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Heating Reset
1. Be sure to press the “Reset” button on the spa control unit side using the included control panel bolt wrench or 
 a small and thin object before the fi rst time operation.
2. See “LED Code Chart” section.

Réinitialiser le chauffage
1. Lors de la première utilisation, assurez-vous d’appuyer sur le bouton “Reset” sur le côté de l’unité de contrôle 

du PureSpa en utilisant la clé incluse ou un petit objet mince.
2. Reportez-vous au chapitre « Codes d’affi  chage ».

Reinicio del calentamiento
1. Antes de utilizar el Spa por primera vez, asegurarse de presionar el botón “Reset” en la unidad de control 

usando la llave incluida o un objeto pequeño y fi no antes de la primera utilización.
2. Consulte la sección “Tabla de códigos LED”.

Zurücksetzen der Heizung
1. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass Sie vor der ersten Inbetriebnahme die “Reset” (Zurücksetzen) Taste an 

der Seite der Steuereinheit des Whirlpools drücken. Benutzen Sie dafür ein schmales, dünnes Objekt.
2. Siehe den Abschnitt “Leuchtdioden-Kode-Tabelle”.

Reimpostare il riscaldamento
1. Assicurarsi di premere il pulsante “reset” che si trova sull’unità di controllo laterale utilizzanto l’apposita chiave 

inlcusa per il pannello di controllo della spa oppure un piccolo e sottile oggetto, prima di iniziare le operazioni.
2. Consultare la sezione “Tabella codici LED”.

Het opwarmen opnieuw instellen
1. Druk de rest knop aan de zijkant van de controle unit van de Spa in alvorens u deze voor de eerste maal in 

gebruik gaat nemen.
2. Zie “LED-Code Tabel”.

Reiniciar o aquecimento
1. Certifi que-se de pressionar o botão “Reset” na lateral da unidade de controle do Spa usando a chave parafuso 

inclusa ou um pequeno e fi no objeto, antes da primeira operação.
2. Consultar a secção “Tabela de Códigos LED”.

Nulstilling af opvarmning
1. Husk, at trykke på Reset-knappen på siden af spaens kontrolpanel med den medfølgende boltnøgle eller en lille 

og tynd genstand, før du bruger spaen første gang.
2. Se afsnittet “LED kodeskema”.

Resetowanie ogrzewania
1. Upewnij się, że nacisnąłeś przycisk “Reset” na jednostce sterującej Spa używając dołączonego klucza lub 

małego cienkiego narzędzia przed pierwszym użyciem.
2. Patrz punkt “Schemat kodów LED”.

Сброс нагрева
1. Перед первым запуском оборудования необходимо нажать на “Reset” (“Перезагрузка”) на панели 
 управления СПА, используя включенный в комплект гаечный ключ или другой тонкий предмет.
2. См. раздел “Таблица сигналов светодиодов”.

RESET 按键
1.首次使用产品时，请先使用系统配置的面板扳手或者细小的物体用力顶一下SPA 控制系统侧旁底端的“RESET”按键。
2. 详情见“LED 代码表”说明部分。
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СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ / 解决方法

E98

 Water temperature is 
around 55°C (131°F)

• Press the          button on the spa control panel to activate the fi lter 
   system and lower the water temperature.
• When the water has cooled down to 40°C (104°F), press the RESET 
   button located on the lower side of the control base.

La température de l’eau est de 
55°C (131°F) environ

• Appuyez sur le bouton          sur le panneau de contrôle du spa pour 
   activer le système de fi ltration et baisser la température de l’eau.
• Quand la temperature d’eau est descendue en dessous de 40°C, appuyez 
   sur le bouton RESET situé sur la partie inférieure de la base.

La temperatura del agua es de 
unos 131°F (55°C)

• Pulse el botón         del panel de control del spa para activar el 
   sistema de fi ltro y reducir la temperatura del agua.
• Cuando el agua se haya enfriado hasta 40°C (104°F), presione el 
   botón RESET localizado en la parte de debajo de la base de control.

Die Wassertemperatur liegt bei 
etwa 55° C (131° F)

• Drücken Sie die          Taste auf dem Bedienfeld des Wellnessbades,
   um das Filtersystem zu aktivieren und die Wassertemperatur zu reduzieren.
• Wenn das Wasser auf 40°C (104 ° F) abgekühlt ist, drücken Sie die  
   RESET-Taste, die sich auf der unteren  Seite der Steuerbasis befi  ndet.

La temperatura dell’acqua
raggiunge i 55°C

• Premere il pulsante           sul pannello di controllo della vasca idromassaggio    
    per attivare il Sistema di fi ltraggio e abbassare la temperature dell’acqua.
• Quando l’acqua ha raggiunto i 40 ° C (104 ° F), premere il pulsante 
   RESET situato sul lato inferiore della base di controllo.

Watertemperatuur is circa 55°C 
(131°F)

• Premere il pulsante          sul pannello di controllo della vasca idromassaggio 
    per attivare il Sistema di fi ltraggio e abbassare la temperature dell’acqua.
• Zodra de watertemperatuur is afgekoeld tot 40°C, drukt u de reset 
   knop op het onderste gedeelte van de controle unit in.

A temperatura da água anda à 
volta de 131°F (55°C)

• Premir o botão         no painel de controlo do spa para ativar o 
   sistema de fi ltragem e baixar a temperatura da água.
• Quando a água esfriar até 40 ° C (104 ° F) pressione o botão 
   RESET localizada no lado inferior da base de controle.

Vandtemperatur er omkring
55 °C (131 °F)

• Tryk på         knappen på spabadets kontrolpanel for at aktivere 
   fi ltersystemet og sænke vandtemperaturen.
• Når vandet er kølet ned til 40°C, trykkes på GENSTART-knappen, 
   som sidder nederst på kontrolenheden.

Temperatura wody wynosi około 
131°F (55°C)

• Aby włączyć układ fi ltrowania i obniżyć temperaturę wody, nacisnąć 
   przycisk         w panelu sterującym spa.
• Gdy woda ochłonie do temperatury 40°C naciśnij przycisk RESET 
   zlokalizowanegy w dolnej części modułu kontrolnego.

Температура воды около (55°C)

• Нажмите кнопку          на панели управления гидромассажной ванной, 
   чтобы активировать систему фильтрации и понизить температуру воды.
• После остывания воды до 40°C (104°F), нажмите кнопку RESET 
   в нижней части блока управления.

水温过高，达到 55 摄氏度左右
• 按压控制面板上     键激活过滤系统降低水温。
• 待水温冷却到 40 摄氏度（104 华氏度），按下位于控制面板底端  
“RESET”按钮。
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IMPORTANT: Do not setup the spa on wooden decks or platforms. Do not put any insulation material between the 
ground and the control base unit. For outdoor installation – the spa control base unit shall be setup on a smooth 
and level cement ground.

Optional equipotential bonding system
Depending on local national rule and regulation, asks a qualifi ed electrician to connect the spa equipotential 
terminal with a conductor (wire) having a nominal cross-sectional area of 2.5 mm2 to 6mm2 to the household 
equipotential terminal. (Wire not included)

IMPORTANT: Ne pas installer le spa sur une terrasse ou une plate-forme en bois. Ne pas poser de matériel 
d'isolation entre le sol et l'unité de base de commande. Pour l'installation à l'extérieur, l'unité de base de 
commande devra être installé sur un sol en ciment lisse et de niveau.

Option système de liaison équipotentielle
Selon la règle nationale et la réglementation, demandez à un électricien qualifi é de connecter la borne 
équipotentielle du spa avec un conducteur (fi l électrique) ayant une surface de section transversale nominale de 
2,5mm² à 6mm² à la borne équipotentielle de la maison. (Fil électrique non inclus)

IMPORTANTE: No instale el spa en terrazas o plataformas de madera. No utilice material aislante entre el suelo 
y la unidad de control de la base del Spa. Para instalación al aire libre - la unidad base de control de spa debe 
ser instalada sobre suelo de cemento liso y nivelado.

Sistema de compensación de potencial Opcional
Dependiendo de las normas y regulaciones nacionales o locales, pida a un electricista califi cado conectar el 
terminal equipotencial del Spa con un cable conductor  que debe de tener un área de sección transversal nominal 
de entre 2,5 mm2 a 6mm2 al terminal equipotencial de la instalación de su hogar. (Cable no incluido)

WICHTIG: Stellen Sie den Whirlpool nicht auf Terrassen oder Podeste aus Holz. Legen Sie keinen Isolierstoff 
zwischen Boden und Steuereinheit. Bei einer Aufstellung im Freien soll die Steuereinheit des Whirlpools auf einen 
glatten, ebenen Betonboden gestellt werden.

Optionales Potentialausgleichssystem (Erdung)
Abhängig von nationalen Regeln und Vorschriften, holen Sie einen qualifi zierten Elektriker um den Whirlpool mit 
einem Kabel (2,5 mm2- 6 mm2 Querschnitt) an Ihr Erdungssystem anzuschließen. (Kabel nicht enthalten)

ATTENZIONE: La Spa non può essere allestita sopra piattaforme o pontili di legno. Non mettere alcun materiale 
isolante tra il suolo e la base di controllo. Per l’installazione esterna - la base di controllo della Spa deve essere 
posizionata su una base in cemento in piano e liscia.

Sistema equipotenziale opzionale
A seconda della norma nazionale locale e della regolamentazione, è possibile chiedere ad un elettricista qualifi cato 
di collegare il terminale equipotenziale della Spa con un conduttore (fi lo) avente una sezione trasversale nominale 
di 2,5 mm2 a 6mm2 al terminale equipotenziale. (Cavo non incluso)

BELANGRIJK: plaats de Spa niet op houten ondergrond en plaats geen isolatie materiaal tussen de controle unit 
en de ondergrond. Indien de Spa buiten geplaats wordt dient u dit op een egale betonnen ondergrond te doen.

De regeleenheid van een aarding voorzien (optioneel)
Het is raadzaam een erkend elektricien te contacteren voor het als volgt aansluiten van de spa op een geaard
stopcontact met behulp van solide koperen geleider van 2,5 mm2 - 6 mm2 ( draad niet inbegrepen)
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IMPORTANTE: Não monte o Spa em decks de madeira ou plataformas. Não coloque nenhum material de 
isolamento entre o solo e a base da unidade de controle. Para a instalação ao ar livre - a base da unidade de 
controle do Spa deve ser confi gurado em um terreno de cimento liso e nivelado.

Sistema Opcional de Compensação potencial
Dependendo das normais locais de regulação, solicite a um eletricista qualifi cado para conectar o terminal 
equipotencial do Spa com um condutor (fi o), com uma área nominal de 2,5 mm2 até 6mm2 ao terminal de 
potencial doméstico. (Cabos não incluídos)

VIGTIGT: Placer ikke spaen på træterasser eller andre platforme af træ. Læg ikke isoleringsmateriale mellem 
jordoverfl aden og kontrolenhedens bund. Ved udendørs installation skal kontrolenhedens bund placeres på en 
jævn, vandret cementfl ade.

Valgfri potentialudligning
Afhængig af gældende lovgivning og lokale regler skal du bede en autoriseret elektriker om at forbinde spaens 
ækvipotentiale terminaler med en leder (kabel) med et nominelt tværsnitsareal på 2,5-6,0 mm2 til husets 
ækvipotentieale terminaler (kabel medfølger ikke).

WAŻNE: Nie rozkładaj basenu spa na drewnianych deskach lub platformach. Nie używaj żadnych materiałów 
izolacyjnych między ziemią a stacją kontrolną. Kiedy instalujesz spa na zewnątrz, stacja kontrolna powinna być 
zamontowana na gładkiej, betonowej powierzchni.

Opcjonalny system podłączania uziemienia ochronnego
W zależności od praw i regulacji, poproś wykwalifi kowanego elektryka by podłączył uziemienie basenu spa 
przewodem o przekroju między 2.5 mm2 a 6mm2  do uziemienia ochronnego w domu. (Nie zawiera przewodu)

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте СПА на деревянных палубах или платформах. Не используйте 
изоляционные материалы между землей и блоком управления.  Для установки вне помещения  блок 
управления спа необходимо устанавливать на ровной зацементированной поверхности.

Заземление блока управления бассейна (дополнительно)
В зависимости от местных правил и инструкций безопасности, обратитесь к квалифицированному 
электрику для подключения СПА  к источнику электро питания проводом сечения от 2,5 кв.мм до 6 кв.мм  
(Провода в комплект не включены).

注意 : 在安装 SPA 时，请勿将 SPA 建立在木板或者任何垫高的平台上。请勿在地板与控制箱之间放置绝缘材料。在
户外安装建立 SPA 时，SPA 控制面板应放置平坦且平行于地面。

选择性安装等电位系统
根据当地的安规要求，可请专业电工用导线（电源线）将控制箱等电位端子与家里的等电位端子连接上，要求使用的
导线（电源线）标称芯线截面积为 2.5-6mm2（电源线不包含在内）。
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AUTHORIZED SERVICE CENTERS / 
AUTORISEREDE SERVICECENTRE /

AUKTORISERADE SERVICECENTER / 
AUTORISERTE SERVICESENTER / 
VALTUUTETUT HUOLTOPISTEET

For service questions or to order replacement parts, please contact the appropriate office listed 
below or visit www.intexcorp.com for answers to most frequently asked questions.

Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man kontakte 
et af de nedennævnte kontorer, eller besøge www.intexcorp.com hvor man kan finde svar på 
hyppigt stillede spørgsmål.

För servicefrågor eller för beställning av utbytesdelar kontakta vänligen närmaste kontor enligt 
nedanstående lista eller besök www.intexcorp.com för svar på de oftast ställda frågorna.

Ved servicespørsmål eller for å bestille reservedeler, vennligst ta kontakt med respektive kontor 
oppført lenger ned eller se www.intexcorp.com for svar på de mest stilte spørsmål.

Jos sinulla on huoltoa koskevia kysymyksiä tai haluat tilata varaosia, ota yhteys asianmukaiseen 
alla lueteltuun toimistoon tai vieraile sivulla www.intexcorp.com, jossa vastataan useiten 
kysyttyihin kysymyksiin.
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•  ARGENTINA JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A
   MANUEL GARCIA 124 (CP1284)    
   CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS    
   AIRES, ARGENTINA.
        : 011-4942-2238 (interno 139); 
        : 011-4942-2238 (interno 145)   
        : Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar  
        : Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar
        : www.intexargentina.com.ar 

•  ASIA INTEX DEVELOPMENT CO. LTD.
   9TH FLOOR, 
   DAH SING FINANCIAL CENTRE,    
   108 GLOUCESTER ROAD, 
   WANCHAI, HONG KONG   
        : 852-28270000   
        : 852-23118200
        : xmservicesupport@intexcorp.com.cn
        : www.intexdevelopment.com

•  AUSTRIA STEINBACH VERTRIEBSGMBH      
   AISTINGERSTRASSE 2
   4311 SCHWERTBERG   
        : 0820 - 200 100 200
   (0,145€/min aus allen Netzen)
        : + 43 (7262) 61439
        : service@intexcorp.at
        : www.intexcorp.at

• AUSTRALIA  IDEAL SOURCES PTY LTD
   UNIT 3, 11-13 LAKEWOOD BOULEVARD, 
   BRAESIDE, VICTORIA,3195
        : 1800 359 947
        : 03-95536580
        : enquiries@idealsources.com.au 
                            : www.idealsources.com.au

•  BELGIUM NV SIMBA TOYS BENELUX SA
   MOESKROENSESTEENWEG 383C, 
   8511 AALBEKE, BELGIUM
        : 0800 92088
        : 32-56.26.05.38
        : intex@nicotoy.be
        : intexsupport@nicotoy.be
         : www.nicotoy.be/downloads.htm

• BRASIL KONESUL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA – ME
   RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.558 - CEP: 04714-002
   CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - 
   BRASIL
         : 55 (11) 5183 8866
        : 55 (11) 5181 4646
        : servico@intexbrasil.com
        : www.intexstore.com.br

 

 

 

 

 

•   CANADA INTEX RECREATION CORP.
  1665 Hughes Way,
  Long Beach, CA 90810
       : 1-800-234-6839
       : 310-549-2900
       : http://email.intexstore.com
       : www.intexcorp.com (U.S./Canada)
  8:30 am to 5:00 pm Pacific Time, Mon. - Fri.

•   COLOMBIA CENTURY USA, LLC
•   COSTA RICA 4731 W. Atlantic Ave., Suite B-3
•   DOMINICAN REPUBLIC Delray Beach, FL 33445, USA
•   GUATEMALA      : 561-495-0648 
•   VENEZUELA      : 561-495-4782
       : sales@centuryusa.com

•  CZECH REPUBLIC    INTEX TRADING S.R.O.
  /EASTERN EUROPE    BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10,
      CZECH REPUBLIC
           : +420-267 313 188
           : +420-267 312 552
           : info@intexcorp.cz

•  CHILE /      COMEXA BARBADOS
  URUGUAY    CERRO LOS CONDORES 9760, 
      PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO,
      QUILICURA, SANTIAGO, CHILE.
           : 600-822-0700 
           : Tiempolibre.st@silfa.cl 

•  DENMARK    NORSTAR A/S
      SINTRUPVEJ 12, DK-8220  
      BRABRAND, DENMARK
           : +45 89 44 22 00
           : +45 86 24 02 39
           : intex.dk@norstar.eu
           : www.intexnordic.com

• ECUADOR    SUPRO MUNDIAL S.A./
• EL SALVADOR    PRODUCTOS SUPERIORES S.A.
• HONDURAS    BOULEVARD ANDREWS, ALBROOK,
• NICARAGUA    PANAMA, REP. OF PANAMA
• PANAMA         : 507-300-3800 
• PARAGUAY         : 507-300-3813 
           : suproadmin@supropanama.com
           : www.supropanama.com

• EUROPE    INTEX TRADING B.V.
      POSTBUS 1075, 4700    
      BB ROOSENDAAL,    
      THE NETHERLANDS
           : 31-(0)165-593939
           : 31-(0)165-593969
           : service@intexcorp.nl
           : www.intexcorp.nl
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•  FINLAND    NORSTAR OY
      SUOMALAISTENTIE 7, 
      FIN-02270 ESPOO, FINLAND
           : +358 9 8190 530
           : +358 9 8190 5335
           : info.fi@norstar.eu
           : www.intexnordic.com

• FRANCE    UNITEX / INTEX SERVICE    
      FRANCE S.A.S
      Z.A. DE MILLEURE 
      BOIS DU BAN - N°4
      71480 LE MIROIR
           : 08 90 71 20 39 (0,15€/min)
           : 03 85 75 64 65
           : www.intex.fr

• GERMANY    STEINBACH VERTRIEBSGMBH
      STEINBACH VERTRIEBSGMBH
      C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH
      INTER-LOGISTIK-PARK 1-3
      87600 KAUFBEUREN
           : 0180 5 405 100 200
      (0,14€/min aus dem Festnetz, 
      Mobilfunk max. 0,42€/min)
           : + 43 (7262) 61439
           : service@intexcorp.de
           : www.intexcorp.de

•  HUNGARY RECONTRA LTD./RICKI LTD.
  H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, 
  HUNGARY
        : +36 30 228 7761
       : +361 209 2634
       : service@recontra.hu

•  ISRAEL  ALFIT TOYS LTD
  MOSHAV NEHALIM, 
  MESHEK 32, 49950, ISRAEL
       : +972-3-9076666
       : +972-3-9076660
       : rachelit@chagim.co.il
       : www.intex.co.il 

•  ITALY  A & A MARKETING SERVICE   
  VIA RAFFAELLO SANZIO 19
  20852 VILLASANTA (MB)
       : 199 12 19 78    
       : +39 039 9462338
       : info@intexitalia.com
       : www.intexitalia.com

•  MEXICO  KAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
  AV. SAN JERONIMO NO. 550, QUINTO PISO,   
  INT. 1, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, C.P.   
  01900 MEXICO D.F.  
       : 01-800-347-4020 (Llamada a cobro revertido)
       : 55-9172-8035
       : 55-9172-8035
       : intex@kayinternacional.com
       : www.kayinternacional.com

•  MIDDLE EAST  FIRST GROUP INTERNATIONAL
   REGION  I- RISE BUILDING, 33rd FLOOR, C-BLOCK, 
  HESSA STREET, TECOM, DUBAI , UAE
                : 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322
       : 00971-4-4421999
       : intex@firstgroupinternational.com
       : www.firstgroupinternational.com

•  NEW ZEALAND  HAKA NEW ZEALAND LIMITED
  UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, 
  AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND
       : 649-4159213 / 0800 634434
       : 649-4159212
       : geoff@hakanz.co.nz
                          : www.hakanewzealand.com

•   NORWAY NORSTAR AS
  PINDSLEVEIEN 1, 
  N-3221 SANDEFJORD, NORWAY
       : +47 33 48 74 10
       : +47 33 48 74 11
       : intex.no@norstar.eu 
       : www.intexnordic.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  PERU            COMEXA S.A.
               AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142,
               MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
                    : 446-9014
                    : Tiempolibre.st@silfa.cl

• POLAND            KATHAY HASTER
               UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN
                    : +48 61 8498 334
                    : +48 61 8474 487
                    : inx@kathay.com.pl
                    : www.intexdevelopment.pl

•  RUSSIA        LLC BAUER
            KIEVSKAYA STR., 20,    
            121165 MOSCOW, RUSSIA
                 : +7 499 2499400
                 : +7 495 742 8192
                 : service.intex@gmail.com
                 : www.intexservice.ru

•  SAUDI ARABIA       SAUDI ARABIAN MARKETING 
            & AGENCIES CO. LTD.
            PRINCE MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT.   
            JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA
                 : 966-2-693 8496 - Toll Free 800-7575-750
                 : 966-2-271 4084 
                 : Intex@samaco.com.sa
                 : www.samaco.com.sa
                 : www.samacotoy.com

•  SOUTH AFRICA       WOOD & HYDE
            15-17 PACKER AVENUE, EPPING INDUSTRIA 2, 
            CAPE TOWN 7460, SOUTH AFRICA
                 : 086-0000-881 or 27-21-505-5500
                 : 27-21-505-5600
                 : ygoldman@melbro.co.za
                 : www.intexcorp.co.za

• SPAIN /         MEDIA CELL SOLUTIONS S.L. ( MCS )
  PORTUGAL        CL PINOSES 14 - POL IND ALFAS II 
            03440 IBI - ALICANTE - SPAIN
                 Spain: 902 767 010
                 Spain: 902 767 020 
                                   Spain: sac@intex.es
                 Portugal: 211 104 361
                 Portugal: 707 506 090
                 Portugal: sacpt@intex.es
                 : www.intexserviceiberia.com

•  SWEDEN        NORSTAR AB
            BRANDSVIGSGATAN 6,
            S-262 73  ÄNGELHOLM, SWEDEN
                 : +46 431 44 41 00
                 : +46 431 190 35
                 : intex.se@norstar.eu
                 : www.intexnordic.com

• SWITZERLAND       GWM AGENCY
            GARTEN-U. WOHNMÖBEL, 
            RÄFFELSTRASSE 25,           
            CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND
                 : 0900  455456 
                 : +41 44 455 50 65
                 : service@intexfaq.ch
                                 : www.intexfaq.ch

• UK        JOHN ADAMS LEISURE LTD   
            MARKETING HOUSE,    
            BLACKSTONE ROAD,
            HUNTINGDON, CAMBS.    
            PE29 6EF. UK
                 : 0844 561 7129
                 : 01480 414761
                 : sales@johnadams.co.uk
                 : www.johnadams.co.uk

•  UNITED STATES      INTEX RECREATION CORP.
            1665 Hughes Way,
            Long Beach, CA 90810
                 : 1-800-234-6839
                 : (310) 549-2900
                 : http://email.intexstore.com
                 : www.intexcorp.com (U.S./Canada)
            8:30 am to 5:00 pm Pacific Time, Mon. - Fri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPAIR KIT
Due to shipping restrictions, glue is not provided. Use PVC or 
silicone based glue, which is readily available at most retail 
stores.  Read and follow the warnings and instructions on the 
glue package before proceeding with the steps following.

REPAIR INSTRUCTIONS:
• Clean area thoroughly where repair is to be made. NOTE: To 
   allow better adhesion on flocked airbed surfaces, apply some  
   glue to the repair area and rub away the flocked texture until 
   a smooth surface is exposed.
• Cut patch material to size.
• Use only enough liquid cement to wet the back to repair area.
• Press tightly to repair area.
• If article is an inflatable, do not inflate for 12 hours.

På grund av transportrestriktioner medföljer inte limmet. A
nvänd PVC- eller silikonbaserat lim som säljs på de flesta 
butiker. Läs igenom och följ varningar och instruktioner på limmets 
förpackning innan du fortsätter med nästföljande steg.

REPARATIONSANVISNINGAR:
•  Rengör området noga där reparationen ska utföras. OBS! För att
 möjliggöra bättre vidhäftning på flockade ytor på luftsängar,  ap 
	 plicera lite lim på reparationsområdet och gnugga bort den flockade  
 texturen tills en slät yta exponeras.
•  Klipp lappmaterialet till rätt storlek.
•  nvänd endast tillräckligt mycket flytande cement för att fukta bak 
   sidan på reparationsområdet.
•  Tryck ordentligt och tätt mot reparationsområdet.
•  Om produkten är uppblåsbar, blås inte upp den inom 12 timmar.

På grunn av fraktrestriksjoner følger det ikke med lim. Bruk PVC- eller 
silikonbasert lim, som er lett tilgjengelig i det fleste butikker. Les og 
følg advarslene og instruksjonene på limpakken før du fortsetter med 
følgende.

REPARASJONSINSTURKSJONER:
•  Rengjør området der reparasjonen skal utføres. MERK: For bedre     
   feste på ujevne overflater kan du ha litt lim på reparasjonsområdet    
   og gni vekk den ujevne teksturen til overflaten er glatt.
•  Kutt lappematerialet til riktig størrelse
•  Ikke bruk mer flytende sement enn at baksiden av 
   reparasjonsområdet fuktes.
•  Trykk hardt for å reparere området.
•  Hvis gjenstanden er oppblåsbar skal den ikke blåses opp før det 
   har gått 12 timer.

Toimitusrajoitusten takia liima ei sisälly pakkaukseen. Käytä PVC- tai 
silikonipohjaista liimaa, jota on myynnissä useimmissa liikkeissä. Lue 
liimapakkauksessa olevat varoitukset ja ohjeet ja noudata niitä ennen 
alla olevien korjausvaiheiden suorittamista.

KORJAUSOHJEET:
• Puhdista korjattava alue huolellisesti. HUOMAUTUS: Saat paremman   
  pitävyyden nukkaantuneilla pinnoilla, kun levität hieman liimaa 
  korjattavalle alueelle ja hankaat nukkaantunutta kangasta, kunnes pinta 
  on sileä.
• Leikkaa paikkamateriaali oikean kokoiseksi.
• Käytä nestemäistä liimaa vain sen verran, että paikan liimattava puoli   
  kostuu.
• Paina tiiviisti kiinni korjattavaan alueeseen.
• Jos tuote on ilmalla täytettävä, älä täytä sitä 12 tuntiin.

(201)  REPAIR KIT  ENGLISH, DANISH, SWEDISH, NORWEGIAN, FINNISH  SIZE: 7.5'' x 4.25''  09/09/2014 
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REPARASJONSSETT KORJAUSPAKKAUS

REPARATIONSSÆT REPARATIONSSATS
På grund af forsendelsesrestriktioner medfølger ikke lim. Brug 
PVC- eller silikonebaseret lim, som kan fås i de fleste udsalg. Læs 
og følg advarslerne og instruktionerne på pakningen, inden du 
fortsætter.

REPARATIONSSÆT INSTRUKTION:
• Rengør og aftør omhyggeligt området. OBS: For at tillade bedre  
   adhærence på fløjls luftmadrasse overflader, påsætte lidt lim til  
   reparations området og gnubbe fløjsstrukturen væk indtil en glat  
   overflade ses.
• Klip lappen til i korrekt størrelse.
• Fugt bagsiden af lappen med lim helt ud til kanten.
• Tryk lappen omhyggeligt fast på hullet.
• Et oppustelige produkt må ikke fyldes med luft før 12 timer 
  efter reparation.

201
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READ BEFORE YOU START!
NOTE: This quick start guide provides important and useful tips before you start 
the setup of your spa. However, it does not address all aspects of spa installation
and use, and you are still required to read, understand, and follow the owner’s 
manual for proper installation, maintenance, and safe use of your spa. 

•	 Power:	This	product	requires	a	minimum	of	13	AMPS.	Most	household	circuits	are	13	to	16	AMPS.	If	the		
	 circuit	breaker	trips,	please	check	that	no	other	appliances	or	other	large	loads	are	on	the	same	circuit	as		
	 the	spa.

•	 Water	Heating:	This	heater	when	properly	set	up	and	running	will	raise	the	water	temperature	by	2ºC	per		
	 hour	PROVIDED	the	spa	cover	is	properly	in	place.	Depending	on	the	starting	temperature	of	the	Spa		
	 water	and	external	air	temperature,	it	will	take	some	time	to	heat	up.	If	the	starting	temperature	of	your		
	 tap	water	is	22ºC	and	you	wanted	to	raise	it	by	16º	C	to	38ºC,	the	heating	time	would	be	16ºC/2ºC	per	hour		
	 =	8	hours.	For	subsequent	use	the	heating	time	can	be	shortened	by	maintaining	an	idle	temperature	in	the		
	 spa	(see	HEATING	AND	WATER	TEMPERATURE	section).	Be	sure	to	keep	the	cover	on	the	Spa	when	not		
	 in	use.

•	 RCD:	This	product	is	provided	with	a	RCD	located	at	the	end	of	the	power	cord.	The	RCD	must	be	tested	
	 before	each	use.	Do	NOT	use	the	Spa	if	the	RCD	does	not	function	properly.	(See	page	5	for	proper	
	 testing	of	RCD	instructions).

•	 Filter	Cartridge:	Keep	the	spa	water	properly	sanitized	to	extend	the	life	of	the	cartridge.	Refer	to	the		 	
	 owner’s	manual	for	detailed	information	on	spa	water	chemistry	and	balance.

UNFOLDING AND INFLATING YOUR SPA:

	 •	 When	you	unfold	the	inflatable	spa	tub	you	may	notice	the	smell	of	the	material	that	is	normal	for	
	 	 a	new	product	out	of	the	box.	It	is	therefore	recommended	to	inflate	the	product	and	leave	it	
	 	 outdoors	for	a	day	to	air	and	allow	the	new	product	smell	to	dissipate	somewhat	before	filling	the	
	 	 spa	with	water.

	 •	 Spread	the	ground	cloth	with	the	bubbles	facing	down	over	the	cleared	area	where	you	intend	to	
	 	 setup	your	spa.

	 •	 For	spa	inflation,	familiarize	yourself	with	the	spring	loaded	valve	on	the	spa	tub	and	the	inflation	
	 	 outlet	on	the	control	box	unit	to	assure	fast	and	proper	inflation.

 Inflation outlet tips:
	 •	 The	larger	end	of	the	inflation	hose	attaches	to	the	air	outlet	at	the	top	of	the	control	unit	(see	
	 	 owner’s	manual	for	drawings	and	further	details).
	 •	 To	attach	the	inflation	hose	to	the	air	outlet,	unscrew	the	cap	from	the	outlet,	insert	the	larger	end	
	 	 of	the	hose	(the	end	with	the	screw-on	collar)	all	the	way	into	the	air	outlet,	and	then	turn	the	collar	
	 	 clockwise	to	lock	it	in	place.
	 •	 When	inflation	is	complete,	unscrew	the	collar,	pull	out	the	inflation	hose,	and	screw	the	cap	back	onto		
	 	 the	outlet.	
   NOTE:	To	avoid	over-inflation,	some	air	will	escape	through	the	bottom	air-bubble	outlet	of	the	control		
	 	 base	during	inflation.	This	is	normal.

 Spring loaded valve tips:
	 •	 Upon	removing	the	valve	cap,	note	the	spring	loaded	pin	in	the	center	of	the	valve.	For	inflation,	
	 	 the	spring	loaded	pin	should	be	in	the	up/raised	position	(closed	position	of	the	valve)	as	the	air	
	 	 pressure	of	the	pump	will	push	the	air	through	the	valve	during	inflation.	Check	the	valve	pin	and	
	 	 assure	it	is	in	the	up/raised	position	before	starting	inflation.
	 •	 The	pin	can	be	pressed	down	and	locked	in	the	recessed	position	by	pressing	and	turning	it	90°	
	 	 clockwise	with	your	finger	–	this	is	the	open	position	of	the	valve	that	allows	the	air	to	flow	out	
	 	 freely	and	that	is	used	for	deflation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS 244-*IO-R0-1507
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	 •	 To	properly	attach	the	inflation	nozzle	of	the	hose	(the	smaller	end	of	the	hose),	push	it	into	the	
	 	 valve	and	twist	it	clockwise	until	it	locks	with	the	valve	(you	may	hear	a	click).	To	remove	the	nozzle	
	 	 upon	inflation,	twist	it	counterclockwise	and	pull	it	out	of	the	valve.
	 •	 The	pressure	gauge	attaches	and	detaches	the	same	way	as	the	inflation	nozzle.	If	the	gauge	
	 	 shows	too	much	pressure,	you	can	release	some	air	by	pressing	down	on	the	spring	loaded	pin	
	 	 slightly	and	letting	air	out	slowly.
	 •	 Once	the	spa	tub	is	properly	inflated,	make	sure	to	close	the	valve	cap	for	the	proper	airtight	seal.

HEATING AND WATER TEMPERATURE:

	 •	 Filling	with	heated	water:	You	may	use	heated	water	to	fill	the	spa,	which	will	shorten	the	initial	
	 	 heat-up	time.	However,	make	sure	not	to	use	water	exceeding	the	normal	spa	operating	
	 	 temperatures	which	are	not	to	exceed	40°C.	Water	over	40°C	will	turn	off	the	heating	unit	and	is	
	 	 not	considered	safe.	Always	check	the	water	temperature	in	your	spa	before	use	and	refer	to	the	
	 	 owner’s	manual	for	detailed	information	on	safe	use.

	 •	 Maintaining	idle	water	temperature:	Your	PureSpa	is	like	any	household	appliance	or	a	fixed	spa,	
	 	 and	for	continuous	use	you	may	choose	to	set	a	certain	idle	temperature	to	be	maintained	in	
	 	 the	spa	when	not	in	use.	This	will	allow	shorter	heat-up	time	for	when	you	decide	to	use	it.	For	
	 	 example,	maintaining	the	spa	water	temperature	at	30°C	will	allow	reaching	38°C	in	approximately	
	 	 4	hours.	Remember,	the	water	temperature	increase	is	approximately	2°C	per	hour	of	heating	(may	
	 	 vary	depending	on	outside	temperature	and	conditions),	so	plan	your	spa	use	accordingly.
  NOTE:	The	Spa	has	a	safety	shut-off	feature	which	will	turn	off	the	heating	unit	after	72	hours	of	
	 	 continuous	heating	if	the	set	temperature	is	not	reached	within	that	period.	This	may	occur	in	
	 	 cold	external	conditions	that	may	prevent	the	set	temperature	from	being	reached.	In	that	case	
	 	 your	spa	heating	unit	will	shut	off	and	display	code	“END”,	requiring	pushing	the	temperature	
	 	 setting	button	and	re-setting	the	temperature	to	re-start	the	heating	unit.	Try	a	lower	more		
	 	 reachable	temperature	for	the	given	conditions,	which	will	not	require	re-starting	the	heating	unit	
	 	 after	72	hours.

	 •	 Water	temperature	during	use:	When	you	are	using	the	spa,	the	water	temperature	will	naturally	
	 	 decrease	slightly	over	time.	The	expected	temperature	decrease	can	be	anywhere	between	1°C	
	 	 and	2°C	per	hour	depending	on	external	conditions.	As	long	as	the	heating	unit	is	turned	on	with		 	
	 	 a	set	temperature,	it	will	start	heating	the	water	automatically	when	water	temperature	drops	by		 	
	 	 1-2°C	from	the	set	temperature.	
	 	 Example:	If	your	set	temperature	is	39°C,	the	heater	will	not	come	on	until	the	temperature	drops	
	 	 to	37°C.	If	you	should	wish	to	heat	it	back	up	sooner,	you	can	simply	re-set	the	heater	by	turning	it	
	 	 off	and	back	on	to	start	heating	to	your	preferred	temperature.

SPA COVER:

	 •	 The	cover	is	an	important	part	of	your	spa	as	it	is	crucial	for	heating	up	the	water	and	maintaining	
	 	 the	temperature	when	spa	is	not	in	use.	Furthermore,	it	is	a	crucial	safety	element	for	prevention	of	
	 	 unauthorized	access	to	the	spa	especially	by	children.

	 •	 Note	that	the	attachment	buckles	of	the	cover	are	locking	buckles.	Two	keys	are	provided	in	the	
	 	 plastic	bag	with	the	manual	and	other	accessories.	Each	buckle	is	marked	with	“locked”	and	
	 	 “unlocked”	symbols	for	easy	operation:	put	the	key	into	the	slot	on	the	buckle	and	turn	it	to	the	
	 	 appropriate	position	to	lock	or	unlock	the	buckle	respectively.	

	 •	 To	assure	safety	from	unauthorized	access,	always	put	the	cover	on	when	spa	is	not	in	use	and	
	 	 lock	all	buckles.	Always	keep	the	keys	out	of	reach	of	children.

	 •	 In	case	you	misplace	the	keys,	you	can	use	any	similar	size	flat	screwdriver	to	lock	or	unlock	the	
	 	 buckles.	

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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LÆS DETTE FØR DU BEGYNDER!
BEMÆRK: Denne lynvejledning giver dig vigtige og nyttige tips, før du begynder 
opsætningen af dit spabad. Den dækker dog ikke all aspekter af spabadets installering 
og brug, så du bør stadig læse, forstå og følge betjeningsvejledningen for lære mere om 
korrekt installering, vedligeholdelse og sikker brug af dit spabad. 

•	 Strømforsyning:	Dette	produkt	kræver	et	minimum	af	13	ampere.	De	fleste	husholdningskredsløb	er	på		
	 mellem	13	og	16	ampere.	Hvis	relæet	går,	bør	du	sikre	dig,	at	der	ikke	er	tilsluttet	andre	apparater	eller	andre		
	 store	belastninger	til	det	samme	kredsløb	som	spabadet.

•	 Vandopvarmning:	Hvis	det	er	korrekt	indstillet,	vil	opvarmningssystemet	hæve	vandtemperaturen	med
	 2	°C	i	timen,	FORUDSAT	at	spabadets	dæksel	sidder	rigtigt	på	plads.	Afhængigt	af	starttemperaturen	på
	 vandet	i	spabadet	og	den	ambiente	lufttemperatur,	kan	det	tage	nogen	tid	at	varme	vandet	op.	Hvis	vandets		
	 starttemperatur	er	22	°C	og	du	ønsker	at	hæve	den	med	16	°C	til	38	°C,	vil	opvarmningstiden	være	16	°C	/		
	 2	°C	per	time	=	8	timer.		Efterfølgende	kan	opvarmningstiden	forkortes	ved	at	opretholde	en	vente-temperatur
	 i	spabadet	(se	afsnittet	om	OPVARMNING	OG	VANDTEMPERATUR).	Husk	at	lægge	dækslet	på	spabadet,		
	 når	det	ikke	er	i	brug.

•	 RCD:	Dette	produkt	er	forsynet	med	et	RCD-fejlstrømsrelæ	placeret	for	enden	af	ledningen.	Dette	RCD-relæ
	 skal	testes	før	hver	brug.	Brug	ALDRIG	spabadet,	hvis	HFI-relæet	ikke	fungerer	korrekt.	(Se	side	5	for
	 oplysninger	om	korrekt	testning	af	RCD-felstrømsrelæet).

•	 Filterpatron:	Filterpatronens	levetid	kan	forlænges	ved	at	holde	spavandet	ordentligt	desinficeret.	Der	
	 henvises	til	brugervejledningen	for	detaljeret	information	om	spavand	kemi	og	balance.

UDFOLDNING OG OPPUMPNING AF DIT SPABAD:

	 •	 Når	du	folder	det	oppustelige	spabad	ud,	vil	du	måske	bemærke	en	lugt	af	plastik.	Det	er	helt	
	 	 normalt	for		et	nyt	produkt,	der	lige	er	taget	ud	af	pakningen.	Det	anbefales	derfor	at	puste	badet	
	 	 op	og	lade	det	stå	til	afluftning	udendørs	i	en	dags	tid	for	give	lugten	tid	til	at	fordamp,	før	du	fylder	
	 	 spabadet	med	vand.

	 •	 Spred	underlaget,	med	boblerne	nedad,	over	det	ryddede	område,	hvor	du	vil	opsætte	dit	spabad.

	 •	 Før	du	puster	spabadet	op,	bør	du	forstå,	hvordan	spabadets	fjederbelastede	luftventil	og	
	 	 kontrolpanelets	oppustningsudgang	virker	for	at	sikre	hurtig	og	korrekt	oppustning.

 Tips vedrørende oppustningsudgangen:
	 •	 Den	tykkere	ende	af	oppustningsslangen	tilsluttes	oppustningsudgangen	øverst	på	kontrolpanelet	
	 	 (se	betjeningsvejledningen	for	tegninger	og	yderligere	detaljer).
	 •	 For	at	montere	oppustningsslangen	til	oppustningsudgangen,	skal	du	skrue	hætten	af	udgangen	
	 	 og	sætte	den	tykke	ende	af	slangen	(enden	med	skruekraven)	helt	ind	i	luftudtaget.	Stram	derefter	
	 	 skruekraven	for	at	sikre,	at	ingen	luft	lækker	ud	under	oppustningen.
	 •	 Efter	oppustningen	løsner	du	skruekraven,	fjerner	oppustningsslangen,	og	skruer	hætten	på	
	 	 udgangen	igen.	
  BEMÆRK:	For	at	undgå	overoppumpning,	kan	der	under	oppustningen	sive	lidt	luft	ud	via	kontrolpanelets	
	 	 luftudgang.	Dette	er	helt	normalt.

 Tips vedrørende den fjederbelastede luftventil:
	 •	 Efter	at	have	fjernet	ventilhætten,	skal	du	undersøge	den	fjederbelastede	stift	i	midten	af	ventilen.	
	 	 Før	oppustning,	skal	stiften	være	oppe	/	i	en	hævet	position	(ventilen	er	lukket),	da	lufttrykket	fra	
	 	 pumpen	vil	presse	luft	gennem	ventilen	under	oppustningen.	Kontrollér	ventilstiften	for	at	sørge	for,	
	 	 at	den	er	oppe	/	i	en	hævet	position,	før	oppustningen	begynder.
	 •	 Stiften	kan	presses	ned	og	låses	i	denne	forsænkede	position	ved	at	trykke	den	ned	med	en	finger	
	 	 og	dreje	den	90	°	med	uret	-	dette	position,	der	åbner	ventilen	og	tillader	luft	at	strømme	frit	ud,	
	 	 bruges	til	luftudsugning.

GEM DENNE VEJLEDNING
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	 •	 For	at	fastgøre	slangens	oppustningsdyse	(den	tyndere	af	slangen)	rigtigt,	skal	du	skubbe	den	
	 	 ind	i	ventilen	og	dreje	den	med	uret,	indtil	den	låses	sammen	med	ventilen	(du	vil	høre	et	klik).	
	 	 Efter	oppustningen,	fjerner	du	dysen	ved	at	dreje	den	mod	uret	og	trække	den	ud	af	ventilen.
	 •	 Trykmåleren	tilsluttes	og	fjernes	på	samme	måde	som	oppustningsdysen.	Skulle	måleren	angive	
	 	 et	for	højt	tryk,	kan	du	lukke	luft	ud	ved	at	trykke	ventilstiften	lidt	ned,	så	der	langsomt	siver	luft	ud.
	 •	 Når	karret	er	korrekt	oppumpet,	skal	du	sørge	for	at	skrue	ventilhætten	på	igen	for	at	sikre	en	
	 	 lufttæt	forsegling.

OPVARMNING OG VANDTEMPERATUR:

	 •	 Påfyldning	med	opvarmet	vand:	Du	kan	bruge	opvarmet	vand	til	at	fylde	spabadet,	hvilket	vil	
	 	 forkorte	den	indledende	opvarmninstid.	Du	må	dog	ikke	bruge	vand,	der	er	varmere	end	spabadets	
	 	 normale	driftstemperaturer,	der	ikke	overstiger	40	°C.	Vand	der	er	varmere	end	40	°C	vil	slukke	for	
	 	 opvarmningssystemet	og	er	ikke	betragtet	som	sikkert.	Du	skal	altid	tjekke	spabadets	
	 	 vandtemperatur	før	brug,	og	vi	henviser	til	betjeningsvejledningen	for	detaljerede	oplysninger	om	
	 	 sikker	brug.

	 •	 Opretholdelse	af	vandtemperaturen:	Dit	PureSpa	er	ligesom	enhvert	andet	husholdningsapparat	
	 	 eller	et	fast	spabad.	Bruger	du	det	derfor	regelmæssigt,	kan	du	vælge	at	indstille	spabadet	til	at	
	 	 opretholde	en	bestemt	ventetemperatur,	når	det	ikke	er	i	brug.	Dette	vil	give	en	kortere	
	 	 opvarmningstid,	når	du	beslutter	dig	for	at	bruge	det.	For	eksempel,	hvis	du	opretholder	en	
	 	 vandtemperatur	i	spabadet	på	30	°C,	vil	du	nå	op	til	de	38	°C	på	omkring	4	timer.	Husk,	at	
	 	 vandets	temperatur	stiger	med	cirka	2	°C	i	timen	under	opvarmning	(dette	kan	dog	variere	
	 	 afhængigt	af	udetemperaturen	og	andre	vilkår),	så	planlæg	dit	bad	i	overensstemmelse	hermed.
  BEMÆRK: Dit	spabad	har	en	sikkerhedsfunktion,	der	slukker	opvarmningssystemet	efter	72	
	 	 timers	uafbrudt	opvarmning,	hvis	den	indstillede	temperatur	ikke	er	nået	inden	for	denne	periode.	
	 	 Dette	kan	forekomme	i	kolde	eksterne	forhold,	der	kan	forhindre	den	indstillede	temperatur	i	at	
	 	 blive	nået.	Sulle	dette	ske,	vil	opvarmningssystemet	slukkes	og	koden	"END"	vises	på	displayet,	
	 	 hvilket	nødvendiggør	at	du	skal	trykke	på	temperaturindstillingsknappen	og	genindstille	
	 	 temperaturen	for	at	genstarte	opvarmningssystemet.	Forsøg	at	bruge	en	lavere,	mere	tilgængelig,	
	 	 temperatur	for	de	givne	betingelser,	som	ikke	vil	kræve	en	genstart	af	opvarmningssystemet	
	 	 efter	72	timer.

	 •	 Vand	temperatur	under	brug:	Når	du	bruger	spabadet,	falder	vandtemperaturen	naturligvis	lidt	efter	
	 	 lidt.	Det	forventede	temperaturfaldet	vil	være	mellem	1	°C	og	2	°C	i	timen	afhængig	af	eksterne	
	 	 forhold.	Så	længe	opvarmningssystemet	er	tændt	med	en	forudbestemt	temperatur,	vil	det	
	 	 begynde	at	opvarme	vandet	automatisk,	når	vandtemperaturen	falder	til	1-2	°C	under	den	
	 	 indstillede	temperatur.	
	 	 Eksempel:	Hvis	du	har	sat	vandtemperaturen	til	39	°C,	vil	varmesystemet	ikke	starte	før	
	 	 temperaturen	er	faldet	til	37	°C.	Ønsker	du	at	varme	vandet	op	igen	lidt	hurtigere,	skal	du	blot	
	 	 genindstille	varmeopvarmningssystemet	ved	at	slukke	det	og	tænde	det	igen	for	at	opnå	din	
	 	 foretrukne	temperatur.

SPABADETS DÆKSEL:

	 •	 Dækslet	er	en	vigtig	del	af	dit	spabad,	da	det	spiller	en	afgørende	roll	i	at	opvarme	vandet	og	i	at	
	 	 opretholde	temperaturen,	når	badet	ikke	er	i	brug.	Derudover	er	det	en	vigtigt	
	 	 sikkerhedsforanstaltning	til	forebyggelse	af	uautoriseret	adgang	til	spabadet,	især	børns	tilgang	
	 	 dertil.

	 •	 Bemærk	at	dækslets	hængsler	er	låsehængsler.	Plastikposen	med	betjeningsvejledningen	og	
	 	 andet	tilbehør	indeholder	også	to		nøgler.	Hvert	hængsel	er	markeret	med	"låst"	og	"åben"	
	 	 symboler	for	lette	betjeningen:	Sætte	nøglen	i	hængslets	nøglehul	og	drej	den	til	den	ønskede	
	 	 position	for	henholdsvist	at	låse	eller	åbne	hængslet.	

	 •	 For	øget	sikkerhed	mod	uautoriseret	adgang,	skal	du	altid	lægge	dækslet	på,	når	spabadet	ikke	er	
	 	 i	brug,	og	låse	alle	hængsler.	Nøglerne	bør	altid	holdes	utilgængelige	for	børn.

	 •	 Hvis	du	forlægger	nøglerne,	kan	du	bruge	en	flad	skruetrækker	af	lignende	størrelse	til	at	åbne	
	 	 eller	låse	hængslerne.	

GEM DENNE VEJLEDNING
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LÄS FÖRE DU STARTAR!
OBS! Denna snabbstartsguide innehåller viktiga och användbara tips innan du 
monterar ditt spa. Däremot tas inte alla aspekter för monteringen och användning 
upp. Du måste fortfarande läsa, förstå och följa bruksanvisningen för korrekt 
installation, underhåll och säker användning av ditt spa. 

•	 Ström:	Denna	produkt	kräver	minst	13	AMPS.	De	flesta	elkretsar	i	hushållen	är	13	till	16	ampere.	Om	
brytaren	löser	ut,	kontrollera	att	inga	andra	apparater	eller	annan	hög	belastning	är	ansluten	till	samma	
krets	som	spat.

•	 Vattenuppvärming:	Den	här	värmaren,	när	korrekt	inställd,	höjer	vattentemperaturen	med	2	°C	per	timme	
förutsatt	att	spalocket	är	korrekt	monterat	på	plats.	Beroende	på	spavattnets	starttemperatur	och	yttre	
lufttemperatur,	kommer	uppvärmningen	att	ta	ett	litet	tag.	Om	starttemperaturen	för	ditt	kranvatten	är	22	
ºC	och	du	vill	öka	temperaturen	med	16	grader	till	38	º	C	är	uppvärmningstiden	16	ºC/2	ºC	per	timme	=	8	
timmar.	För	efterföljande	användning	kan	uppvärmningstiden	förkortas	genom	att	hålla	en	temperaturen	
i	spat	(se	avsnittet	UPPVÄRMNING	OCH	VATTENTEMPERATUR).	Se	till	att	montera	spalocket	när	
produkten	inte	används.

•	 Jordfelsbrytare:	Denna	produkt	är	försedd	med	en	jordfelsbrytare	i	slutet	av	strömkabeln.	Denna	
jordfelsbrytare	måste	testas	före	varje	användning.	Använd	INTE	Spat	om	jordfelsbrytaren	inte	fungerar	
korrekt.	(Se	sidan	5	för	testinstruktioner	för	jordfelsbrytaren).

•	 Filterpatron:	Håll	badvattnet	korrekt	sanerad	för	att	förlänga	patronens	livslängd.	Se	bruksanvisningen	för	
information	om	spats	vattenkemi	och	balans.

VECKLA UT OCH BLÅSA UPP DITT SPA : 

	 •	 När	du	vecklar	ut	det	uppblåsbara	spabadkaret	kan	du	känna	lukten	av	materialet,	detta	är	normalt	
för	en	ny	produkt	direkt	från	förpackningen.	Det	rekommenderas	därför	att	blåsa	upp	produkten	och	
sedan	lämna	den	utomhus	i	en	dag	för	vädring.	Låt	den	"nya"	lukten	försvinna	något	från	produkten	
innan	du	fyller	spat	med	vatten.

	 •	 Sprid	ut	markduken	med	bubblorna	nedåt	över	det	område	där	du	tänker	ställa	ditt	spa.

	 •	 För	uppblåsning	av	spat:	Bekanta	dig	med	spabadkarets	fjäderbelastade	ventil	och	styrenhetens	
utlopp	för	uppblåsning	för	att	säkerställa	snabb	och	korrekt	uppblåsning.

 Utlopp för uppblåsning, tips:
	 •	 Den	större	änden	av	pumpslangen	monteras	till	luftutsläppet	på	styrenhetens	över	del	(se	

bruksanvisning	för	ritningar	och	ytterligare	information).
	 •	 För	att	montera	pumpslangen	till	luftutsläppet:	Skruva	upp	locket	från	utsläppet,	sätt	in	den	större	

änden	av	slangen	(änden	med	skruvkrage)	hela	vägen	in	i	luftutsläppet	och	vrid	sedan	kragen	
medsols	för	att	låsa	den	på	plats.

	 •	 När	uppblåsningen	är	klar:	Skruva	upp	kragen,	dra	ut	pumpslangen	och	skruva	fast	locket	på	
utsläppet	igen.	

  OBS!	För	att	undvika	att	blåsa	upp	för	mycket	kommer	viss	luft	att	tränga	ut	via	det	nedre	luftutsläppet	
vid	uppblåsning.	Detta	är	normalt.

 Fjäderbelastad ventil, tips:
	 •	 Vid	borttagning	av	ventilhatt:	Observera	det	fjäderbelastade	stiftet	i	mitten	av	ventilen.	Vid	uppblåsning	

ska	det	fjäderbelastade	stiftet	vara	i	läget	upp/uppfällt	(stängt	ventilläge)	eftersom	lufttrycket	från	
pumpen	kommer	att	trycka	luft	genom	ventilen	vid	uppblåsning.	Kontrollera	ventilstiftet	och	säkerställ	
att	det	är	läget	upp/uppfällt	före	uppblåsning.

	 •	 Stiftet	kan	tryckas	ner	och	låsas	i	det	infällda	läget	genom	att	trycka	in	och	vrida	den	90	grader	
medurs	med	fingret	-	detta	är	det	öppna	ventilläget	som	tillåter	att	luften	släpps	ut	och	som	används	
för	tömning	av	luft.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING
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	 •	 För	korrekt	montering	av	slangens	munstycke	för	lufttömning	(den	mindre	änden	av	slangen):	
Skjut	in	den	i	ventilen	och	vrid	medurs	tills	den	låses	på	plats	(du	kan	höra	ett	klick).	För	att	ta	bort	
munstycket	vid	uppblåsning:	Vrid	moturs	och	dra	ut	den	ur	ventilen.

	 •	 Tryckmätaren	monteras	och	tas	bort	på	samma	sätt	som	munstycket	för	uppblåsning.	Om	mätaren	
visar	för	högt	tryck	kan	du	släppa	ut	lite	luft	genom	att	trycka	ner	det	fjäderbelastade	stiftet	något	
och	släppa	ut	luften	långsamt.	

	 •	 När	spabadkaret	är	ordentligt	pumpat,	se	till	att	stänga	ventilhatten	för	korrekt	lufttätning.

UPPVÄRMNING OCH VATTENTEMPERATUR:

	 •	 Fylla	på	med	uppvärmt	vatten:	Du	kan	använda	uppvärmt	vatten	för	att	fylla	spat,	vilket	förkortar	
den	inledande	uppvärmningstiden.	Se	däremot	till	att	inte	använda	vatten	som	överskrider	
spats	normala	drifttemperatur	på	40	°C.	Vatten	över	40	°C	kommer	att	stänga	av	värmeenheten	
och	anses	inte	vara	säkert.	Kontrollera	alltid	vattentemperaturen	i	spat	före	användning	och	se	
bruksanvisningen	för	information	om	säker	användning.

	 •	 Hålla	en	vattentemperatur:	Din	PureSpa	är	precis	som	en	vanlig	hushållsapparater	eller	ett	
fast	spa.	Vid	kontinuerlig	användning	kan	du	ställa	in	en	specifik	drifttemperatur	som	spat	ska	
hålla	när	den	inte	används.	Detta	alternativ	ger	en	kortare	uppvärmningstid	när	du	vill	använda	
spat.	Exempelvis,	om	en	vattentemperatur	på	30	°C	hålls	tar	det	cirka	4	timmar	att	uppnå	38	
°C.	Kom	ihåg	att	vattentemperaturen	ökar	med	cirka	2	°C	per	timme	(kan	variera	beroende	på	
utomhustemperatur	och	förhållanden),	så	planera	din	användning	av	spat	med	detta	i	åtanke.	

  OBS!	Spat	har	en	säkerhetsavstängning	som	stänger	av	värmeenheten	efter	72	timmars	
kontinuerlig	uppvärmning	om	den	inställda	temperaturen	inte	kan	uppnås	inom	den	tidsperioden.	
Detta	kan	inträffa	under	kalla	yttre	förhållanden	som	förhindrar	den	inställda	temperaturen	från	att	
uppnås.	I	detta	stängs	spats	värmeenhet	av	och	displayen	visar	"END",	vilket	kräver	att	knappen	
för	temperaturinställning	trycks	in	och	temperaturens	inställning	måste	ställas	in	på	nytt	för	att	
starta	om	värmeenheten.	Prova	att	sänka	temperaturen	till	en	temperatur	som	kan	uppnås	och	
inte	kräver	en	omstart	av	uppvärmingsenheten	efter	72	timmar.

	 •	 Vattentemperatur	vid	användning:	När	du	använder	spat	minskar	vattentemperaturen	naturligt	över	
tid.	Förväntad	temperaturminskning	är	någonstans	mellan	1	°C	och	2	°C	per	timme	beroende	på	
yttre	förhållanden.	Så	länge	som	värmeenheten	slås	på	med	en	inställd	temperatur	värms	vattnet	
automatiskt	när	vattentemperaturen	sjunker	med	1-2	°C	från	inställda	temperatur.	

	 	 Exempel:	Om	din	inställda	temperatur	är	39	°C	starts	inte	värmaren	förrän	temperaturen	har	
sjunkit	till	37	°C.	Om	du	vill	värma	upp	den	före	det	behöver	du	bara	återställa	värmaren	genom	att	
stänga	av	och	slå	på	den	igen	för	att	starta	uppvärming	till	önskad	temperatur.

SPALOCK:

	 •	 Locket	är	en	betydande	del	av	ditt	spa	eftersom	den	är	mycket	viktig	för	att	kunna	värma	upp	
vattnet	och	behålla	temperaturen	när	spat	inte	används.	Dessutom	är	det	ett	viktigt	säkerhetsskydd	
för	att	förhindra	obehörig	åtkomst	till	spat,	särskilt	för	barn.

	 •	 Observera	att	lockets	fästspännen	kan	låsas.	Två	nycklar	finns	i	plastpåsen	som	innehåller	
bruksanvisningen	och	andra	tillbehör.	Varje	spänne	är	märkt	med	"låst"	och	"olåst"	för	enkel	
användning:	sätt	i	nyckeln	i	skåran	på	spännet	och	vrid	den	till	korrekt	position	för	att	låsa	eller	
låsa	upp	respektive	spänne.	

	 •	 För	att	garantera	säkerhet	mot	obehörig	åtkomst:	Lägg	alltid	på	spalocket	när	spat	inte	används	
och	lås	alla	spännen.	Håll	alltid	nycklarna	utom	räckhåll	för	barn.

	 •	 Om	du	tappar	bort	nycklarna	kan	du	använda	en	skruvmejsel	av	liknande	storlek	för	att	låsa	eller	
låsa	upp	spännena.	

SPARA DENNA BRUKSANVISNING
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LES FØR DU STARTER!

MERK: Denne hurtigveiledningen gir deg viktige og nyttige tips, før du monterer 
spaet ditt. Det betyr ikke at den omfatter alle sider av montering og bruk av spaet. Det 
er fortsatt viktig at du leser, forstår og følger brukerveiledningen for riktig montering, 
vedlikehold og sikker bruk av spaet. 

•	 Strøm:	Dette	produktet	krever	minst	13	ampere.	De	fleste	husholdningskretser	er	13	til	16	ampere.	Hvis	
overlastbryteren	utløses,	kontroller	at	ingen	andre	produkter	eller	store	strømbelastninger	er	på	samme	krets	
som	spaet.

•	 Oppvarming	av	vann:	Når	varmeenheten	er	riktig	installert	og	er	i	drift,	vil	den	øke	temperaturen	med	2	ºC		
per	time,	FORUTSATT	at	spaet	er	ordentlig	montert.	Det	vil	ta	litt	tid	å	varme	opp	vannet,	avhengig	av	

	 start-	og	lufttemperatur.	Hvis	starttemperaturen	til	vannet	er	under	22	ºC,	og	du	ønsker	å	øke	den	
med	16	ºC	til	38	ºC,	vil	oppvarmingstiden	være	16	ºC/2	ºC	per	time	=	8	timer.	For	senere	bruk,	kan	
oppvarmingstiden	forkortes	ved	å	vedlikehold	spaets	inaktive	temperatur	(se	delen	for	OPPVARMING	OG	
VANNTEMPERATUR).	Sørg	for	at	spaet	er	dekket	til	når	det	ikke	er	i	bruk.

•	 RCD:	Dette	produktet	er	utstyrt	med	en	RCD	som	sitter	i	enden	av	strømkabelen.	RCD-en	må	testes	før	bruk.	
IKKE	bruk	spaet	hvis	RCD-en	ikke	fungere	som	den	skal.	(Se	side	5	for	riktig	testing	av	RCD-instruksjoner).

•	 Filterpatron:	Hold	spavannet	rent	for	å	forlenge	patronens	levetid.	Les	brukerveiledningen	for	detaljert	
informasjon	om	kjemi	og	balanse	i	spavannet.

BRETTE UT OG BLÅSE OPP SPAET:

	 •	 Når	du	har	brettet	ut	det	oppblåsbare	spabadekaret,	kan	du	kjenne	lukten	av	materialet.	Detter	normalt	
for	produkter	som	kommer	rett	ut	av	emballasjen.	Derfor	anbefaler	vi	at	du	blåser	opp	produktet	og	lar	det	
ligge	utendørs	én	dag,	slik	at	lukten	fra	det	nye	produktet	forsvinner	før	du	fyller	spaet	med	vann.

	 •	 Legg	bunnteppet	med	boblene	ned,	over	området	du	ønsker	å	plassere	spaet	på.
	 •	 For	å	blåse	opp	spaet,	må	du	gjøre	deg	kjent	med	den	fjærbelastede	ventilen	på	spabadekaret	og	

inflasjonsuttaket	på	kontrollboksen,	for	å	sikre	raskt	og	riktig	inflasjon.

 Tips for å slippe ut luft:
	 •	 Den	største	enden	av	inflasjonsslangen	er	festet	til	luftuttaket	på	toppen	av	kontrollenheten	(se	

brukerveiledningen	for	tegninger	og	mer	informasjon).
	 •	 For	å	feste	inflasjonsslangen	til	luftuttaket,	må	du	skru	hetten	av	uttaket,	sette	den	største	enden	av	

slangen	(enden	med	gjenger)	helt	inn	i	luftuttaket,	og	deretter	skru	gjengene	med	kokken	for	å	låse	den	
på	plass.

	 •	 Når	inflasjonen	er	fullført,	må	du	skru	ut	den	gjengede	enden,	trekke	ut	inflasjonsslangen	og	sette	hetten	
tilbake	på	uttaket.	

  MERK:	For	å	unngå	at	du	blåser	inn	før	mye	luft,	vil	noe	av	luften	slippe	ut	gjennom	uttaket	under	
luftboblene	på	kontrollbasen,	mens	du	blåser	opp.	Dette	er	normalt.

 Tips for den fjærlastede ventilen:
	 •	 Etter	at	du	har	fjernet	hetten	fra	ventilen,	legg	merke	til	den	fjærlastede	pinnen	i	midten	av	ventilen.	

Når	du	skal	blåse	inn	luft	bør	den	fjærlastede	pinnen	være	i	rett	stilling	(lukket	stilling	på	ventilen),	fordi	
lufttrykket	i	pumpen	vil	dytte	luft	gjennom	ventilen	ved	oppblåsing.	Kontroller	at	ventilpinnen	er	i	rett	stilling	
for	du	starter	inflasjonen.

	 •	 Pinnen	kan	trykkes	ned	og	låses	i	nedtrykket	stilling,	ved	å	trykke	den	ned	og	dreie	den	90	°	med	klokken	
med	fingrene	dine	–	dette	er	ventilens	åpne	posisjon,	som	lar	luft	strømme	fritt	ut	av	ventilen	for	deflasjon.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN
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	 •	 For	å	feste	inflasjonsstykket	på	slagen	riktig	(den	lille	enden	av	slangen),	trykk	den	på	ventilen	og	
drei	den	med	klokken	til	den	låses	med	ventilen	(du	kan	høre	et	klikk).	For	å	ta	av	munnstykket	
etter	inflasjon,	drei	den	mot	klokken,	og	trekk	den	ut	av	ventilen.

	 •	 Trykkmåleren	kan	festes	og	løsnes	på	samme	måte	som	inflasjonsstykket.	Hvis	trykkmåleren	viser	
at	trykket	er	for	høyt,	kan	du	slippe	ut	litt	luft	ved	å	trykke	den	fjærlastede	pinne	forsiktig	ned,	og	
slippe	luft	sakte	ut.

	 •	 Når	spabadekaret	er	ordentlig	oppblåst,	må	du	lukke	ventilhetten	ordentlig.

OPPVARMING OG VANNTEMPERATUR:

	 •	 Fylle	med	varmt	vann:	Du	kan	fylle	spaet	med	varm	vann.	Dette	vil	redusere	oppvarmingstiden.	
Ikke	bruk	vann	som	overstiger	normale	driftstemperaturer	for	spaet,	som	er	over	40	°C.	Vann	over	
40	°C	vil	slå	av	varmeenheten,	og	er	ikke	ansett	som	trygt.	Kontroller	alltid	vanntemperaturen	i	
spaet	før	du	bruker	det,	og	les	brukerveiledningen	for	detaljert	informasjon	om	sikker	bruk.

	 •	 Opprettholde	innaktiv	vanntemperatur:	PureSpa	er,	på	samme	måte	som	ander	
husholdningsprodukter	eller	et	fastmontert	spa,	egnet	for	kontinuerlig	bruk.	Du	kan	velge	å	angi	
en	inaktiv	temperatur	som	skal	opprettholdes	når	spaet	ikke	er	i	buk.	Dette	vil	også	sørge	for	en	
kortere	oppvarmingstid	når	du	ønsker	å	bruke	det.	Hvis	du	for	eksempel	ønsker	å	opprettholde	
vanntemperaturen	i	spaet	på	30	°C,	kan	du	varme	det	til	38	°C	på	omtrent	fire	timer.	Husk	at	
vanntemperaturen	øker	med	omtrent	2	°C	per	time	ved	oppvarming	(kan	variere	avhengig	av	
omgivelsestemperatur	og	forhold),	så	du	må	planlegge	bruk	av	spaet	i	forhold	til	dette.

  MERK: Spaet	har	en	sikkerhetsavsetningsfunksjon	som	vil	slå	av	varmeenheten	av	etter	72	timer	
med	kontinuerlig	oppvarming,	hvis	angitt	temperatur	ikke	er	nådd	på	den	tiden.	Dette	kan	skje	
under	svært	kalde	forhold,	som	kan	føre	til	at	ønsket	temperatur	ikke	nås.	Når	oppvarming	av	spaet	
slås	av,	vises	«END»	på	displayet.	Dette	krever	at	du	skyver	på	temperaturinnstillingsknappen,	
angir	temperaturen	og	starter	varmeenheten	på	nytt.	Forsøk	en	lavere	temperatur	som	er	enklere	
å	nå	med	tanke	på	forholdene,	som	ikke	krever	at	du	starter	varmeenheten	på	nytt	etter	72	timer.

	 •	 Vanntemperatur	under	bruk:	Når	du	bruker	spaet	vil	vanntemperaturen	automatisk	reduseres	
over	tid.	Temperaturfallet	kan	være	mellom	1	°C	og	2	°C	per	time,	avhengig	av	forholdene.	Så	
lenge	varmeenheten	slås	på	med	en	angitt	temperatur,	vil	varmeenheten	startes	automatisk	når	
vanntemperaturen	faller	1–2	°C	under	angitt	temperatur.	

	 	 Eksempel:	Hvis	angitt	vanntemperatur	er	39	°C,	vil	ikke	varmeenheten	slå	seg	på	før	temperaturen	
faller	til	37	°C.	Hvis	du	ønsker	å	varme	vannet	tidligere,	kan	du	stille	inn	varmeenheten	på	nytt	ved	
å	slå	den	av	og	på,	og	starte	oppvarming	til	ønsket	temperatur.

SPA-TREKK:

	 •	 Tekket	er	en	viktig	del	av	spaet,	det	er	viktig	for	å	varme	vannet	og	for	å	vedlikeholde	temperaturen	
når	spaet	ikke	er	i	bruk.	Videre	er	det	et	viktig	sikkerhetselement	for	å	sikre	at	ingen	har	tilgang	til	
spaet	uten	oppsyn,	dette	gjelder	særlig	barn.

	 •	 Vær	oppmerksom	på	at	spennene	på	trekket	kan	låses.	I	plastposen	med	brukerveiledningen	og	
annet	tilbehør	ligger	det	to	nøkler.	Alle	spennene	er	merket	med	«låst»-	og	«ulåst»-symboler.	Sett	
nøkkelen	i	sporet	på	spennen	og	drei	den	til	ønsket	posisjon	for	å	låse	eller	låse	opp	spennen.	

	 •	 For	å	hindre	utilsiktet	tilgang,	skal	spaet	alltid	dekkes	med	trekket	og	alle	spenner	låses.	Oppbevar	
nøklene	unna	barn.

	 •	 Hvis	du	mister	nøkkelen	kan	du	bruk	en	flat	skruetrekker	av	tilsvarende	størrelse,	for	å	låse	eller	
låse	opp	trekket.	

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN
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LUE ENNEN KUIN ALOITAT!

HUOMAUTUS: Tässä pikaoppaassa on tärkeitä ja hyödyllisiä neuvoja luettavaksi ennen 
kuin asennat porealtaan. Tässä ei kuitenkaan käsitellä kaikkia porealtaan asennukseen 
ja käyttöön liittyviä asioita, joten sinun on luettava ja ymmärrettävä kaikki käyttöoppaan 
asennusta, huoltoa ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja noudatettava niitä. 

•	 Virta:	Tuote	vaatii	vähintään	13	A.	Useimmat	kotitalouksien	piirit	ovat	13–16	A.	Jos	suojakatkaisin	laukeaa,	
tarkista,	ettei	muita	laitteita	tai	muita	isoja	kuormituksia	ole	samassa	virtapiirissä	porealtaan	kanssa.

•	 Veden	lämmittäminen:	Oikein	asennettu	ja	toimiva	lämmitin	nostaa	veden	lämpötilaa	2	°C	tunnissa	
EDELLYTTÄEN,	että	porealtaan	kansi	on	kunnolla	paikoillaan.	Veden	lämpiäminen	saattaa	kestää	jonkin	
aikaa	riippuen	porealtaan	veden	alkulämpötilasta	ja	ympäröivän	ilman	lämpötilasta.	Jos	vesijohtoveden	
lämpötila	on	22	°C	ja	haluat	nostaa	sitä	16	°C:tta	eli	38	°C:een,	lämmitysaika	on	16	°C/2	°C	per	tunti	
=	8	tuntia.	Seuraavilla	käyttökerroilla	lämmitysaikaa	voidaan	lyhentää	pitämällä	porealtaassa	tietty	
valmiuslämpötila	(katso	osiota	LÄMMITTÄMINEN	JA	VEDEN	LÄMPÖTILA).	Muista	pitää	kansi	porealtaan	
päällä,	kun	poreallasta	ei	käytetä.

•	 RCD	(vikavirtasuojakytkin):	Tuotteessa	on	RCD,	joka	sijaitsee	virtajohdon	päässä.	RCD	täytyy	testata	ennen	
käyttöä.	ÄLÄ	käytä	poreallasta,	jos	RCD	ei	toimi	kunnolla.	(Katso	sivulta	5	ohjeet	RCD:n	testaamiseen).

•	 Suodatinpatruuna:	Pidennä	patruunan	käyttöaikaa	pitämällä	porealtaan	vesi	puhtaana.	Katso	käyttöoppaasta	
lisätietoja	porealtaan	vesikemiasta	ja	tasapainosta.

POREALTAAN AVAAMINEN JA TÄYTTÄMINEN:

	 •	 Kun	avaat	täytettävän	porealtaan,	saatat	huomata	sen	materiaalista	tulevan	hajun.	Se	on	normaalia,	
kun	uusi	tuote	otetaan	pakkauksesta.	Suosittelemme	tästä	syystä	täyttämään	tuotteen	ja	jättämään	sen	
päiväksi	ulos	tuulettumaan	ennen	vedellä	täyttämistä,	jotta	uuden	tuotteen	haju	häviää.

	 •	 Levitä	pohjakangas	kuplapuoli	alaspäin	asianmukaisesti	valmisteltuun	paikkaan,	johon	haluat	asettaa	
porealtaasi.

	 •	 Tutustu	porealtaan	jousikuormitteiseen	venttiiliin	ja	ohjausyksikön	ilman	poistoon,	jotta	osaat	täyttää	
altaan	nopeasti	ja	oikealla	tavalla.

 Täyttövinkkejä:
	 •	 Täyttöletkun	isompi	pää	yhdistetään	ohjausyksikön	päällä	olevaan	ilman	poistoaukkoon	(katso	

käyttöoppaan	piirroksista	lisätietoa).
	 •	 Täyttöletku	kiinnitetään	ilman	poistoaukkoon	kiertämällä	poistoaukon	korkki	auki	ja	työntämällä	siihen	

letkun	isompi	pää	(pää,	jonka	kauluksessa	on	ruuvi)	koko	pituudelta	ja	lukitsemalla	letku	paikoilleen	
kääntämällä	myötäpäivään.

	 •	 Kun	täyttö	on	valmis,	kierrä	kaulus	auki,	vedä	täyttöletku	irti	ja	kierrä	korkki	takaisin	poistoaukkoon.	
  HUOMAUTUS:	Jonkin	verran	ilmaa	poistuu	ohjausyksikön	pohjan	ilmakuplien	poistoaukosta	täytön	

aikana	ylitäytön	välttämiseksi.	Tämä	on	normaalia.

 Jousikuormitteinen venttiili:
	 •	 Kun	poistat	venttiilin	korkin,	kiinnitä	huomiota	jousikuormitteiseen	neulaan	venttiilin	keskellä.	Täytettäessä	

jousikuormitteisen	neulan	pitää	olla	yläasennossa/nostettuna	(venttiili	on	kiinni),	koska	pumpun	ilmanpaine	
työntää	ilman	venttiilin	läpi	täytön	aikana.	Tarkista	venttiilin	neula	ja	varmista,	että	se	on	yläasennossa/
nostettuna	ennen	täytön	aloittamista.

	 •	 Neula	voidaan	painaa	alas	ja	lukita	paikoilleen	painamalla	ja	kääntämällä	sitä	käsin	myötäpäivään	
90°	–	venttiili	on	silloin	auki	ja	ilma	pääsee	virtaamaan	vapaasti	ulos.	Tätä	asentoa	käytetään	ilman	
tyhjentämiseen.

SÄILYTÄ OHJEET



244
IO

(244IO)		7.5”	X	10.3”		FINNISH		07/19/2014

	 •	 Letkun	täyttösuutin	(letkun	pienempi	pää)	täytyy	kiinnittää	kunnolla.	Työnnä	se	venttiiliin	ja		
käännä	myötäpäivään	kunnes	se	lukittuu	venttiiliin	(saatat	kuulla	napsahduksen).	Poista	suutin	
täytön	jälkeen	kääntämällä	sitä	vastapäivään	ja	vetämällä	se	irti	venttiilistä.

	 •	 Painemittari	kiinnitetään	ja	irrotetaan	samalla	tavalla	kuin	täyttösuutin.	Jos	mittari	näyttää	
ylipainetta,	vapauta	ilmaa	painamalla	jousikuormitteista	neulaa	alas	ja	antamalla	ilman	poistua	
hitaasti.

	 •	 Kun	poreallas	on	täytetty	ilmalla,	muista	sulkea	venttiilin	korkki	ilmatiiviiksi	tiivisteeksi.

LÄMMITTÄMINEN JA VEDEN LÄMPÖTILA:

	 •	 Täyttäminen	lämmitetyllä	vedellä:	Voit	käyttää	porealtaan	täyttämisessä	lämmitettyä	vettä,	mikä	
lyhentää	lämmitysaikaa.	Varmista	kuitenkin,	ettei	veden	lämpötila	ylitä	porealtaan	normaalia	
käyttölämpötilaa,	joka	on	40	°C.	Vesi,	joka	on	yli	40	°C,	katkaisee	lämmityslaitteen	virran,	eikä	sitä	
pidetä	turvallisena.	Tarkista	porealtaan	veden	lämpötila	aina	ennen	käyttöä,	katso	käyttöoppaasta	
lisätietoa	turvallisesta	käytöstä.

	 •	 Veden	valmiuslämpötilan	ylläpitäminen:	PureSpa-allas	on	kuin	mikä	tahansa	kodinkone	tai	kiinteä	
poreallas.	Jatkuvassa	käytössä	voit	valita	tietyn	valmiuslämpötilan,	joka	pysyy	altaassa,	kun	
sitä	ei	käytetä.	Tämä	mahdollistaa	nopeamman	veden	lämmityksen,	kun	päätät	käyttää	allasta.	
Esimerkiksi	jos	pidät	porealtaan	veden	30	°C:een	lämpötilassa,	38	°C:een	saavuttamiseen	menee	
noin	4	tuntia.	Muista,	että	lämpötilan	nousu	on	noin	2	°C	lämmitystunnissa	(vaihtelee	ympäristön	
lämpötilan	ja	olosuhteiden	mukaan),	joten	ajoita	porealtaan	käyttö	sen	mukaisesti.

  HUOMAUTUS: Porealtaassa	on	turvasammutustoiminto,	joka	kytkee	lämmityslaitteen	pois	
päältä	72	tunnin	jatkuvan	lämmittämisen	jälkeen,	jollei	asetettua	lämpötilaa	ole	saavutettu.	Tämä	
saattaa	tapahtua	kylmissä	olosuhteissa,	jolloin	asetetun	lämpötilan	saavuttaminen	voi	estyä.	
Silloin	porealtaan	lämmityslaite	kytkeytyy	pois	päältä	ja	näytössä	näkyy	koodi	”END”,	joka	vaatii	
lämpötilan	asetuspainikkeen	painamista	ja	lämpötilan	uudelleen	asettamista,	jolloin	lämmityslaite	
käynnistyy	uudelleen.	Kokeile	tällaisissa	olosuhteissa	asettaa	matalampi	lämpötila,	joka	on	
saavutettavissa	alle	72	tunnin	lämmityksellä.

	 •	 Veden	lämpötila	käytön	aikana:	Kun	käytät	allasta,	veden	lämpötila	laskee	luonnollisesti	hieman	
ajan	kuluessa.	Odotettu	lämpötilan	lasku	voi	olla	1–2	°C	tunnissa	riippuen	ulkoisista	olosuhteista.	
Niin	kauan	kun	lämmityslaite	on	päällä,	se	alkaa	automaattisesti	lämmittää	vettä,	kun	lämpötila	
putoaa	1–2	°C	asetetun	lämpötilan	alle.	

	 	 Esimerkki:	Jos	asetettu	lämpötila	on	39	°C,	lämmityslaite	ei	käynnisty	ennen	kuin	lämpötila	on	
laskenut	37	°C:een.	Jos	haluat	aloittaa	lämmityksen	aikaisemmin,	voit	asettaa	lämmityslaitteen	
uudelleen	kytkemällä	sen	pois	päältä	ja	takaisin	päälle,	jolloin	se	voi	aloittaa	lämmityksen	
haluamaasi	lämpötilaan.

POREALTAAN KANSI:

	 •	 Kansi	on	tärkeä	osa	poreallasta.	Se	on	oleellinen	veden	lämmittämisessä	ja	lämpötilan	
pitämisessä	silloin,	kun	poreallasta	ei	käytetä.	Lisäksi	se	on	erittäin	tärkeä	turvalaite,	joka	estää	
luvattoman	pääsyn	porealtaaseen	etenkin	lapsilta.

	 •	 Huomaa,	että	kannen	kiinnitysosat	ovat	lukitsevia	osia.	Muovipussissa,	jossa	on	käyttöopas	ja	
muut	tarvikkeet,	on	myös	kaksi	avainta.	Jokaiseen	kiinnitysosaan	on	merkitty	”lukossa”	ja		
”auki”-symbolit	toimintaa	helpottamaan:	aseta	avain	kiinnitysosan	koloon	ja	käännä	haluamaasi	
asentoon	joko	lukitsemaan	tai	avaamaan	vastaavasti.	

	 •	 Laita	kansi	aina	porealtaan	päälle,	kun	se	ei	ole	käytössä,	ja	lukitse	kaikki	kiinnitysosat	luvattoman	
käytön	estämiseksi.	Pidä	avaimet	poissa	lasten	ulottuvilta.

	 •	 Jos	olet	kadottanut	avaimet,	voit	käyttää	samankokoista	ruuvimeisselin	päätä	kiinnitysosien	
lukitsemiseen	ja	avaamiseen.	

SÄILYTÄ OHJEET
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IMPORTANT SAFETY RULES
When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

 rated residual operating current not exceeding 10 mA.

 must be inaccessible to a person in the spa.

 that they cannot fall into the spa.

 supervised at all times.

 each use.

 recommended for young children and when spa use exceeds 10 minutes.

 months of pregnancy, pregnant or possibly pregnant women should limit spa water temperatures 

 thermometer since the tolerance of water temperature-regulating devices varies.

 the possibility of drowning.

 system problems, or diabetes should consult a physician before using a spa.

 induce drowsiness while other medication may affect heart rate, blood pressure, and circulation.

 children. To avoid accidents, ensure that children cannot use this spa unless they are supervised at  
 all times.

 required to prevent unsupervised access to the spa by a child.

 television, within  of a spa or hot tub.
and unplug the spa when it is raining, thundering or lightning.
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 before using a spa or hot tub.

 and possible drowning.

 spa for longer than 10 minutes.

 unconsciousness.

 occurs when the internal temperature of the body reaches a level several degrees above the normal  

 internal temperature of the body, dizziness, lethargy, drowsiness, and fainting. The effects of 
 hyperthermia include failure to perceive heat; failure to recognize the need to exit spa or hot tub;
 unawareness of impending hazard; fetal damage in pregnant women; physical inability to exit the spa  
 or hot tub; and unconsciousness resulting in the danger of drowning.

 and spas.

 strong fumes or violent reactions and hazardous chemical spray.

 physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given  
 supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards  

 made by children without supervision.

 any adjustment to the product.
 Locate the cord where it will not be damaged by lawn mowers, hedge  

 trimmers and other equipment.
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 button on the  
 Turn on the spa electrical equipment.

 button on the  The  indicator should 
 

 indicator does not turn off, and the electrical equipment does not 
 shut off, the 
 electrician to correct the fault.

 button on the . The indicator on the  
 indicator does not turn on, the  is 

 immediately to correct the fault.

  

RESET

RESET

TEST

TEST

RESET

TEST

TEST

 plugs to connect unit to electrical supply; provide a properly located outlet.

 sunshine.

 service center for further direction.
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PARTS

and become familiar with all the parts.

 for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.
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When ordering parts, be sure to quote the model number and part numbers.

PARTS (continued)

and become familiar with all the parts.

1 1
2 1

1 11949
4 11996
5 1
6  1

1
2

9 1 11699
10 1 11995
11 1
12 1

2 11692
14 1
15 1
16 1 11946

1 11951
1

19 1
20 1
21 1
22 1

2
24 1
25 11994
26

1
4

29 1
1
1
1
1
1 11992
1
1
1 11991
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PRODUCT SPECIFICATIONS

 SET UP

sanitation system.

appliances or other large loads are on the same circuit as the spa.

 mounted .

 service.

 damaged by moisture, condensation.

 damage.

 and to provide better heat retention.
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 SET UP (continued)

  cause damage and leakage. 

  not in use.
  Lay out all the parts on the ground and make sure all the parts are accounted for

  cable plug into the receptacle on top of the spa control base and screw in 

 down over the cleared area where you intend to setup your spa.
 with the provided bolt wrench  to secure the control panel (see   

 

 Take out the ground cloth  and spread it over the cleared area. Then spread out the spa liner over   
 the ground cloth and point the drain valve towards a suitable draining area.
 
 to setup your spa.

 into the outlet and turn to the right to lock it

 into the valve and turn to the right to lock it in position

4

21

1 2
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 SET UP (continued)

 from the air valve and attach the pressure gauge  to the air valve. 
 . 
 Repeat previous steps to add more air if necessary.

 Replace the air valve cap back. 
 The cap is designed to be screwed on and off. Never exert force as this could cause the 

 valve maintenance.

 hose 
 (see 

 from the air 

 back; 

The cover 

4
1 2

1

2

.
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 SET UP (continued)

 and turn 90 degree right to secure it in the down 
 position 

Replace the cap back.

(

 

(see 

Never move the spa tub with water inside and/or with the control base attached to the 
 spa as the spa or control base may be damaged. 
 
 directly. 
 energy saving.
 spa cover buckles are locked using the key provided after pulling the buckled straps tight.
 
 use a damaged spa cover. 

  and press the         button to turn on the control unit 

10

B D

C
A

A

D

C
B
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materials.

time for them to dissolve. 

purer the salt the better the performance of the electrolytic cell.

level is 2500 ppm. 

production. Too high a salt level may damage the power supply and cause corrosion to metal 

1
2

4
 hour to thoroughly dissolve the salt.

. When all the salt is dissolved, press the sanitizer button       to activate the sanitation system 

 sanitation system to desired operating hours. 
 control panel, ensure the heater is off and attach the spa cover during the sanitizing process.

alarm code disappears.

SALT LEVEL INFORMATION
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OPERATION

   

   
    
   water temperature reaches the set temperature. 
   below the set temperature the heating system will restart.
   heating system is activated. 

   

   

   
   

   buttons down the values will rapidly increase or decrease. The new and desired temperature setting will 

   
   

   
   automatically start.

when activated.
    
   use, the jet massage system will automatically turn off. The water jet icon on the displays is green when 
   activated. The angle of the water jet nozzles inside the spa tub wall can be adjusted manually.
   
   and cause irreparable damage and bodily harm.
    
   feature. The bubble icon on the displays is green when activated.
   
   cause irreparable damage and bodily harm.
   

   

   
   
   The amount of water and pressure coming out from the jet nozzles can be adjusted by turning the jet 

F
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D

C
B
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SANITATION SYSTEM OPERATING INSTRUCTIONS

1. 

 to be programmed. 

 remaining hours of sanitation.

 temperature. Test the water with the included test strips, and make sure the free chlorine 
 level is between 2-4 ppm.

 attach the spa cover during the sanitizing process.

. 
 

4. 
 

 sanitizer icon light will disappear.

. 
 
 will stop sanitizing and the sanitizer icon light disappears. To restart the sanitation system, 
 following the above steps.

. 

 the spa, test the spa water at least 2 times per day with the included test strips to maintain 
 the free chlorine between 2-4 ppm. After the free chlorine level appears to be stabilized, test 
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LED CODE CHART

D

Water temperature too low

Water temperature sensor broken
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MAINTENANCE AND CHEMICALS

The maintenance of a proper water balance through appropriate use of sanitizers is the single most important 
factor in maximizing the life and appearance of the spa tub as well as ensuring clean, healthy and safe water. 

chemical, sanitizer, test kits and testing procedures questions.

 

related companies, authorized agents and service centers, retailers or employees liable to the buyer or any 
other party for costs associated with the loss of spa water, chemicals or water damage.

Always unplug this product from the electrical outlet before removing, cleaning, servicing or 
making any adjustment to the product.

SPA WATER CHEMISTRY AND BALANCE

2 ppm 2 - 4 ppm 5 ppm

60 ppm 120 ppm
100 ppm

0

is the chlorine residual present in the spa water.

 a value that indicates how acidic or basic the spa water is.

demand.
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 refers to the amount of calcium and magnesium dissolved in the water.

foaming.

SPA WATER CHEMISTRY AND BALANCE (continued)

AF

46 0.2 1.5 50
12 54 100 1.6 1.9
16 61 0.4 150 100 2.0
19 66 0.5 200 1.9 150 2.2
24 0.6 250 2.0 200
29 2.1 2.5

400 2.2 400 2.6
40 104 0.9 500 -- --
-- -- -- 1000 2.6 -- --

 Always follow the 

Remove the spa cover to aerate the water and use the included test strips to check the chemistry level. 

 After adjustment, retest the water after 24 hours and adjust again if necessary.



264
A

S  AVE THESE INSTRUCTIONS

(264IO)  SPA (JET + BUBBLE)  ENGLISH  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  09/01/2014

English

Page 18

SPA WATER CHEMISTRY AND BALANCE (continued)

level 60 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm
0.269 Lb

121 g 161 g 202 g

Total Alkalinity

210 gal
120 ppm

0.019 qt
26 mL

12 mL

level 20 ppm 40 ppm 60 ppm
0.059 Lb

level 60 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm
0.101 qt 0.169 qt 0.202 qt
96 mL 160 mL 192 mL

can adjust it using the following chart.

Total Alkalinity

210 gal
120 ppm

21 g

21 g 14 g
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1000 ppm 500 ppm 250 ppm

100 ppm

SPA WATER CHEMISTRY AND BALANCE (continued)

chloride into the spa water.

4

your skin or clothing, or into your eyes.

Total Alkalinity

210 gal
120 ppm

0.541 Lb
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MAINTENANCE

manual cleaning. To maintain maximum performance, we recommend that you open and visually inspect 

The following steps provide instructions on how to clean the cell.

1. Turn off the spa and unplug the power cord from the electrical socket.
2  to 

 remove the cover from the spa control unit.

  and remove the cartridge (
 

  cartridges on hand.
  Reinstall the clean cartridge back into the cartridge housing and  
  replace the cartridge housing assembly back onto the spa tub wall.

 resulting from misuse of chemicals and mismanagement of spa water 
 is not covered by the warranty.

 All occupants must shower before entering the spa.

11

14

12
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MAINTENANCE (continued)

 soak the titanium plate for about one hour until no deposits remain.

 electrolytic cell receptacle completely dry, do not let it come into contact with the vinegar and water.
Reverse the above steps to reinstall the electrolytic cell. 

 

same time. We recommend that you test the water chemistry weekly, and maintain the chlorine 
concentration at 2-4 ppm.

1
2

 chemical level. Read and follow the written strip instructions carefully.

INTEX® TEST STRIPS (PACKED WITH THE PRODUCT)

 included electrolytic cell nut wrench .
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 Turn off and unplug the spa control unit.

 of the garden hose to a suitable draining area (
 Remove the drain valve cap from outside of the spa tub and attach the 

 drain valve adaptor to the drain valve 

 When the water stops draining, disconnect the spa control unit from   
 the spa tub wall. Lift the spa tub wall from the side opposite the drain, 
 leading any remaining water to the drain and emptying the spa completely   
 (

 Turn over the spa tub to empty any remaining water (

 out any water (

 spa tub and spa control unit.

  The enclosed plugs can be used to cover the water 
 inlet and outlet connectors from the inside of the spa tub to prevent water 

 

chemistry does not clear it up, change the water and clean the spa tub.  

While empty, remove the cartridge housing from inside of the spa tub wall, 

to wipe away any soil or stains on the inside of the spa wall. Rinse thoroughly 

from the air valve, use the provided wrench 

 wrench  into the air valve body
 With one hand, hold the backside of the air valve base from the inside of   

 the spa tub wall and turn the wrench clockwise.
 Never adjust the air valve base when the spa is in use or 

 snug and not leaking.

The attachment buckles of the cover are locking buckles. Two keys are provided in the plastic bag with the manual 

key into the slot on the buckle and turn it to the appropriate position to lock or unlock the buckle respectively. 
To assure safety from unauthorized access, always put the cover on when spa is not in use and lock all buckles. 

screwdriver to lock or unlock the buckles. 

spa by a child.

MAINTENANCE (continued)

22

14

12
1

2

11
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The ambient temperatures of air have an effect on the spa tub internal pressure. Air inside of the 
spa tub may expand and contract with varying temperature leading to reduce pressure inside 

pressure and add more air if necessary.

MAINTENANCE (continued)

STORAGE

 remove any air bubbles under the patch.

 bladder.

 with the included bolt 
  wrench .

.

  or cover air bladder valve.

 is securely fastened.
 

 Make sure all the spa components and accessories are thoroughly 
 clean and dry before storage. Air-dry the spa tub in the sun for an 
 hour before folding. 

 damage or leakage to the spa tub liner.

 The original packing can be used for storage.

1

2
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TROUBLESHOOTING

 attached to the control base receptacle.

 spa electrical outlet only.

 electrical fault.

 cover.

 button twice to heat up the water to the set 
 temperature.

 restart all over again.

 the tub.

 damaged.

 damaged.

 
 is not damaged and securely attached. Replace 
 if needed.

 regularly.

 attached.  attached.

Refer to 
 

 regularly.

 it changes shape, which is normal.
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TROUBLESHOOTING (continued)

 strong sunshine.
 
 check to see whether it is necessary to release 
 some air. This is to avoid any possible damage 
 to the tub.

 
 

 
 
 area, then apply the repair patch that comes with 
 your spa.

 connections not securely tight.

 missing/dirty.
 proof.

 not damaged.

 securely attached.

 

 inlet/outlet are securely connected.

 sanitation system and/or heater is 
 running at the same time.

 sunlight exposure.

 and ensure the heater is off during the 
 
 . 

 and/or when the sanitation system is operating. 

 
 

 

 restart all over again.



264
A

S  AVE THESE INSTRUCTIONS

(264IO)  SPA (JET + BUBBLE)  ENGLISH  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  09/01/2014

English

Page 26

TROUBLESHOOTING (continued)

. Turn off and unplug the control unit.

    blocked.

    unscrewing the drain valve cap on the control base side with a coin. 

    the drain valve. Wait for 15 seconds and screw the drain valve cap 

    remaining air in the system.

Low salt level / No salt.     

    

Water temperature too low.
    use the spa.
 Turn off and unplug the control unit, add some warm water to raise the 

    heat up the water to the desired temperature.

Water temperature is 
.

Turn off and unplug the control unit. When the water has cooled down, 

    water temperature.

.  Turn off and unplug the control unit, use the cap to stop the water 

    all over again.

.

Water temperature sensor broken.

    pump will hibernate and the rapid 

    functions are disabled.
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products have been inspected and found free of defects prior to leaving the factory. This Limited 
Warranty applies only to the .

The provisions of this Limited Warranty apply only to the original purchaser and is not transferable. 
This Limited Warranty is valid for the period noted below from the date of the initial retail purchase. 

accompany warranty claims or the Limited Warranty is invalid.  

 
 

determine the validity of the claim.

This Limited Warranty does not apply if the products are subject to negligence, abnormal use or 
operation, accident, improper operation, improper voltage or current contrary to operating instructions, 

The costs associated with the loss of pool water, chemicals or water damage are not covered by this 
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VIKTIGA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Läs, förstå och följ alla instruktioner 
noggrannt innan du installerar och 

använder denna produkt.
 
 
 
 
 

PureSpa™
SJB-HS-20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endast i illustrationssyfte.

 
Glöm inte bort att testa dessa övriga fina produkter från Intex: Pooler, 
pooltillbehör, leksaker i hemmet, luftmadrasser och båtar som finns 
tillgängliga hos återförsäljare eller om du besöker vår hemsida.

 

På grund av en policy om kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig Intex 
rätten att ändra specifikationer och utseende, vilket kan leda till uppdateringar av 
bruksanvisningen, utan förvarning.
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du installerar och använder denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande.

 

LÄS OCH FÖRSTÅ ALLA INSTRUKTIONER

FARA
 

• Drunkningsrisk. Stor försiktighet måste iakttas för att förhindra barn från obehörig åtkomst. 
För att undvika olyckor, se till att barn inte kan använda detta spa om de inte är övervakade 
hela tiden.

• Drunkningsrisk. Inspektera spaöverdraget regelbundet för läckage, förtida slitage, skador, 
eller tecken på försämringar. Använd aldrig ett slitet eller skadat överdrag:  Det kommer inte 
att förse den skyddsnivå som krävs för att förhindra ett oövervakat barn från tillgång till spat.

• Risk för skada. Byt ut skadade elsladdar omedelbart. Gräv inte ner sladden.
• Risk för elektriska stötar. Se till att inte ha någon elektrisk apparat, såsom en lampa, telefon, radio 

eller TV, inom 3,5 m (11,5 fot) av ett spa eller en varmbadpool.
• Risk för elektriska stötar. Använd inte spat och dra ut kontakten när det regnar, åskar eller blixtrar.

 

VARNING!
 Spats elektriska apparat bör anslutas via en jordfelsbrytare, som har en märkström som 

inte överstiger 10 mA.
 Delar som innehåller spänningsförande delar, med undantag av delar som levereras 

med extra låg spänning som inte överstiger 12 V, måste vara oåtkomlig för en person i 
spabadet.

 Elinstallationen ska uppfylla kraven i lokala nationella standarder.
 Delar som innehåller elektriska komponenter, med undantag för fjärrkontrollenheter, 

måste lokaliseras eller fästas så att de inte kan falla in i spabadet.
 För att minska risken för skador, tillåt inte barn att använda denna produkt såvida de 

inte är under noggrann uppsikt vid alla tidpunkter.
 Barn bör inte använda spabadet eller varmbadpool utan uppsikt av vuxen.
 För att minska risken att ett barn drunknar, övervaka barn hela tiden. Fäst och lås spa-

överdraget efter varje användning.
 För att minska risken för personskador:

 Vattnet i ett spabad bör aldrig överstiga 40°C (104°F). Vattentemperaturer mellan 
38°C (100°F) och 40°C(104°F) anses vara säkert för en frisk vuxen person. Lägre 
vattentemperaturer rekommenderas för yngre barn och när de använder spabadet 
mer än 10 minuter.

 Eftersom höga vattentemperaturer innebär en stor risk för fosterskador under de första 
månaderna av graviditeten, bör spabadets vattentemperaturer begränsas till 38°C (100°F) 
för gravida eller möjligen gravida kvinnor.

 Innan man sätter sig i ett spabad eller varmbadpool, bör användaren mäta 
vattentemperaturen med en korrekt termometer då toleransen på vattentemperaturens 
reglerdon varierar.

 Användning av alkohol, droger eller läkemedel före eller under användningen av spabadet 
kan leda till medvetslöshet med risk för drunkning.

 Överviktiga personer med en historia av hjärtsjukdomar, lågt eller högt blodtryck, problem 
med blodcirkulationen eller diabetes bör konsultera en läkare innan de använder ett 
spabad.

 Personer som använder läkemedel bör rådfråga en läkare, innan de använder ett spabad 
då vissa mediciner kan framkalla trötthet medan andra mediciner kan påverka 
hjärtfrekvens, blodtryck och cirkulation.
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VARNING!
 Personer som använder läkemedel och/eller har en negativ medicinsk historia bör konsultera en 

läkare innan de använder ett spabad eller varmbadpool.
 Kontrollera med en läkare innan användning om gravid, diabetiker, i dålig hälsa eller under läkarvård.

 Personer med smittsamma sjukdomar bör inte använda spabad eller varmbadpool.
 För att undvika personskador, var försiktig när du tar dig in eller ut från spabadet eller 

varmbadpoolen.
 Använd inte droger eller alkohol innan eller under användning av ett spabad eller varmbadpool för 

att undvika medvetslöshet och möjlig drunkning.
 Gravida och eventuellt gravida kvinnor bör rådfråga en läkare innan de använder ett spabad eller 

varmbadpool.
 Vattentemperatur över 38ºC grader kan vara skadlig för din hälsa.
 Använd inte ett spa eller en varmbadpool direkt efter ett ansträngande träningspass.
 Långvarigt badande i ett spabad eller varmbadpool kan vara skadligt för din hälsa.
 Vid graviditet kan det skada ditt foster om du ligger i hett vatten under långa tidsperioder. Mät 

vattentemperaturen innan du går i. Sätt dig inte i spabadet om vattnet är varmare än 38°C (100°F). 
Stanna inte längre än 10 minuter i spabadet.

 Värmen från spabadet i kombination med alkohol, droger eller medicin kan orsaka medvetslöshet.
 Avsluta badandet omedelbart om du känner dig obekväm, yr eller sömnig. Värmen från spabadet 

kan orsaka förhöjd kroppstemperatur och medvetslöshet.
 Orsakerna, symptomen och effekterna av förhöjd kroppstemperatur kan beskrivas på följande sätt: 

Förhöjd kroppstemperatur inträffar när den interna temperaturen i kroppen når en nivå flera grader 
högre än kroppens normala temperatur på 37°C (98,6°F). Symptomen på förhöjd kroppstemperatur 
innefattar en ökning av den interna temperatur i kroppen, yrsel, slöhet, sömnighet, och svimning. 
Effekterna av förhöjd kroppstemperatur innefattar felbedömningen att uppfatta värme; oförmåga 
att uppfatta när man ska avsluta spabadet  eller varmbadpoolen; omedvetenhet om hotande fara; 
fosterskador hos gravida kvinnor; fysisk oförmåga att ta sig ur spabadet eller varmbadpoolen; med 
medvetslöshet som resulterar i risk för drunkningsolycka.

 Användning av alkohol, droger eller läkemedel kan kraftigt öka risken för dödlig förhöjd 
kroppstemperatur i varmbadpool och spabad.

 Tillsätt aldrig kemikalier till vatten, lägg aldrig till vatten i kemikalier. Tillsättning av vatten till 
kemikalier kan orsaka starka ångor eller våldsamma reaktioner och farligt kemisk sprej.

 Hoppa eller dyk aldrig i ett spabad eller i något annat grunt vatten.
 Montering och demontering ska endast göras av vuxna.
 Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller 

mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättningen att de övervakas eller 
fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medvetna om riskerna. 
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

 Ingen del av den elektriska apparaten ska vara placerad ovanför badet vid användning.
 Håll kontakten på denna produkt mer än 4 m från spabadet och på en höjd av minst 1,2 m.
 Dra alltid ur stickproppen ur eluttaget innan du tar bort, rengör, servar eller justerar något på 

produkten.
 Gräv inte ner den elektriska sladden. Placera elsladden där den inte kommer att skadas av 

gräsklippare, häcksaxar och annan utrustning.
 Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en behörig 

elektriker för att undvika fara. Använd endast identiska reservdelar vid service.



264 
A Svenska 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Sida 5 

 

 

VARNING!
 För att minska risken för elektriska stötar, använd inte  förlängningssladdar, timers, 

adapters eller konverteringsadapter för att ansluta enheten till elnätet; tillhandahåll ett 
korrekt beläget uttag.

 Försök inte att koppla in eller dra ut den här produkten när du står i vatten eller när 
händerna är blöta.

 Lämna inte spabadet tomt under en längre tid. Utsätt inte spabadet för direkt solsken.
 Ett lämpligt dräneringssystem måste finnas runt spat för att hantera spillvatten.
 Låt inte vattnet i spat frysa. Slå inte på spat när vattnet är fruset.
 Använd inte spat om det skadats vid leveransen och/eller har funktionsfel på något sätt. 

Kontakta Intex servicecenter för ytterligare direktiv.
 Använd aldrig spat ensam och låt inte heller någon annan använda spat ensam.
 Fyll aldrig på vatten direkt med en temperatur som är högre än 40 °C till spat.
 Håll alla husdjur borta från spat för att undvika skador.
 Lägg inte badolja eller badsalt i spavattnet.

 

 

VARNING!
 

 Produkten är försedd med en jordfelsbrytare som ligger i slutet av elsladden. 
Jordfelsbrytaren måste testas före varje användning. Använd inte spat om 
jordfelsbrytaren inte fungerar korrekt.

Koppla bort nätsladden tills felet har identifierats och åtgärdats. Kontakta en 
behörig elektriker för att åtgärda felet. Kringgå inte jordfelsbrytaren. Det finns inga 
reparerbara delar inuti jordfelsbrytaren. Garantin blir ogiltig om jordfelsbrytaren 
öppnas.
 Tryck på knappen RESET på jordfelsbrytaren.
 Slå på spats elektriska utrustning.
 Tryck på knappen TEST på jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytarens indikator ska släckas och den 

elektriska utrustningen stängas av. Om jordfelsbrytarens indikator inte slocknar och den elektriska 
utrustningen inte slås av är jordfelsbrytaren defekt. Använd inte spat. Kontakta en behörig 
elektriker för att åtgärda felet.

 Tryck på knappen RESET på jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytarens indikator ska tändas. Om 
jordfelsbrytarens indikator inte tänds är jordfelsbrytaren defekt. Använd inte spat. Kontakta 
omedelbart en behörig elektriker för att korrigera felet.

 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIGT! 

 

 Bibehåll vattnets kemi enligt tillverkarens instruktioner.
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DELAR
 

Innan du monterar produkten, ägna ett par minuter till att kontrollera innehållet och bekanta dig 
med alla delar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS! Ritningarna är endast i illustrationssyfte. Den faktiska produkten kan skilja sig något. Ej skalenlig.
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DELAR (fortsättning)
Innan du monterar produkten, ägna ett par minuter till att kontrollera innehållet och bekanta dig 

med alla delar.
 

Referensnr. Beskrivning Antal Art.nr 
1 KONTROLLBAS 1 11948 

2 SPAFILTER MOTOR 1 11888 

3 kONTROLLPANEL (#4 INGÅR) 1 11949 

4 kONTROLLPANELENS BULT 3 11996 

5 TRYCKMÄTARE 1 11741 

6 kONTROLLPANELENS BULTNYCKEL 1 11053 

7 SPA UPPBLÅSNINGSSLANG 1 11830 

8 SPAKONTROLL AV INLOPPETS/UTLOPPETS O-RING 2 11788 

9 SPAKONTROLL JET AIR-INLOPPETS O-RING 1 11699 

10 SPATS AVTAPPNINGSPLUGG 1 11995 

11 TÖMNINGSVENTILENS ADAPTER TILL SPAT 1 11718 

12 FILTERPATRONHUS 1 11798 

13 FILTERPATRON 2 11692 

14 LOCK TILL HUSET MED FILTERPATRON 1 11797 

15 INLOPPSKONTAKT 1 11739 

16 SPABAD 1 11946 

17 SPA-ÖVERDRAG 1 11951 

18 SPA-ÖVERDRAG MED UPPBLÅSBAR LUFTSPALTIGA DEL 
(FÖRINSTALLERAD I SPA-ÖVERDRAGET) 

1 11689 

19 MARKDUK 1 11717 

20 HYLSNYCKEL FÖR ELEKTROLYTISK CELL 1 11854 

21 TESTSTICKOR 1 11855 

22 SKIFTNYCKEL 1 11742 

23 UTLOPPSPLUGG 2 11782 

24 JET AIR-SLANGANSLUTNING TILL KONTROLLPANELENS O-RING 1 11711 

25 YTTRE DEL 8 11994 

26 INRE DEL 8 11993 

27 SPAKONTROLL AV LUFTINLOPPETS O-RING 1 11687 

28 ÖVERDRAGSSKRUV FÖR ELEKTROLYTISK CELL 4 11712 

29 ÖVERDRAG FÖR ELEKTROLYTISK CELL 1 11890 

30 O-RING FÖR ÖVERDRAG FÖR ELEKTROLYTISK CELL 1 11897 

31 MUTTER FÖR ELEKTROLYTISK CELL 1 11852 

32 ELEKTROLYTISK CELL 1 11851 

33 O-RING FÖR ELEKTROLYTISK CELL 1 11853 

34 UTMATNINGSLOCK FÖR TÖMNING 1 11992 

35 SLANGADAPTER FÖR TÖMNING 1 11935 

36 SLANGADAPTER FÖR UPPBLÅSNING 1 11829 

37 KONTROLLBAS UPPBLÅSNINGSLOCK 1 11991 
 

Vid beställning av reservdelar, se till att inkludera modell- och artikelnummer.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
 

Maximal platskapacitet: 4 vuxna 
Vattenkapacitet: 795 L (210 gal) inre/yttre  
Diameter: 150/201 cm (59/79 tum)  
Höjd: 71 cm (28 tum) 
Jetpump: 0,9 HK/220-240 V/50 Hz  
Utblåsningsanordning 
för bubblor:  

1,1 HK/220-240 V/50 Hz  

Filterpumpens 
flödeshastighet: 

1 741 L/tim (460 gal/hr) 

Effekt från värmeapparat: 2 200 Watt/220-240 V/50Hz  
Temperaturområde: 20ºC – 40ºC (68ºF – 104ºF)  
Temperaturstegring: 1,5-2,5ºC/tim (3ºF – 4.5ºF/tim) 
 Antal jetmunstycken: 4 
Antal jetstrålar med bubblor: 120 
Rekommenderat effektivt lufttryck för spabadet: 0,083 bar (1,2 psi) 
Slangansluten spa med pump, värmeapparat, vattenstråle, utblåsningsanordning, kontrollpanel, inbyggd vattenrening för hårt vatten och 
sanitetssystem.

 
Denna produkt kräver ett minimum av 13 ampere.  Om brytaren löses ut, kontrollera att inga andra apparater eller andra stora belasningar 
är på samma krets som spat.

 
 

INSTALLATION
 

 
Iordningställande och krav på platsen

 Spat kan installeras inomhus eller utomhus. Endast för hushåll.
 Spat måste ställas upp på en jämn, plan och slät yta, som är i stånd att bära den största belastningen av det fyllda spat med fyra vuxna i badet; 

vikt 1 136Kg (2 500 lbs).
 Se till att området är fritt från vassa föremål under eller runt spat.
 Sörj för god dränering runt spat för att ta itu med översvämmat vatten och stänk.
 Tillhandahåll ett korrekt lokaliserat vägguttag för att ansluta spat och ge enkel åtkomst för periodisk provning av sladden som är monterad på 

jordfelsbrytaren.
 Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt spat för full tillgång till spa-utrustning för underhåll och/eller service.
 Området ska underlätta dräneringsändamål under långvarig förvaring av spat.

 
Ytterligare krav på installation inomhus

 Se till att golvet kan bära hela tyngden av det fyllda spabadet med maximalt antal badande. Kontrollera med en kvalificerad entreprenör eller 
en byggnadsingenjör för att kontrollera detta krav.

 Se till att golvet är vattenavvisande och har en halkfri yta. Installera inte spat på en matta eller något annat material som kan skadas av fukt och kondens.
 Installera inte spat inomhus på övervåningen över en färdig boyta på grund av risken för vatten- och fuktskador.

 Fukt är en naturlig bieffekt av att ha ett spa installerat inomhus. Rummet ska vara väl ventilerat, så att fukt kan ta sig ut. Installera ett 
ventilationssystem för att förhindra kraftig kondens, och fukt i rummet.

 
Ytterligare krav på installation utomhus

 Ägare av ett spa kan behöva överensstämma med lokala eller statliga lagar om barnsäkra staket, säkerhetsbarriärer, belysning och andra 
säkerhetskrav. Kontakta ditt lokala byggnadskontor för verkställighet, för ytterligare detaljer.

 Se till att ytan är jämn, plan, slät och stark nog att bära hela tyngden av det vattenfyllda spat.
 Undvik att ställa upp spat på gräs eller lera, eftersom detta ökar mängden skräp som letar sig in i spabadet och skadar spagolvet.
 Utsätt inte spat för direkt solljus under en längre tid.

 Det är möjligt att installera och lämna spat utomhus vid en temperatur som inte understiger 4 °C (39°F) under förutsättning att 
vattentemperaturen i spat är högre än 4 °C (39°F) och vattnet inne i cirkulationssystemet, pumpen och röret inte har fryst. Sätt dit en " 
temporär mattbarriär " mellan spagolvet och marken för att förhindra värmeförlust från botten av spat och tillhandahålla bättre 
värmeisolering.
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INSTALLATION (fortsättning)
 
 
 

Installera spat med minst 2 personer.

 Flytta hela paketet till den valda platsen. Dra inte spat över marken eftersom det kan orsaka skador och läckage. Öppna 
kartongen försiktigt då den kan användas för att förvara spat vid långtidsförvaring eller när den inte används.

 Lägg ut alla delar på marken och se till att alla delar finns med. För saknade eller skadade delar, kontakta ett 
lämpligt Intex servicecenter som anges i det separata bladet "Auktoriserade serviceverkstäder".

 
Montering av kontrollenheten för spat

 Anslut kontrollpanelens (3) kabelkontakt till uttaget ovanpå spats kontrollbas och skruva fast kontaktlocket ordentligt via hand 
(se ritning 1). Obs! Sprid markduken med bubblorna nedåt över det rensade området där du tänkt placera ditt spa.

 Skruva fast bultarna på kontrollpanelen (4) med den medföljande bultnyckel (6) för att säkra kontrollpanelen (se ritning 2).
 Anslut spats kontrollenhet till ett eluttag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För uppblåsning inomhus: 
Pumpa luft i spats vägg

 Ta ut markduken (19) och sprid ut den över det rensade området. Sprid sedan ut spats liner över markduken och rikta 
tömningsventilen mot ett lämpligt dräneringsområde.
OBS! Sprid ut markduken med bubblorna nedåt över det rensade området där du tänkt placera ditt spa.

 Skruva upp kontrollbasens lock för uppblåsning (37) för att visa utloppet för den uppblåsbara enheten, för in ena änden av 
uppblåsningsslangen (7) i utloppet och vrid till höger för att låa den (se ritning 3).

 Skruva av locket på luftventilen och visa stammen i det övre läget för uppblåsning. För in i den andra änden av 
uppblåsningsslangen (7) i ventilen och vrid åt höger för att låsa den på plats (se bild 4).
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INSTALLATION (fortsättning)
 

 Tryck först på knappen  för att aktivera kontrollenhetens panelknappar. Tryck på knappen  för att 
blåsa upp det uppblåsbara spabadets vägg tills den är fast vid beröring, men inte hård (se ritning 5).

VIKTIGT! Blås inte in för mycket luft och använd inte en högtryckskompressor för att blåsa in luft.

 Tryck på knappen  igen för att stänga av den.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Koppla bort uppblåsningsslangen (7) från luftventilen och fäst tryckmätaren (5) till luftventilen. Tryckmätarens indikator bör visa sig i det 
gröna området för ett ordentligt uppblåst spabad (se ritning 6). Upprepa föregående steg för att fylla på mer luft om det behövs.

 Sätt tillbaka luftventilens lock igen.
OBS! Locket är utformat för att skruvas på och av. Utöva aldrig kraft då detta kan få hela det interna uppblåsningssystemet 
med ventilen att lossna. Se "Fästande av spabadets luftventil" för underhåll av ventil.

 
Blås upp spa-överdragets lufthölje

 Öppna uppblåsningsventilen och för in uppblåsningsslangen (7), tryck sedan på  för att blåsa upp tills den är fast vid beröring, 
men inte hårt (se ritning 7).

 Koppla bort uppblåsningsslangen (7) från utloppet för den uppblåsbara enheten och ventilen.
 Sätt tillbaka locket på kontrollpanelen (37), stäng sedan av och ta ur uppblåsningsventilen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Om det finns ett behov av att fylla på luft i spabadets vägg eller spa-överdragets lufthölje efter att de har satts upp, se avsnittet 
"Blås upp spabadets vägg" och "Blås upp spa-överdragets  lufthölje" ovan. Lufthöljet är förmonterat inuti spa-överdraget. Om det 
måste monteras om, placera lufthöljet (ej uppblåst) inuti spa-överdragets lem innan höljet blåses upp.
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INSTALLATION (fortsättning)
 

 
 

Tömning av luft
För spabadets vägg:

 Skruva av locket för att visa skaftet, tryck in skaftet och vrid det 90 grader till höger för att säkra den i nedfällt läge (se ritning 8).
 När luften är tömd, tryck in skaftet och vrid 90 grader till vänster 

för att återgå till läget uppblåsning.
 Sätt tillbaka locket igen.

 

För överdragets lufthölje:
 Dra ut locket till ventilen och pressa ventilen vid dess botten tills den är tömd.
 Stäng och tryck tillbaka ventilen.

 

Installation av kontrollenheten med spabadet
1. Anslut spats kontrollenhet till spabadet (se ritning 9). Dra åt anslutningarna ordentligt  

för hand.
Använd inte verktyg för åtdragning.

VIKTIGT! Undvik att sitta på, luta dig mot, täcka eller placera några föremål över 
kontrollenheten för spabadet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Fäst aggregatet med filterpatronhuset på insidan av spabadets utloppsgaller (märkt "B") (se ritning 10). Blås upp spabadet innan du 
installerar filterpumpkopplingarna.
3.   Före vattnet fylls på, säkerställ att locken på de nedersta tömningsventilerna är ordentligt stängda på in- och utsidan.
4.   Fyll på spabadet med färskvatten till en nivå mellan markeringarna MIN och MAX på insidan av spabadets vägg. Överfyll inte spat. 

Flytta aldrig spabadet med vatten inuti och/eller med kontrollbasen monterad till spat eftersom spat eller kontrollbasen kan skadas.

VARNING! Fyll aldrig på vatten som har en temperatur över 40 °C direkt i spat. Det 
rekommenderas att du fyller på spabadet med ljummet vatten för snabb 
uppvärmning och energibesparing.

5.   Placera spa-överdraget och spatts lufthölje (förinstallerad i spabadets överdrag) över spabadet, och se till att spännena till spats överdrag 
låses med nyckeln efter att spännet med remmarna har dragits åt hårt.

VIKTIGT! Inspektera spa-överdraget regelbundet efter läckage, för tidigt slitage eller försämringar. Använd aldrig ett skadat spa-
överdrag.

6.   Se till att spat är anslutet till ett eluttag och tryck på knappen  för att aktivera kontrollenhetens panelknappar. Tryck på knappen 

 på kontrollpanelen för att aktivera värmeapparaten, se avsnittet "Spabadet med panelens kontrollenhet. Uppvärmningssystemet kan 
öka vattentemperaturen med

cirka 1,5-2,5 ºC per timme. 
 

VIKTIGT! Följande villkor kommer att leda till en långsam uppvärmning av vattnet:
• Den omgivande temperaturen är lägre än 10 ºC.
• Vindhastigheten utomhus är över 3,5-5,4 m/s.
• Jetfunktionen aktiveras vid uppvärmning av spavattnet.
• Spabadet är inte ordentligt täckt med spa-överdraget när vattnet värms upp.

 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Sida 11

 

 



 

 

Svenska 264 
A

 
 

SALTNIVÅ INFORMATION
 
 

Spat har ett inbyggt sanitetssystem för saltvatten. Vanligt salt (natriumklorid) består av två delar, natrium och klorid. 
Under installationen av enheten upplöses en uppmätt mängd salt i badvattnet för att göra det något salt. SPA-
vattnet strömmar genom sanitetssystemets elektrolytiska cell för att producera klor. Kloret löses upp i vattnet och 
börjar omedelbart att ta död på bakterier och alger. Det oxiderar även alla andra organiska material.

 
• Vilken typ av salt att använda:
Använd endast salt med natriumklorid
Använd endast salt med natriumklorid (NaCl) som är åtminstone 99,9 % rent. Det går även bra att använda 
vattenrenande saltpellets (komprimerad form av avdunstat salt). De tar däremot längre tid att lösa upp. Använd inte 
joderat eller gulfärgat (gul prussiate av natriumkarbonat) salt. Salt tillsätts till SPA-vattnet och den elektrolytiska cellen 
använder salt för att skapa klor. Desto renare salt,  desto bättre prestanda hos den elektrolytiska cellen.

 
• Optimala saltnivåer
Den idealiska salthalten i SPA-vattnet är mellan 2 000 - 3 000 ppm (parts per million). Den optimala nivån är 2 500 ppm.
En alltför låg saltnivå minskar effektiviteten hos sanitetssystemet och resulterar i låg klorproduktion. En alltför hög 
salthalt kan skada strömförsörjningen och orsaka korrosion på metalldelar och tillbehör. Saltet i SPAT recirkuleras 
konstant. Saltförlust kan endast bero på att SPA-vattnet fysiskt flyttats från SPAT. Salt kan inte tappas på grund av 
avdunstning.

 
• Lägga till salt

 Slå på JET-pumpen för att starta vattencirkulationen.
 Håll sanitetssystemet avstängt.
 Fördela 2 kg salt jämnt runt parametern på SPATS insida.
 Borsta SPATS nederdel för att påskynda upplösningsprocessen. Låt inte salt samlas på botten av SPAT. Kör JET-pumpen i 

en timme för att grundligt lösa upp saltet.

 När allt salt har lösts upp, tryck på desinfektion-knappen  för att aktivera sanitetssystemet (se avsnittet 
"Bruksanvisning för sanitetssystem"), kod "003H" blinkar och ställ in sanitetssystemet till önskade drifttimmar. 
OBS! Tryck INTE på någon annan knapp på kontrollpanelen, säkerställ att uppvärmningen är av och sätt på spa-
överdraget under desinfektionen.

 
• Ta bort salt om saltnivån är för hög

Om för mycket salt har lagts till piper enheten och visar "E92" (se "LED-koder diagram"). Om detta inträffar, stäng av 

sanitetssystemet genom att trycka på PÅ/AV-knappen  , och dra ut spat från eluttaget. Du måste sänka 
saltkoncentrationen. Det enda sättet är att delvis tömma SPAT och sedan fylla på det med färskt vatten. Töm ut och fyll på 
ungefär 25 % av SPA-vattnet tills larmkoden "E92" försvinner.

• Lägga till salt om saltnivån är för låg
Om för lite salt har lagts till piper enheten och visar "E91" (se "LED-koder diagram").

Om detta inträffar, stäng av sanitetssystemet genom att trycka på PÅ/AV-knappen  , dra ut spat från eluttaget och 
vänta i 10 sekunder. Koppla in och slå på spat, lägg till 0,5 kg extra salt tills
larmkoden "E91" försvinner (se avsnittet "Lägga till salt").
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ANVÄNDNING
 

SPABADET MED PANELENS KONTROLLENHET 

A: Värmeknapp

B: Omkopplare för Celsius/Fahrenheit

C: Knapp för temperaturökning

D: Knapp för temperatursänkning

E: Knapp för vattenfilter

F: Knapp för vattenstråle

G: Desinfektion-knapp

H: LED-skärm

I:   På/av-knapp

J:  Knapp för bubblor

 

På/av-knapp: När enheten är ansluten, använd denna knapp för att aktivera kontrollenhetens panelknappar. Lampan 
bredvid knappen lyser grönt när aktiverad. Tryck på denna knapp för att stänga av alla aktiverade funktioner. OBS! På/av-knappen kan visas 
som en svart knapp i mitten av kontrollpanelen.

Värmeknappen: Använd denna knapp för att aktivera värmesystemet. Pumpen kommer att värma vattnet i spabadet 
tills vattentemperaturen uppnår den inställda temperaturen. När den aktuella vattentemperaturen i spat sjunker 1-2 °C under den 
inställda temperaturen, kommer värmesystemet att starta igen. När ikonen eldslåga på displayen lyser rött är värmesystemet aktiverat. 
När ikonen eldslåga lyser grönt är vattnet på inställd temperatur. Uppvärmningssystemet är i viloläge och filtreringssystemet fortsätter att 
drivas utan uppehåll.

OBS! För att stoppa filtreringssystemet när värmaren är i viloläge, tryck först på eldslåga-knappen och sedan på filtreringsknappen. Om 
endast eldslåga-knappen trycks in när värmaren är i viloläget kommer uppvärmningssystemet endast att stängas av, och 
filtreringssystemet körs i ytterligare 24 timmar innan det stängs av automatiskt.

Omkopplare Celsius/Fahrenheit:
Temperaturen kan visas antingen i Fahrenheit eller Celsius. Systemets standardinställning är Celsius. 

VIKTIGT! Använd ALDRIG spat om den indikerade vattentemperaturen är över 40 °C. 

Knappar för temperaturjustering: Genom att trycka på knapparna temperaturökning eller sänkning börjar 
LED- lampan att blinka. När den blinkar kan du justera till önskad temperaturinställning. Om du håller ner dessa knappar kommer 
värdena att öka eller minska snabbt. Den nya och önskade temperaturinställningen blir synlig på LED-displayen i 5 sekunder för att 
bekräfta det  nya värdet.
OBS! Den förvalda temperaturen är 20 °C.
OBS! Justering av temperaturen varierar från 20 °C till 40 °C.

Knapp för vattenfilter:
Denna knapp växlar filterpumpen på och av. Om värmesystemet är aktiverat startar filtreringssystemet automatiskt.
Ikonen för vattenfiltret lyser grönt på displayen när aktiverad.

 



 

 

Knapp för vattenstråle: Använd denna knapp för att aktivera vattenmassagen. Efter 30 minuters kontinuerlig drift kommer 
vattenmassagen att stängas av automatiskt. Ikonen för vattenstrålen lyser grönt på displayen när aktiverad. Vinkeln på vattenmunstycket inuti 
spabadet kan justeras manuellt.

VARNING! Kör inte vattenstrålesystemet när överdraget är fäst. Luft kan samlas inuti spat och 
orsaka irreparabla skador och personskada.

Bubbel-knapp: Använd denna knapp för att aktivera massagesystemet, som har en 30-minuters automatisk 
avstängningsfunktion. Bubbel-ikonen lyser grönt på displayen när aktiverad.
VARNING! Kör inte Bubbel-systemet när överdraget är fäst. Luft kan samlas inuti spat och orsaka irreparabla skador och personskada.

Desinfektion-knapp: Använd denna knapp för att aktivera och ställa in drifttimmar för saneringssystemet.
 
 

LED-skärm: När ansluten visar LED-skärmen automatiskt den aktuella vattentemperaturen.
 

OBS! Den inbyggda reningsfunktionen för hårt vatten fungerar automatiskt tillsammans med filtreringssystemet.

Justering av vattenmunstycke
Den mängd vatten och det tryck som kommer ut från strålmunstyckena kan justeras genom att vrida strålmunstyckets kant 
medurs (maximal vattenutmatning), moturs (låg vattenutmatning) eller i ett läge i mitten.
Om ett eller två strålmunstycken stängs avleds mer vatten till övriga strålmunstycken.
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BRUKSANVISNING FÖR SANERINGSSYSTEM
 
 

1.   Aktivera saneringssystemet:

Tryck på desinfektion-knappen  på kontrollpanelen. Detta aktiverar 
saneringssystemet samt filterpumpen. Ikonerna för desinfektion och filter lyser 
grönt. Koden "003H" blinkar på kontrollpanelens LED, vilket indikerar att enheten 
är redo att programmeras.

2. Ställ in drifttimmar för saneringssystemet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Med det lägsta antalet timmar (kod "003H") som blinkar, tryck på desinfektion-knappen  för att öka tiden från 

003H, 005H till 008H timmar (se avsnittet "LED-KOD DIAGRAM"). Tryck på knappen  efter att det maximala 
antalet timmar (kod "008H") inaktiverar desinfektionsfunktionen och LED-panelen visar vattentemperaturen i spat. Om 
du har valt för många timmar, fortsätt trycka för att upprepa cykeln. När driftstiden är inställd slutar displayens LED-
panel att blinka efter 10 sekunder och saneringssystemet startar. När spat används för första gången, still in 
drifttimmarna på "008H". Under saneringen alterneras informationen som visas på LED-panelen mellan spats 
vattentemperatur och återstående saneringstid i timmar.
När cykeln är slutförd visar LED-panelen vattentemperaturen. Testa vattnet med teststickorna som medföljer, och se till 
att fritt klor-nivån är mellan 2-4 ppm.
Obs! Tryck INTE på någon annan knapp på kontrollpanelen, säkerställ att uppvärmningen är av och sätt på spa-
överdraget under desinfektionen.

 
3.   Ändra drifttimmarna igen om nödvändigt:

Under saneringsprocessen kan drifttimmarna justeras igen om nödvändigt. Tryck på saneringsknappen, LED-
koden "003H" blinkar. Upprepa steg 2.

 
4.   Stäng av saneringssystemet manuellt om nödvändigt:

Under saneringsprocessen kan du stänga av saneringssystemet manuellt. Tryck bara på PÅ/AV-knappen  på 
kontrollpanelen. Saneringssystemet stoppas och ikonen för sanering slocknar.

 
5.   Starta om saneringssystemet:

När den programmerade cykeln avslutas visar LED-panelen vattnets temperatur, enheten stoppar saneringen 
och ikonen för sanering slocknar. För att starta om saneringssystemet, följ stegen ovan.

 
6.   Testa SPA-vattnet regelbundet:

Fritt klor-nivån i SPA-vattnet kan variera beroende på antal deltagare, lokala vattenförhållanden och solens 
intensitet (vid utomhusbruk). Vid initiell användning av spat, testa vattnet minst 2 gånger per dag med 
medföljande teststickor för att bibehålla fritt klor-nivån mellan 2-4 ppm. Efter att fritt klor-nivån verkar ha 
stabiliserats, testa SPA-vattnet varje vecka för att bibehålla en optimal saneringsnivå.
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LED Reading Definitions

001H Drifttimmar (1 timme återstår)

002H Drifttimmar (2 timmar återstår)

003H Drifttimmar (3 timmar återstår)

004H Drifttimmar (4 timmar återstår)

005H Drifttimmar (5 timmar återstår)

006H Drifttimmar (6 timmar återstår)

007H Drifttimmar (7 timmar återstår)

008H Drifttimmar (8 timmar återstår)

E90 Inget vattenflöde

E91 Larmkod (låg saltnivå)

E92 Larmkod (hög saltnivå)

E94 Vattentemperatur för låg

E95 Vattentemperatur är cirka 50°C

E96 Systemfel

E97 Torr-brandskydd

E99 Vattentemperaturens sensor är trasig

END Efter 72 timmars drift, kommer pumpen gå in i en viloperiod och 
funktionerna snabb uppvärmning och vattenfiltrering inaktiveras.

 
 

LED-koder diagram
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UNDERHÅLL OCH KEMIKALIER
 
 

VARNING!
 

Dra alltid ur stickproppen ur eluttaget innan du tar bort, rengör, servar eller justerar 
något på produkten.

 
Vattenhygien
Ägaren av spat måste regelbundet kontrollera och hålla badvattnet sanitärt med planerade underhåll (dagligen om så krävs). 
Tillsättning av desinfektionsmedel och andra kemikalier kommer att hålla bakterier och virus under kontroll som finns i spabadets 
vatten.
Upprätthållandet med en god vattenbalans genom lämplig användning av desinfektionsmedel är den enskilt viktigaste faktorn för att 
maximera livslängden och utseendet på spabadet, samt att se till att rent, sunt och säker vatten flödar. Korrekt teknik är viktigt för 
vattenprover och hantering av vattnet i spabadet. Rådgör med din professionella kontaktperson i frågor om pool /spabad för kemikalier, 
desinfektionsmedel, testutrustningar och provningsmetoder.

VARNING! FÖLJ ALLTID KEMIKALIETILLVERKARENS DIREKTIV OCH VARNINGAR OM 
HÄLSA OCH FAROR.

 
Tillsätt inga kemikalier när spabadet är ockuperat. Detta kan orsaka hud- och ögonirritation. Koncentrerade klorlösningar kan skada 
spabadet. Under inga omständigheter är Intex Recreation Corp, Intex Development Co Ltd, deras närstående företag, auktoriserade 
agenter och servicecenter, återförsäljare eller anställda ansvariga inför köparen eller annan part för kostnader i uppstår i samband med 
förlusten av spa-vatten, kemikalier eller vattenskador.

 
 
 

SPA, VATTENKEMI OCH BALANS
 
 

Avläsning av önskad vattenkemi 

 Min. Idealis
kt 

Max. 

Fritt klor 2 ppm 2 - 4 ppm 5 ppm 

pH 7,2 7,2 - 7,6 7,8 

Total alkalinitet (TA) 60 ppm 80 ppm 120 ppm 

Kalciumhårdet (CaCO3) 100 ppm 150–250 ppm 350 ppm 

Mättnadsindex (SI) –0.3 0 +0,3 

Vattentemperatur 20 ºC/68 ºF 20–40 ºC/68–104ºF 40 ºC/104ºF 

 
Fritt klor: Är klorrester som finns kvar i vattnet.
Resultat om för lågt – Otillräcklig desinficeringsnivå.
Resultat om för högt –orsakar luktproblem, hud- och ögonirritation, korroderade metaller och andra material.

 
pH: Ett värde som indikerar hur surt eller basiskt spavattnet är.
Resultat om för lågt – Korroderade metaller, ögon- och hudirritation och förstörelse av total alkalinitet.
Resultat om för högt – Avlagringar, grumligt vatten, filtrering/värmare körs kortare tid, ögon- och hudirritation, dålig kloreffektivitet.

 
Total alkalinitet (TA): Anger vattnets motståndsgrad mot pH-förändring. Den avgör hur snabbt och enkelt pH-värdet förändras, så 
justera alltid total alkalinitet innan pH-nivån justeras.
Resultat om för lågt – Korroderade metaller, ögon- och hudirritation. Låg alkalinitet gör pH ostadigt. Resultat om för högt – Avlagringar, 
grumligt vatten, filtrering/värmare körs kortare tid, ögon- och hudirritation, hög efterfrågan av klor.
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SPAVATTEN KEMI OCH BALANS (fortsättning)
 
 

Kalciumhårdhet (CaCO3): Avser den mängd kalcium och magnesium som lösts upp i vattnet. Resultat om för lågt – 
Problem med att balansera vattnet, korrosion av metallkomponenter, ögon- och hudirritation och vattenskumning.
Resultat om för högt – Avlagringar, grumligt vatten, ögon- och hudirritation, problem med att balansera vattnet och ineffektiv 
filtrering/värmare.

 
Mättnadsindex (SI): Temperatur, kalcium hårdhetskoncentration, total alkalinitet och pH representerar de viktigaste faktorerna som 
påverkar avlagring. Tendensen av vatten för antingen avlagring eller korrodering indikeras av mättnadindex (SI):

SI = pH+TF+CF+AF-12.1
*Var: TF = Temperaturfaktor; CF = Kalcium hårdhetsfaktor; AF = Total alkalinitetsfaktor

 

Vattentemperatur 
T

 
TF 

Kalciumhårdhet 
(ppm) 

 
CF 

Total alkalinitet 
(ppm) 

 
AF 

(ºC) (ºF) 

8 46 0,2 75 1,5 50 1,7 

12 54 0,3 100 1,6 75 1,9 

16 61 0,4 150 1,8 100 2,0 

19 66 0,5 200 1,9 150 2,2 

24 75 0,6 250 2,0 200 2,3 

29 84 0,7 300 2,1 300 2,5 

34 93 0,8 400 2,2 400 2,6 

40 104 0,9 500 2,3 -- -- 

-- -- -- 1000 2,6 -- -- 
 

Testa vattnets pH-värde, temperatur, kalciumhårdhet och total alkalinitet. Använd motsvarande faktorer i SI-ekvationen.
SI = 0, Balans
Om SI > 0, avlagringar eller grumligt vatten.
Om SI < 0, korrosivt för metaller eller ögon- och hudirriterande förhållande.
SI anses tillfredsställande om värdet är inom intervallen -0,3 till +0,3. Noll är perfekt.

 
Justera SPA-vattnet

Hur man justerar spats vattenkemi när nivåerna är utanför intervallen. VIKTIGT! Följ alltid kemikalietillverkarens direktiv och varningar om 
hälsa och faror.

 
Justera total alkalinitet (TA)

Ta bort spa-överdraget för att lufta vattnet och använd medföljande teststickor för att kontrollera keminivån.
Säkerställ först att klornivån i vattnet är mellan 2-4 ppm, eftersom klor påverkar testresultatet för TA.
Om TA-nivån (och inte pH) är högre än 120 ppm, för att sänka TA-nivån, lägg till saltsyra (klorvätesyra) eller natriumbisulfat.
Om TA-nivån är lägre än 60 ppm, lägg till natriumbikarbonat.
Till exempel, om TA-nivån är 180 ppm är den önskade minskningen 60 ppm, från tabellen nedan måste du lägga till 121 g natriumvätesulfat 
eller 96 ml saltsyra

 
Om teststickans färg är mellan 180 och 240 ppm, och nära 180 ppm, kan du även lägga till 121 g natriumvätesulfat eller 96 ml saltsyra.

 
Om avläsningen är mer än 240 ppm kan du lägga till natriumbisulfat eller saltsyra (droppe efter droppe) tills teststickan indikerar en 
avläsning på 240 ppm, lägg sedan till 238 g natriumvätesulfat eller 192 ml saltsyra.

 
OBS! När justeringen är klar, testa vattnet igen efter 24 timmar och justera igen om nödvändigt.
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SPAVATTEN KEMI OCH BALANS (fortsättning)
 

 
 
 

Sänka total alkalinitet  
 

Mängd natriumbisulfat för att sänka total alkalinitet
 

Önskad nivå 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm 

Volym: 
800 L/210 gal 

0.269 Lb 0.358 Lb 0.448 Lb 0.528 Lb 0.627 Lb 

121 g 161 g 202 g 238 g 283 g 
 

Mängd saltsyra för att sänka total alkalinitet 
 

Önskad nivå 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm 

Volym: 
800 L/210 gal 

0.101 qt 0.135 qt 0.169 qt 0.202 qt 0.234 qt 

96 mL 128 mL 160 mL 192 mL 223 mL 

(Muriatic acid: 31.45%) 
 

Öka total alkalinitet 
 

Mängd natriumbikarbonat för att öka total alkalinitet 
 

Önskad nivå 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 

Volym: 
800 L/210 gal 

0.059 Lb 0.118 Lb 0.178 Lb 0.237 Lb 

27 g 53 g 80 g 107 g 

 
 

pH-justering
När total alkalinitet har sänkts till 120 ppm eller ökats till 80 ppm och pH-värdet ännu är högt eller lågt, justera

det genom att använda följande tabell.
 

Sänka pH-värdet
 

Sänka pH-värdet med saltsyra 
 

 
Volym 

 
Total alkalinitet 

Från→Till 

8.4→7.2 7.8→7.2 

 
210 gal 
(800 L) 

 
120 ppm 

0.028 qt 0.019 qt 

26 mL 18 mL 
 

80 ppm 
0.018 qt 0.013 qt 

18 mL 12 mL 
 

Sänka pH-värdet med natriumbisulfat 
 

 
Volym 

 
Total alkalinitet 

Från→Till 

8.4→7.2 7.8→7.2 

 
210 gal 
(800 L) 

 
120 ppm 

0.071 Lb 0.047 Lb 

32 g 21 g 
 

80 ppm 
0.047 Lb 0.032 Lb 

21 g 14 g 
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SPAVATTEN KEMI OCH BALANS (fortsättning)
   
 
 

 
Öka pH-värdet

 
Öka pH-värdet med natriumbikarbonat 

 

 
Volym 

 
Total alkalinitet 

Från→Till 

6.8→7.2 

 
210 gal 
(800 L) 

 
120 ppm 

0.541 Lb 

243 g 
 

80 ppm 
0.361 Lb 

163 g 

 
Justering av kalciumhårdhet

Använd medföljande teststickor för att kontrollera vattnets hårdhetsnivå och justera det genom att följa tabellen nedan.
 

Sänka kalciumhårdhet
Om hushållets vattenförsörjning behandlas med ett mjukningsmedel, blanda det hårda vattnet i spat med mjukt vatten i 
enlighet med tabellen vatten-volymförhållande för att sänka kalciumhårdheten:

Sänka kalciumhårdhet med mjukt vatten 
 

Initial nivå 1000 ppm 500 ppm 350 ppm 250 ppm 

Önskad nivå: 
100 ppm 

Water Volume Ratio (Vhard water:Vsoft water) 

1:9 1:4 2:5 2:3 
 

Öka kalciumhårdheten
Om kalciumhårdhetens nivå i spavattnet är lägre än 100 pm, lägg till 89 g kalciumklorid
i spavattnet.

 

VARNING!
Saltsyra är en frätande, kemisk och flytande lösning av natriumvätesulfat (NaHSO4) som är 
mycket frätande. Hantera alla kemikalier försiktigt och bär extra skyddsutrustning, 
inklusive glasögon och handskar. Det är mycket viktigt att inte stänka syra på huden, 
kläderna eller i ögonen.
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UNDERHÅLL
 

 
Underhåll av spa-vatten och patron
Skydda alla som nyttjar spabadet från eventuella vatten-relaterade sjukdomar genom att hålla badvattnet rent och desinficerat. 
Praktisera alltid god hygien. För att säkerställa korrekt vattenkvalitet i spabad, följa dessa procedurer:

1. Inspektera och rengör filterpatronen varje dag, och byta ut filterpatronen var tredje (3) dag.
a. Skruva loss aggregatet med patronhuset från spabadets vägg och avlägsna patronen (se ritning 11).

b. Använd en trädgårdsslang för att skölja av patronen. Om patronen fortfarande är smutsig och missfärgad ska den 

bytas ut. Ha reservpatroner till hands.
c. Sätt tillbaka den rena patronen i patronhuset och montera tillbaka aggregatet med patronhuset i spabadets vägg.

2. Byt ut spavattnet varannan vecka. Se avsnittet "Tömning av spabadet" och "Rengöring av spabadet" för mer information.
3. Använd spakemikalier för att upprätthålla god vattenkemi. Skador på spabadet till 

följd av felaktig användning av kemikalier och misskötsel av vattnet i spabadet täcks 
inte av garantin.

4. Alla badgäster måste duscha innan hoppar in spabadet. 

 

VIKTIGT!
Dra ut strömkabeln före rengöring av systemet. Täpp igen vatteninloppet och -utloppet med pluggarna för att 
förhindra vattenspill. När all underhållning är klar, koppla in strömkabeln igen och ta bort pluggarna.

 
Rengöring av elektrolytisk cell
Den elektrolytiska cellen har en självrengöringsfunktion i den elektroniska styrningen. I de flesta fall håller denna självrengöring 
cellen vid optimal effektivitet. I vissa regioner är SPA-vattnet hårt (högt mineralinnehåll), vilket varierar beroende på lokala 
vattentillstånd. Detta kan orsaka avlagringar på titanplattan och påverka saneringens effektivitet, vilket innebär att cellen kräver 
regelbunden manuell rengöring. För att upprätthålla maximal prestanda rekommenderar vi att du öppnar och visuellt inspekterar 
den elektrolytiska cellen varannan vecka för SPA-vattnet (kalciumhårdhet <100 ppm) eller veckovis för SPA-vattnet (kalciumhårdhet> 
350 ppm).
Följande steg ger instruktioner för hur man rengör cellen.

 
Inspektion och rengöring:

 Stäng av spat och dra ut strömkabeln från eluttaget.
 Skruva bort filterpatronen från spabadets vägg och använd de medföljande pluggarna (15 och 23) för att täppa igen kopplingarna för 

vatteninloppet och -utloppet från insidan av spabadet för att hindra vatten från att rinna ut.
 Ta bort de fyra skruvarna från det transparanta locket med en stjärnmejsel (medföljer ej) och ta bort locket från spats kontrollerenhet.
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UNDERHÅLLNING (fortsättning)
 

 
4. Koppla ur den elektrolytiska cellens sladd. Skruva upp den elektrolytiska cellens mutter i moturs riktning med den medföljande nyckeln 
för den elektrolytiska cellen (20).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dra ut den elektrolytiska cellen och placera den i en behållare, häll vanlig vinäger i behållaren och blöt titanplattan i cirka en timme tills 
inga avlagringar finns kvar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ta bort den elektrolytiska cellen och skölj titanplattan med färskt vatten. Var försiktig! Håll den elektrolytiska cellens kärna helt torr, låt 
den inte komma i kontakt med vinäger eller vatten.
7. Utför följande steg i omvänd ordning för att montera tillbaka den elektrolytiska cellen.

OBS! Se till att skåran på den elektrolytiska cellen är i linje med kanten på höljet för den elektrolytiska cellen.
 
 
 

INTEX® TESTSTICKOR (MEDFÖLJER PRODUKTEN)
 

Teststickorna kan testa "fritt klor", "pH-värdet" och "totala alkalitet" och "kalciumhårdhet" samtidigt: Vi rekommenderar att du 
testar vattenkemin varje vecka och bibehåller klorkoncentrationen vid 2-4 ppm.

 
Direktioner och användning
1. Doppa hela stickan i vattnet och ta genast upp den.
2. Håll sticknivån i 15 sekunder. Skaka inte av överflödigt vatten från stickan.
3. Jämför nu stickblocket med färgkartan på förpackningens etikett. Om nödvändigt, justera den kemiska nivån i spavattnet. Det 

är mycket viktigt att använda en korrekt teknik när man testar vattnets kemiska nivå. Läs och följ de skriftliga instruktionerna 
för stickan noga.
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UNDERHÅLLNING (fortsättning)
 

Tömning av Spa-badkaret
 Stäng av och dra ut spats kontrollenhet.
 Anslut adaptern med tömningsventilen på en trädgårdsslang och rikta den andra änden av trädgårdsslangen mot ett lämpligt område för 

tömning (se ritning 12).
 Ta av locket på tömningsventilen från utsidan av spa-badkaret och fäst adaptern på tömningsventilen (se ritning 12).
 Genom att öppna locket på tömningsventilen från insidan av spa-badkaret, kommer vatten att börja rinna från trädgårdsslangen.

 När vattnet har tömts, koppla bort spaets styrenhet från spa-badkarets vägg. Lyft spa-badkarets vägg från sidan mittemot avloppet, som 

leder kvarvarande vatten till avloppet och tömning av spat helt och hållet (se ritning 13).
 Vänd på spa-badet för att tömma ut allt återstående vatten (se ritning 14).
 Skruva loss tömningsventilen på sidan där styrenheten finns med ett mynt för att tömma ut allt vatten (se bild 15).
 Använd en ren handduk att torka upp eventuellt kvarvarande vatten och fukt i spabadet och på kontrollenheten till spaet.
 Säkerställ att spabadet och kontrollenheten till spat torkas noggrant.

OBS! De medföljande pluggarna (15 och 23) kan användas för att täcka anslutningarna till vatteninloppet och vattenutloppet från insidan av 
spabadet för att förhindra att vatten rinner ut.

 
Rengöring av spabadet
Om smuts upptäcks i vattnet eller att vattnet blir grumligt och korrekt vattenkemi inte rengör det, byt då vatten och rengöra spabadet.
Se avsnittet “Tömning av spabadet” på hur man tömmer spabadet.
Medan den är tom, avlägsna patronhuset från insidan av spabadets vägg, rengör och/eller byt ut filterpatronen. Använd en svamp och mild 
tvållösning för att torka bort jord eller fläckar på insidan av spabadets vägg. Skölj noggrant innan påfyllning med rent vatten görs.
VIKTIGT! Använd inte stålull, hårda borstar eller rengöring med slipmedel.

 
Fästande av luftventilen på spabadet
Kontrollera spabadets luftventil för läckage och täthet före användning. Om luft läcker från luftventilen, använd den medföljande nyckeln (22) 
för att dra åt luftventilen enligt följande:

 Kontrollera att spabadet är tömt på luft , öppna locket till luftventilen och sätt in nyckeln (22) i luftventilens kropp (se ritning 16).
 Ta tag med ena handen på baksidan av luftventilen bas från insidan av spabadets vägg och 

vrid nyckeln (22) medurs.
VIKTIGT! Justera aldrig luftventilens bas när spaet är i bruk eller fyllt med vatten. Använd endast nyckeln för luftventilen om luftventilen 
är lös eller om det finns läckage runt luftventilen bas. Dra inte åt luftventilen för hårt. Om den dras åt för hårt kan ventilen skadas. Se 
bara till att luftventilen sitter ordentligt och inte läcker.

 
Spa-överdrag
Fästspännena på överdraget är låsfästen. Två nycklar finns i plastpåsen tillsammans med bruksanvisningen och övriga tillbehör. Varje 
spänne är markerad med symbolerna "låst" och "olåst" för enkel användning: För in nyckeln i öppningen på spännet och vrid den till önskat 
läge för att låsa eller låsa upp spännet.
För att garantera säkerhet mot obehörig åtkomst, lägg alltid på överdraget när spat inte används och lås alla spännen. Håll alltid 
nycklarna utom räckhåll för barn. Om du har tappat bort nycklarna kan du använda en skruvmejsel av liknande storlek för att låsa eller 
låsa upp spännena.
Inspektera spa-överdraget regelbundet för läckage, förtida slitage, skador eller tecken på försämringar. Använd aldrig ett slitet eller skadat 
överdrag:  Det kommer inte att förse den skyddsnivå som krävs för att förhindra ett oövervakat barn från tillgång till spat.
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UNDERHÅLLNING (fortsättning)
 

 
 

Reparation av spabadet och överdragets lufthölje
Använd den medföljande lagningslappen för att reparera punkteringshålet:

• Rengör grundligt och torka området som skall repareras.

• Ta bort bakgrundspapperet på lagningslappen och tryck lagningslappen bestämt över punkteringshålet. Jämna ut ytan för att avlägsna 
eventuella luftbubblor under lappen.

VIKTIGT!
De omgivande temperaturerna av luft har en effekt på spa-badets inre tryck. Luft inuti spa-badet kan expandera och 
dras samman med varierande temperatur som leder till att minska trycket inne i spa-badet. Om detta inträffar, använd 
den medföljande manometern för att kontrollera det interna lufttrycket och fyll på mer luft om det behövs.

 
 

FÖRVARING
 

 
 Töm och rengör genom att följa avsnitten “Tömning av spa-badet” och “Rengöring av spa-badet”.
 Utför instruktionerna i omvänd ordning för att tömma och demontera spabadet, kontrollenheten och spa- överdragets luftspaltiga del.

 För att tömma badet och överdragets lufthölje:
a) Öppna utmatningslocket för tömning (34) med medföljande nyckel (6) (se ritning 17).
b) För in slangadaptern för tömning (35) i utmatningen för tömning.
c) För in uppblåsningsslangen (7) över slangadaptern för tömning (35). 
d) För in den andra änden av uppblåsningsslangen i badkarets luftventil eller överdragets lufthölje.

e) Tryck på knappen luftbubbla  för att tömma den.
f) När tömningen är klar, upprepa ovanstående steg i omvänd ordning och säkerställ att utmatningslocket för tömning (34) är korrekt 
åtdraget.
Viktigt! Använd endast för det syfte som beskrivs i denna bruksanvisning.
Håll uppblåsningsslangen borta från vatten och små föremål när tömningsfunktionen är aktiverad eftersom den kan orsaka skada på 
utblåsningsmotorn.

 Se till att alla spa-komponenter och tillbehör är ordentligt rengjorda och torra innan förvaring. Lufttorka spa-badet i solen i en timme 
innan du viker ihop den.

 Vik ihop spa-badet löst och undvik skarpa hörn för att förhindra skada eller läckage på spa-badets liner.
 Ha nya patroner i lager till nästa gång du använder den.
 Förvara spa-badet och tillbehören på en torr, temperaturkontrollerad 

förvaringsplats, mellan 0º – 40ºC (32º – 104 ºF).
 Originalförpackningen kan användas som förvaring.
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FELSÖKNING

PROBLEM ORSAK LÖSNING 

INGEN  

DISPLAY/SPATS 

KONTROLLENHET FUNGERAR INTE 
 

•Spat är urkopplat eller avstängt. 

•Kontrollpanelens stickkontakt är lös. 

•Strömavbrott. 

•Jordfelsbrytare utlöst. 

•Jordfelsbrytare är trasig. 

•Se till att spat är anslutet och påslaget. 

•Se till att kontrollpanelens stickkontakt är korrekt monterad till kontrollbasen. 

•Kontrollera strömkällan. 

•Återställ jordfelsbrytaren. 

•Kontakta Intex servicecenter. 

STRÖMBRYTARE I  

HEMMET HAR UTLÖSTS 
 

•Strömbrytare har fel spänning. 

•Överbelastad strömbrytare 

•Ett elektriskt fel. 

•Säkerställ att strömbrytaren har korrekt spänning. 

•Använd en särskild strömbrytare som bara strömförsörjer spat. 

•Kontakta en behörig elektriker för att åtgärda felet. 

VÄRMER INTE UPP ORDENTLIGT 
 

•Temperatur är satt för lågt. 

•Smutsig filterpatron. 

•Vattentemperaturen minskar i värmarens STANDBY-läge. 

•Fel på värmeelement. 

•Öka temperaturen och sätt på spa-överdraget. 

•Rengör eller byt ut filterpatronen i god tid. 

•Om värmaren är i STANDBY-läge, tryck två gånger på knappen eldslåga för att 
värma upp vattnet till inställd temperatur. 

•Kontakta Intex servicecenter. 

STRÅLFUNKTIONEN FUNGERAR INTE 
 

• Pumpen är för het. •Stäng av och dra ut spat. Låt den svalna och starta sedan om igen. 

•Om problemet kvarstår, kontakta Intex servicecenter. 

VATTENSTRÅLARNA ÄR SVAGA 
 

•Låg vattennivå. 

•Insuget på insidan av badkaret 

•är igentäppt. 

•Strålmunstyckena är igentäppta eller smutsiga. 

•Strålmunstyckenas rör är skadade. 

•Lägg till vatten mellan MIN- och MAX-nivån. 

•Se till att insuget inte täcks eller blockeras. 

•Ta bort eventuellt smuts inuti strålmunstyckena. 

•Kontakta Intex servicecenter. 

REGLAGET FÖR  

VATTENSTRÅLEN  

FUNGERAR INTE 
 

•Strålmunstyckena är igentäppta eller smutsiga. 

•Slangen för kontrollpanelens luftflöde är lös eller skadad. 

•Rören för luftflödet inuti spabadkaret är skadat. 

•Ta bort eventuellt smuts inuti strålmunstyckena. 

•Se till att slanget för luftflödet på kontrollpanelen (3) 

•inte är skadad och korrekt monterad. Byt ut om nödvändigt. 

•Kontakta Intex servicecenter. 

FILTRERINGSPUMPEN  

FUNGERAR INTE 
 

•Smutsig filterpatron. 

•Filtreringens in- och/eller utlopp är igentäppt. 

•Fel på filtreringens pumpmotor. 

• Rengör eller byt ut filterpatronen i god tid. 

• Kontrollera filtreringens in- och utlopp regelbundet. 

• Kontakta Intex servicecenter. 

VATTNET ÄR INTE RENT •Patronen är inte korrekt monterad. 

•Otillräcklig filtreringstid. 

•Smutsig filterpatron. 

•Felaktigt underhåll av vattnet. 

•Filtreringens in- och/eller utlopp är igentäppt. 

•Se till att patronen är korrekt monterad. 

•Öka filtreringstiden. 

•Rengör eller byt ut filterpatronen i god tid. 

•Håll spavattnet ordentligt sanerat. Se kemikalietillverkarens instruktioner. 

•Kontrollera filtreringens in- och utlopp regelbundet. 

PUMPANSLUTNINGARNA  

ÄR INTE I JÄMNHÖJD 
MED SPAKOPPLINGAR 

•Ett kännetecknande drag för Polyvinylklorid (PVC) är att 
det ändrar form, vilket är normalt. 

Höj pumpen med trä eller en annan typ av isoleringsmaterial för att lyfta 
pumpens anslutningsnivå med spats kopplingar. 
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FELSÖKNING (fortsättning)

PROBLEM ORSAK LÖSNING 

SPA-BADET HAR EN MÄRKLIG FORM •Utökat inre lufttryck vid starkt solsken. • Utsätt inte produkten för direkt solsken. 

•Kontrollera lufttrycket och släpp ut luft om det behövs. Vid 
mycket varmt väder, måste du kontrollera om det är 
nödvändigt att släppa ut luft. Detta för att undvika eventuella 
skador på spa-badet. 

SPA-BADET TAPPAR LUFTTRYCK •Luftventilens hatt är lös. 

•Luftventilens bas är lös. 

•Hål, skärmärke i eller spricka på spa-badet. 

•Se till att luftventilens hatt är korrekt stängd. 

•Fyll upp spabadet med luft och se sedan till att luftventilens 
bas är åtdragen. Se avsnittet " the spa tub with air then make 
sure the air valve base is tighten, see "Fästande av luftventilen 
på spabadet". 

•Sätt i flytande tvål och vatten i en spreyflaska och spreja på 
skarvarna. Om det finns en läcka kommer det att bubbla. När 
du hittar läckan, rengör och torka det läckande området och 
använd lagningslapp som medföljer spaet. 

LÄCKAGE MELLAN SPA-BADETS 
KOPPLINGAR OCH 
KONTROLLENHETENS 
ANSLUTNINGAR 

•In-/utloppets anslutningar till spats kontrollbas är 
inte ordentligt åtdragna. 

•O-ringen till in-/utloppet på spats kontrollbas 
saknas/smutsigt. 

•Dra åt in- och utloppsanslutningarna. 

• Belägg o-ringen med vaselin för vattentäthet. 

•Ta bort gallret från insidan av spat med en skruvmejsel, se till 
att O-ringens in-/utlopp är på plats, ren och inte skadad. 

SPAT ÄR FÖR HÖGLJUTT I 
FILTRERINGSLÄGET ENDAST 

•Kontrollbasens komponenter är inte korrekt 
monterade. 

•Kontrollbasens jord är inte jämn och stabil. 

•Fel på filtreringens pumpmotor 

•Se till att kontrollpanelen, bakre luckan och alla in-/utlopp är 
korrekt anslutna. 

•Se till att marken är jämn, stabil och mjuk. 

•Byt ut den trasiga filtreringsmotorn med en ny. 

OTILLRÄCKLIGT MED KLOR •Otillräcklig driftstid för saneringssystemet och/eller 
värmaren är igång samtidigt. 

•Klor tappas på grund av starkt solsken. 

•Badbelastningen har ökat. 

•Igentäppt eller smutsig elektrolytisk cell 

•Öka drifttiden för saneringssystemet och se till att värmaren 
är avstängd under saneringsprocessen. Se "Bruksanvisning för 
saneringssystem". 

•Använd ett SPA-överdrag när SPAT inte används 

•och/eller när saneringssystemet är igång. 

•Öka saneringssystemets drifttid och testa vattnet med 
teststickorna. Se "Bruksanvisning för saneringssystem". 

•Kontrollera och rengör cellen om nödvändigt. Se "Underhåll". 

BUBBELNS 
UTBLÅSNINGSANORDNING 
FUNGERAR INTE 

•Luftpumpen är för varm. 

 

•Stäng av och koppla ur spat. Låt den svalna och starta den om 
igen. 

•Om problemet kvarstår, kontakta Intex servicecenter. 

VIKTIGT!
Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta vår kundtjänst för hjälp. Se det separata databladet "Auktoriserade 
servicecenter".
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FELSÖKNING (fortsättning)

LED-PANEL KOD PROBLEM LÖSNING 

LED-panel, koder blinkar och alarm på (OBS! Stäng alltid av strömmen före rengöring och service). 

E90  Inget vattenflöde. Stäng av och koppla ur kontrollenheten. 

Se till att gallerkåpan för utloppet är ren och fri från hinder. 

Rengör eller byt ut patronen, se avsnittet Underhåll och förvaring. 

Se till att in-/utloppsanslutningarna på spabadet och filtreringspumpen inte 

är blockerade. 

Håll spavattnet ordentligt sanerat för att säkerställa en filterpatron som är 
ren och inte täpps igen. 

Tryck på knappen   för att stänga av enheten. Använd ett mynt för att släppa 

ut kvarvarande luft genom att skruva av tömningsventilens lock som finns på 
sidan med kontrollbasen.oLuften har släppts ut när en stadig ström av vatten 
rinner ut ur tömningsventilen. Vänta i 15 sekunder och skruva sedan fast locket 
för tömningsventilen igen. Tryck på knappen   för att aktivera kontrollpanelens 
knappar. Kör sedan filtreringsfunktionen genom att trycka på knappen   för att 
trycka ut eventuellt kvarvarande luft i systemet. 

Om problemet kvarstår, kontakta Intex servicecenter. 

E91   Smuts eller avlagring på titanplattor. 

  Låg saltnivå/inget salt. 

  Sladden för elektrolytiska cellen är lös. 

  Eventuellt fel på elektrolytiska cellen. 

Ta ut den elektrolytiska cellen för inspektion. Rengör om nödvändigt. Se 

"Underhåll". 

Lägg till salt. Se "Saltnivå information". 

Se till att cellens sladd är korrekt ansluten till cellkärnan. 

Kontakta Intex servicecenter. Byt ut cellen om nödvändigt. 

E92  Hög saltnivå Töm poolen delvis och fyll på med färskt vatten. Se "Saltnivå information". 

Vattentemperaturen är för låg.    

E94  Vattentemperaturen är cirka 50°C. Stäng av och koppla ur kontrollenheten. När vattnet har svalnat, anslut 

jordfelsbrytaren och starta om allt igen. 

Stäng av värmaren, tryck sedan in filtrerings- och vattenstråleknapparna för 
att sänka vattnets temperatur. 

 Om problemet kvarstår, kontakta Intex servicecenter. 

E95   Systemfel.  Stäng av och koppla ur kontrollenheten, använd locket för att stoppa vattnet 

från att rinna ut ur badet, ta isär och töm kontrollenheten på vatten. Montera 
tillbaka kontrollenheten på badkaret. Anslut jordfelsbrytaren och starta om allt 
igen. 

  Om problemet kvarstår, kontakta Intex servicecenter. 

E97   Torr-brandskydd.  Kontakta Intex servicecenter. 

E99    Vattentemperaturens sensor är trasig.  Kontakta Intex servicecenter. 

END    Efter 72 timmars drift, kommer pumpen gå 

in i en viloperiod och funktionerna snabb 
uppvärmning och vattenfiltrering inaktiveras. 

Tryck på knappen   för att återaktivera filtreringspumpen. Tryck på knappen

 för att återaktivera filtreringspumpen. 
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GARANTI
 

 
Din PureSpa har tillverkats med material av högsta kvalitet och utförande. Alla produkter från Intex har inspekterats och 
befunnits vara felfria innan de lämnar fabriken. Denna begränsade garanti gäller endast PureSpa listad nedanför.
Följande bestämmelse gäller endast inom europeiska medlemsländer: Den rättsliga regleringen av direktiv 1999/44/EG 
kommer inte att påverkas av denna garanti från Intex.

 
Bestämmelserna i denna begränsade garanti gäller endast för den ursprungliga köparen och får inte överföras. Denna 
begränsade garanti är giltig för den tidsperiod som anges nedan från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara ditt 
originalkvitto tillsammans med denna bruksanvisning, eftersom inköpsbevis krävs och måste åtfölja garantikrav annars 
ogiltigförklaras den begränsade garantin.

 
PureSpa garanti – 1 år

 
Om ett tillverkningsfel upptäcks inom den tidsperiod som anges ovan,  kontakta en Intex-serviceverkstad som anges i det 
separata bladet "Auktoriserade serviceverkstäder". Servicecentret kommer att avgöra giltigheten för fordran.

 
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ÄR BEGRÄNSADE TILL VILLKOREN I DENNA GARANTI OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER 
SKALL INTEX, DERAS AUKTORISERADE OMBUD ELLER ANSTÄLLDA HÅLLAS ANSVARIG TILL KÖPAREN ELLER ANNAN PART 
FÖR DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER SKULDER.

 
Denna begränsade garanti gäller inte om produkterna omfattas av vårdslöshet, onormal användning 
eller drift, olycka, felaktig användning, felaktig spänning eller ström i strid med bruksanvisningen, eller 
vid skador av omständigheter utanför Intex kontroll, inklusive men inte begränsat till, vanlig 
användning och slitage och skada som orsakats av eld, översvämning, frysning, regn eller andra yttre 
miljökrafter. Denna begränsade garanti gäller bara de delar och komponenter som säljs av Intex. Den begränsade 
garantin täcker inte obehörig modifiering, reparation eller isärtagning av någon annan än Intex Servicecenters personal

 
Kostnaderna i samband med förlust av poolvatten, kemikalier eller vattenskador täcks inte av denna garanti. Skada på person 
eller egendom täcks inte av denna garanti.
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