.
1. Cirkulationspumpen körs kontinuerligt i 24 timmar, med undantag för att den stängs
av under 30 minuter om vattentemperaturen når 1.5 °C över den inställda
temperaturen (detta händer främst på platser med varmare klimat)
2. Cirkulationspumpen körs kontinuerligt, oavsett vattentemperaturen.
3. En programmerbar cirkulationspump startas när systemet ska kontrollera
vattentemperaturen (processen benämns polling), under filtercykler, under
frysförhållanden eller när en annan pump är igång.

Det specifika läget för cirkulationspumpen har bestämts av tillverkaren och kan inte i
efterhand ändras. Andra enhetsalternativ kan dock vara tillgängliga, så som blåsare, ljus,
dimma etc.

Filtrering och ozonrengöring
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På spasystem utan cirkulationspump körs pump 1 på låg hastighet och ozongeneratorn under
filtrering. För system med cirkulationspump körs ozongeneratorn generellt tillsammans med
cirkulationspumpen men kan gränsas av till endast filtreringscykler.
Systemet är fabriksprogrammerat att ha en filtreringscykel på kvällen (med förutsättningen att
inställningen om tid och datum är korrekt inställd) när energipriserna oftast är lägre.
Filtreringstiden och varaktigheten av filtreringen är programmerbar. En andra filtreringscykel
kan programmeras om så behövs.
Vid starten av varje filtreringscykel kommer varje blåsare och dimmanordning (om det finns
installerat på Din enhet) köras en kort stund för att rensa rörsystemet och upprätthålla en god
vattenkvalitet.

Frysskydd
Om termometrarna i värmaren en för låg temperatur, så kommer vattenenheter automatiskt att
aktiveras för att förhindra frysning. Enheterna kommer at antingen köras kontinuerligt eller
periodvis beroende på klimatet.
I kallare klimat finns det möjlighet att installera ytterligare en fryssensor för att förhindra
frysningstillstånd som inte detekteras av standardsensorerna. En tillsats fungerar ungefär
likadant som standardsensorerna med undantag för att tillsatsen reagerar vid en annan
temperaturgräns. Kontakta Din återförsäljare för mer information.

Saneringscykel (valbar)
När en pump eller blåsare sätts igång via en knapptryckning startar en saneringscykel 30
minuter efter att pumpen eller blåsaren stängts av. Pumpen och ozongeneratorn körs i 30
minuter eller mer beroende på systemet. På en del system kan denna inställning ändras.

Tidsinställning
Var noggrann med att ställa in tiden
Att ställa in tiden är viktigt för att fastställa filtreringstider och andra bakgrundsfunktioner.
”Set time” kommer att synas på skärmen om ingen tid har ställts in.
På inställningar ska Du välja tidsmenyn. På denna meny navigerar Du enkelt höger och
vänster för att ställa in timmar, minuter, FM/EM och 12- eller 24-timmars inställning. Använd
pilarna Upp och Ned för att göra ändringarna.
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Spara inställningar
Tidskärmen är en enkel, redigerbar meny.
När ändringar är gjorda kommer Bakåt-knappen att ändras till Spara istället och en ny ikon för
Avbryt uppkommer under Spara-ikonen. Navigera åt vänster för att markera spara-ikonen.
Navigera sedan nedåt därifrån och Du kommer åt Avbryt. Tryck på Select-knappen för att
välja spara eller avbryt och gå tillbaka till den tidigare menyn.

Notera: Om strömmen till systemet bryts, kommer tidsinställningen att upprätthållas under
flera dagar.

Justera filtrering
Huvudsaklig filtrering
Använd samma navigation och justering som när tidsinställningen ändras. Filtreringscyklerna
är däremot programmerade med en starttid och en sluttid. Varje inställning kan justeras med
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maximalt 15 minuter åt gången. Panelen kalkylerar sluttiden, efter att starttiden är inställd,
och sluttiden visas sen automatiskt på skärmen.

Filtreringscykel 2 – valbar filtrering
Filtreringscykel 2 är, från början, satt till AV.
Navigera till avsnittet om filtreringscykel 2 genom att trycka på höger navigeringsknapp och
när ”NO” är markerat tryck upp eller ned för att justera cykeln till PÅ eller AV. När
filtreringscykel 2 är PÅ kan den justeras på samma sätt som filtreringscykel 1 genom att
enkelt navigera till höger.
Det är möjligt att ställa in så att filtreringscykel 1 och 2 överlappar varandra, vilket också
förkortar den totalt filtreringstiden för spabadet.

Lägen för cirkulationspump
En del spabad är utrustade med en cirkulationspump som gör det möjligt att ställa in
varaktigheten för filtreringscykler. En del lägen för cirkulationspumpar är förprogrammerade
till att köras 24 timmar, och dessa är inte justerbara. Se tillverkarens dokumentation för mer
detaljer kring lägen för cirkulationspumpar.

Reningscykler
För att kunna upprätthålla god vattenkvalitet, så väl som att skydda spabadet från
frysningstillstånd, kommer sekundära vattenenheter att rensa vatten från respektive VVS
genom att starta en kort stund i början av varje filtreringscykel.
Om filtreringscykel 1är inställd på 24 timmar och filtreringscykel 2 möjliggörs, kommer en
utrensning vara programmerad till att starta i början av filtreringscykel 2.

3, Ytterligare inställningar

Ytterligare inställningar
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Ljusalternativ
Om ljuscykler inte finns tillgängliga på inställningsmenyn är inte en funktion om ljus timer
programmerat av tillverkaren.
Hos de spabad ljus timer finns möjligt, är den programmerad till AV från början.
Inställningarna kan ändras på samma sätt som filtreringscyklerna kan ändras (se sida ____).

Omvänd panel
Genom att välja ”omvänd panel” kommer skärmen och alla knappar att vända sig. Denna
inställning finns för att det ska vara enkelt att antingen navigera sig genom skärmen utifrån
spabadet, eller sittande i spabadet.

Tillägnade knappar
Specifika knappar för specifika enheter
Om systemet har tillägnade funktionsknappar (TP800) eller om spabadet har en eller flera
extra paneler ska det finnas tillägnade knappar åt dessa. Genom att trycka på dessa knappar
kommer dessa extra funktioner att startas.
Dessa knappar fungerar på samma sätt som spaskärmens ordinarie knappar (se sida 5).

Begränsande drift
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Kontrollen kan begränsas för att förhindra oönskad använd eller temperaturjusteringar.
Genom att låsa panelen förhindras kontrollen från att användas. Däremot är alla automatiska
funktioner fortfarande aktiva.
Genom att låsa inställningar kan justering av temperaturen och andra programmerbara
inställningar inte justeras. Däremot fungerar jetsen och andra funktioner precis som vanligt.
När inställningar är låst tillåts bara åtkomst till vissa funktioner i menyn. Detta inkluderar den
inställda temperaturen, den omvända panelen, lås, verktyg samt information och fellog. Det
går att gå in och titta på dem, men de kan inte ändras.

Låsa upp

Det går att låsa upp med hjälp av navigeringsknapparna, från den låsta skärmen.
Upplåsningsfunktionen är den samma för både låsning av skärmen och låsning av
inställningar.
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Ytterligare inställningar
Vänteläge – M037*
Vänteläget är användbart för att stänga av pumparna under servicefunktioner så som
rengöring eller utbyte av filter. Vänteläget varar i 1 timme om inte läget avslutas manuellt.
Om utrustningen kräver att vänteläget pågår över 1 timme kan det vara bättre att istället
stänga av strömmen till spabadet.

*M037 är en meddelandekod. Koder liknande denna kan synas i fellogen.

Uttömningsläge
En del spabad är utrustade med en funktion där pump 1 körs när spabadet töms på vatten. När
detta finns tillgängligt, är det en komponent av vänteläget.

Verktyg
Verktygsmenyn innehåller följande:
•

A/B temperatur
När denna inställning är på, kommer temperaturen som visas att växlas mellan att visa
temperaturerna från både sensor A och sensor B.

•

Demo läge
Demo läget finns inte alltid tillgängligt, så detta avsnitt kanske inte visas på just Ditt
spabad. Denna funktion är designad för att styra flera enheter i en sekvens, för att visa
de olika funktionerna för ett specifikt spabad.

•

Fellog
Fellogen är en sida där alla senaste 24 felmeddelanden finns registrerade.

•

GFCI test (funktionen är inte tillgänglig på CE-rankade system)
GFCI test finns inte alltid tillgängligt, så detta avsnitt kanske inte visas på just Ditt
spabad. Denna sida gör det möjligt att testa GFCI manuellt från panelen och kan
användas för att återställa den automatiska testfunktionen. Om denna funktion är
återställd, kommer anordningen att lösas inom 7 dagar.
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Ytterligare inställningar
Preferenser
Menyn Preferenser gör det möjligt för användaren att ändra vissa parametrar baserade på
personlig inställning.

Temperaturskärmen
Ändra temperaturen mellan Fahrenheit eller Celsius.

Tidskärmen
Ändra mellan 12- eller 24-timmars klocka.

Påminnelser
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Skifta mellan att slå PÅ eller AV påminnelser, exempelvis som påminnelse vid behov av
filterrengöring.

Upprensning
Upprensningscykeln är inte alltid tillgänglig, så detta avsnitt kanske inte visas på just Ditt
spabad. När den finns tillgänglig kan Du ställa in hur länge pump 1 ska köras efter varje
användning av badet. Det finns ett valbart intervall om 0-4 timmar.

Delfin II och Delfin III (gäller för Delfin RF enbart)
När detta är inställt till 0 används inte funktionen. Använd denna inställning för en Delfin II
och Delfin III, vilka är fabriksinställda på 0 som standard. När dessa ställs in mellan 1-7. Se
Delfinmanualerna för mer information.

Färg
Tryck på Välj-knappen när Färg är markerat för att komma vidare till färgmenyn och välj
bland 5 olika bakgrundsfärger.

Språk
Här kan det inställda språket på displayen ändras.

Information
Systeminformation
Menyn för systeminformation visar olika inställningar och igenkänningstecken för Ditt
specifika system. När varje programpunkt i menyn markeras visas detaljer för denna längst
ned på skärmen.
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Programvaru ID (SSID)
Detta avsnitt visar programvarunumret för systemet.

Systemmodell
Detta avsnitt visar modellnummer för systemet.

Aktuella inställningar
Detta avsnitt visar det aktuellt inställda konfigurationsnumret.

Spänning för värmare
Detta avsnitt visar arbetsspänningen som är inställd för värmaren.

Värmarens Watt som konfigurerats av programvaran
Detta avsnitt visar värmarens kilowattinställning som är programmerat.

Typ av värmare
Detta avsnitt visar ID numret för denna typ av värmare.

Dip switch inställningar
Detta avsnitt visar det nummer som representerar lägen för Dip switch av S1 på
huvudkretskortet.
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Panelversion
Detta avsnitt visar versionen av programvaran i kontrollpanelen.

Verktyg – diagnosfunktion
Jordfelsbrytare är en viktig säkerhetsanordning och nödvändig utrustning hos varje spabad.

Används för att verifiera en korrekt installation
(Inte tillgänglig på CE certifierade produkter)
Ditt spabad kan vara skyddat med en jordfelsbrytare. Om spabadet har denna funktion
installerad av tillverkaren, måste jordfelsbrytaren först testas för att godkänna korrekta
spafunktioner.
Inom 1 till 7 dagar efter uppstart kommer spabadet testa jordfelsbrytaren. Antalet dagar för
programmerat av tillverkaren. Efter att den testats måste den återställas för att spabadet ska
fungera. Efter ett lyckat test, kan andra eventuella test i framtiden indikera jordfel eller annat
osäkert förhållande med elinstallationen. I detta fall måste spabadet stängas av direkt.
Spabadet ska hållas avstängt tills problemet åtgärdas av kvalificerad personal.

Varning: Den sista användaren av spabadet ska alltid vara beredd på att detta test kan infalla
och måste veta hur jordfelsbrytaren ska återställas. Om frysförhållanden förekommer bör
jordfelsbrytaren återställas omedelbart, annars kan spabadet skadas.

CE produkt: CE registrerade system har ingen testfunktion av jordfelsbrytaren. En del UL
registrerade system har inte denna funktion aktiverad. Den senaste användaren av spabadet
ska alltid veta hur jordfelsbrytaren återställs.

4, Allmänna meddelanden

Allmänna meddelanden
De flesta meddelanden och varningar visas längst ned på skärmen. En del meddelanden eller
varningar kan visas som en sekvens.
En del meddelanden kan återställas direkt från skärmen. Meddelanden som kan
återställas kommer att visas tillsammans med en högerpil vid slutet av meddelandet. Detta
meddelande kan väljas genom att navigera fram till det och sedan trycka på välj-knappen.
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Vattentemperaturen är okänd
Efter att pumpen har varit aktiv i en minut kommer vattentemperaturen att visas.

Möjligt frysningstillstånd
Ett potentiellt frystillstånd har upptäckts av en av sensorerna, eller så har Aux Freeze Switch
stängts. Alla vattenfunktioner är aktiverade. I vissa fall kan pumpar stängas av och på och
värmare kan drivas för att förhindra frysning. Detta är ett operativt meddelande, ingen
varningsindikering.

Vattnet är för varmt – M029
Systemet har upptäckt en vattentemperatur över 43.3 °C och spautrustningen kommer att vara
obrukbar. Systemet kommer att återaktiveras automatiskt när vattentemperaturen sjunkit
under 42.2 °C. Kontrollera om det finns ett utökat pumpsystem eller om det är hög temperatur
i omgivningen.

M0XX koder är meddelandekoder.

Meddelanden relaterade till värmaren
Vattenflödet är lågt – M016
Det är möjligt att det inte är tillräckligt stort vattenflöde genom värmaren för att få bort
värmen från värmeelementen. En återstart av värmaren startar efter 1 minut.

Vattenflödet är otillräckligt – M017
Vattenflödet genom värmaren är otillräckligt för att bära bort värmen från värmeelementet
och förhindra överhettning. Värmaren har inaktiverats. Efter att problemet har lösts, måste
valfri knapp tryckas för att återställa och göra en nystart av värmaren.
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Värmaren kan vara torr – M028
Det är möjligt att värmaren är torr, eller så är vattenmängden i värmaren otillräcklig för att
kunna starta den. Spabadet stängs av under 15 minuter. Tryck på valfri knapp för att återställa
en uppstart av värmaren.

Värmaren är torr – M027
Det finns inte tillräckligt med vatten i värmaren för att starta den. Återställ meddelandet för
att kunna starta upp systemet på nytt.

Värmaren är för varm – M030
En av vattentemperatursensorerna har upptäckt en temperatur över 47.8 °C i värmaren och
spabadet stängs av. När vattnet är under 42.2 °C kan meddelandet återställas och därefter kan
systemet startas upp på nytt.

Flödesrelaterade kontroller
Kontrollera fall vattennivån är låg, restriktioner för sugflödet, stängda valv, instängd luft, för
många avstängda jets samt om pumpen primats.
På en del spasystem kan en del utrustning tillfälligt aktiveras för att kontrollera temperatur
eller om frysskydd är nödvändigt, även om spabadet är avstängt på grund av feltillstånd.
M0XX koder är meddelandekoder.

Sensorrelaterade meddelanden
Sensorerna är osynkroniserade – M015
Temperatursensorerna kan vara osynkroniserade med ca 16 °C. Ring för service.

Sensorerna är osynkroniserade – Ring för service - M026
Sensorerna är osynkroniserade. Felet har fastställts under minst en timme. Ring för service.

Fel på sensor A, fel på sensor B – Snesor A: M031, Sensor b: M032
En temperatursensor, eller en sensorkrets har slutat fungera. Ring för service.
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Diverse meddelanden
Kommunikationsfel
Kontrollpanelen får ingen kommunikation från systemet. Ring för service.

Testmjukvara installerad
Kontrollsystemet är i drift med testmjukvaran. Ring för service.

°C är utbytt till °T.
Kontrollsystemet är i testläget, ring för service.

Systemrelaterade meddelanden
Programminne misslyckad – M022*
Vid uppstart har systemet misslyckats med programmets kontrolltest. Detta indikerar ett
problem med användningsprogrammet. Detta meddelande krävs att service personal rings.

Inställningarna har återställts (ihållande minnesfel) – M021
Kontakta Din återförsäljare eller serviceorganisation om detta meddelande förekommer vid
fler än en uppstart.

Klockan fungerar inte – M020*
Kontakta Din återförsäljare eller serviceorganisation.

Konfigurationsfel (spabadet kommer inte att starta)
Kontakta Din återförsäljare eller serviceorganisation.

En pump kan ha fastnat påslagen – M034
Vattnet kan vara överhettat. Stäng av strömmen till spabadet och gå ej ner i vattnet. Kontakta
Din återförsäljare eller serviceorganisation.
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Värmefel – M035
En pump verkar ha fastnat påslagen när spabadet senast driven. Stäng av strömmen till
spabadet och gå ej ner i vattnet. Kontakta Din återförsäljare eller serviceorganisation.

*Meddelandet kan återställas direkt från panelen.

Påminnelsemeddelanden
Hjälp vid allmänna underhåll
Påminnelsemeddelanden kan avaktiveras under menyn Preferenser.
Påminnelsemeddelanden kan väljas individuellt av tillverkaren. De kan även tas bort helt,
eller alternativt begränsa påminnelsemeddelanden till ett begränsat antal
påminnelsemeddelanden för en specifik modell. Frekvensen för varje påminnelse anges av
tillverkaren (till exempel intervall om 7 dagar).

Kontrollera pH
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång i veckan.
Kontrollera pH-värdet med en testremsa och justera pH-värdet med lämpliga kemikalier.

Kontrollera desinfektionsmedel
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång i veckan.
Kontrollera nivån av desinfektionsmedel och annan vattenkemi med hjälp av ett test kit och
justera med lämpliga kemikalier.

Rengör filtret
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång i månaden.
Rengör filtret enligt instruktionerna från tillverkaren.

Testa jordfelsbrytaren
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång i månaden.
Jordfelsbrytaren är en viktig funktion för säkerheten i Ditt spabad. Den måste testas
regelbundet för att säkerställa dess pålitlighet. Varje användare av spabadet bör instrueras i
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hur jordfelsbrytaren ska testas. Jordfelsbrytaren är utrustad med en test- och
återställningsknapp som gör det möjligt för användaren att testa jordfelsbrytaren.

Byt vatten
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis var tredje månad (var 90e
dag).
Byt vattnet i Ditt spabad regelbundet för att upprätthålla god kemisk balans och sanitära
tillstånd.

Rengör skyddet
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång i halvåret (var 180e
dag).
Vinylskydd bör rengöras regelbundet för maximal livslängd.

Behandla trä
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång i halvåret (var 180e
dag).
Träkjolen och utrustning bör rengöras enligt tillverkarens instruktioner för maximal livslängd.

Byt filter
Meddelandet kan visas med ett regelbundet schema, exempelvis en gång om året.
Filter bör bytas ut emellanåt för att upprätthålla sanitära tillstånd och hålla en god
spafunktion.

Påminnelsemeddelanden kan återställas från hemskärmen.
Ytterligare meddelanden kan finnas tillgängliga på specifika system.

Balboa Bluetooth ljud
Anslutning av Bluetooth:
1. Sätt igång högtalaren.
2. Sätt igång Bluetooth funktionen på din mobila enhet/musikenhet.
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3. Tryck på ”Sök efter Bluetoothanslutning” på din musikenhet. Se till att vara tillräckligt
nära högtalaren.
4. Väl PPGME60 från listan.
5. Skriv i lösenordet ”6000” om det behövs. På en del äldre enheter är lösenordet
”60BT”.
6. Tryck på anslut.
7. När enheterna anslutits kan musik börja spelas från musikenheten genom högtalaren.
8. Räckvidden är upp till 30 meter, men den kan variera beroende på installation.

Line input anslutning
Genom att ansluta via Line Input kan denna enhet anslutas till varje portabel musikenhet så
som MP3, Tv eller DVD. Tryck på knappen LINE INPUT (Line In eller Direct ska ha rött
ljus).
Notera: Alla funktioner kontrolleras direkt från musikenheten i detta läge, inte från spabadet.
Line Input kan inte användas i fristående läge.

II. Kort presentation av alla spamodeller

1, Material spamodeller är tillverkade av
Alla spamodeller är tillverkade av Lucite akrylplatta med glasfiber.

2, Funktioner (standardkonfiguration)

Konfigurationen ovan är endast för referenser. För exakt information, vänligen kontrollera
den faktiska enheten.
Funktioner för spabadet: Vattenkraft för massage, bubbelbad, uppvärmning, filter,
ozondesinficering, undervattenlampa, LED-lampor, BALBOA kontrollsystem etc.
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III. Beskrivning av hur delar används

1, Värmare
Den normala uppstartningstiden är 4-8 timmar.
Termometern ska inte värmas manuellt av en person, det kan skada spabadet. Om det är något
fel i driften är service av en professionell tekniker nödvändigt.

2, Pappersfilters dagliga rengöring

1.
2.
3.
4.

Ta bort omslaget från filtret och skruva ut filterpapperet.
Rengör filtret med vatten. Repetera processen tills det är rent.
Sätt tillbaka filtret.
Byt ut filtret en gång i halvåret. Detta beror till största del på hur mycket spabadet
används. Dessa faktorer påverkar filtrets livslängd och ett väl omhändertagande kan
förlänga livslängden på filtret.
5. För att byta ut filtret, ta ut det gamla först. Öppna den nya förpackningen och lägg ner
det nya filtret likadant i filterbehållaren.
6. Se till att filtret ligger korrekt innan Du skruvar åt skruvarna.
Notera: Olika spamodeller med standardkonfiguration är utrustade med en av dessa två
filtreringar. Installera och rengör pappersfiltret i enlighet med det filtreringssystem Ditt
spabad är utrustat med.

3, Ozonrengöring
Varaktigheten för ozonrengöring är olika lång för olika system. En stark lukt kommer att
uppstå om ozonrengöringen arbetar för länge.

IV. Beskrivning av installation
Bekräfta positionen för strömbrytaren och dräneringshålet, samt för elcentralen.
1. Säkerställ att strömbrytaren har 380V innan spabadet installeras. Reservera minst
5*6mm² kabel.
2. Koppla ihop dräneringshålet med det förberedda röret med 3.8cm bredd.
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3. BALBOA kontrollsystem
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V. Skötsel och underhåll
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengör spabadet med neutralt material och mjukt tyg. Rengör inte med aceton,
upplösande medel, ammoniakvatten eller organiska lösningsmedel. Detta kan skada
ytan på spabadet. Torka bort svårt sittande fläckar med en mjuk trasa och bensin
Om det finns repor på spabadet, skrubba försiktigt med ett 2000# sandpapper och
vatten. Polera sedan med tandkräm och mjukt tyg.
Torka bort vattenfläckar med hjälp av svagt surt rengöringsmedel så som citronsyra
och vinäger.
Ta bort returenheten för vatten samt munstycken för att rengöra från smuts.
Torka inte de guld- och kromplätterade ytorna för ofta. Låt inte dessa komma i kontakt
med organiskt lösningsmedel.
Håll trubbiga och vassa föremål borta från spabadets yta. Föremål med en temperatur
över 60 °C ska också hållas borta från ytan.
Kontrollera jordfelsbrytaren en gång i månaden, för att säkerställa att inget jordfel
finns.
Kontrollera kablar, knappar och kopplingar regelbundet för att säkerställa att råttor
eller maskar inte bitit på dem.
Kontrollera rören och tömningsröret regelbundet för att säkerställa att inget rör är
trasigt eller böjt.
När produkterna förvaras, ställ dem inte överlappade och se till att de står långt ifrån
myrsyra och metanol, så väl som från andra organiska lösningsmedel.
Om de behöver bäras, ta dessa åtgärder med försiktighet. Om produkterna utsätts för
högt tryck, stark mekanisk påverkan.
Om spabadet inte ska användas på en lång tid, töm spabadet och se till att allt utrymme
i badet är torrt och att badet har god ventilering.
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VI. Instruktioner om underhåll
Byta ut massagepump
Stäng av strömmen. Öppna sedan sidoplattan på spabadet och töm spabadet på vatten. Flytta
på kablarna och öppna vattenpumpen. Lös upp bultarna och ta ut vattenpumpen. Efter att
vattenpumpen är utbytt, koppla dit kablarna, justera bultarna och häll i en liten mängd vatten i
spabadet. Kontrollera nu fall pumpen läcker och sätt sedan tillbaka sidoplattan på spabadet.

Byt ut filtreringsvattenpump
Stäng av strömmen. Öppna sedan sidoplattan på spabadet och stäng valven på båda sidor om
vattenpumpen. Ta bort kablarna och öppna vattenpumpen. Lös upp bultarna och ta ut
vattenpumpen. Efter att pumpen är utbytt ska kablarna kopplas tillbaka och bultarna ska åter
justeras. Häll i en liten mängd vatten i spabadet och öppna valven på sidorna om
vattenpumpen. Kontrollera sedan fall pumpen läcker och sätt tillbaka sidoplattan när arbetet är
färdigt.

Byt ut termometern
Stäng av strömmen. Öppna sedan sidoplattan på spabadet. Stäng valven som finns på båda
sidor om termometern och ta bort kablarna. Lös upp bultarna och ta ut termometern. Efter att
den nya är satt på plats ska kablarna återigen kopplas till termometern och bultarna ska
justeras. Häll därefter i en liten mängd vatten i spabadet och öppna valven. Kontrollera om det
finns läckage någonstans och sätt sedan tillbaka sidoplattan på spabadet.

Byt ut filterkärnan
Stäng av strömmen. Öppna sedan sidoplattan på spabadet. Stäng valven och lös upp bultarna
som finns ovanför filtret. Ta ut filtret och ta bort smuts som finns längst ned.

Anti-frys av filter
På en del ställen kan vatten frysas under vintern. Använd inte filter under dessa
omständigheter. Ta bort det och rengör kärnan, och förvara det på ett säkert ställe. Ett annat
alternativ är att sätta spabadet i Standby-läge/viloläge.
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VIII. Felsökningstabell
Fel
Ingen reaktion på skärmen.

Orsak
Skärmen är låst.

Lösning
Lås upp skärmen.

Ingen strömförsörjning.

Skärmen är sönder.
Det är problem med
strömkretsen.

Byt ut skärmen.
Byt ut kretsen.

Jordfelsbrytaren är av.

Kontrollera och ta bort
kortslutningen.
Koppla jordfelsbrytaren.
Kontrollera och koppla
strömkabel.

Munstycken sprutar inget
vatten.

Det är problem med
strömförsörjningen till
vattenpumpen.
Vattenpumpen är inte igång.

Kontrollera
massagepumpen.

Massagepumpen är skadad.
Byt ut massagepumpen.
Det finns luft i rören.
Bottenlampan tänds inte.

Glödlampan är sönder.

Rengör röret genom att ta
loss leddelen.
Byt ut glödlampan.

Dålig filtreringseffekt.

Säkringen är skadad.
Filtreringsvattenpump har
inte startat.

Byt ut säkringen.
Starta
filtreringsvattenpumpen.

Filtret är inte rengjort.

Rengör filtret.

Filtreringsvattenpump är
skadad.
Termometern är skadad.

Byt ut
filtreringsvattenpumpen.
Reparera eller byt ut
termometern.

Strömförsörjningen är inte
tillgänglig.

Kontrollera
strömförsörjningen

Filtret har fastnat.

Rengör eller byt ut
filterkärnan.
Skrubba försiktigt med
2000# sandpapper och
vatten. Polera sedan med
tandkräm på en mjuk trasa.

Konstant temperatur är inte
tillgänglig.

Spabadet är repat.

Notera: Denna användarhandbok används endast som referens. Vi
förbehåller oss rätten att uppdatera utan förvarning.
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