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för att du har valt ett spabad från 
Svenska Badrumsinredningar AB. 

Läs noggrant igenom denna 
manual och spara den för 

framtida bruk.

TACK
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VIKTIGT ATT VETA
INFÖR UPPSTART

FÖRBEREDELSER
Ř� 3ORFND�XU�ƓOWUHW�XU�ƓOWHUEHK§OODUHQ�
� �9LG�'HQYHU��VW�ƓOWHU���
• Fyll karet med vatten genom hålet där 
� ƓOWUHW�VXWWLW��
Ř� $YO¦JVQD�VN\GGVSODVWHQ�S§�ƓOWUHQD�I¸UH�
 ni sätter tillbaka dem.

KOPPLA PÅ STRÖMMEN
Obs! All inkoppling av el skall utföras av behörig 
elektriker. Se sidan 24 för Elektrikerns instruktio-
ner.

UPPSTART
6W\UHQKHWHQ�¦U�VWDQGDUGNRQƓJXUHUDG�IU§Q�IDEUL-
ken. När karet strömsätts startar automatiskt en 
NRQƓJXUDWLRQVVHNYHQV�G¦U�V\VWHPHW�VM¦OY�N¦QQHU�
av statusen på de ingående elektriska delarna, 
detta tar 4-5 minuter. När detta är klart kan du 
trycka på knapparna JET och AIR BLOWER (luft-
EO§V��RFK�N¸U�MHWVWU§ODUQD�L�Q§JUD�PLQXWHU�

(WW�P¸MOLJW� SUREOHP� VRP� NDQ� XSSVW§� Q¦U� NDUHW�
I\OOV�¦U�OXIWƓFNRU�L�V\VWHPHW�J¸U�DWW�GH�LQWH�IXQJ-
HUDU�DOOV��3XPSHQ�NDQ�LQWH�NRQƓJXHUDV�Q¦U�GHWWD�
händer och därför körs den utan att något vatten 
pumpas igenom systemet.
Öppna luckan i panelen till pumpområdet, skru-
va lossa snabbkopplingen försiktigt uppe på 
pumpen och släpp ut luft så att luftlåset bryts. 
När du ser vatten komma ut drar du åt snabb-

kopplingen igen, sätter på pumpen och när den 
J§WW� L� Q§JUD� VHNXQGHU� E¸UMDU� GHQ� SXPSD� YDWWHQ�
VRP�GHQ�VND��'HWWD�NDQ�I§�J¸UDV�ŴHUD�J§QJHU�LQQ-
an all luft är borta. Om det ändå inte fungerar kan 
du kontakta Svenska Badrumsinredningar för sup-
port och råd.

RENGÖRING
ALLMÄN INFORMATION:

Filtrering av vattencirkulationen
För att hålla vattnet i spakaret rent ska du använda 
RULJLQDOƓOWHU��6PXWV�WDV�ERUW�PHNDQLVNW�RFK�NHPL-
kalier blandas i vattnet under kontinuerlig åter-
cirkulation. I alla våra kar används en pump och 
HWW�ƓOWHU� I¸U�GHW�K¦U� V\IWHW��)LOWUHW� WDU�ERUW� VPXWV� L�
vattnet eller på vattenytan. Om det blir partiklar 
kvar i karets botten som inte systemet klarar av att 
ta hand om måste dessa avlägsnas manuellt, t.ex. 
med en skräpsug.

/§W� LQWH�VSDEDGHW�VW§� L�GLUHNW�VROOMXV�XWDQ�YDWWHQ�L�
eller spalocket på eftersom exponering för direkt 
VROOMXV�NDQ�VNDGD�NDUHWV�PDWHULDO��

Använd spalocket när spabadet inte används, 
oavsett om karet är tomt eller fullt. 

Försök att skydda spabadet mot regn och snö, och 
E\JJ�RP�V§�¦U�P¸MOLJW�HWW�XWHUXP�I¸U�VSDEDGHW��DO-
ternativt använd ett skyddstäcke.
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OBS!
avlägsna skyddsplasten innan du startar det.

Om ni fått luft i systemet kan ni lossa dessa 
skruvar tills det pyser ut luft, sen dra åt igen.
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KONTROLLPANELEN
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TÖMNING OCH VATTENBYTE
Vid normal användning måste vattnet bytas var 
3-4:e månad. Det kan behövas göras oftare. Före 
tömning ska strömmen brytas. Anslut en träd-
gårdsslang till tömningsventilen och öppna ven-
tilen. Allt vatten försvinner inte vid tömning utan 
det sista måste avlägsnas med våtdammsugare 
eller hink och trasa. Återfyll spabadet direkt efter
tömning. Vid tömning av vatten; lossa locket på 
avtappningskranen. Den sitter på utsidan av karet, 
längst ned på ena sidan. Stoppa in fingret och 
vrid ett halvt varv motsols. Drag ut röret och tryck 
in det en liten bit; då öppnas flödet.
Bästa sättet att tömma karet är att använda en 
dränkbar pump. 

AVSTÄNGNING UNDER VINTERN
Spabadet är byggt för att användas utomhus 
vintertid. Vid vattenbyte vintertid är det viktigt att 
återfylla nytt vatten direkt efter tömning. Undvik 
vattenbyte vid sträng kyla. Vi rekommenderar inte 
att det töms och vinterstängs. Det är alltid förenat 
med en viss risk då det är svårt att dränera ut spa

-

badets omfattande rörsystem fullständigt.

FILTER
Filter sitter lätt åtkomligt bakom luckan. När 
plockas bort ska pumpen vara avstängd.
Kontrollera noga att inga föremål åker ned i 
utsuget. Det kan fastna och skada pumpen samt 
stoppa  Filtret ska rengöras ungefär var 
annan vecka. Använd en trädgårdsslang med ett 
reglerbart munstycke för hårdare stråle (ej hög-
tryckstvätt som kan skada 
Spola först bort alla partiklar och skräp som

SKÖTSELRÅD

samlats mellan vecken. För strålen uppifrån och 
ned över hela  Räkna med att byta ut 
efter ett år.

TILLBEHÖR
Tillbehör går att köpa hos Svenska 
Badrumsinredningar

• 
• Skyddstäcke
• Wi-Fi modul
• Kemikalier
• Tömningspump

SUPPORT
E-post:
kundsupport@svenskabadrumsinredningar.se

Telefon: 
0325-300 40
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1MXW�DY�HWW�DYNRSSODQGH�EDG�L�GLWW�VSD��'HW�¦U�
skönt att bada men för att du ska kunna slappna 
av måste vattnet vara hygieniskt och fräscht. Höga 
temperaturer och intensiva vattenrörelser ställer 
stora krav på skötseln för att vattnet ska klara av 
att hålla en god hygien samt hållas fritt från smuts 
och bakterier. Även spabadet och dess kompo-
nenter så som rörsystemet behöver skötas om. 
Guiden förklarar spabadets vattenskötsel samt 
ger praktiska tips för regelbunden vattenvård. 

Svenska Badrumsinredningar rekommenderar 
DQY¦QGQLQJ�DY�&KHPRIRUPV�SURGXNWHU�
YLG�DOO�VN¸WVHO�RFK�UHQJ¸ULQJ�DY�Y§UD�VSDEDG��
3URGXNWHUQD�EHVW¦OOHU�GX�YLD�Y§U�NXQGWM¦QVW�

VATTENSKÖTSEL

Idealvärde  Justera med
pH-värdet 7,0 – 7,4  DELPHIN SPA pH Plus 

DELPHIN SPA pH Minus
Alkalinitetsvärdet � � ���������PJ�O��SSP�� � '(/3+,1�63$�$ONDOLQLW\�8S
+§UGKHWVJUDG� � ����������PJ�O��SSP�� � '(/3+,1�63$�+DUGQHVV�8S�

DELPHIN SPA Kalkstabilisator
Klor� � � � ����������PJ�O��SSP�� � '(/3+,1�63$�.ORU
� � � � � � � � '(/3+,1�63$�4XLFN�7DEV���J�
� � � � � � � � '(/3+,1�63$�.ORU�7DEV���J
Aktivt syre� � ����Ŋ�����PJ�O� � � '(/3+,1�63$�6KRFN
� � � � ���K�HIWHU�GRVHULQJ�� � '(/3+,1�63$�6KRFN�7DEV���J
Brom� � � ����������PJ�O��SSP�� � '(/3+,1�63$�%URP�7DEV���J

GENERELLA SKÖTSELRÅD
Ř�� %¸UMD�PHG�VN¸WVHOQ�DY�GLWW�VSDEDG�V§�VQDUW�� �

vattnet är påfyllt. 
• Tänk på att alla doseringsanvisningar är med

elvärden som eventuellt måste anpassas något 
� WLOO�GH�XSSP¦WWD�Y¦UGHQD�VRP�MXVW�GX�KDU�
• Vi rekommenderar att vattnet byts ut ungefär 

ar 3:e till 4:e månad.
Ř�� 5HQJ¸U�U¸UHQ�YDUMH�J§QJ�GX�E\WHU�YDWWHQ�
• OBS! Blanda aldrig kemikalierna, det kan leda 

till kraftiga reaktioner eller avge farliga gaser! 

Väl utspädd i spabadet kan produkten kom
� ELQHUDV�PHG�DQGUD�NHPLNDOLHU��'H�NDQ�GRFN�HM��

tillsättas samtidigt.
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�$QY¦QG�ELRFLGHU�S§�HWW�V¦NHUW�V¦WW�����/¦V�DOOWLG�HWLNHWWHQ�RFK�SURGXNWLQIRUPDWLRQHQ�I¸UH�DQY¦QGQLQJ�
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Elanslutningen skall göras i kontrollboxen som 
sitter innanför serviceluckan. Serviceluckan är den 
lucka som sitter på samma sida som displayen. 
.RSSOLQJVFKHPD�ƓQQV�S§�LQVLGDQ�DY�NRQWUROOER[-
HQV�ORFN��*O¸P�HM�DWW�V¦WWD�GLW�HQ�GUDJDYODVWDUH�
�0����YLG�JHQRPI¸ULQJHQ��7¦QN�S§�DWW�JHQRP-
I¸ULQJHQ�I¸U�VN\GGVMRUGHQ�VLWWHU�VHSDUDW�XQGHU��
�0¦UNW�PHG�JU¸Q�HWLNHWW�

*O¸P�HM�DWW�LQVWDOOHUD�V¦NHUKHWVEU\WDUH�DQJU¦QVDQ-
de till karet eller i maskinutrymmet.

Vi rekommenderar att karet har en separat
MRUGIHOVEU\WDUH�

INSTRUKTION TILL 
BEHÖRIG ELEKTRIKER
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Svenska	Badrumsinredningar	AB	följer	konsu-
mentverkets	riktlinjer	vad	gäller	garantier.	

Vi har 3 års garanti på alla våra spabad.

GARANTIVILLKOR
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Telefon: 0325-300 40

Fax: 0325-300 41

info@svenskabadrumsinredningar.se

www.svenskabadrumsinredningar.se


