Brukermanual
Användarmanual

North Sea Spas

Introduktion
Grattis till ditt nya North Sea Spas massagebad!
Med rätt förberedelse och god vattenvård kommer ditt nya
spabad ge dig många års glädje och avkoppling.
Följ denna bruksanvisning för uppstart av spabadet.
Manualen är utformad för att ge dig den information du
behöver för planering, installation, underhållning och
användning av ditt nya spabad.
Ta dig tid och läs hela bruksanvisningen så att
förberedelserna görs helt korrekt.
Om du har några frågor angående användning eller
underhåll av produkten, kontakta HotSpring Massagebad
AB för hjälp!
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Huvudfunktioner och produktegenskaper

Vattenmassage:
Detta spabad har speciella vattenterapibehandlingar som är ergonomsikt
utformade med olika munstycken i sätena för att ge extra bra massage. Reglera
massagetrycket genom att justera munstycken, vattenmängden och luftvolymen.
Uppvärmning:
Massagebadet är utrustat med ett värmeelement på 3Kw. När vattnet har kommit
upp i önskad temperatur övervakar systemet vattentemperaturen och säkerställer
konstant temperatur i vattnet under hela året.
Filter, cirkulationspump och Ozonsystem: Massagebadet har två filter som
effektivt tar bort små partiklar och fett. Spabadet är också utrustat med en
separat cirkulationspump och ozonsystem som tar död på nästan all
bakterieflora i vattnet. Vi rekommenderar att filtercykeln är inställd på 24/7
drift. Detta kommer innebära att ozonsystemet fungerar optimalt, dödar
bakterier och ger ett nästintill kristallklart vatten. Se ändring av filtercykeln
senare i manualen.
Ljus: Massagebadet är utrustat med en stor och många små LED lampor. Färgen
kan ändras via displaypanelen.
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Installation av massagebadet:

Plassering av massagebadet:
Massagebadet måste plasserar så att det lätt kan nås för enkel service och normalt underhåll.
Översikt över plassering av pumpar och elektronik på North Sea Spas Massagebad:
Air: Elektronik och element i fronten, cirkulationspump och jetpump på vänster sida.
Wave: Elektronik, element och cirkulationspump i fronten, 2 jetpumpar på höger sida.
Breeze: Elektronik, element och cirkulastionspump i fronten, jetpump på höger sida.
Wind: Elektronik, element och cirkulationspump i fronten, 2 jetpumpar på höger sida.
Storm: Elektronik, element och cirkulationspump i fronten, jetpump på höger sida.
Surf: Elektronik, element och cirkulationspump i fronten, jetpump på vänster sida.
Vi rekommenderar minst 60cm avstånd på alla sidor så att service enkelt kan utföras vid behov.
Det rekommanderas inte att plassera spabadet under träd då löv och liknande lätt kan landa i
badet och i värsta fall täppa till filteren.
På den sida du har tänkt att montera locklyftaren måste det finnas utrymme enligt
specifikationerna för locklyftaren!
Underlag:
Massagebadet måste plasseras på en plant och stabilt underlag. Detta kan vara en gjuten yta,
stenplattor, träplattor eller annan stabil och plan yta. Om spabadet är nedsänkt i marken är det
viktigt att det finns en bra dränering året runt.
Mått, vikt eller tekniska ritningar finns på vår hemsida eller genom att kontakta HotSpring
Massagebad AB.
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Strömanslutning:
All strömanslutning av North Sea Spas måste genomföras av en auktoriserad elektriker!
För en säker anvädning av spabadet så bör strömmen till spabadet gå på sin egen
säkringskurs och inte tillsammans med andra saker i huset eller trädgården. Spabadet måste
anslutas till en kurs med en godkänd jordfelsbrytare. Standardlayouten på spabadet är
programerat så att strömmen växlas till värmeelementet när en eller flera jetpumpar startas.
Om säkerhetskursen är tillräckligt stor kan spabadet omprogrammeras så att elementet värms
upp samtidigt som jetpumparna går. Detta ger en bra värmeeffekt vid långvarig badning.
NB! Strömmen till spabadet får aldrig sättas på innan det är fyllt med vatten.
Strömanslutningsalternativen är:
230v enfas, 2 kurser enfas och 400v (3fas+N+J)
Modellerna Air, Surf, Breeze, Storm, kan alla gå på enfas 16A kurs.
Wave och Wind - 20 ampere enfas.
Säkringskurs med 1 stk fas 230v förbindelse och med värme samtidigt:
Air 20A trög säkring
Surf, Breeze, Storm, Wave og Wind 25A trög säkring
Säkringskurs med 400v TN anlägg
Här håller det med 16A kurs.
Att ansluta ett sådant system kräver att du tar bort några kablar och gör ändringar i
kontrollrutan. Alla kopplingsscheman finns senare i denna manual.
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Kontrollera avstängningskranar innan du fyller på med vatten:
Innan du fyller ditt nya North Sea Spa, se till att alla dina
avstängningskranar är öppna. Dessa bör endast stängas av vid
service eller läckage.

Brukermanual

Fel position, stängd kran

Rätt position, öppen kran
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Fylling av vatten
Innan strömmen sätts på måste badet fyllas med friskt, rent vatten. Har du
kommunalt vatten kan du vanligtvis fylla spabadet utan förfiltrering. Om
vattnet är kalkhaltigt eller innehåller humus/jord så bör man fylla vattnet
genom ett förfilter. Förfiltret går att köpa i webbutiken eller någon av våra
fysiska butiker. Se hemsidan.
Var fyller man vattnet?
Vattenpåfyllning görs genom att sätta slangen rakt in i hålet där filtret sitter.
North Sea Spas kommer med två pappfilter.
För att komma till dessa, gör följande:
1. Lossa skruven som håller i filtergallret (använd ett mynt eller en

skruvmejsel om den inte lossnar för hand)

2. Dra gallret rakt upp
3. Ta bort gallret ovanför filtret
4. Skruva loss och ta bort båda filtren

För in vattenslangens spets i hålet/röret och sätt på vattnet.
När det är ca halvfullt med vatten i spabadet, flytta slangen till andra hålet/
röret. North Sea Spas har ett nivåmärke som visar hur högt det ska fyllas. Fyll
inte vatten över 40 grader då det kan skada spabadet.
När du har fyllt i vatten, sätt tillbaka filtergallret, sätt på elektriciteten och
kontrollera att allt är ok, tillsätt sedan två matskedar spaklor. Detta
resulterar i en chockklorering som dödar bakterier som kan finnas i
vattnet under uppvärmningsperioden.
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Fästskruv för filtergallret

Vattennivåmärke

Filter

Filtergaller
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Strömanslutning North Sea Spas.

Baden Levereras med olika kontrollboxar. Identifiera vilken modell du har genom
att läsa på toppen av boxen. Där finns en etikett som beskriver vilken modell du har.
Bilden nedan visar en kontrollbox med modellnummer BP6013G1.

----------
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Strömanslutning
VARNING!
Att ändra strömanslutningen från standardinställningen görs på egen risk.
Hotspring Massagebad AB kan inte hållas ansvarigt för felaktiga
anslutningar och eventuella skador som kan orsakas på elektronik och
annan utrustning. Arbetet måste utföras av en autoriserad installatör.
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Instruktionerna måste följas 100%! Om du ansluter fel riskerar du 400 volt
direkt till pumpar och annan utrustning som omedelbart går sönder.
Garantin upphör att gälla vid felaktig anslutning. HotSpring ansluter inte
till 400 volt, autoriserad installatör måste göra detta enligt denna
instruktion och är fullt ansvarig för att det görs korrekt
Kopplingsbox BP200G1 230volt enfasanslutning.
Boxen kommer förkonfigurerad för detta.
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Vi rekommenderar minst 16 A trög säkring!
I princip ska alla DIP-omkopplare vara i OFF-läge.
Kontrollera detta innan du startar spaet.
.Om DIP-omkopplare nr 2 är inställd på ON kommer detta
att göra att spa badet värms upp medan jetpumpen är igång.
Detta kräver 20 ampere trög säkring.
DIP-omkopplaren är markerad med S1 till höger om kortet.
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El på BP200G1 boxen.
För elsystem med 400v (3 fas + N + J) så
MÅSTE den blå neutrala ledaren komma in i klämma 3 på BP200G1.
Vid el-anlegg som leverer 400volt, då måste en fas blindas.
Bygelkablar måste anslutas mellan J4 och J52 och mellan J8 och J51
Markerad med en randig linje.
3x16 amp + N+J
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Det är viktigt att detta följs 100%. Om du ansluter fel, finns det en risk att
komponenterna får 400 volt och skadas. Detta täcks inte av garantin.
I princip ska alla DIP-omkopplare vara i OFF-läge.
Kontrollera detta innan du startar spaet.
Om DIP-omkopplare nr 2 är inställd på ON kommer detta att
göra att spa badet värms upp medan jetpumpen är igång.
Detta kräver 3 x16 ampere trög säkring.
DIP-omkopplaren är markerad med S1 till höger om kortet.

OFF

ON

2

Bilden ovan visar ett vanligt sätt att avbilda detta system, med de tre faserna överst
och nollan underst. Nollan är alltså en mittpunkt i systemet. Spänningen mellan
två faser (huvudspänning) är 400 V och mellan fas och neutralledare (fasspänning)
230 V.
Nollan måste anslutas på terminal 3 på box BP200G1
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BP6013G1 och BP6013G2 kontrollbox
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Ingen ändring på layout krävs. Strömanslutning
230v på klämma 2 och 3.
Vi rekommenderar minst 20 A trög säkring.

I princip ska alla DIP-omkopplare vara i OFF-läge.
Kontrollera detta innan du starter spaet.
Om DIP-omkopplare nr 2 och 3 är inställd på ON kommer detta att göra
att spa badet värms upp medan båda jetpumparna är igång.
Detta kräver minst 25 ampere trög säkring.
DIP-omkopplaren är markerad med S1 längst upp till höger på kretskortet
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Anslutning av 400v elsystem 3 fas+neutralledare + jord på
BP6013G1 och BP6013G2 kontrollbox.
Det är viktigt att detta följs 100%. Om du ansluter fel, finns det en risk
att komponenterna får 400 volt och skadas.
Detta täcks inte av garantin.
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Ta bort kabeln mellan J51 och J58
Ta bort kabeln mellan J52 och J36
Anslut kabel så att den går mellan J41 och J54
Anslut kabel så att den går mellan J60 och J45
Neutral-ledare,Nollan (blå) MÅSTE in i klämma 2 på BP6013 box.
Lägg märke till klämmans ordning!

I princip ska alla DIP-omkopplare vara i OFF-läge.
Kontrollera detta innan du startar spaet.
Om DIP-omkopplare nr 2 och 3 är inställd på ON kommer detta att
göra att badrummet värms upp medan båda jetpumparna är igång.
Detta kräver 3 x 16 ampere trög säkring.
DIP-omkopplaren är markerad med S1, längst upp till höger på
kretskortet
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Kontrollpanel för spa med två jetpumpar

Kontrollpanel för spa med en jetpump

O
N
M
L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A - Värmere

F - Ljus

K-

B - Ready Mode

G - Rening

L - Temperatur Range (High / Low)

C - Rest Mode

H - Jetpump1

M - Set (Programmering)

D-

I - Jetpump 2

N - Filter syklus (1, 2 or Both)

E - WiFi (Cloud Connection)

J-

O - AM or PM (Time)

Slå på strömmen
Efter att vattnet har fyllts upp till rätt nivå kan strömmen till spaet slås på.
När det är gjort bör man ändra och kontrollera några saker.Från juni 2021 kommer
alla nordsjöspa att vara fullt programmerade med kontinuerlig cirkulation. Detta bör
fortfarande kontrolleras om det har gjorts.

Ändra filtersyklus på TP500
Filtercykeln bör ändras så att den körs hela tiden.
Detta ger dig full effekt av ozonrening, så du kommer att använda mindre
kemikalier.
Ställ in filtercykel F1 på att köra i 24 timmar.
Det är därför inte nödvändigt att ställa in klockan.
Tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills FLTR1 visas
Tryck på Warm-knappen och BEGN visas
Tryck på MENU-knappen en gång och RUN HRS visas
Tryck på Warm-knappen upprepade gånger tills 24:00
Tryck på MENU-knappen två gånger och F1 ENDS (och en klocktid)
Tryck på MENY-knappen upprepade gånger tills temperaturen visas blinkande
Jetpumpar börjar köra om cirka 1 minut.
Filtercykeln har nu ändrats.

Temperatur mode
Spaet ska vara i R (ready mode ) i REST mode värms badet bara upp under filtercykeln)
Om den inte är i READY MODE men i REST MODE (en horisontell R) ändras detta genom att göra
följande:
Tryck på MENU-knappen tills MODE visas.
Tryck på WARM-knappen så visas ett stående R på skärmen.
Tryck på MENU-knappen för att spara inställningen.

High och Low range
Spaet bör vara i high range detta indikeras av en pil som pekar uppåt till höger om skärmen.
Om den inte gör det kommer du inte att kunna ställa in temperaturen högre än 37 grader C.
Läget ändras genom att trycka på MENU tills TEMP visas.
Tryck på WARM och pilen pekar uppåt.
Tryck på MENU för att spara inställningarna.

Ändra temperatur
För att ändra temperaturen, tryck upprepade gånger på WARM- eller COLDknappen tills önskad temperatur är inställd (blinkar medan du gör det).
Efter en kort tid återgår skärmen och visar vattentemperaturen.

Temperatur och spa-lås
Panelen kan låsas för att undvika oönskade temperaturförändringar.
Om badrummet är temperaturlåst kan du fortfarande använda jetpumparna, men att ändra
temperaturen och andra programmerbara funktioner kommer att låses.
Genom att aktivera spa-låset låses hela badrummet, men alla automatiska funktioner fungerar
fortfarande.

Aktivering av temperaturlås:

Tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills LOCK visas i panelen
Tryck på WARM-knappen så visas TEMP i panelen.
Tryck på WARM-knappen så visas OFF på panelen
Tryck på WARM-knappen så visas PÅ i panelen
Tryck på MENU för att spara (om du inte vill spara, vänta tills panelen återgår till grader)

Aktivering av spa-lås:

Tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills LOCK visas i panelen
Tryck på WARM-knappen så visas TEMP i panelen.
Tryck på WARM-knappen så visas PANL i panelen
Tryck på WARM-knappen så visas OFF på panelen
Tryck på WARM-knappen så visas PÅ i panelen.
Tryck på MENU för att spara (om du inte vill spara, vänta tills panelen återgår till grader)

Hur låser man upp temperatur och spa-lås?
Detta låser upp alla lås
Nb! Om spaet är låst med temperatur och spa-lås måste
processen upprepas två gånger
Håll WARM intryckt (temp upp)

Tryck försiktigt två gånger på
MENU-knappen (medan du håller
TEMP UPP intryckt).

UNLK

Ändra visning av temperatur från Fahrenheit till Celsius eller omvänt.
•
•
•
•
•

Tryck MENY till PREF visas i displayen
Tryck WARM och F/C visas.
Tryck på WARM för att ändra mellan F og C.
Tryck på MENY för att bekräfta och skärmen går tillbaka till PREF.
Vänta i ca. 30 sekunder och huvudskärmen går tillbaka

Hovedskjerm
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TIME OUT på jetpumparna.
Massagebadet har en timeout på jetpumparna, vilket innebär att jetpumparna stängs av automatiskt efter 15 minuters
driftstid om du inte stänger av den / dom manuellt. Om du vill ha mer jetström måste jetpumparna startas om. Tiden
kan inte ändras!
Brukermanual
Frostvakt
Om temperaturgivarna på värmeelementet upptäcker för låg temperatur startar pumparna automatiskt för att skydda
mot frost. Pumpen / pumparna kommer att gå periodiskt eller kontinuerligt beroende på förhållandena.

Stereo ljudsystem (bluetooth)
Ditt bad är utrustat med ett förmonterat ljudsystem.
För att ansluta dig till ljudsystemet, gå till Bluetooth inställningarna på din spelarenhet och välj
"JOYONWAY"
Får du frågor om kod, ange 2288.
Alla volymjusteringar och musikval görs på spelarenheten.

WIFI
Om du har köpt en WiFi-modul och ska ansluta den till ditt nätverk, följ instruktionerna på länkarna:
https://bwahelp.com/
https://balboawatergroup.com/bwaios
Appen heter BWA
Trådlös sändare bör inte vara längre bort från wifi-modulen än 5 m.
Nätverket måste sända med 2,4 GHz och du måste känna till SSID och lösenord för detta nätverk.
Välj rätt kryptering innan du anger SSID och lösenord i BWA-appen.
Innan du stänger motorrumsdörren, ta en bild av wifi-modulen så att du har numret till höger om
bilden.
Du behöver detta för registrering senare.
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Vattenkemi (Se separat tilläggsbilaga på sidan 32)
När du köper ett spabad blir du lycklig ägare till ett hälsocenter och möjlighet till
ökad livskvalitet. Men ett massagebad kräver även rengöring och underhåll. Det
finns speciella krav på detta som delvis beror på:
• Att vattentemperaturen är hög
• Att vattnet filtrerar och återanvänds flera gånger
• Att det finns dolda rörsystem
För att kunna välja rätt vattenkemiprodukter måste du ha koll på vattenkvaliteten i spabadet.
Du måste mäta om vattnet har rätt kemisk balans. Du gör detta genom några enkla
vattenanalyser. Det enklaste sättet att göra detta är med hjälp av teststickor.
Total alkanitet
Total alkanitet är förmågan att konrollera pH. Detta är det första du justerar när vattnet blir
varmt.
Total alkanitet anses som den viktigste komponenten i vattenbalansen. Den totala
alkaniteten är en buffert för pH. Om den inte balanseras ordentligt kommer pH avläsningen
att ge felaktiga värden.
Här är ett enkelt sätt att förstå skillnaden mellan pH och total alkanitet:
Tänk på PH som termostaten på en panelugn Termostaten mäter den exakta temperaturen.
Om det är lite kallare än vad du vill, skruva upp termostaten. Du kontrollerar nu
temperaturen. Total alkalitet är som termostaten genom att den ger dig möjlighet att
kontrollera pH. Det är därför du måste du få rätt TA-avläsning innan du berör pH-värdet.
Total alkanitet bör ligga inom intervallen 40-120 ppm.
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Om pH nivån är lite hög försök höja den totala alkaniteten till 120 ppm när du testar total
alkanitet. Varför? Eftersom kemilkalier som sänker pH kommer också sänka den totala
alkaniteten. Om din totala alkanitet är under 40ppm, använd alkanitet up.
För att uppnå dessa mätningar krävs teststickor.
Vad skulle hända om du inte lyckas hålla den övergripande alkaniteten balanserad? Låt oss ta en
snabb titt på de problem som kan uppstå.
Hög total alkalitet

Låg total alkalitet

Svårt att ändra

Snabba ändringar i pH

pH Calcifikation

Frätning av metal metall/utrustning

Grumligt vatten

Hud- och ögonirritation

Hud- och ögonirritation
Dålig sanitetseffekt
t
PH

Detta är en mycket viktig del av vattenbalansen. Den mäter hur surt eller alkanitetisk ditt vatten är.
Om pH inte är i ordning riskerar du att skada utrustning, dvs. värmeelement, pumpar och annan
utrustning i spabadet
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Listade är de vanligaste problemen som uppstår av högt och lågt pH-värde:
Hög Ph
Dålig sanitetseffekt
Grumligt vatten
Hud- och ögonirritation
Dålig filtrering
Förkalkning

LågPh
Dålig sanitetseffekt
Frätning på metal och utrustning
Hud- och ögonirritation
Förstörelse av total alkanitet

Den idealiska pH-värdet for vattnet i massagebadet är 7-7,4.
Alla värden under 7 betyder att vattnet är surt. För att rätta till detta måste du tillsätta
pH-plus. Om pH-avläsningen är över 7,4 betyder detta att vattnet är basiskt eller
alkaniskt. För att få ner pH-nivån måste du tillsätta pH-minus. Detta måste kontrolleras
varje vecka med teststickor.
Sanering
Det finns alltid en viss risk för bakterier och virus i varmt vatten. Sanitizer behövs för att
desinfixera vattnet och hålla det friskt. Vi rekomenderar att du använder spaKlor. Du kan
testa behovet av Klor genom använda teststickor.
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Spa Shock
Spa Shock är et desinfiseringsmedel som inte innehåller Klor, men som har en god bakteriedödande effekt. Den tar
bort dålig lukt, minskar irriterande föroreningar och ger ett friskt och rent vatten. Vid höga temperaturer och mycket
bad kräver spabadet en högre nivå av desinfektionsmedel för att bibehålla rent och klart vatten.
Klor
Klornivån bör ligga på 3-5ppm. Vid byte av vatten kan man superklorera genom att tillsätta 2-3 matskedar klor.
Kalsium Hårdhet
Ibland kallad "total hårdhet". Kalsiumhårdhet är en mätning av mineralerna i vattnet inklusive kalcium och er en
måling av mineralene i vannet inklusive kalsium och magnesium. Ditt vatten bör ha en viss hårdhet. Om vattnet inte
ha tillräckligt med kalcium extraherar vattnet mineraler från andra komponenter i badet, inklusive koppar, aluminium
och järn. Detta kan resultera i korrosion på olika utrustning. Om det är för mycket hårdhet ser du kalkbidning på
spadelarna och vattnet blir grumligt. Kalciumavläsning bör vara mellan 75-150ppm.
Låt oss titta på några potentiella problem om värdet inte är korrekt:
Hårdhet för låg
Försämring av metallkomponenter på spabadets utrustning.
Skummande vatten.
Hårdhet for hög
Förkalkning.
Grumligt vatten.
Om vattnet har en hög kalciumnivå kan du minska detta med vanishing act (Kalcium filter). För att mäta
hårdhetsnivån i vattnet behöver du använda teststickor.
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Cyanurinsyra
Cyanurinsyra tillsätts till klorgrandulaterna för att skydda den från nedbrytning av UVstrålning från solen. Varje gång du tillsätter klor ökar nivån av cyanurinsyra i spabadet.
En del cyanurinsyra är bara bra men om det är för högt bör du minska värdet. Det enda sättet
att minska cyanurinsyra är att ersätta hela eller delar av vattnet till nytt friskt vatten. Eftersom
cyanurinsyra hindrar effektiviteten av klor, rekomenderar vi att du håller nivån under 80ppm.
Cyanurinsyra bör mätas en gång i månaden, särskilt om fritt klor försvinner snabbt eller om
spabadet behandlats med diklor eller triklor (klortyper som innehåller cyanurinsyra) i ett år
eller mer.
Hur vet jag att cyanurinsyran är för hög?
Om du upplever kort efter att du hällt i spaklor, att det inte påverkar mätbandet på klor kan
cyanurinsyran vara för hög. Separata mätremsor för mätning av cyanurinsyra kan köpas på
HotSpring Massagebad AB.

Silverjonstav
FreshWater AG + Silverjon reducerar behovet av klor genom att införa silverjoner i
spavattnet vilket hämmar bakteritillväxt.
Silverjonstaven förbättrar också ozonsystemets prestanda.
Placera staven på gallret över filtret och silverjonerna släpps automatiskt ut i vattnet.
Det finns ingen risk för under eller överdosering, byt bara staven var 4e månad.
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Ozonrening
Ditt spabad levereras med ozonrening. Detta består av en ozongenerator och en ozoninjektor.
Injektorn drar luft genom generatorn som separerar ozonet och skickar ut det genom rörsystemet i
vattnet. Ozonet dödar bakterier och avlägsnar dålig luft i vattnet.
Duscha innan du badar
Du förorenar vattnet upp till 200 gånger mer om du inte duschar innan du sätter dig i spabadet.
Därför bör du tvätta dig noggrant innan du använder spabadet.
Det ger dig en bekvämligare uppleveelse och underlättar rengöringsprocesser.
Tips!
En enkel regel som kan användas:
Tillsätt en tesked med spashock per person innan du badar och en tesked med spaklor per person efter
du badat.
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Håll rörsystemet rent
Det räcker inte med att bara tömma vattnet i spabadet och fylla på utan det finns även bakterier i
rörsystemet. Med tiden kan rören bygga upp en så kallad biofilm som minskar vattenkvaliteten.
Därför måste du se till att hela systemet rengörs regelbundet. Lyckligtvis är det enkelt att använda
en Pipe Cleaner. Ingen får bada i vattnet när Pipe Cleaner hällts i. Använd detta innan du byter
vatten. Töm inte bara spabdet och fyll på med nytt. Det kan nämligen finnas bakterier kvar i rören.
Med tiden kan rören bygga upp en så kallad biofilm som minskar vattenkvaliteten.
Därför måste du se till att hela rörsystemet rengörs regelbundet.
Detta gör du enkelt genom att använda Pipe Cleaner.

För mer information om vattenkemi, läs informationen som medföljer rutan för vattenkemi.

Kom ihåg att testa ditt vatten regelbundet och framförallt: Njut av ditt spabad!
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TÖMNING AV VATTNET OCH VINTERFÖRBEREDNING AV MASSAGEBADET
I grund och botten så är det en fördel om ditt spabad är i drift året runt. Om du inte vill använda spabadet
under vintern och koppla ur strömmen så måste du tömma hela spabadet på vatten för att undvika
frostbildningar.
Din HotSpring – försäljare kan utföra följande tömningsprocedur om känner du inte känner dig kompetent.
VIKTIGT: Följande punkter MÅSTE genomföras till punkt och pricka!
Använd inte frostskyddsmedel i spabadet.
Vattensug MÅSTE ANVÄNDAS för att få ut det resterande vattnet i rörsystemen.
Upp till 20 liter på de större modellerna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koppla bort strömförsörjningen genom att stänga av säkringen eller slå av jordfelsbrytaren etc.
Leta reda på «knackningspunkten» (i hörnet av hyllan), ta bort locket, öppna kranen och töm
spabadet.
Ta bort filtren, dessa rengörs och förvaras på en rostfri plats.
Använd en vattensugare och placera munstycket vid tappunkten och sug ut vattnet tills inget mer
vatten kommer ut.
Plassera sugslangen över ett munstycke.
Starta vattensugen och sug ut allt vatten som kommer ut. Upprepa på alla munstycken.
Vrid vattenstrålomformaren och upprepa hela processen.
Torka ur och ta bort all kvarvarande vatten i spabadet och filterrummet.

Fortsättning på nästa sida
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kranar och lock måste stå helt öppna tills ny fyllning görs
Brukermanual
Det rekommenderas också att lossa röranslutningarna till värmeelementet
och jetpumparna. (dessa måste sättas fast innan de fylls på med vatten)
Spabadet måste vara täckt med plast, annars kommer det läcka in nytt
vatten i spabadet.
Lägg byggplast över spabadet så att det går ner 50cm på alla sidor.
Dra förpackningstejp eller domkraftsrem runt spabadet för att hålla
plasten på plats
Lägg på locket och säkra det.
Lägg gärna några plankor på locket som håller fast locket vid stora
mängder snö.
Placera en presenning över locket (och plankorna) och säkra
presenningen ordentligt.
Kontrollera själv eller låt någon kontrollera regelbundet att allt ser bra ut
och att det inte är något vatten i spabadet
Snö som ligger på locket ska tas bort regelbundet.

Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till
frostskador på rör och andra komponenter.
Garantin upphör då att gälla.

"Mutter" på värmeelementet

30

North Sea Spas

Brukermanual

31

Vattenkemi

Brukermanual

Säkerhetsinformation innan du fyller på med vatten
Plassering
Användaren är ansvarig för att spabadet är placerad på en tillräckligt solid yta. Se
instruktionerna "Bruksanvisningen" och "Före leverans av spabadet". Om spabadet
plasseras på särskilt blåsiga platser är det användarens ansvar att säkra att locket inte
blåser av. Om spabadet ska stå på golv med värme är det användarens ansvar att se till
spabadet står på ett golv som ger tillräckligt med ventilation. Detta beror på risken för
värmeproduktion.

NB! Alla kan inte sitta i varmt vatten länge!
De flesta kan sitta flera timmar i 38-39 grader varmt vatten. Men, vid så höga
temperaturer finns det vissa försiktighetsåtgärder som man bör vidta. Gravida kvinnor,
små barn, äldre personer med högt blodtryck, hjärtproblem etc. är känsliga och måste
vara försiktiga. Irrationell användning kan utgöra en fara för liv och hälsa. Anpassa
användningen till användaren och kontakta läkare om du i enskilda fall är osäker på vad
som är förnuftigt!
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NB!
Vid uppstart/fyllning där lufttemperaturen är under 0° C kan det finnas is i rörsystemet, pumpar etc. För
att dessa inte ska frysa sönder är det viktigt att fylla första 200-400 literna med upp till 40° C varmt
vatten och låta stå i 6-12 timmar så att is i rören tinar innan badet helt fylls helt och strömmen slås på.
Lägg också vinterisoleringsmattan på plats så att eventuell is i rören/pumparna i motorrummet tinar
snabbare. Du kan också använda en hårtork, fläktugn etc. och värma upp delar, rör i motorrummet så att
de kommer upp i minst 10 grader men inte över 35° C.

Det får aldrig vara vatten i spabadet om det inte är i drift. Om temperaturen är/blir under 0°C kan rör,
pumpar etc. frysa sönder. Följ instruktionerna noga för om spabadet inte ska vara i drift.
Vi rekommenderar att du använder «Pre filter» vid fyllning. Filtret är anslutet till vattenslangen och
tar bort aggressiva mineraler, bakterier, humos och mikropartiklar så att det inte lägger sig i
spabadets egna filter, vilket innebär enklare och mindre underhåll.
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Vattenkvalitet
Introduktion
Underhållningen av vattnet är mycket viktigt för spabadets livslängd. Allt du behöver göra är att
följa ett enkelt program.

Brukermanual
Det är viktigt att du för din egen hälsa och för utrustningen alltid har en korrekt balanserad
vattenkemi i
spabadet (även för att garantin ska vara giltig).
Graden av förorening och användning av vattenkemi varierar beroende på spabadets användning, dvs.
belastningen (hur ofta, hur länge och hur många som använder det etc.) och innehållet i det använda
vattnet.

Innehållet i startpaketet för vattenkemi:
Silverjon Stav, Spa Klor, Spa Shock, PH -Down, PH- UP, Alkanitet UP, Hardness, Filter Cleaner och Strips.

Balansering av nytt vatten:

All tillsättning av vattenkemi ska göras via filterrummet! Sätt på funktionen «Clean» på
kontrollpanelen. (Clean funktionen gör att jet-pumpen går i 10 minuter innan den slår av automatiskt)
1.

Silverjonstav

Silverjonstaven ska placeras på gallret över filterna. Silverjonstaven har en levnadstid på 4 månader.
2. Första gången man klorerar kan göras omgående, även i kallt vatten.
3. Använd följande mängd spaklor:

4.

Kontrollera klornivån efter klorering
Kontrollera att klornivån kom upp i 7 – 8 ppm.
Använd teststickor som följer med i vattenkemi-kitet:
•
Ta en teststicka och håll i vattnet i 2-3sekunder på ca 20-30cm djup.
Jämför färgen på FCI ytan på teststickan med rutan på burken och läs FCi-nivån.
•
Lämna inte teststicksburken i starkt dagsljus eftersom solen kan bleka färgkoderna som är tryckta
•
på burken.
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5. Alkalitet – kan tillsättas i vattnet efter att 36 °C är uppnått.
Korrekt TA är viktigt för att kontrollera surhetsgraden i vattnet (pH)
Det ideala TA-värdet bör ligga på ca. 80 ppm (parts per million).

Heving av TA (total alkalitet)

Brukermanual

**Värdena i tabellen anges i antalet gram alkanitet som ska tillsättas I vattnet
Exempel: Du har ett spabad på 1250 liter och TA nivån är 60 ppm, dvs. TA nivån ska ökas med 20 ppm för
att nå 80 ppm. Tillsätt då 50 gram alkanitet Upp
Sänkning av TA
Vattnet i Sverige har lågt alkanitet innehåll. Det är oftast vid överdosering av alkanitet Upp, som det är
nödvändigt att sänka TA. Detta görs genom att tillsätta mer vatten, går även att använda pH-minus
Hardness – kan tillsättas efter att 36 °C är uppnått.
För att justera CH opp ↑ används Hardness Upp, tabellen anger hur många gram som ska tillsättas
filterrummet medan Jet pumpen är igång går (1 gram pr. 1000 liter höjer CH med 1 ppm pr. liter).
Hårdheten i vattnet ska vara på 25 ppm och ska inte överstiga 150 ppm.

**Värdena i tabellen anges i antalet gram hardness upp som ska tillsättas i vattnet.
Exempel: Du har ett bad på 1250 liter och CH nivån är 10 ppm, dvs TA nivån ska ökas med 15 ppm för
att nå 25 ppm. dvs. tillsätt 18 gram Hardness Upp.
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Sänkning av CH:
Norge och Sverige: Har vanligtvis lågt CH innehåll. Därför är det mestadels i fall av överdosering av
Hardness Upp där det är nödvändigt att sänka CH. Vid överdosering kan detta göras genom att
fylla på med mer vatten eller byta vatten. Om inte, använd spa Metal Magic (Instruktioner i nästa
avsnitt).
6. PH-värde – stabiliseras efter 48 timmar

Brukermanual

PH-värdet stabiliseras efter ca 48 timmar. När-värdet har stabiliserats använd teststickor för att mäta
pH värdet i vattnet. PH värdet ska mellan 7-7,4.
Höja PH – tillsätt PH+ (se bruksanvisning på burken)
Sänka PH - tillsätt PH- (se bruksanvisning på burken)
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Efter balansering av vattnet/reningssystemet:

Klorvärdet måste justeras och måste hållas till ett värde av 3-5 PPM (ACE 1-3 PPM). En gång i veckan bör du
chocklorera vattnet så att klornivån ökar till 7 PPM. Superklorering: Klorvärdet är mer än 5 PPM i 48
Brukermanual
timmar. Klorvärdet ska inte vara mer än 5 PPM för att bada. Spashock ska användas innan
man badar och
spaklor (1 ts/person/timme) efter man badat. PH-värdet måste korrigeras regelbundet till ett värde av 7- 7,4.

Användning av Spa Klor/Spa Shock är beroende för reningssystemet:
Det finns följande alternativ som beror på det installerade reningssystemet:
-

Inget installerat reningsverk:
o
Klorvärdet måste justeras och måste hållas till ett värde av 3-5 PPM
o
Spashock ska användas innan man badar och Spaklor (1 ts/person/timme) efter
man har badat.
o
Vattnet ska chockkloreras 1 gång i veckan. Mät klorvärdet och tillsätt så mycket
klor så den ökar till 7 PPM.

-

Silverjonstav:
o
Byte av silverjonstav sker var fjärde månad
o
Använd Spashock för att aktivera silverjonstaven.
o
Silerjonstaven förhindrar bakterietillväxt och minimerar användningen av Spaklor
o
Klorvärdet ska justeras och hållas till ett värde av 3-5 PPM
o
Spashock ska användas innan man badar och Spaklor (1 ts/person/timme) efter man har badat
o
Vattnet ska chockkloreras 1 gång i veckan. Mät klorvärdet och tillsätt så mycket klor så den
ökar till 7 PPM.

-

Ozonanläggning:
o
Har en beräknad levnadstid på 5-7år (Garanti: 2 år)
o
Klorvärdet ska justerar till en nivå och hållas på ett värde av 3-5 PPM
o
Vattnet ska chockkloreras 1 gång i veckan. Mät klorvärdet och tillsätt så mycket klor så den
ökar till 7 PPM.
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o Det är viktigt att hitta rätt användarnivå för att undvika för hög eller låg klorproduktion

För hög klorproduktion kan leda till att materialet och komponenter skadas

För låg produktion leder till otillräcklig sanitering av vattnet

Testa klornivån regelbundet och korrigera nivån vid behov
För vägledning, se video: https://www.youtube.com/watch?v=s6mMa9HoAUE eller www.hotspring.no/service

Det kommer spara dig mycket tid och eventuell frustration om du följer instruktionerna till punkt och
pricka.
Brukermanual
Byte av vatten: Görs vid behov beroende på användningstid (vanligtvis 2 till 4 gånger pr. år).

PS. Det vanliaste misstaget är att användaren inte rengör filtren eller har tillräckligt med Klor eller
annat bakteriedödande medel. Det är i sådana fall du får stora problem med vattnet, dvs. luft, bakterier
du får utslag från, grumligt vatten etc. Använd alltid tillräckligt med bakteriedödande medel istället för
lite.

OBS! Garantin på ytan och komponenter gäller INTE om dålig vattenkemi, fel användning av
kemikalier, användning av icke godkända kemikalier eller utelämnande av pH-kontroll.

Tips! Vattenkemi är enkelt när du haft badet ett tag. För att snabbt komma in i rutinerna är det
klokt att mäta vattenkvaliteten i början och ofta. Notera hur värdena är och hur mycket du doserar
efter varje steg. Då kommer du snabbt in i systemet och får korrekta mätningar.
Var uppmärksam på att vattenkvaliteten kan variera beroende på årstid.
Avlägsning av aggressiva mineraler:

Aggressiva mineraler är mycket sällsynta i vattnet, men det händer att användare med eget
brunnsvatten kan få aggressiva mineraler i vattnet som kan korrodera och skada komponenter
och ytor i spabadet. För att ta bort mineraler används Spa Metal Magic (tar bort tex. Blyg,
kalcium, koppar, järn)
Övrig utrustning/ tillsatser:

Det finns ett varierat urval av tillbehör, aromaterapi och andra tillsatser, som gör spabadet ännu
enklare att använda och sköta. Det finns kemikalier som tar bort oönskat skum från vattnet
Clarifier, som används för att förbebygga grumligt vatten. Spa Metal magic tar bort kalk och
metallavlagringar från kärl och rörsystem. Spa Filter Cleaner används för att rengöring av filtren,
olika rengöringsmedel, Polish för karmaterialet, lock, kärl och mycket mer.
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Underhåll
Filter
Filtren måste rengöras regelbundet då massagemunstyckena och vattnet snabbt an bli smutsigt.
Filtren kan då bli igensatta och blockera systemet. Detta kan bland annat medföra att
ozonanläggningen och värmen slutar att fungera.
Hur mycket du använder spabadet kan avgöra hur ofta du behöver rengöra filtreBrukermanual
n. Det
rekommenderas att du rengör filtren var 14-60. dag. Filtren spolas rent och eventuellt rensas med Spa
Filter Cleaner.
Om spabadet har flera filtrer rekommenderas att rotera platsen på filtren. Användning av förfilter
(Pre-filter) ger mindre slitage på filtren, bestäms under påfyllning av vatten. Regelbundet underhåll
gör att du inte behöver spola eller inspekteras så ofta. Med regelbunden underhållning och rengöring
har filtren en beräknad livslängd på 1-2år.

Inre och yttre material
Inre och yttre material samt lock måste rengöras från föroreningar med en mjuk trasa och milt tvålvatten.
Använd inte hårda kemikalier då det kan skada materialet.
Viktigt: Stå inte på locket!
Locket har en beräknad livstid på ca 3-6 år och bör därefter bytas ut för att säkerhetsställa spabadets
isoleringsförmåga.
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Felsökning
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Vi ger här några tips! Om de inte löser problemen, kolla felsökningssidorna i «Owners
Manual» innan du kontaktar oss – speciellt på vintern då det är viktigt att bad med vatten
alltid är i drift.
Vattnet luktar konstigt eller skummar:
Kontrollera vattenkemin, förmodligen för lite klor.
Vattnet är grumligt:
Kontrollera vattenkemin, förmodligen för lite klor.
Ingen cirkulation (eller värme):
Rengör filtren och kontrollera om spabadet startar igen.
Dålig cirkulation, eller konstigt ljud från cirkulationspumpen:
Kontrollera «Anslutning av ström / uppstart av spabad»
«Allt står stilla»:
Kontrollera strömförsörjningen, ger den ström till spabadet?
Fungerar inte vid start i vid minusgrader:
Is i rör, etc.: Värm upp rör/pumpar (sida 1, Fyllning av vatten).
PH är omöjligt att få ner:
Kan över tid ha blivit kalkavlagringar i spabadet och rörsystemet (se punkt under).
Kalkavlagringar i badet: Pga. för högt pH, använd «Metal Magic» för att ta bort dessa.
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Riktlinjer för användning och lagring av kemikalier:
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När du använder kemikalier, är det viktigt att du läser etiketten och följer bruksanvisningen noga.
Även om kemikalier skyddar dig och spabadet när de används på rätt sätt så kan det vara farligt om det
används fel. Följ dessa riktlinjer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gör mätningarna exakt och använd exakt den angivna mängden Aldrig mer!
Hantera de kemiska burkarna med stor försiktighet. Förvara dem kylt, torrt och på bra
ventilerade platser.
Kom ihåg att stänga de kemiska burkarna och sätt alltid det rätta locket på rätt burk.
Låt endast vuxna använda kemikalierna. Låt inte barn komma i närheten av kemikalierna.
Undvik att andas in ångor från kemikalierna. Låt ej kemikalierna komma i kontakt med
ögon, näsa eller mun. Tvätta alltid händerna efter att du använd kemikalierna.
Får någon kemikalier på sig, eller av misstag sväljer dem så följ instruktionerna på
f'örpackningen. Kontakta genast läkare! Vid besök av läkaren, ta med
kemikalief'örpackningen och se till att innehållet identifieras.
Spill inte kemikalierna på andra ställen eller i naturen. Använd inte dammsugare för att ta
bort kemilkaliepulver.
Rök inte i närheten av, och ha inte kemikalierna i närheten av, öppen eld. Vissa av gaserna
kan vara mycket brandfarliga.
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