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Uppstarts Manual Spabad

Vik�gt! Läs dessa steg-för-steg instruk�oner innan du startat igång di� spabad. Misslyckande med a� 
följa beskrivningen kan med följa a� utrustningen kan gå sönder och a� garan�n därför inte gäller.

Notering: Om du är osäker på hur du ska följa dessa instruk�oner, var god ring vårt service nummer:
För bästa resultat, följ alla steg i turordning.

OBS! Kör absolut inte igång spa pumpen innan spabadet har fyllts med va�en. Det resulterar o�ast 
direkt i skador på pumpen och garan�n utgår. Kontrollerat a� spabadet är installerat precis enligt 
instruk�onerna i manualen.
Hänvisa �ll följande bild för en förklaring �ll di� spabads kontroller, delar och tekniska delar. Notera 
a� inte alla modeller har alla funk�oner eller kontroller.

INNAN DU FYLLER PÅ VATTEN
Innan du fyller på va�en, gå igenom dessa enkla steg för a� undvika vanliga problem som uppkommer 
första gången uppkopplingen av spabadet sker. Bekrä�a a� dessa steg har avklarats:

1. Stäng av all ström �ll spabadet vid huvudströmbrytaren.
2. Öppna sidopanelen för a� kommam åt komponenerna på insidan.
3. Kontrollera a� alla ven�ler är öppnade (T-handtagen är utdragna) �ll värmaren samt alla 

pumpar.
4. Kolla a� det inte finns några uppenbarliga synliga trasiga elkablar eller trasiga rör.
5. Kolla a� de två kopplingarna för värmaren är hård åtdragna.

a. OBS! Använd inte en ski�nyckel. Alldeles för hårt åtdragning utav kopplingarna och 
packningar som går sönder tecks inte under garan�n.

6. Kolla a� alla kopplingar för pumparna är åtdragna.
7. Städa ur eventuell skräp från innefrån service luckan eller från spabadskaret i sig.
8. Med avloppet öppet och filter bor�agna, skölj noggrant igenom spabadet med varmt va�en 

�lls avrinnande va�en är rent. Kör va�en igenom filtrerings behållaren och jet raderna för a� 
avlägsna eventuelll damm, smuts och skräp som kan ha samlats under frakt och montering. 
Töm sedan badet helt på va�en.

9. Se �ll a� avloppsproppen stängs helt och a� locket är åtdraget. (se sida 43).
10. Installera filtret(eller filtren) i filterbehållaren.
11. Kontrollera a� alla je�ar är öppna (vrid fullt i moturs).
12. Nu är bäst tajming a� städa ur och polera ytorna på di� spabad om du önskar (se sida 35).



FYLL DITT SPABAD

Nu är det dags a� fylla på va�en i di� spabad. Sä� inte på strömmen �lls di� spabad är helt fyllt med 
va�en. För a� ordentligt fylla di� spabad:

1. Skruva loss och avlägsna filter ringen. (Figur 17 i Den medföljande bruksanvisningen (EN)).
2. Avlägsna filterbehållaren. 
3. Se �ll a� filtret (i filterbehållaren) är försik�gt fastskruvade. Vrid dem medurs �lls det tar 

stopp, utan a� dra �ll för hårt och spräcka filtret.
4. Koppla en vanligt trädgårdsslang �ll en kran med vanligt kallt kranva�en (inte mjukbehandlat 

eller varmt va�en).
VARNING! Använd inte va�en från din varmva�enberedare för a� fylla di� spabad!

5. Koppla ”för-filtret” (om du har sådant �llbehör), på andra sidan utav slangen, peka för-filtret in 
i e� lämpligt avlopp, sä� på va�net och låt eventuella avlagringar sköljas ner i avloppet. När 
va�enströmmen rinner klar, stäng av slangen.

6. Sä� ”för-filtret” (om utrustat med sådant �llbehör) in i filterbehållaren och sä� på va�net i 
slangen.

7. Fyll långsamt upp spabadet. Om va�entrycket är för högt kan löddrande va�en pressa lu� in i 
rören och skapa startproblem.

VIKTIGT! För a� försäkra sig om a� pumpen är �llräckligt förberedd, fyll spabadet endast genom 
filterbehållaren.

8. Fyll upp spabadet �lls va�ennivån är ungefär 2.5 cm ovanför alla je�ar (eller 1cm nedanför 
kudden). Överfyll inte.

OBS! Varje person som kliver i spabadet justerar va�envolyment i badet. Så justera va�ennivån 
beroende på hur många personer som regelbundet använder spabadet.
Stäng av va�enslangen och se e�er a� det inte verkar läcka någonstans i badet.

OPERATIVA KONTROLLER
Varning! Sä� inte igång några pumpar �lls dess a� spabadet är �llträckligt fyllt med va�en. A� köra 
pumpar utan va�en i di� spabad kan skapa omedelbar skada vilket inte är täckt under garan�n.

Vid det här laget har du dubbelkollat de mekaniska anslutningarna är intakta och a� badet är fyllt 
med va�en från din trädgårdsslang fupp �ll ca 2.5cm ovanför je�arna. Sä� på strömmen �ll spabadet 
vid huvudströmbrytaren och testa funk�onen av det elektriska systement. Om du påträffar problem, 
var god hänvisa �ll felsöknings guiden på sida 38  i den medföljande bruksanvisningen (EN).

1. Sä� på strömbrygaren och testa funk�onen på Jordfelsströmbrytaren genom a� trycka på den 
lilla knappen. De�a bör automa�skt trippa spabadets propp. VARNING! FARLIGT!! Ifall 
jordfelsströmbrytaren inte slår ut, se �ll a� omedelbart ringa en elektriker och använd INTE 
spabadet. Varning för elchock. Endast ifall proppen utlöses när du trycker på knappen kan du 
fortsä�a med nästkommande steg i manualen.

2. Gå �ll ovansidan av kontrollpanelen. Spabadet får först in i en 6 minuter lång ”Priming Mode” 
läge, som visas genom förkortningen ”Pr” i meddalnde rutan. Va�net värms upp under denna 
period. För a� avsluta de�a läge för a� påbörja normala funk�oner, tryck ”WARM” (eller pilen 
som riktar uppåt) eller ”COOL” (eller pilen som pekar neråt).

3. Tryck på ”JETS” knappen. Då bör du höra pump nummer 1 slås på, se va�en cirkulera samt se 
Jetlamporna lysa upp panelen.

4. Tryck på ”JETS” knappen igen och du bör höra pumpen sä�as på i en högre fart.
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VARNING! Ifall va�net inte cirkulelrar från je�arna e�er 2 minuter, stäng av strömmen vid 
huvudpanelen och lu�a ur eventuellla lu�bubblor från systemet (se sida 30  i den medföljande 
bruksanvisningen (EN)). Sä� sedan på strömmen igen. Ibland fungerar det a� sä�a på och stänga av 
pumpen flera gånger (dock max 4 gånger).

5. Ifall va�net rinner jämt genom rören, öppna lu�kontroll kranen �ll je�arna och du bör 
uppleva e� ökat je�ryck. Kolla och justera va�net samt lu�tryck i varje jet ifall det behövs.

Varje individuell jet kan justeras för olika intensivits nivåer samt riktningsflöden uret. Vrid det 
y�re jeturet moturs för a� öka va�envolyment och vrid medurs för a� stänga av. Sväng 
vinkeln på je�en så a� den pekar i önskad riktning för maximal massage stråle.

En lu�mix ökar nivån på massagestrålen. Vrid lu�kontrollkranen moturs för a� öka lu�mixen 
samt medurs för a� stänga av den.

För a� bäst bevara värmen i spabadet, stäng av lu�intaget varje gång som spabadet inte 
används.

6. Tryck på ”JETS” en tredje gång för a� stänga av pump 1.
OBS! Pumpen förblir i filtrerings eller väremläge ifall det behövs.

7. Tryck på ”LIGHT” knappen för a� sä�a på alla lysen. Bekrä�a a� LED lampsystemet är på. 
Tryck på ”LIGHT” knappen flertalet gånger för a� gå igenom de olika färgmönstren. Till sist 
tryck på ”LIGHT” knappen igen för a� stänga av LEDlampan.

8. Ifall det finns med i utrustningen, tryck ”AUX” knappen. Då bör du höra a� pump 2 sä�er 
igång, se a� va�net cirkulerar samt a� ”AUX” indika�onen på panelen lyser upp.

9. Tryck på ”AUX” knappen igen för a� stänga av pump nummer 2.

KONTROLL PANEL och FUNKTION
Kontrollpanelen styr programmen på di� spabad. Funk�onen för de olika knapparna är beskrivna i 
bilderna nedan.

Figur 19  i den medföljande bruksanvisningen (EN) – Länktexter �ll Kontrollpaneler
INITIAL START UP
När di� spabad först är manövrard, så går de igång i ”Priming Mode” /Uppstartningsläge  - indikerat 
utav förkortningen ”Pr”. Uppstartningsläget håller i sig i mindre än 5 minuter. Tryck ”WARM” (varm) 
eller ”COOL” (kallt) för a� hoppa över ”Priming Mode” och då börjar spabadet a� värma upp och 
behålla temperaturen i ”Standard Mode” /Standard Läge.

Varmt/Kallt Knapparna (Ställ in temperarurer mellan 26-40oC.
Startupp temperaturen är inställd �ll 37� (100 O F). Den senaste inlästa temperaturen är den som 
visas på kontrollen och är aktuell endast då pumpen har varit igång i minst 2 minuter. För a� läsa av 
vilken temperaturen är inställd på, tryck ner an�ngen ”WARM” eller ”COOL” knappen en gång. För a� 
justera temperaturen, tryck ner an�ngen ”WARM” eller ”COOL” knappen en secund innan 
diplayknappen slutar blinka. Varje tryck på knappen e�er det an�ngen höjer eller sänker 
temperaturen med en grad. E�er tre sekunder slutar displayen a� blinka och kontrollen visar åter den 
aktuella temperaturen. 
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JETS KNAPPAR
Tryck ”JETS” knappen en gång för a� ak�vera den lägsta växeln av Pump 1. Tryck på ”JETS ” knappen 
en gång �ll för ak�vera den högsta växeln utav Pump 2. Tryck ner samma knapp en tredje gång för a� 
stänga av Pump 1. Om Pump 1 lämnas igång, så kommer den högre växeln utav Pump 1 automa�skt 
stängas av e�er 15 minuter och den lägre växeln utav Pump 1 kommer automa�skt stängas av e�er 4 
�mmar.
Den lägre växeln på Pump 1 är igång när ”AUX” Pump 2 är igång (ifall di� spabad är utrustat med 
denna funk�on). Den kan även ak�veras i minst 2 minuter en gång i halv�mmen för a� känna av 
temperaturen i spabadet samt värma upp va�ennivån �ll önskad temeratur (berodende på vilket läge 
som är inställt). När den lägre växeln sä�s igång automa�skt, så kan den inte stängas av från 
kontrollpanelen, däremot så kan den högre växeln sä�as på.

”AUX” Knappen (Endast på modellerna LE852, LE851, LE850, LE744, samt LE742)
Tryck på ”AUX” knappen en gång för a� sä�a igång Pump 2. Tryck ”AUX” knappen en andra gång för 
a� stänga av pump 2. Ifall Pump 2 lämnas igång, så stängs den automa�skt av e�er 15 minuter.

LAMPOR/ ”LIGHT”
Tryck på ”LIGHT” knappen en gång för a� starta lamporna i spabadet. Tryck på ”LIGHT” knappen 
flertalet gånger för a� cykeln ska gå runt de olika färgvalen som finns. Samt tryck på ”LIGHT” knappen 
en sista gång för a� slutligen stänga av lampan. Om lamporna lämnas på, så stängs de automa�skt av 
e�er 4:a �mmar.

MODE (Läge)
Läget på di� spabad ändras genom a� först trycka på ”WARM” eller ”COOL” knappen, samt sedan 
direkt trycka på ”MODE” knappen (i LE852, LE851, LE850, LE744, samt LE742) eller på ”LIGHT” 
knappen (i LE630).

- Standard Mode (Standard Läge) är programmerat a� konstant underhålla den önskade 
temperaturen. ”Std” (eller ”ST” i LE630) kommer a� visas strax e�er du har by� �ll standard 
läget. 

- Economy Mode (Ekonomiskt Läge) värmer upp spabadet �ll inställd temperatur ENDAST under 
filtrerings cykeln är igång. ”Ecn” (eller ”Ec”) förkortningen visas konstant då temperaturen inte 
är aktuell och kommer a� variera med temperatur indika�oinen när temperaturen visar 
aktuellt gradtal.

- Sleep Mode (Vilo Läge) värmer upp spabadet inom 10 o� av inställd temperatur endast under 
filtrerings cykeln. ”SLP” (eller ”SL”) förkortningen visas konstant då temperaturen inte är 
aktuell men byter �ll temperaturmätaren då önskad temperatur är uppnådd.

FÖRPROGRAMMERADE FILTER CYKLAR
Den första filter cykeln börjar sex minuter e�er a� spabadet är igångsa�. Den andra filtercykeln börjar 
12 �mmar senare.  Filtercykeln är programmbar �ll an�ngen 2, 4, 6, eller 8 �mmar – eller för en non-
stop filter cykel som indikeras utav ”FI CL” (eller ”FC”). Fabriksinställningen utav filtrerings�den är 4 
�mmar, två gånger om dagen.
För a� programmera filtreringscyklarna, tryck ”WARM” eller ”COOL” och sedan ”JETS”. Tryck sedan 
”WARM” eller ”COOL” igen för a� justera �den �ll di� önskade läge. Tryck ”JETS” en sista gång för a� 
avluta filtreringscykelprogrammeringen.
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SMART VINTER INSTÄLLNING
Ifall värmesensorn inne i värmepumpen upptäcker a� temperaturen på omgivningen är under 6.7oC 
så sä�er SMART WINTER MODE igång automa�skt i fyra minuter e�er a� spabadet upptäcker a� 
temperaturen har s�git �ll 7.2�.
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