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Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle eiere av et massasjebad
LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE!

Dette massasjebadet ble produsert for å imøtekomme standardene og spesifikasjonene oppgitt i “Virginia Graeme
Baker Pool and Spa Safety Act” (VGB Safety Act). Ved installasjon og bruk av dette massasjebadet bør grunnleggende
sikkerhetsmessige forholdsregler følges, inkludert:
1.
FARE: RISIKO FOR SKADE: (For lednings- og støpselkoblede enheter):
• Skift skadet ledning umiddelbart
• Ikke grav ned ledningen
• Koble bare til en jordet stikkontakt.
2.

ADVARSEL: (For permanent installerte enheter): Alle installasjoner må beskyttes av en 30 mA jordfeilbryter, og
et middel for frakobling må være innarbeidet i den faste kabelen i samsvar med gjeldende regler.

!
3.
FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING!
• Ekstrem forsiktighet må utvises for å forhindre at barn får uautorisert tilgang.
• For å unngå ulykker, må det sørge for at barn ikke bruker dette massasjebadet med mindre de er under oppsyn hele tiden.
Tilsyn av en voksen er en kritisk sikkerhetsfaktor for å hindre barn i å drukne.
• Bruk stroppene og klemmebåndene for å feste lokket til massasjebadet når det ikke er i bruk. Dette vil bidra til å motvirke at
barn uten tilsyn kommer opp i massasjebadet. Sørg for at lokket er sikret i sterk vind.
• Det kan ikke garanteres at lokket, klemmene eller låsene hindrer tilgang til badet.
!
4.
FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING!
• Hold hår, løsthengende klær eller hengende smykker unna sugeutstyr, roterende dyser eller andre bevegelige komponenter for å
unngå fastsetting som kan føre til drukning eller alvorlig skade.
• Bruk aldri massasjebadet med mindre alle sugevern, filtre, filterlokk eller avskummerenhet er installert for å hindre at kropp og/eller
hår blir fanget.
• Sett aldri i gang eller bruk massasjebadet dersom filteret, filterlokket eller avskummerenheten er ødelagt eller noen del av
avskummerenheten mangler. Kontakt oss for service dersom dette skulle være nødvendig.
• Sugeutstyret og sugedekslene i dette massasjebadet er tilpasset den spesifikke vannstrømmen som lages av pumpen(e).
Dersom det er nødvendig å bytte ut sugeutstyret, sugedekslene eller pumpen(e) må det sikres at strømmingsgraderingene er
kompatible og i overholdelse med VGB Safety Act.
• Bytt aldri ut sugeutstyr eller sugedeksel med et som er gradert til mindre enn strømmingsraten markert på det originale
sugeutstyret. Bruk av feil sugeutstyr eller sugedeksler kan føre til fare for oppfanging av kroppsdeler eller hår, som igjen kan
føre til drukning eller alvorlig skade.
! FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE FRA ELEKTRISK STØT ELLER DØD FRA ELEKTRISK STRØM!
5.
• Installer massasjebadet minst 1,5 meter fra alle metalloverflater. Alternativt kan et massasjebad installeres innen 1,5 meter av
metalloverflater hvis hver metalloverflate er permanent koblet (fastkoblet) med minimum 10 mm2 (nr. 8 AWG) solid
kobberleder festet til ledningskontakten på jordingspluggene, inne i utstyrsrommet på utstyrsboksen.
• Denne enheten leveres med en jordingskabelkobling for å koble et minimum 10 mm² (nr. 8 AWG) massiv kobberleder mellom
denne enheten og alt metallutstyr, metallkapslinger av elektrisk utstyr, vannrør av metall eller rør innenfor 1,5 m på enheten.
• Bruk aldri noe elektrisk apparat som for eksempel lys, telefon, radio, TV osv. innen 1,5 meter fra et massasjebadet, med
mindre slike apparater er innebygd av produsenten.
• Ikke ta med elektriske apparater inn i eller i nærheten av massasjebadet.
• Bruk aldri elektriske apparater når du er i massasjebadet eller når du er våt.
!
6.
ADVARSEL: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DØD!
• Man må ikke hoppe og stupe i massasjebadet. Husk at våte overflater kan være veldig glatte og øker risikoen
for å skli eller falle i massasjebadet. Dette kan føre til bevisstløshet, drukning eller alvorlig personskade.
• Du må aldri stå, gå eller sitte på massasjebadets øverste rekkverk.
• Vær alltid forsiktig i og rundt massasjebadet. Massasjebadet har mange harde deler og flere områder som blir
våte og glatte; alle disse er potensielt farlige når voldsom lek er tillatt eller hvis forsiktighet ikke brukes, spesielt når du
går inn eller ut av massasjebadet.
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7.
•
•
•
•
•
•

ADVARSEL: RISIKO FOR HYPERTERMI (OVEROPPHETING) SOM KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE,

FORBRENNING, BRANNSKADER ELLER DØD!

Vanntemperaturer over 40 ° C (104 ° F) kan være helseskadelig.
Se avsnittet om hypertermi i denne håndboken for spesifikke årsaker og symptomer på denne tilstanden.
Vannet i massasjebadet skal aldri overstige 40 ° C (104 ° F). Vanntemperaturer mellom 38 ° C (100 ° F) og 40 ° C (104 ° F)
anses å være trygge for en frisk voksen.
Lavere vanntemperaturer anbefales for små barn (barn er spesielt følsomme for varmt vann) og når bruken overstiger 10
minutter.
Consumer Products Safety Commission / USA har uttalt at vanntemperaturen i et massasjebad ikke skal overstige 40 ° C (104 ° F).
Test alltid vanntemperaturen før du går opp i massasjebadet. Brukeren bør måle vanntemperaturen med et nøyaktig
termometer, siden toleransen for vanntemperaturregulerende enheter kan variere så mye som +/- 2 ° C (5 ° F).

! ADVARSEL: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DØD!
8.
• Høy vanntemperatur kan forårsake fosterskader de første månedene av svangerskapet. Hvis du er eller tror du er gravid bør du
kontakte din lege før du bruker massasjebadet.
• Gravide eller muligens gravide bør begrense vanntemperaturene til 38 ° C (100 ° F)
• Personer som lider av fedme eller har en sykdomshistorie med hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, sirkulasjonssystemproblemer, diabetes, smittsomme sykdommer eller immunsviktsyndromer, bør konsultere lege før bruk av et massasjebad.
• Hvis du opplever pustevansker i forbindelse med bruk av massasjebadet, må du avslutte bruken og konsultere lege.
• Personer som bruker medisiner, bør konsultere lege før du bruker et massasjebad, da noen medisiner kan forårsake døsighet,
mens andre medisiner kan påvirke hjertefrekvensen, blodtrykket og sirkulasjonen.
• Personer i alle aldre som lider av tilstand som krever medisinsk behandling, bør konsultere en lege før de bruker et
massasjebadet.
• Hvis du har spørsmål om din egen helse og om du bør bade i et massasjebad må du kontakte legen din.
• Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før eller under bruk av spa kan føre til bevisstløshet med mulighet for drukning.
• Tillat aldri bruk av badet med mindre det er minst en person i tillegg til brukeren til stede. Noen bør være til stede for å gi
hjelp hvis brukeren skal være i trøbbel på grunn av skader, kramper eller drukning, spesielt i tilfelle barn.
! ADVARSEL: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DØD!
9.
• Det kan være helseskadelig å oppholde seg lenge i et massasjebad.
• Overhold en rimelig tidsberegning ved bruk av massasjebadet. Høy temperatur i vannet kan føre til høy kroppstemperatur
(overoppheting). Symptomer kan omfatte svimmelhet, kvalme, besvimelse, døsighet og redusert bevissthet, som igjen kan
føre til drukning eller alvorlig skade.
• Bruk aldri et massasjebad rett etter trening med høy intensitet. Gå rolig inn og ut av massasjebadet. Våte overflater kan være
glatte.

10. ! ADVARSEL: FOR Å MINSKE FARE FOR INFEKSJON ELLER SYKDOM!
• For å redusere risikoen for vannbårne sykdommer (f.eks. en infeksjon, bakterier eller virus) og / eller luftveisplager, må du
opprettholde vannbalanse innenfor de nivåene som er oppført i eget dokument som medfølger nye bad. Konsulter en autorisert
ingeniør angående riktig ventilasjon hvis massasjebadet er installert innendørs eller i et lukket område.
• Personer med smittsomme sykdommer bør ikke bruke massasjebadet for å unngå vannforurensning, noe som kan føre til
spredning og smitte av infeksjoner til andre.
• Dusj alltid før og etter bruk av massasjebadet. Oppretthold vannpleie i samsvar eget dokument som medfølger nye massasjebad.
Vannbårne sykdommer (f.eks. infeksjon, bakterier eller virus) kan oppstå dersom du ikke gjør det.
11.

ADVARSEL: I tillegg til vedlikehold av filtre og riktig vannpleie, anbefales riktig ventilasjon for å redusere risikoen for å
få en vannbåren sykdom (f.eks. infeksjon, bakterier eller virus) og / eller luftveisplager som kan være til stede i luften eller
vannet. Rådfør deg med en lisensiert arkitekt eller bygningsentreprenør for å avgjøre dine spesifikke behov hvis du installerer
badestampen innendørs.
!

12. FORSIKTIG: REDUSER RISIKO FOR PRODUKTSKADE.
• Oppretthold vannpleie i samsvar eget dokument som medfølger nye massasjebad.
• Korrekt vannpleie er nødvendig for å opprettholde trygt vann og forhindre mulig skade på massasjebadets komponenter.
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13.

!

ADVARSEL: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DØD! Massasjebadet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de
er under tilsyn eller fått instruksjoner om bruk av massasjebadet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

14. OBS! Massasjebadet er ikke ment eller designet for å brukes i en kommersiell eller offentlig sammenheng. Kjøper av
massasjebadet må avgjøre om det finnes noen offentlige begrensninger nå det gjelder bruk og installasjon av dette
massasjebadet. Merk at lokale krav kan variere.

Massasjebad sikkerhetsbrosjyre
For å oppnå en sikker og hyggelig badeopplevelse, skal du lære alt du kan om massasjebadets
sikkerhet og nødprosedyrer.
The Pool & Hot Tub Association har flere sikkerhetsbrosjyrer på sine nettsider: phta.org
Du finner også flere artikler på sundance.no og via et søk på Google.
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Risiko for å sette seg fast

Consumer Products Safety Commission/USA har rapportert at brukere av basseng og massasjebad har blitt fanget (satt seg fast) i sluk
og/eller sugeutstyr og ført til død, drukning eller alvorlig skade (se diagrammet nedenfor). Dette massasjebadet ble produsert for å
oppfylle standardene og spesifikasjonene beskrevet i "Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act" (VGB Safety Act). Risiko for å
sette seg fast kan minimeres dersom korrekte forholdsregler tas.

!

1.
•
•
2.
•
•
3.
•

4.
•
5.
•
•
6.
•
•

FARE: RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER DØD!

Bruk aldri et massasjebad dersom sugeutstyr, sugedeksel, filter,
filterdeksel eller avskummerenhet er ødelagt, skadd eller mangler.

FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING! Sette fast hår: Kan oppstå hvis håret blir viklet inn, knyter seg eller
setter seg fast i et avløpsavsug eller skimmerenhet. Dette har blitt rapportert av personer som har hatt håret løst når de bader og
håret har kommet nær sugearmaturene, sugedekslene eller skimmerenheten.
Barn som svømmer under vann, øker risikoen for å sette fast håret.
La aldri barn leke eller komme i nærheten av sugeutstyr, sugedekslene, filteret, filterlokket eller skimmerenheten.
!

FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING! Fastklemming av kroppsdeler: Kan oppstå når en kroppsdel blir
fanget, satt inn eller suges inn i en suge- eller utløpsåpning.
Hold alltid sugekoblinger, sugedeksler, filter, filterlokk eller skimmerenhet på plass for å unngå inneslutning av lemmer.
La aldri barn leke eller komme i nærheten av sugeutstyr, sugedekslene, filteret, filterlokket eller skimmerenheten.
!

FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING! Fastklemming av kroppsdel:
Ikke stikk fingrene i massasjedysene.
!

FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING! Fastklemming av overkroppen: Kan skje når en del av
overkroppen blir fanget, satt inn eller suges inn i en suge- eller utløpsåpning.
La aldri barn leke eller komme i nærheten av sugeutstyr, sugedekslene, filteret, filterlokket eller skimmerenheten
!

FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING! Uttømming (av innvoller): Kan skje når baken/rumpeballene setter
seg fast, blir ført eller sugd inn i en suge- eller utløpsåpning.
Sitt aldri på sugeutstyr, sugedeksler, filter, filterlokk eller skimmerenhet.
La aldri barn leke eller komme i nærheten av sugeutstyr, sugedeksler, filtre, filterlokket eller skimmerenheten.
!

FARE: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE ELLER DRUKNING! Sette seg fast mekanisk: Kan oppstå når smykker, badetøy eller
hårtilbehør vikles sammen, knyter seg eller setter seg fast i et avløpsavsug eller skimmerenhet.
La aldri smykker, badetøy eller hårtilbehør komme nær sugeutstyr, sugedeksler eller skimmerenheten.
La aldri barn leke eller komme i nærheten av sugeutstyr, sugedeksler, filtre, filterlokket eller skimmerenheten.
!
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Hypertermi

Langvarig bading i varmt vann kan føre til hypertermi (overoppheting). Bruk av alkohol eller narkotiske stoffer kan i stor grad øke
risikoen for dødelig hypertermi i spa. En beskrivelse av årsakene, symptomene og effektene av hypertermi er som følger:
Hypertermi oppstår når kroppens indre temperatur når et nivå flere grader over normal kroppstemperatur på 37 ° C (98,6 ° F).
Symptomene på hypertermi inkluderer døsighet, sløvhet (tretthet) og en økning i kroppens indre temperatur (følelse av å være for
varm). Effektene av hypertermi inkluderer:
•
•
•
•
•
•

Svekket vurderingsevne
Redusert varmefølelse
Manglende forståelse av at personen må gå ut av massasjebadet
Manglende evne til å gå ut av massasjebadet
Fosterskader
Bevisstløshet og drukningsfare

Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker dette elektriske utstyret, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsinstrukser. Dette omfatter blant annet:
1.
2.

3.
4.

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSER NØYE.

Permanente installerte enheter: En grønnfarget kontakt eller kontakt merket G, Gr, Ground, Grounding eller dette symbolet*
er plassert inne i koblingsboksen/-skapet. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må denne kontakten kobles til
jordingssystemet som er gitt i servicepanelet for elektrisk forsyning med en kontinuerlig kobberledning som tilsvarer størrelsen
på kretslederne som forsyner dette utstyret (* IEC-publikasjon 417, symbol 5019).
En jordingsklemme er lokalisert på utsiden av koblingsboksen/-skapet. For å redusere faren for elektrisk støt kobler du
jordingsnettet i området til massasjebadet til disse kontaktene med en isolert eller åpen kobberleder som ikke er mindre enn 10
mm² (No. 6 AWG).
Alle metallkomponenter montert utendørs som rekkverk, stiger, takrenner eller annet utstyr som befinner seg nærmere enn
3 meter (10 fot) fra massasjebadet, må kobles til utstyrets jordingsskinne med kobberledere som ikke er mindre enn 10 mm2 (nr.
6 AWG).

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
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Velg plassering
VIKTIG: På grunn av vekten til massasjebadet, vannet og brukerne, er det meget viktig at massasjebadet alltid plasseres på et underlag som
er jevnt, flatt og i vater. Dette sørger for en helt jevn vektfordeling av massasjebadet, uten at det forskyves eller får setningsskader. Hvis
massasjebadet plasseres på et underlag som ikke oppfyller disse kravene, kan det føre til skader på kabinettet og/eller skallet. Garantien
dekker ikke skader som oppstår som følge av feil på underlaget. Det er eierens ansvar å sørge for at massasjebadet alltid har riktig
underlag/støtte. Vi anbefaler et underlag av armert støpe-betong som er minst 10 cm tykt. Tregulv er også akseptabelt, forutsatt at det er
bygd slik at det oppfyller kravene ovenfor.

!
!

ADVARLSEL: Hvis du skal installere massasjebadet på en balkong, på taket eller på en annen type plattform som ikke er
en del av den bygningsmessige bærekonstruksjonen, bør du kontakte en bygningsingeniør som har erfaring med denne
typen installasjoner.
ADVARLSEL: Riktig drenering er nødvendig. Massasjebadet må ikke plasseres et sted det er utstatt for oversvømmelse eller

fukt (av utvendig vann). Det er kjøpers ansvar og ansvaret for enhver installasjonsentreprenør du ansetter, å sørge for at alle
gjeldende koder og / eller lokale konstruksjonskrav blir oppfylt. Hvis du er i tvil, henvis til bygningsmyndigheten som er ansvarlig
for å godkjenne det foreslåtte installasjonsstedet.

Massasjebadet må installeres slik at dreneringen fører vekk fra badet. Dersom massasjebadet plasseres et sted uten tilstrekkelig
drenering, kan regn, oversvømmelser og annet tilsig av vann føre til at utstyret blir vått og gi eventuelle vannskader. Massasjebad
som felles ned i et gulv eller en terrasse, må ha enkel servicetilgang til utstyret, enten ovenfra eller nedenfra. Pass på at det ikke er
noen hindringer som gjør det vanskelig å fjerne kabinettpanelene og gi tilgang til dysekomponentene, spesielt på siden med
utstyrspanelet.
!

FORSIKTIG: Dersom massasjebadet er innendørs eller plassert i et innelukket område, bør korrekt ventilasjon diskuteres med

en ingeniør eller myndighet kompetent nok til å forstå de nødvendige krav som trengs for å ventilere fuktig eller oppvarmet luft
og luft assosiert med kjemiske lukter utendørs. Når massasjebadet er bruk vil store mengder fuktighet frigjøres som potensielt
kan føre til mugg og jordslag. Dette kan medføre helserisiko. Over tid kan det også skade visse overflater, omgivelser og utstyr.

Plassering utendørs
Når du skal finne den ideelle plasseringen av massasjebadet, foreslår vi at du vurderer følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beliggenhet i forhold til utgang fra huset og om stedet ligger i ly (spesielt med tanke på kaldt vær).
Veien til og fra massasjebadet (den bør være fri for sand og blader som lett følger med opp i massasjebadet).
Plassering i forhold til trær og busker (husk at blader og fugler kan føre til ekstra rengjøringsarbeid).
Området bør ikke være spesielt værutsatt (mindre vær og vind kan føre til lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter).
Den generelle plasseringen på eiendommen. Du bør helst unngå å plassere massasjebadet under et tak uten takrenner. Vannet
fra taket vil redusere levetiden til lokket på massasjebadet.
Hvis du skal installere massasjebadet på en balkong, på taket eller på en annen type plattform som ikke er en del av den
bygningsmessige bærekonstruksjonen, bør du kontakte en bygningsingeniør som har erfaring med denne typen installasjoner.
Det er viktig at det er full tilgang til siden hvor kontrollpanelet er plassert, og helst god tilgang på alle sider, for inspeksjon og
framtidig service. Dvs. tilgang til hele siden i full høyde og full bredde.
Reflekterende overflater kan skade det kabinettet. Ta dette med i vurderingen av plasseringen av massasjebadet.
Ikke sett inn mellomlegg under massasjebadet. Sørg for riktig støtte ved å sette massasjebadet flatt på det tiltenkte underlaget.
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Plassering innendørs
Det er mange forhold du må ta hensyn til hvis massasjebadet skal installeres innendørs:

!
•

•

•

•
•
•

ADVARSEL: I tillegg til vedlikehold av filtre og vannpleie anbefales tilstrekkelig ventilasjon for å redusere spredning

av vannbårne sykdommer (f.eks. infeksjon, bakterier eller virus) og/eller luftveisplager som kan være til stede i luft eller
vann. Konsulter en lisensiert arkitekt eller byggeentreprenøren å kartlegge dine spesifikke behov hvis du installerer ditt
massasjebad innendørs.

RIKTIG UNDERLAG: Kontakt en bygningsingeniør som kan si om underlaget alltid vil være tilstrekkelig for massasjebadet.
Riktig underlag og konstruksjon er svært viktig, spesielt hvis massasjebadet skal installeres i annen etasje eller høyere. Hvis du
skal installere massasjebadet på en balkong, på taket eller på en annen type plattform som ikke er en del av den
bygningsmessige bærekonstruksjonen, bør du kontakte en bygningsingeniør som har erfaring med denne typen
installasjoner.
RIKTIG DRENERING: Det er svært viktig med forholdsregler som kan iverksettes hvis det søles store mengder vann. Kontroller
at underlaget som massasjebadet står på, har tilstrekkelig drenering og har kapasitet til å tømme alt vannet som
massasjebadet inneholder. Ta forholdsregler for tak eller andre konstruksjoner som befinner seg under massasjebadet.
Området rundt massasjebadet kan bli vått eller fuktig, så alt underlag og alle møbler, vegger eller tilstøtende konstruksjoner
bør tåle vann og fuktighet.
RIKTIG VENTILASJON: Du bør drøfte riktig ventilasjon med en ingeniør eller en annen fagperson med kompetanse til å vurdere
tiltakene som er nødvendige for å ventilere fuktig eller varm luft samt luft som inneholder kjemiske lukter. Når massasjebadet
er i bruk dannes det store mengder fuktighet som kan føre til mugg og jordslag, som over tid kan føre til skade på enkelte
typer overflater og/eller omgivelser.
TILSTREKKELIG TILGANG: Det er viktig at det er full tilgang til siden hvor kontrollpanelet er plassert, og helst god tilgang på alle
sider, for inspeksjon og framtidig service. Dvs. tilgang til hele siden i full høyde og full bredde.
GARANTI: Skader som forårsakes som følge av at disse retningslinjene ikke er fulgt, eller at installasjonen ikke er i
samsvar med lokale forskrifter eller myndigheter, dekkes ikke av massasjebadets garanti. Følg lokale bygningstekniske
forskrifter eller andre relevante bestemmelser.
IKKE SETT INN MELLOMLEGG UNDER MASSASJEBADET: Sørg for riktig støtte ved å sette massasjebadet flatt på det tiltenkte underlaget.
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Installasjon av lokk

!
•
•
•
•

ADVARSEL: UNNGÅ DRUKNINGSRISIKO Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade eller drukning.
Lokk som ikke er sikret kan skape ulykker.
Vær obs på barn og kjæledyr som kan havne under lokket.
Fjern lokket helt før du går inn til massasjebadet for å unngå fastklemming.
Overvekt kan ødelegge isolasjonskummet, bøye stålarmeringen og skade dekselet. Ikke la mennesker eller kjæledyr stå eller sitte på lokket.
Ikke la snø, løv eller annet samle seg på lokket. Ikke bruk lokket som bord.

FORSIKTIG: For å unngå skade på lokket, fjern alltid lokket mens du tilfører vannpleieprodukter i vannet. Dette vil forhindre at skadelige kjemiske
damper blir fanget under lokket. Disse dampene kan skade lokkets materiale for tidlig og annullere garantien.
Når lokket er riktig installert, oppfyller lokket som følger med massasjebadet kravene til manuell sikkerhet i ASTM F1346-91.
Hvis du installerer massasjebadet i nærheten av en vegg eller i nærheten av andre bygg, for eksempel en hagestue, må du huske å gi tilstrekkelig med
plass til å ta av og på lokket.
For å forhindre at noen skulle havne under lokket, må du sørge for at alle låsene som følger med lokket er festet godt til kabinettet, stropper settes
inn i låsene, låsene låses og nøkkelen holdes på et sikkert sted.
Hold massasjebadet tildekket når det ikke er i bruk for å hindre at uvedkommende kommer inn, temperaturen i vannet reduseres og for å hindre
regnvann og at fremmedlegemer legger seg i vannet.
Følg disse trinnene for å montere lokket riktig.
1. Plasser lokket på toppen av massasjebadet. Forsikre deg om at flappene og stroppene ikke er under lokket. Forsikre deg om at lokket sitter
ordentlig i riktig posisjon.
2. Hver stropp leveres med klips som låses på plass. La kabinettlåsene være på enden av stroppene, men fjern posen som inneholder skruene,
og merk den midtre bunnen av låsen mens du trekker den lett nedover på en stropp (fig 1).
3. Fjern stroppen ved å klemme på de to hullene på stroppen som vist (Fig 2).
4. Hold kabinettlåsen på merket, og bruk en stjerneskrutrekker, tre skruer gjennom hullene i kabinettlåsen og inn på utsiden av massasjebadet
(Fig 3).
5. Mens massasjebadet ikke er i bruk, legger du lokket på toppen av massasjebadet og klikker alle stroppene inn i låsen. For ytterligere å
beskytte mot inntrenging, lås hver sperre ved å dreie nøkkelen med urviseren (Fig 4). Oppbevar nøkkelen på et sikkert sted.
Fig 3

Fig 4

Fig 2
Fig 1
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Fylle massasjebadet

!

ADVARSEL: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE!

!

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE OPPBYGGING PÅ KOMPONENTER OG MINIMERE AKRYLSKADE.

!

FORSIKTIG Massasjebadet er konstruert av et veldig elastisk og fleksibelt polymermateriale. Det er designet for å

• For å redusere risikoen for skade, drukning eller fastklemming, må du aldri la massasjebadet være uten tilsyn når
lokket er åpent. Gjelder spesielt med tanke på små barn og dyr.
• Forholdsregler bør tas for å minimere eksponeringen for kjemiske damper (som kan forårsake lunge, hjerne eller hudskader).

Fyll aldri med vann som inneholder bløtemiddel. Dersom vannet ditt er ekstremt “hardt”, er det å foretrekke å fylle
halvveis med hardt vann og resten med bløtgjort vann. Vann som er for bløtt, kan virke korrosivt på metalldeler.

bøyes så mye som 5 cm uten skader. Imidlertid kan overfylling av spaet og / eller plassering på en ujevn flate i lengre
perioder ødelegge den originale formen på spaet permanent, forårsake strukturelle skader, påvirke kabinettet og gjøre
garantien ugyldig.
Å FYLLE MASSASJEBADET
Fjern tilgangspanelet og forsikre deg om at tappeventilen er lukket og at lokket er sikkert (Fig 5).
Plasser en hageslange i filterområdet (Fig 7) og fyll massasjebadet med kaldt (aldri lunkent eller varmt) vann 15 til 20 cm (6
til 8 inches) under den øvre kanten av spaet (Fig 6). Hvis det ikke er nok vann i massasjebadet ditt, kan pumpen suge luft
inn i rørsystemet og dermed skade pumpen eller varmeapparatet og ugyldiggjøre garantien. Ikke fyll for mye, da
vannstanden vil stige når hver person kommer opp i badet. Hold alltid vannstanden i badet over dyseåpningene.

Fig 7

Modellen din kan variere
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Tømme massasjebadet

!

ADVARSEL: RISIKO FOR ALVORLIG SKADE!

• For å redusere risikoen for skade, drukning eller fastklemming, må du aldri la massasjebadet være uten tilsyn når
lokket er åpent. Gjelder spesielt med tanke på små barn og dyr.
• Forholdsregler bør tas for å minimere eksponeringen for kjemiske damper (som kan forårsake lunge, hjerne eller hud
skader).
Ca. hver 3. måned kan det være lurt å skifte vann i massasjebadet. Hvor ofte vannet bør skiftes, avhenger av forskjellige
forhold, f.eks. hvor ofte massasjebadet har vært brukt, hvor nøye du har vært med å vedlikeholde vannkvaliteten osv. Det
er på tide å skifte vannet når du ikke lenger klarer å kontrollere skummingen, og/eller når vannet ikke føles eller ser ut som
det skal selv om alle målinger av vannbalansen er innenfor de fastsatte verdiene.
Følg disse trinnene for å tømme spaet:
1. Slå av Strømmen på massasjebadet.
2. Fjern tilgangspanelet og finn avløpsventilen (Fig 5).
3. Forsikre deg om at tappeventilen er i av-stilling (som vist i figur 5). Fjern hetten (fig 5) og fest en standard
hageslange til avløpsventilen (fig 8).

Fig 8
Hageslange

Ventil i åpen
posisjon

4. Før hageslangen til et kloakkavløp som kan assimilere 1135 liter vann som kan inneholde både uhygieniske
forurensninger og kjemiske rester. Åpne tappeventilen (som vist i fig 8). Badet drenerer sakte.
5. Badet kan bare renne til den laveste dysen. Det kan være nødvendig å fjerne det gjenværende vannet manuelt.
6. Før du fyller på massasjebadet, må du forsikre deg om at tappeventilen er i av-posisjon og at lokket er festet
(Fig 5).
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FOR ELEKTRIKER
Installasjoner som ikke overholder disse instruksjonene, kan utsette brukere for elektrisk støt og vil ugyldiggjøre garantien.
Elektriske tilkoblinger må foretas av en autorisert sertifisert elektriker.
Fig 5
Strømforsyningen må beskyttes av en jordfeilbryter som har en nominell
verdi reststrøm som ikke overstiger 30 mA og et middel
for frakopling må innarbeides i den faste kabelen i
i samsvar med gjeldende regler.
Kraftbehov
230 VAC, 1PH, 50Hz, 20/32 AMPS (se nedenfor)
3 WIRE (LINJE, NØYTRAL, JORD)

Kontrollboksdeksel

Panelside

20-amp tilkobling. Nummer-10-bryteren (se neste side) er satt til "på" -posisjon. I denne innstillingen vil varmeren bare fungere mens
sirkulasjonspumpen (lav hastighet) er i gang. Varmeapparatet vil ikke gå mens massasjepumpen (høy hastighet) er i gang. Kretsen med
lav forsterker kan være nødvendig der det er begrenset tilgjengelig strøm, som man ser i noen eldre hjem. Dette betyr at vannet vil
begynne å avkjøles mens du bruker massasjepumpen.
25-amp tilkobling. Nummer-10-bryteren (se neste side) er satt til "av" -posisjonen. I denne innstillingen vil varmeapparatet fungere
mens massasjepumpen går.
For å opprette elektriske tilkoblinger, fjern tilgangsdøren som vist i figur 5. Finn kontrollboksen, ta av lokket og koble til.

L1 BRUN
N1 BLÅ
BAKKE
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FOR ELEKTRIKER
DIP-INNSPTILLINGER 54509-01
HOVEDKRAFTEN TIL SYSTEMET MÅ SLÅS AV
FØR JUSTERING AV DIP-BRYTERE
TESTMODUS AV

1

POLL HVER 30 MIN

2

DUPLEKSPANEL

3

N/A MÅ VÆRE AV

4

N/A MÅ VÆRE AV

5

60HZ OPERATION

6

STD, ØKONOMI, SOVE TILLATT

7

GRADER FAHRENHEIT

8

N/A MÅ VÆRE AV

9

HØY AMP – VARME + PUMPE HØY
HASTIGHET. (25AMP KURS)

10
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TESTMODUS PÅ
POLL HVER 90 MIN
MINIPANEL
N/A MÅ VÆRE AV
N/A MÅ VÆRE AV
50HZ OPERATION
KUN STANDARDMODUS
GRADER CELSIUS
N/A MÅ VÆRE AV
LAV AMP - INGEN VARME
M/PUMPE HØY HASTIGHET.
(16AMP KURS)

Systemdrift av pumpen

Første oppstart
Når elektrisk strøm leveres til massasjebadet ditt, vil kontrollsystemet vise en rekke tall fulgt av Pr, deretter - -. På dette
tidspunktet vil sirkulasjonspumpen aktiveres og gå i 7 minutter når den prøver å pumpe pumpen. Hvis badet ble fylt som
beskrevet på side 11, vil pumpen vanligvis fylles uten problemer. Dersom det ikke kommer vann fra strålene etter 7
minutter, kan det hende du må lufte pumpen manuelt. Se side 24 for hvordan du tømmer pumpen for luft manuelt.
Vær oppmerksom på at når du kobler til elektrisk strøm til massasjebadet, begynner den interne klokken i spaet. Dette
begynner den første 12-timersperioden der den valgte filtreringssyklusen vil fungere. Den forhåndsinnstilte syklusen er en
time (F1). Se vedlikehold av vannet nedenfor.
Vær også oppmerksom på at ved første oppstart er temperaturjustering forhåndsinnstilt til å varme opp til 37 ° C (100 ° F).
Se temperaturjustering nedenfor hvis du ønsker å velge en annen innstilling.
Temperaturjustering
Temperaturjusteringsområdet er 26 ° C til 40 ° C når det vises i Celsius. Når det vises i Fahrenheit, er området 80 ° F til
104 ° F.
Kontrollens display viser konstant spaets vanntemperatur. For å justere temperaturen i vannet, press
eller
.
Displayet vil blinke og vise gjeldende temperaturinnstilling. Hver gang en av disse knappene trykkes på, vil
temperaturinnstillingen endres med 1 °. Etter at du har stilt inn ønsket temperatur, slutter du å trykke på knappene,
displayet slutter å blinke etter fem sekunder og gjeldende spa-temperatur vises igjen.
Dyser
Trykk på
knappen for å starte pumpen. Pumpen vil sekvensere med hvert trykk på
knappen som følger: lav
strømning - høy strømning - av. Hvis den går, vil høyflytpumpen automatisk slå seg av etter 15 minutter (lav strømning på
to timer).
Justerbare LED-lys
For å slå på lyset, trykk på
knappen. Gjenta for å slå den av. For å justere fargemodusene, trykk på
knappen
umiddelbart etter at du har slått den av. Lyset tennes igjen i en ny fargemodus. Hver gang du gjentar denne prosedyren, vil
lyset gå til en ny fargemodus, som vist nedenfor. Hvis den blir på, vil lyset automatisk slås av etter fire timer.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Fargehjul. Lyset vil sakte blande seg gjennom
fargene.
2. Hvitt.
3. Lyseblått.
4. Lilla.
5. Mørkeblått.
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Lysegrønt.
Mørkegrønt.
Rødt.
Trinnsekvens gjennom fargene.
Veldig sakte fargehjul.
Tilbake til nr. 1.

Tilleggsfunksjoner til pumpen
Vedlikehold av vannet
Denne funksjonen lar deg programmere mengden vannfiltreringstid.Trykk på
eller
deretter
for å gå inn i
programmeringsmodus. Når du er i programmeringsmodus, trykker du på
eller
for å velge filtreringstid i henhold
til diagrammet nedenfor.
Kode
Timer med filtrering hver 12. time
For å avslutte trykk:

F2 F4 F6 F8
2 4 6 8

.

Oppvarmingsmodus
Massasjebadet ditt er fabrikkinnstilt på standard oppvarmingsmodus (ST). Denne modusen betjener varmeren når det er
nødvendig for å opprettholde den programmerte vanntemperaturen. (Se temperaturjustering side 15). Avanserte valgfrie
innstillinger.
Du har muligheten til å aktivere andre oppvarmingsmodi som forklart nedenfor: standard, økonomi og hvile. For å aktivere
disse oppvarmingsmodusene må du gjøre følgende trinn.
1. Slå av strømmen til massasjebadet.
2. Fjern panelsiden under kontrollpanelet med en
Philips-skrutrekker.
3. Fjern dekselet til kontrollboksen ved å fjerne de to
nederste skruene, skyv dekselet opp og trekk det
fremover.
4. Skyv bryteren 7 til av-posisjon. Se side 13 for
referanse.
5. Sett på plass kontrollboksdekselet og panelsiden før
du slår på strømmen.

Modellen din kan variere.

Panelside
Kontrollboksdeksel

Disse oppvarmingsmodusene gir deg muligheten til å kontrollere varmeapparatet ditt på en av tre måter: standard,
økonomi eller hvile. Spaet ditt er forhåndsinnstilt fra fabrikken til standardmodus. Standard oppvarmingsmodus kan
imidlertid endres til økonomi eller hvilemodus ved å trykke på
og deretter
. For hvert trykk på
og deretter
vil displayet bla gjennom de tre forskjellige modusene som er beskrevet nedenfor. Merk: ved å trykke på
og deretter
vil du ikke se oppvarmingsmodusen spaet for øyeblikket er satt til, men den vil gå videre til neste modus. Det er den siste
modusen som ble sett på skjermen som vil være den nye innstillingen for oppvarmingsmodus.
•

Standardmodus (St): Massasjebadet er forhåndsinnstilt til dette moduset. Denne modusen betjener varmeren når
det er nødvendig for å opprettholde den programmerte vanntemperaturen. (Se temperaturjustering side 15).

•

Økonomimodus (Ec): Dette moduset betjener bare varmeren under programmerte filtreringssykluser (se
Innstillinger for vannfiltrering ovenfor. Dette moduset er ideell for områder som tar betalt en premie for strøm i
topptid. Denne modusen vil opprettholde termostatinnstillingen. Hvis den ikke når termostatinnstillingen, kan det
hende du må gi mer oppvarmingstid ved å øke filtreringssyklusene.

•

Hvilemodus (SL): Dette moduset fungerer på samme måte som økonomimodus, bortsett fra at
termostatinnstillingen automatisk senkes med 20 grader. Denne modusen er best egnet dersom du skal være
lenge borte fra badet eller når det ikke er viktig å opprettholde konstant vanntemperatur, som for eksempel ferier
eller lengre reiser.

Sommerinnstilt temperatur
I ekstremt varmt vær er det mulig at vanntemperaturen overskrider temperaturinnstillingen. Dette er spesielt vanlig når
temperaturinnstillingen er lavere enn lufttemperaturen. Hvis vanntemperaturen overstiger temperaturinnstillingen mer
enn 1,5 ° C (3 ° F), slutter pumpen å gå automatisk, unntatt under filtersykluser. Normal drift vil fortsette når
vanntemperaturen avkjøles til under innstillingen, eller innstillingen økes over vanntemperaturen.
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Feilmeldinger på kontrollpanelet
MELDING

--

HH

OH

1C

SA

Sb

Sn

HL

LF

dr

dY

BETYDNING
Ingen melding på skjermen.
Strømmen er kuttet til badet.
Ukjent temperatur.
Overoppheting - Badet har
stengt. En av sensorene har
oppdaget 118 ° F (47 ° C) ved
varmeren.
Overoppheting - Badet har
skrudd seg av. En av sensorene
har oppdaget at temperaturen
er 43 ° C (110 ° F).
Is - Potensiell frysetilstand
oppdaget.
Spa er stengt. Sensoren som er
koblet til A-kontakten fungerer
ikke.
Badet har skrudd seg av.
Sensoren som er koblet til "B" kontakten fungerer ikke.
Sensorer er i ubalanse. Hvis
temperaturen veksler kan det
være en midlertidig tilstand.
Hvis det blinker av seg selv, er
badet skrudd av.
En betydelig forskjell mellom
temperatursensorer er
oppdaget. Dette kan indikere et
strømningsproblem.
Vedvarende problemer med lav
flyt. (Viser den femte
forekomsten av "HL" -meldingen
innen 24 timer.)
Varmeapparatet er slått av, men
andre funksjoner fortsetter å
fungere normalt.
Mulig utilstrekkelig vann, dårlig
strømning eller luftbobler i
varmeren. Badet skrus av i 15
minutter.

Vann oppdaget i
varmeapparatet. (Viser ved
tredje forekomst av "DR" meldingen.) Badet skrus av.

HANDLING SOM KREVES
Kontrollpanelet blir deaktivert til strømmen kommer
tilbake. Innstillingene blir bevart til neste oppstart.
Etter at pumpen har gått i en
minutt vil temperaturen vises.
IKKE GÅ inn i vannet. Fjern lokket og la vannet kjøles
ned. Når varmeapparatet er avkjølt, kan du tilbakestille
ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Hvis badet
ikke tilbakestilles, må du slå av strømmen til badet og
ringe din forhandler.
IKKE GÅ inn i vannet. Fjern lokket og la vannet kjøles
ned. Ved 41 ° C (107 ° F), bør badet automatisk
tilbakestilles. Hvis badet ikke tilbakestilles, må du slå av
strømmen til badet og ringe din forhandler.
Ingen handling nødvendig. Pumpen aktiveres automatisk
uavhengig av badets status.
Kontakt forhandleren eller serviceorganisasjonen din
hvis problemet vedvarer. (Kan vises midlertidig i en
situasjon med overoppheting og forsvinne når varmeren
avkjøles.)
Kontakt din forhandler din hvis problemet vedvarer. (Kan
vises midlertidig i en situasjon med overoppheting og
forsvinne når temperaturen synker.)
Kontakt din forhandler hvis problemet vedvarer.

Kontroller vannstanden i spaet. Fyll på om nødvendig.
Hvis vannstanden er i orden, må du forsikre deg om at
det ikke er luftlommer i pumpa. Kontakt din forhandler
hvis problemet vedvarer.
Følg handlingen som kreves for "HL" -meldingen.
Oppvarmingsfunksjonen til badet vil ikke tilbakestilles
automatisk. du kan trykke på hvilken som helst knapp for
å tilbakestille.

Vannstand i badet. Påfyll om nødvendig. Hvis
vannstanden er i orden, må du forsikre deg om at det
ikke er luftlommer i pumpa. Trykk på hvilken som helst
knapp for å tilbakestille, ellers vil denne meldingen
automatisk tilbakestilles innen 15 minutter. Kontakt din
forhandler hvis problemet vedvarer.
Følg handlingen som kreves for "dr" -meldingen. Spa
tilbakestilles ikke automatisk. Trykk på hvilken som helst
knapp for å tilbakestille.
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RENGJØRING OG BYTTE AV FILTERET

Skimmer
- lokk
Låsemutter
Massasjebadets automatiske overflateskumfilter er designet for å fjerne flytende rusk og forurensninger, for
eksempel bodylotion, ved å trekke vann gjennom et spesielt designet filterpatronelement. Det er viktig at
dette elementet rutinemessig rengjøres.

Låsemutter

Filter

Filter

Slik rengjør eller bytter du ut filteret

1. Koble fra strømmen. Bruk aldri massasjebadet uten at filteret er på plass. Det er vanskelig å fjerne
filteret mens pumpene går og vannet er i bevegelse. Det er også en risiko for at rusk kan trekkes inn i
rørsystemet, skade pumpen og gjøre garantien ugyldig.
2. Fjern skimmerlokket.
3. Fjern låsemutteren ved å vri den mot klokken.
4. Trekk filteret rett opp og ut av skimmerfilteret.
5. På dette tidspunktet kan du enten rengjøre filteret eller installere nytt. For å rengjøre filteret skyll
grundig med høyt trykk fra en hageslange til filteret er fri for smuss og rusk.
6. Sett det rensede eller nye filteret tilbake i filterhuset og skru låsemutteren med klokken til den ligger
tett mot toppen av filteret. Sett på plass skumdekselet før du kobler til strømmen igjen.
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Justering av luftvender
Luftinjeksjon i vannstrømmen til strålen justeres ved å vri på luftevenderen. Hver vender er uavhengig og
kontrollerer henholdsvis omtrent halvparten av strålene. Drei dem mot klokken for å øke og med klokken
for å redusere mengden luft som injiseres i vannstrømmen.

Justering av dysene
Dysenes vannføring justeres ved å skru på dysene. Hver dyse justeres uavhengig. Drei strålesiden mot
klokken for å øke, og med klokken for å redusere vannmengden til hver stråle.

Justering av vannfallet
Drei hjulet mot klokken for å øke, og med klokken for å redusere vannmengden av vannfallet.
Hjul
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Skifte ut LED-lyset
1. Koble fra strømmen til
massasjebadet
2.
3. Fjern panelsiden under
kontrollpanelet bak
lyset og dekselet til
kontrollboksen.

1.

Din modell kan
variere.

Panelside

2
.

Lystilkobling

Kontrollboks

4. Lokaliser lyskontakten og trekk den ut av kontakten.

Strekkavlastning

5. Fjern ledningsstrekkavlastningen ved å fjerne skruen.
6. Finn og vri lysholderen mot klokken, og fjern den fra den
veggmonterte klare linsen.

3.

7. Mens du griper tak i lysholderen, vri lyset en kvart omdreining
med klokken for å frigjøre det fra holderen.
8. Trekk lysledningen helt gjennom holderen.
9. Før ledningen til erstatningslampen fra lyslinsen, gjennom holderen og til kontrollboksen. Installer ved å reversere trinn 7 til 1.
Lysholder

4.

5.

6.
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Daisy chain connectors

Montering av nakkeputene
Putene er designet for ikke å bli fjernet. Hvis du trenger å montere putene på badet på nytt, følger du disse trinnene.
1.

Bruk en stjerneskrutrekker for å fjerne kabinettpanelet bak nakkestøtten.

2.

Finn de to vingemutrene og fjern dem helt mot klokken (Fig 1).

3.

Fjern de to klare gjengede beslagene og sett hodene inn i de to utvendige hullene på baksiden av nakkestøtten (Fig 2).
Et tips til dette trinnet er å bruke en hårføner for å varme opp plasten rundt hullene, men er ikke nødvendig.

4.

Sett de to klare gjengede beslagene inn i de tilsvarende hullene i massasjebadet (Fig 3).

5.

Drei vingemutrene med klokken til de trekker nakkestøttene mot kabinettet. Håndstramming er tilstrekkelig.

6.

Installer kabinettpanelene på nytt.

Fig 2

Fig 1

Fig 3
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Frostbeskyttelse
IKKE LA MASSASJEBADET FRYSE
Garantien på massasjebadet vil ikke være gyldig dersom du ikke konserverer badet på riktig måte. Kontakt din
forhandler for vinterkonservering.
Hvis massasjebadet skal oppbevares eller transporteres i temperaturer på 0 ° C (32 ° F) eller lavere, er det viktig at
enheten er vinterkonservert.

Følg disse trinnene for å overvintre massasjebadet på en trygg måte:
1.
2.
3.

Selve badet må være helt tømt for vann. Se side 12 for dreneringsinstruksjoner.
Avløpsventilen må være i åpen stilling og lokket fjernet.
Tøm pumpen ved å fjerne pumpens tappeplugg for våt ende (fig 6.1). La denne pluggen være ute til det er
på tide å fylle på igjen spaet. (Pumpemodellen din kan variere.)

Tappeplugg

4.
5.

Filteret må fjernes, tørkes og lagres. Se side 18 for instruksjoner for hvordan du tar ut filteret.
Massasjebadet må snus på hodet i minst fem minutter for å gjøre det lettere å tømme det indre
rørsystemet.

RENGJØRING AV MASSASJEBADET
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sterke slipemidler. Unngå også å bruke pusse- eller poleringsmidler. Bruk
et mykt, flytende rengjøringsmiddel.
PLEIE AV LOKKET

Lokket er designet for enkelt vedlikehold. Det kan vaske eller børstet av og renses. Riktig pleie og rengjøring
er viktig for levetiden til alle tekstiler. Lokket må impregneres når det ikke er vannavstøtende lengre.
FOR NORMALT STELL OG RENGJØRING: Tilsett 2 gram mild såpe til 1 liter lunkent vann. Rengjør stoffet med
en myk børste. Skyll grundig med kaldt vann og lufttørk.
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Ofte stilte spørsmål

1. Hvorfor stanser ikke massasjebadet mitt? Massasjebadet ditt er designet for å kjøre fra du kobler det til og til
ønsket temperatur er oppnådd – først da vil det stanse. Kontroller funksjonene med knappene på kontrollpanelet.
Husk at ved et strømbrudd, vil badet tilbakestille seg selv og kjøre til det når standardinnstillingene til badet.
2. Hvorfor starter massasjebadet mitt på natten? Massasjebadet ditt er designet for å filtrere hver 12. time. Klokken
starter med det samme du kobler den til. Det er anbefalt å koble fra og til igjen mellom 7 og 8. Dette betyr at spaet
vil komme på hver 12. time til angitt tid og filtrere hvor lang tid du har satt det.
3. Hvorfor varmes ikke vannet mitt opp? Vannet vil varmes opp 0,8 ° C (1,5 ° F) eller mer per time. Hvis
vanntemperaturen er 21 ° C (70 ° F) når du først fyller spaet, vil det ta opptil 20 timer å oppnå 38 ° C (100 ° F).
Husk at det er viktig å holde sikkerhetsdekselet på og luftinjeksjonshjulene slått av mens du varmer opp.
4. Hvor mange liter rommer massasjebadet mitt?

Modell

Brook

Berkeley

Paisley

Liter

1410

1340

969

5. Hva betyr det når jeg ser vann på gulvet ved massasjebadet? Det kan komme damp fra lokkets sømmer som kan
dryppe ned langs badets skrog og legge seg på gulvet. Du kan sjekke at vannet kommer fra lokket ved å klemme på
sømmen, eller ved å plassere lokket slik at sømmen er på en annen side. Dette skjer bare når temperaturen og
luftfuktigheten er på visse nivåer.
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TØMME PUMPEN
Noen ganger etter vannbytte (tømming og etterfylling av badet), eller første oppstart av badet, kommer det ikke vann fra
dysene. Du kan høre pumpen gå eller til og med se akselen på pumpemotoren snu, men det kommer ikke vann fra dysene.
Følgende feilmeldinger kan vises på displayet: dr, dY, HH, OH, HL eller LF. Alle disse feilmeldingene kan være forårsaket av
mangel på vannføring. Når dette skjer, er det sannsynligvis en luftlomme i pumpen. Denne luftlommen må tømmes fra
rørene for at pumpen skal fungere normalt.
Følg disse trinnene for å tømme pumpen:
1. Forsikre deg om at massasjebadet er fylt 15 til 20 cm (6 til 8 tommer) under toppen av badet.
2. Åpne service-tilgangen for å komme til vannpumpen (Figur 1).

Fig 1

Pumpe

Rørene som kommer inn og ut av pumpen er forbundet med store plastmuttere. For å tømme luften fra pumpen, vil en
av disse plastmutterne løsnes litt.
3. Legg et håndkle under koblingen som skal løsnes.
4. Drei koblingsmutteren litt mot klokken ved hjelp av store tenger (fig 2). Dette vil gi en svak susende lyd fra luften
som slippes ut av pumpen. Dette vil bli fulgt av en liten sprut med vann som signaliserer at det er på tide å lukke
mutteren ved å vri den tilbake (med klokken). Ikke stram mutteren for hardt. Den er designet for å håndstramme.

Fig 2

Kobling
Kobling

Stram (lukk)

Stor tang

Løsne (åpne)
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Guide til feilsøking
PROBLEM

SANNSYNLIG GRUNN

LØSNING

INGEN ELLER FOR LAV VARME

Lokket er åpent når badet er i bruk.

Forsikre deg om at lokket er ordentlig lukket.

Skittent filter.

Bytt filteret.
Kontroller jordfeilbryteren, strømbryteren og / eller
koblingsbryteren.
Kontroller jordfeilbryteren, strømbryteren og / eller
koblingsbryteren.

PUMPENE VIL IKKE STARTE

Ingen strøm til kontrollboksen.

INGEN KONTROLLPANEL ELLER
FUNKSJONER

Ingen strøm til kontrollboksen.

LAV VANNSTRØM

Skittent filter

Bytt filteret.

Lavt vannivå

Sørg for at vannivået er riktig.

INGEN LUFTBOBLER I DYSENE

Luftkontrollventil i lukket stilling.

Åpne luftvendere. S.19.

LEKKASJE

Avløpsventil og hette delvis åpen.

Forsikre deg om at tappeventilen og hetten er lukket. S. 11

LYSENE VIRKER IKKE

Utbrent pære.

Bytt pærene. S. 20

DÅRLIG DRENERING

Tappeventilen er ikke helt åpnet.

Forsikre deg om at ventilen er helt åpen. S. 11

Skittent filter.

Fjern filterpatronen og rengjør. S. 18

Bøyd hageslange.

Forsikre deg om at avløpsslangen ikke er bøyd og i
nedoverbakke retning.

Luftlås i pumpen.

Tøm pumpen. S. 24

INGEN VANNSTRØM FRA DYSENE
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Ordliste
LUFTVENDERE
Vendere på kanten av badet som kan åpnes for å gi luft til dysene.
TILBAKESLAGSVENTIL
Forhindrer vannstopp ved skittent filter.
KONTROLLBOKS
I utgangspunktet hjernen til massasjebadet. Strøm distribueres til alle funksjonene i spaet, pumper, lys, varme osv.
DRENERINGSVENTIL
Brukes i tappingen av badet, ser ut som en utendørs kran og passer til en standard hageslange.
FILTER

Filtrerer bort partikler og annet smuss.

FOTBRØNN
Bunnen av badet hvor du har føttene.
VARMEELEMENT
Den termostatstyrte varmeren hever vanntemperaturen til ønsket grad. Denne er plassert under kontrollboksen i
utstyrsområdet.
pH
Står for "Potensial for hydrogen" Dette er betegnelsen som brukes for å beskrive syren (lav pH) eller alkalinitet
(høy pH) i vannet. Den ideelle pH-verdien for spa-vann er 7,5.
SKIMMER
Skimmeren fjerner overflateavfall til filteret. Vannivået i spaet bør holdes på riktig nivå for optimal skimmerdrift.
KONTROLLPANEL
Monteres på kanten av badet. Det digitale panelet som styrer massasjebadets funksjoner.
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Ozongenerator. (Tilleggsutstyr)
Hvis du bestilte ditt massasjebad med den valgfrie ozongeneratoren installert, kan du sjekke dette ved å se
massasjebadets merkeskilt. Merkeskiltet er plassert nær gulvet og tilgangsdøren til utstyret. Som vist
nedenfor, se i boksen «option» for å sjekke at ozongeneratoren er installert.

Dette kan også sjekkes ved at du ser i koblingsboksen/-skapet, hvor du vil se en liten svart eller blå boks,
ca 6,6 cm x 8,4 cm x 3,3 cm. Den blir enten festet til rørene eller montert på en vegg, som vist nedenfor.

Ozon er et oksidasjonsmiddel som brukes til å desinfisere vann og luft. Ozon skapes naturlig i miljøet under
tordenvær. Den elektriske ladningen som skapes av lynet, omdanner oksygenet i luften til ozon. Ozonatoren
din skaper ozon ved hjelp av samme prinsipp. Den bruker en veldig høy elektrisk ladning for å omdanne
oksygen til ozon. Denne ozon injiseres deretter i massasjebadets vannstrøm og til slutt gjennom to av
massasjebadets dyser. Disse strålene vil alltid produsere luftbobler (uansett hvor fine de kan være) mens
pumpen er i drift.
Oksygenet i luften er normalt O2. Det er et molekyl som består av to oksygenatomer. Når det utsettes for
høy elektrisk ladning, tilsettes et tredje oksygenatom til noe av O2 og danner O3 (ozon). Den svake
bindingen som holder det tredje oksygenatomet, får molekylet til å være ustabil. En oksidasjonsreaksjon
oppstår ved enhver kollisjon mellom et ozonmolekyl og et molekyl av et stoff som kan oksideres, dvs.
bakterier, sopp, mugg, gjær, virus og metaller. Det svake bindingen 3. oksygenatom splittes av til disse
stoffene, og etterlater oksygen (O2) som et biprodukt. Under denne oksidasjonsreaksjonen endres
organiske molekyler og oppløste metaller gjøres ikke lenger oppløselige.
Selv om ozon er mer effektivt enn klor, kloraminer og klordioksid for inaktivering av virus, Cryptosporidium
og Giardia; den forsvinner veldig raskt. Av denne grunn kan ozon bare brukes som en sekundær
desinfiseringsmiddel, for å forbedre den primære desinfiseringsmidlet som brukes til å holde massasjebadet
trygt. Du må bruke en primær rensekilde som alltid er til stede i vannet. Se vannpleieprogrammet du fikk
med massasjebadet.
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Bentsrudveien 8B, 3083 Holmestrand
Tlf: 33 06 30 00
info@sundance.no
Vakttelefon for tekniske spørsmål: 970 63 000
Vakttelefon er betjent fra fre. kl. 19.00 - man. kl. 10.00 og på helligdager.
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