
Manual och instruktion för ditt passion spa

Grattis till ditt köp av Passion spa.

Vi önskar dig många trevliga dagar med avkopplande stunder.

Passion spas skapat av en spakänsla där du kan njuta under
alla årstider, oavsett om de är kallt, regnar eller är soligt.

För att maximera livslängden för ditt spabad rekommenderar vi
dig att du läser den medföljande manualen noggrant innan du
använder spabadet. Vid frågor i efterhand, tveka inte på att
kontakta oss.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

För att förhindra elektrisk stöt
- Placera  eluttaget minst 1,5 meter från spabad.
- Placera aldrig några elektriska apparater, som radio,

lampa, TV eller telefon närmare spa än 1,5 meter.
- Placera aldrig spabadet under luftledningar.
- Se till att massagebadet är anslutet till ett separat jordat

elsystem som är säkrat tillräckligt med ett beroende
jordfelsskydd och uppfyller de nationella
installationskraven.

Låt alltid en certifierad elektriker kontrollera eller
utföra installationen.

- Placera spabadet minst 1,5 meter från metallytor.

För att garantera barnens säkerhet
- Det är ditt ansvar att se till att barn & andra människor i

säkra i spaet.
- Barn bör endast använda spat under uppsikt av en vuxen
- En lägre vattentemperatur rekommenderas för små barn

då de är extra känsliga till varmt vatten. Testa
temperaturen med en termometer innan du släpper in
några barn i spaet.
Genom att göra detta kan du vara säker på att
vattentemperaturen är behaglig för dem.

- Se till att spabadet är helt täckt efter användning.
- Låt inte barn klättra/ stå ovanpå spalocket.



- Låt inte barn hantera elektriska apparater,
förlängningssladdar, lampor etc. Inom 5 meter runt
spaet.

- Försök inte göra några justeringar av spabadet utan
att ha fått rådgivning

Stäng locket till spabadet med en tätning för att garantera barns
säkerhet.

Förebygga skador

Använd inte glas eller andra brytbara material i eller omkring
spabadet.

- Ta inte bort några delar av spabadet, speciellt avloppet.
Använd inte spabadet när locket till detta avlopp är
borttaget eller skadat och kontakta oss för rådgivning.
Sugningen av avloppet kan orsaka allvarliga skador.

- Vattentemperaturen i ditt spa får aldrig överstiga
- 40°C. En temperatur mellan 37°C & 40°C är en

säker temperatur för att friska vuxna. En lägre
temperatur är att rekommendera för barn och för
användning längre än 10 minuter.



- Kontrollera vattnets temperatur  med en bra termometer
innan du går in i spaet, eftersom mätanordningen i
styrsystemet kan avvika. Testa vattnet med handen för att
se om det är bekvämt.

- Gravida kvinnor bör vara försiktiga och söka råd från en
läkare innan de går in i spaet, eftersom temperaturer över
37°C kan vara skadligt i vissa stadier av graviditeten.

• Överviktiga personer, personer med hjärtproblem, lågt eller
högt blodtryck, diabetes eller annat
cirkulationsproblem bör rådfråga en läkare innan du använder
spaet.

• Använd inte spabadet omedelbart efter ansträngande
ansträngning.

• Personer med sår eller yttre infektioner bör inte använda
spabadet. Varmt vatten kan stimulera
tillväxten av infekterade bakterier om spabadet inte är tillräckligt
desinficerat och den kemiska balansen
inte underhålls ordentligt.

• Använd endast spabadet under en rimlig tid. Lång exponering
för höga temperaturer kan leda till en hög
kroppstemperatur, vilket kan leda till yrsel, illamående,
dåsighet, medvetslöshet, minskad
medvetenhet och oförmåga att ta sig ut ur spaet. Dessa
effekter kan leda till eventuell drunkning.



• Gå alltid in och ut ur spabadet försiktigt.

• Underhåll omgivningen i spabadet och se till att det finns en
bra dränering för att förhindra hala underlag och relaterade
eventuella skador.

• Överviktiga personer, personer med hjärtproblem, lågt eller
högt blodtryck, diabetes eller annat cirkulationsproblem bör
rådfråga en läkare innan du använder spaet.

• Det är mycket viktigt att behålla vattnets kemi, även när du
inte använder spaet. Fråga din återförsäljare om det mest
lämpliga underhållsprogrammet för ditt spa.

• Använd inte spabadet själv.

• Täck massagebadet med det hårda överdraget när
massagebadet inte används.

• Hoppa eller dyk inte in i spabadet.

• Var uppmärksam på det maximala antalet personer som
ditt spa kan ta emot. Går över maxgränsen
viktgränsen kan skada spabadets konstruktion och förändra
vattnets kemiska balans.



2. Installation av spabadet

• Placera spabadet på en plan och stabil yta.
• Se till att ytan kan hålla hela vikten av spabadet, inklusive de
personer som använder det.
• Strukturella skador på spabadet till följd av en felaktig
installation kommer att göra tillverkarens
Ogiltig garanti.
• Se till att du installerar spabadet och utrustningen på ett
sådant sätt att det inte finns någon
problem för utsläpp av vatten.
• Se till att alla paneler och elektriska komponenter förblir fria
för service och underhåll
av spaet.
• Om du vill placera ditt spa på en takterrass eller uteplats,
kontakta en byggnadsexpert
om ytans kapacitet. Utan samråd kan ytan rasa, vilket kan bli
följden
vid skador, skador på omgivningen och medföljande höga
kostnader.
• När du installerar ett spa inne i huset, se till att det finns
tillräckligt med vattenutsläpp
runt ditt spa. Lägg även på bra halkskydd och installera ett bra
ventilationssystem.
Kontakta din Passion Spas-återförsäljare för mer information.
När du har installerat ditt spa ska det fyllas på med kranvatten.



Hur du fyller upp ditt spabad

När du packar upp ditt nya spabad,  kontrollera noga för
eventuella skador. (Varna din återförsäljare omedelbart före
installation av spabadet om det har skadats av transport.) Du
placerar ditt spabad.
Alla installationskrav bör ske av en certifierad elektriker
kopplade ditt spabad.
Ditt Passion-spa har testats noggrant för optimal tillförlitlighet
och för att garantera en långsiktighet
kundnöjdhet. Ta bort det återstående vattnet som fortfarande
kan finnas i rören efter fabriks tester från spabadet. Se till att
spabadet är helt rent innan du fyller på det.

• Fyll alltid spabadet med kranvatten (dricksvatten)

• Låt trädgårdsslangen gå i en minut innan du fyller på
spabadet för att förhindra bakterier från
vattenrör och trädgårdsslang för att komma in i ditt
Passion-spa.

• Fyll inte upp spabadet med vatten med en högre temperatur
än 40°C. Detta kan orsaka en
fel i termostaten för hög gräns när du slår på spabadet.

• Fyll på spabadet när det är frånkopplat från el, använd
kranvatten och en slang.



• Slå på kranen och vänta tills vattennivån når "Vattennivå".
Termen "vattennivå" är
markerad i mitten av skummaren (se ritning). Detta kan ta lite
tid, beroende på
ditt vattentryck.

• När vattnet når "vattennivå" (vattennivå), stäng av kranen och
ta bort slangen
(att överskrida den maximala vattennivån kan leda till
översvämning av spabadet).

• När du använder panelerna för första gången, kontrollera inuti
maskin området för läckor
(något kan ha lossnat under transporten) och stäng panelerna
igen.



Drift av spa
Du har nu uppfyllt alla krav för att starta ditt spabad.
• Kontrollera att alla munstycken är helt öppna (se bild.
Munstyckena är stängda).
• Kontrollera om filter patronerna är installerade (se bilder)

Dra skimmer skyddet uppåt för att ta bort det.
Ta bort filterhållaren genom att dra den framåt från lådan

Du kan fixa filtret genom att
vrid det medurs.



• Slå på strömmen till spabadet. Gör inte detta innan badet är
fyllt upp till "vattennivå",
som anges på skimmern.
• Pumpen startar i grundläge och blåser ut all luft ur systemet.
Det är möjligt att det finns en luftbubbla inuti systemet. Du
kommer att märka detta eftersom alla, eller en
få, jets strömmar inte ordentligt. Låt en del av vattnet rinna ut ur
avloppet om så är fallet.
• Din återförsäljare gav dig ett startunderhållskit, med vilket du
kan behandla vattnet i ditt spa
för användning. Följ instruktionerna noggrant, använd en första
dos och fortsätt att ställa in kontrollsystemet.
• Följ informationen i manöverpanelens manual, beroende på
typ av styrsystem
som du har.
• Stäng av luft reglagen (se bild, öppna moturs) efter att du har
ställt in reglaget
system till din belåtenhet och placera locket på ditt spa så att
det kan värmas upp till det yttersta

Ditt spa värms nu upp och filtreras. Luftkontroll

Obs: Tiden det tar för spaet att värmas upp blir längre och
uppvärmningskostnaderna blir högre om du inte stänger av luft
kontrollerna eller använder locket.



Luftlås
Om du har tömt och fyllt på spabadet och pumpen startar men det
inte finns någon vattenrörelse  i ditt spa, lider förmodligen spaet av
ett luftlås. För att få ut luften ur pumpen, vrid på
stäng av spabadet och leta reda på filtrerings pumpen, som sitter
inuti spa kabinettet. Lokalisera röret som
går in i toppen av pumpen. Denna har en stor mutter, som kallas fat
unionen. Ångra moturs tills du hör luften komma ut. När vattnet
kommer ut, dra åt igen. Detta borde fixa
luftsluss. Ibland måste man starta pumpen igen för att få bort luften.
För att förhindra att detta händer, fyll alltid spabadet genom
filterlådan.

4. Instruktioner för kontrollpanelen

Ditt spa kommer att gå in i uppladdnings läge ( ) när det är
strömsatt. Tryck på "Jets" i primingsläget
knapp(ar) upprepade gånger och se till att alla pumpar är fria från
luft. Priming Mode varar mindre än
5 minuter. Tryck på "Varm" eller "Cool" för att avsluta. Efter
uppladdning läge kommer spaet att köras i standardläge.

Pumpen som ansvarar för uppvärmning och filtrering (pump 1 låg
hastighet på icke-cirkulerande system, eller
circ pump på circ system) kommer att kallas helt enkelt pumpen. I
fler knapp sekvenser, om



knappar trycks in för snabbt i sekvensen, kanske de inte
registreras.

Temperaturkontroll (80°F - 104°F / 26.0°C - 40.0°C)
Den senast uppmätta vattentemperaturen visas konstant.
Vattentemperaturen visas
är endast aktuell när pumpen har varit igång i minst 2 minuter. För
att visa uppsättningen
temperatur, tryck på "Varm" eller "Kyl" en gång. För att ändra den
inställda temperaturen, tryck på en temp-knapp igen
innan displayen slutar blinka. Efter tre sekunder slutar displayen att
blinka och börjar
visa den aktuella spa temperaturen.

Jets 1
Tryck på "Jets 1" för att slå på eller av pump 1 och för att växla
mellan låga och höga hastigheter (om sådan finns). Den
låga hastigheten stängs av efter 4 timmar. High-speed stängs av
efter 15 minuter. Låg hastighet kan köras
automatiskt vid tillfällen då den inte kan avaktiveras från panelen,
men höghastighet kan användas.

Jets 2/Jets 3/Fläkt (om utrustad)
Tryck på motsvarande knapp en gång för att slå på eller stänga av
enheten. Enheten stängs av efter 15
minuter. Pump 2 kan vara tvåväxlad på vissa system. Om panelen
har en knapp med 2 enheter
tilldelas den, som Pump 2 och Pump 3, tryck på knappen
upprepade gånger för att gå igenom de olika
kombinationer av På och Av för båda enheterna.



Ljus
Tryck på "Light" för att aktivera spa belysningen. Stängs av efter 4
timmar. Ställa in tiden på dagen när spaet
slås på först, kommer orden SET TIME att blinka på displayen.
Tryck på "Tid" och sedan på "Mode/Prog",
sedan "Varm" eller "Cool". Tiden börjar ändras i steg om en minut.
Tryck på "Varm" eller
"Cool" för att stoppa tiden från att ändras. Tryck på "Tid" för att
bekräfta.

Läge/Prog
Läget ändras genom att trycka på "Varm" eller "Cool" och sedan
trycka på "Mode/Prog"-knappen. Standardläge
bibehåller inställd temperatur och STANDARD-ikonen kommer att
visas. Ekonomiläget värmer upp
spa till den inställda temperaturen endast under filtercykler. visas
när vattentemperaturen inte är aktuell, och
växlar med vattentemp när pumpen är igång. ECONOMY-ikonen
kommer att visas.
Sleep Mode värmer spabadet till inom 20°F/10°C från den inställda
temperaturen endast under filtercykler. kommer
visas när vattentemperaturen inte är aktuell, och kommer att växla
med aktuell vattentemperatur när pumpen
är igång.



Förinställda filtercykler
Den första förinställda filter cykeln börjar klockan 8:00 och slutar
klockan 10:00. Den andra förinställda filter cykeln
börjar 20:00 och slutar 22:00. För icke-cirkulerande system, låg
hastighet pump 1 och ozon generator (om installerad) körs under
filtrering. För 24-timmars cirkulationssystem, cirkulationspumpen
och ozongenerator (om installerad) går 24 timmar. I varma miljöer
kan cirkulationspumpen stängas av i 30
minut perioder, utom under filtercykler. För icke-24-timmars
cirkulationssystem, cirkulationspumpen och ozongenerator (om
installerad) körs under filtrering (och kan även köras automatiskt vid
andra tillfällen). I början av varje filtercykel körs all annan utrustning
kort för att tömma rören.

Valfri filtercykel programmering
Du behöver inte ändra filter cyklerna, men om du vill, tryck på "Tid",
"Mode/Prog",
"Mode/Prog" inom 3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) visas.
Tryck på "Varm" eller "Sval" för att återställ filtrets starttid. Tryck på
"Mode/Prog" för att se SET STOP FILTER 1 och justera tiden med
"Varm" eller "Cool" enligt ovan. Tryck på "Mode/Prog" för att se SET
START FILTER 2 (PM) och fortsätt enligt ovan. Tryck på
"Mode/Prog" för att se SET STOP FILTER 2 och fortsätt enligt ovan.
Tryck “Mode/Prog” för att bekräfta.



Automatisk polling (endast i standardläge)
Pumpen kommer att aktiveras i 1 till 2 minuter för att kontrollera
temperaturen:
- var 30:e minut
- när någon annan pump eller fläkt slås på
- närhelst den inställda temperaturen höjs

Låsning av panelen
Tryck på "Time", "Blower" och "Warm" inom 3 sekunder. Panelen är
nu låst. För att låsa upp panelen, tryck på "Time", "Blower" och
"Cool" inom 2 sekunder.

Låsa temperaturen
Tryck på "Warm", "Time", "Blower" och "Warm" inom 3 sekunder.
Knapparna "Varm" och "Sval" är nu inaktiverad. För att låsa upp
temperaturen, tryck på "Time", "Blower" och "Cool" inom 2
sekunder.
Obs: På vissa system används "Jets 1" istället för "Blower" i
Lås/Upplåsnings Sekvenser.



Diagnostiska meddelanden
OBS: Tabell skickad från fabrik



Första uppstart
När ditt spa startas för första gången går det in i priming-läge,
indikerat med "PR". De Priming-läget varar i mindre än 5 minuter
(tryck på "Temp" eller "Set" för att hoppa över Priming Mode) och
då kommer spabadet att börja värma upp spabadet och bibehålla
vattentemperaturen i standardläget.

Temp/uppsättning (80°F - 104°F / 26°C - 40°C)
Starttemperaturen är inställd på 100F°/37°C. Den senast uppmätta
temperaturen visas konstant på LCD-skärmen. Observera att den
senast uppmätta spa temperaturen som visas är aktuell endast när
pumpen har varit igång i minst 2 minuter.
För att visa den inställda temperaturen, tryck på "Temp" eller "Set"
en gång. För att ändra den inställda temperaturen,
tryck på knappen en andra gång innan LCD-skärmen slutar blinka.
Varje tryckning på "Temp" eller "Set"-knappen
kommer att fortsätta att antingen höja eller sänka den inställda
temperaturen. Om motsatt riktning önskas, släpp dynan och låt
displayen återgå till det aktuella vattnet
temperatur. Tryck på knappen för att visa den inställda
temperaturen och igen för att göra temperaturen
ändra i önskad riktning. Efter tre sekunder slutar LCD-skärmen att
blinka och visar den aktuella spa temperaturen.



Obs: Om det inte finns en fläkt på systemet, en alternativ panel med
separata "Upp" och "Ner"
knappar i stället för en "Set" eller "Temp"-knapp kan användas.
Tryck bara på "Upp" eller "Ner"  Tryck på "Temp" eller "Set" visas.
(Ignorera stycket "omvänd riktning.")

Jets
Tryck på "Jets"-knappen en gång för att aktivera pumpens låga
hastighet och igen för den höga hastigheten.
Tryck på "Jets"-knappen igen för att stänga av pumpen. Om den
lämnas igång, kommer pumpens låga hastighet
stängs av automatiskt efter 4 timmar, och den höga hastigheten
stängs automatiskt av efter 15 minuter.
Pumpens låga hastighet går när fläkten är på. Den kan också
aktiveras i minst 2
minuter var 30:e minut för att upptäcka spa temperaturen och
sedan för att värma till den inställda temperaturen om
behövs, beroende på läge. När den låga hastigheten slås på
automatiskt kan den inte avaktiveras från panelen; dock kan den
höga hastigheten startas.

Fläkt (valfritt)
Denna knapp används för att slå på och av fläkten. Om den lämnas
på, stängs fläkten automatiskt av efter
15 minuter.

Jets 2 (valfritt)
Om ditt system har en pump 2 installerad istället för en fläkt, beter
den sig precis som en fläkt.



Ljus
Tryck på "Ljus"-knappen för att tända och släcka lampan. Om den
lämnas på släcks lampan automatiskt efter 4
timmar.

Läge
Läget ändras genom att trycka på "Temp" eller "Set"-knappen
och sedan på "Light"-knappen. Standard
Läget är programmerat för att bibehålla önskad temperatur.
Observera att den senast uppmätta spa temperaturen som
visas är aktuell endast när pumpen har varit igång i minst 2
minuter. "St" kommer
visas tillfälligt när du växlar till standardläge.

Ekonomiskt läge värmer upp spabadet till den inställda
temperaturen endast under filtercykler. "Ec" visas
fast när temperaturen inte är aktuell, och kommer att alternera med
temperaturen när temperaturen är
nuvarande.

Viloläge värmer upp spabadet till inom 20°F/10°C från den
inställda temperaturen endast under filtercykler.
"SL" kommer att visa fast när temperaturen inte är aktuell, och
kommer att växla med temperaturen när
temperaturen är aktuell.



Förinställda filtercykler
Den första filtercykeln börjar 6 minuter efter att spabadet är
strömsatt. Den andra filtercykeln börjar 12
timmar senare. Filtertiden är programmerbar för 2, 4, 6, 8 timmar
eller för kontinuerlig filtrering (anges
av "FC"). Standardfiltertiden är 2 timmar. För att programmera, tryck
på "Temp" eller "Set" och sedan "Jets". Tryck
"Temp" eller "Set" för att justera. Tryck på "Jets" för att avsluta
programmeringen. Fläkten töms i 30 sekunder kl
början av varje filtercykel. Pumpens låga hastighet går under
filtrering och ozon
generator (om installerad) kommer att aktiveras.

Frysskydd
Om temperatur sensorerna upptäcker ett fall till under 44°F/6,7°C i
värmaren, kommer pumpen
och fläkten aktiveras automatiskt för att ge skydd mot frysning.
Utrustningen sitter kvar till kl
4 minuter efter att sensorerna har upptäckt att spa temperaturen
har stigit till 45°F/7,2°C eller högre.
I kallare klimat kan en extra frys sensor läggas till för att skydda mot
frysning
förhållanden som kanske inte känns av av standard sensorerna.
Aux-fryssensor skyddet fungerar
på liknande sätt förutom med temperatur tröskelvärdena som
bestäms av omkopplaren och utan 4 minuter
fördröjning av avstängning. Kontakta din återförsäljare för detaljer.



Diagnostiska meddelanden
OBS: Tabell skickad från fabrik

Varning! Chockrisk! Inga delar som kan underhållas av användaren.
Försök inte utföra service på detta kontrollsystem.
Kontakta din återförsäljare eller en servicetekniker för hjälp. Följ alla
manuella strömanslutnings instruktioner. Installationen måste
utföras av en behörig elektriker och alla jordanslutningar
måste installeras korrekt.



Första installationen
När strömmen är ansluten till spabadet kommer spaet att starta i
uppladdnings läge. Priming Mode är ett automatiserat program för
att starta upp systemet. Det kommer att visas enligt följande; 'KÖR'
-> 'PMPS' -> 'PURG'
-> 'AIR' -> '----'. Detta kommer att upprepas i 4 till 5 minuter, efter att
denna process Priming Mode har slutförts
och spaet är redo att användas.
I samma ögonblick som spabadet är inställt och primning läget är
avslutat kan du justera spaet efter eget tycke.
Du kan ändra temperatur- och filtrering inställningar. Vi kommer att
förklara dessa inställningar i detta dokument.
Ditt spa är utrustat med en cirkulationspump som fungerar under
filtrerings cyklerna
uppvärmning av vattnet och när massage pumparna är igång.
Cirkulationspumpen initieras och stängs av automatiskt av
spabadet. Under uppstartsprocessen av filtrerings cykeln,
cirkulationspumpen OCH massage pumpen aktiveras för att
rengöra ditt spa. Massagen
pumpen stängs av automatiskt efter cirka 5 till 10 minuter.



Uppmärksamhet! I kontrollerna på ditt spa finns ett automatiskt
skydd för din massagepump. Det
stängs av automatiskt efter cirka 15 minuter. Du kan dock slå på
den igen manuellt

Vatten temperatur
På displayen kanske du märker ordet "RANGE" med en av följande
symboler: eller . Med symbolen kan du justera
temperaturen som ska användas med spabadet. Med symbolen
Du kan justera temperaturen för stunder då spaet inte kommer att
användas. Det är väldigt lätt att justera temperaturen genom att

trycka på knappen Varm eller kallt knapp.

Mer information för att justera temperaturinställningar för varje
"avstånd eller avstånd kan hittas i parameter sektionen.

Filtrerings Cykler
Filtrerings Cyklerna kan justeras i display menyn på ditt spa. Det
finns två cykler att vara
justeras med följande justeringar:
• Starttid för varje filtreringscykel
• Längd på varje cykel.

Mer information om justering av dessa cykler finns i avsnittet
Parametrar.
Justering av temperaturen
Den aktuella temperaturen visas kontinuerligt i standardläge. Om
spaet är inställt på Ekonomi



eller Viloläge, växlar visningen av temperaturen till det valda läget
för att meddela dig vilket läge som är valt. Du kan ställa in
temperaturen genom att trycka på Varm eller kall knapp.
Genom att trycka en gång på en av dessa knappar justeras
temperaturen med 0,5°C. Den insatta
temperatur värdet sparas automatiskt efter 3 sekunder.

Jets 1 : När du trycker på Jets 1-knappen initieras pump 1.
När den trycks igen, pumpen kommer att stängas av.

Jet 2 (endast tillämpligt om ditt spa är utrustat med 2 eller 3 pumpar)
Förklaring till spabad utrustade med två pumpar

När du trycker på Jets 2-knappen initieras pump 2.

Om Jets 2-knappen är trycks in igen stängs pump 2 av.

Förklaring för spabad utrustade med 3 pumpar:
När du trycker på Jets 2-knappen initieras pump 2. Om du trycker
på knappen en andra gång, pump 3 kommer att initieras, liksom
pump 2. När du trycker på Jets 2-knappen igen, pumpa
2 kommer att stängas av, men 3 fortsätter att fungera. När du
trycker på Jets 2 igen, kommer pump 3 också att stängas av.

Fläkt (gäller endast spa med fläkt)
Genom att trycka på blås knappen initieras fläkten. Genom att
trycka på blås knappen återigen kommer fläkten att stängas av.



Ljus

Genom att trycka på ljusknappen slås belysningen på/av. Du
kan välja mellan många
färger. För att välja färg som du vill, tryck på belysningsknappen
flera gånger tills du väljer
färg du föredrar. Vänta en sekund mellan varje gång du trycker på
ljusknappen. Transformatorn kommer då att justera färgen
automatiskt. Spabadet släcker ljuset automatiskt efter 4 timmar.

Installera ditt spa
När spabadet är initierat är det viktigt att ställa in det korrekt. Alla

inställningar kan justeras i menyn genom att trycka på Varm -

eller Kyl-knappen och Ljus-knappen
Med denna knappkombination kommer du till det första
menyalternativet: “temperatur”. När du trycker på
Ljusknappen kommer du att dirigeras till nästa punkt i menyn. Den
här menyn innehåller
nästa poster: 'temperatur ', 'läge ', 'tid ', 'flipp', 'lås', 'stanna', 'filter 1',
'filter 2', 'preferens' och 'verktyg'.

Viktigt att veta är att när ett menyalternativ ändras behöver du
trycka på ljus knappen för att aktivera alternativet.
Displayen kommer att dirigeras till startskärmen
(se bilder på nästa sida). Om du inte trycker på ljusknappen
kommer alla justerade inställningar inte att sparas och de
ursprungliga inställningarna behålls. På nästa sida hittar du en
överblick med alla menyalternativ och förklaringar



Menypunkter spa

1. Den här bilden visar startskärmen. Genom att trycka på
pilarna kan du ändra värde inom intervallet. Detta är inte ett
menyalternativ.

2. Med detta menyalternativ kan du ändra spats räckvidd.
Närhelst den här bilden är
visas på displayen kan du ändra intervallet genom att trycka
på en av piltangenterna.

3. När denna bild visas i displayen kan du ändra läget genom att
trycka på pilknappar. Läget "READY" eller "REST" kan väljas.
Skillnaden är följande: i VILOläge värms spabadet endast
under filtrerings cyklerna tills vattnet når sin föredragna
temperatur. I redo-läget kommer spabadet alltid att värma upp
vatten tills önskad temperatur har uppnåtts.



4. Med detta menyalternativ kan du ställa in tiden. Först kommer
du att se ('SET'), 'TIME' och för närvarande inställd tid. Genom
att trycka på en av pilarna ser du SET i display hörnet, och du
kommer att kunna justera timmarna med pilknapparna. Efter
att ha ställt in timmar, tryck på ljus knappen för att justera
minuterna.

5. Här kan du vända skärmen för din enkelhet. Tryck på en av
pilarna för att vända skärm.

6. I menyn 'LÅS' kan du ställa in en säkerhet. Det finns två
inställningar; blockering av temperaturen och blockering av
displayen. Med blockeringen av temperaturen, kommer du
bara att kunna justera: 'TEMPERATURE', 'FLIP', 'LOCK',
'UTIL', 'INFO' och 'FALT LOG” (de tre sista punkterna är inte
tillämpliga). Med displayen blockerad kommer du inte att
kunna justera valfri inställning. Om du märker 'LOCK' i
displayen, tryck på en av pilarna. Du kommer att märka
"TEMP", blockeringen av temperaturen. Tryck på ljusknappen
för att slå på display blockeringen 'PANL'. Du behöver bara
trycka på en av pilarna. Du kommer då se att de står  "OFF"
på displayen. Tryck på en av pilarna igen så ser  du 'ON' visas
på skärmen. För att lämna något säkerhetsläge, håll ned
knappen Varm,samtidigt som du trycker på ljusknappen två
gånger.



1. Med objektet 'HOLD' kan du stänga av pumparna när du vill,
rengöra ditt spa eller byt ut filtret. När du trycker på en av
pilknapparna kommer spaet stänga av pumparna under en
timme, såvida du inte stänger av detta läge manuellt.



2. Här kan du ställa in starttid och varaktighet för filtreringscykel
1 ('FLTR1'). När bilden till vänster visas, tryck på en av pilarna.
Displayen visar 'BEGN'. Till ställ in starttiden, tryck på en av
pilknapparna igen. Du kan nu ställa in din starttid. Detta
fungerar på samma sätt som att ställa in tiden. (Se Tidpunkt)
Den enda skillnaden är att alla minuter kan justeras med 15
minuter varje tryck. Bekräfta starten tid.
Displayen visar 'RUN HRS'. Om starttiden redan har angetts
korrekt när BEGN visades kunde man ha tryckt på
ljusknappen direkt. För att ställa in körtimmar, följ samma steg
som beskrivs ovan. När det bekräftas, displayen visar 'F 1
ENDS xx:xx', timmen cykeln stannar visas på displayen. Glöm
inte att bekräfta tiderna!

3. Filtreringscykel 2 initieras inte som standard. Vi
rekommenderar dock att vända denna cykel
på. När den här bilden visas på din display, tryck på en av
pilknapparna. Displayen kommer att visa 'OFF'. För att ställa
in cykel 2, tryck på pilknappen igen. Skärmen kommer att läsa
"PÅ". När det är bekräftat kommer du att kunna ställa in
filtrerings cykeln 2. Följ stegen för att ställa in filtreringscykel 1
för att justera dessa.

4. Detta menyalternativ är justerat och förinstallerat av oss. Inga
ändringar krävs i detta meny. Om några ändringar har gjorts
som får konsekvenser för ditt spa, vänligen informera din oss
på Poollagret.

5. Detta menyalternativet är justerat och förinstallerat av passion
spa. Inga ändringar krävs i denna menyn. Om några ändringar
har gjorts som får konsekvenser för ditt spa,vänligen informera
oss på poollagret.



Felkoder
Displayen kan läsa någon av följande koder för att låta dig veta att något inte
stämmer.

VATTEN FÖR VARMT/ HTR-FÖR VARMT
Vattnet är överhettat. Försiktig! Gå inte ner i vattnet. Ta bort locket
och låt vattnet kyls ner tills felet har försvunnit. En möjlig orsak kan
också vara en lång filtreringscykel. Kontrollera cykel tiderna och
ställ in dessa igen. Om felet inte gör det försvinner av sig själv,
kontakta oss!

HTR-FLÖDE-LOSS/ HTR-FLÖDE-FAIL
Spabadets sensorer registrerar inte tillräckligt flöde. Det kan vara så
att filtret är det
blockerade och för lite vatten rinner genom vattenledningarna.
Rengör filtret och kontrollera
om problemet är löst. Kontakta oss på poollagret  om felet
fortsätter.

HTR-MAY-BEDRY/ HTR-TORR
Spatbadets sensorer registrerar inte tillräckligt flöde. Det kan vara
så att filtret är det
blockerade och för lite vatten rinner genom vattenledningarna.
Rengör filtret och kontrollera
om problemet är löst. Kontakta oss om felet fortsätter.

SNSR-SYNC/ SNSR-A/ SNSR-B
Sensorfel. En eller båda sensorerna har en defekt. Kontakta dina
Fonteyn Spas
distributör.





Starta upp
När strömmen slås på för att försörja ström, visas en logotyp
skärm på displayen.
Om ingen knapp trycks in visas ett LINK-meddelande. Tryck på
valfri knapp för att länka panelen till
systemet. Strax efter uppstart går spabadet in i priming läge och
spa skärmen visas. Navigera till Jets-knapparna genom att

använda upp & ned höger & vänster

knapparna. När en en viss Jet-knapp är markerad, tryck på Välj
för att slå på och stänga av pumpen och verifiera att
all luft rensas bort från rören, särskilt rören som är associerade
med värmaren (värmePump). Om spabadet använder en

cirkulationspump, kan Circ-knappen användas för att manuellt
vrida på Cirkulations Pump på och av endast under flödningsläge.
Priming Mode avslutas automatiskt efter 4 minuter.

Om du väljer Exit-knappen avslutas Priming Mode manuellt
och huvudskärmen kommer att visas. När flödningsläget avslutas
(och spabadet är i redo läge), startar värmepumpen ännu
vattentemperaturen visas inte förrän vattentemperaturen
identifieras av systemet. Om vattnet är under inställd temperatur,
startar värmaren.



Grundläggande drift
Den inställda temperaturen ändras genom att navigera till vänster
på huvudskärmen. När
Ställ in temperatur är markerad, justera temperaturen med upp-
och ned knapparna. (Uppsättningen Temperaturen och den
faktiska vattentemperaturen är ofta olika.) Tryck och håll för
snabbare justering. Den nya inställda temperaturen programmeras
omedelbart och spaet kommer nu att värmas upp till det nya
Ställ in temperatur.

Programmering
Se användarhandboken för TP900/800 (40985) för detaljerad
användning, programmering och meddelande
instruktioner. Navigering i den djupare menystrukturer görs genom
att välja ett av alternativen till höger om huvudskärmen. Genom att
välja "Inställningar" får du tillgång till en mängd olika
programmerings funktioner. Beroende på vilken skärm som visas
kan panelen vänta mellan 10 och 30 sekunder
återgå till normal drift och en visning av spastatus.

Filtrering
Systemet är fabriks programmerat med en filtercykel
(Se till att ställa in tiden på dagen korrekt). Filtrets tid och
varaktighet är programmerbara. Se användarhandboken för
TP900/800 (40985) för detaljerade instruktioner. En andra
filtercykel kan aktiveras efter behov.



Dubbla temperaturområden
Detta system har två temperaturintervall inställningar med oberoende
inställda temperaturer. High Range kan ställas in mellan 80°F och 104°F.
Det låga området kan ställas in mellan 50°F och 99°F. Low Range kan
vara ekonomiskt under icke-användning perioder. Se "Inställningar" på
huvudskärmen. Begränsad temperaturintervall kan fastställas av
tillverkaren.

Klar- och vilolägen
Om filtrerings pumpen är en 2-hastighets pump 1, kommer Ready Mode
att cirkulera vattnet var 1/2 timme, med
Pump 1 Låg, för att bibehålla en konstant vattentemperatur, värm vid
behov och fräscha upp
temperaturdisplay. Detta är känt som "polling".

Viloläge tillåter endast uppvärmning under programmerade filtercykler.
Eftersom omröstning inte gör det inträffar, kan det hända att
temperaturdisplayen inte visar en aktuell temperatur förrän filtrerings
pumpen har varit igång i en minut eller två. Klar i viloläge kan visas när
Jets 1 är aktiverat.

Obs: Efter 3-5 minuter går skärmen automatiskt in i viloläge, vilket växlar
till displayen avstängd. Detta är normal drift. Tryck på valfri knapp på
skärmen för att väcka panelen.



5. Vatten underhåll
Det är viktigt att ha klart och desinficerat vatten. Vattenbalans och vatten
underhåll är det de viktigaste delarna av ditt spa som du bör kontrollera
regelbundet. Din återförsäljare kan ge dig råd om
ett vatten underhållsprogram som uppfyller dina krav.
Grunderna består av 3 delar:

1. Filtrering
2. Hygienisk rengöring
3. Kemisk balans
För att upprätthålla den optimala renheten hos ditt spavatten ställs filtreringen
in en gång och utförs av
kontrollsystem. Det är nödvändigt att rengöra filterpatronen regelbundet (se
kapitel 6 filter underhåll).

Den hygieniska rengöringen är avgörande för hälsan och välbefinnandet för
alla besökare på ditt spa. Det är ditt ansvar att kontrollera regelbundet och
hålla en önskvärd nivå. Den hygieniska rengöringen kontrollerar
bakterier och virus i vattnet, eller som kommit in i spaet genom att använda
det. Det finns flera metoder att tillämpa en hygienisk rengöring: Ozon, Nature2
eller konventionella metoder med rengöringskemikalier. Den kemiska
balansen och PH-kontrollen är avgörande för den totala balansen i ditt vatten.
En bra balans avgör effektiviteten av den hygieniska rengöringen, om den kan
utveckla sin högsta effektivitet, minimerar bildningen av avlagringar och ökar
den allmänna hållbarheten för ditt spa. Det är viktigt att kontrollera och
behandla ditt vatten regelbundet. Var försiktig när du använder kemikalier. Läs
etiketterna noggrant och följ deras instruktioner noggrant.
Även om dessa kemikalier skyddar dig och ditt spa när de används på rätt
sätt, kan de vara mycket farliga för dig och ditt spa i sin koncentrerade form.

Följande riktlinjer:
• Håll alla kemikalier borta från barn.
• Låt endast ansvariga personer utföra underhållet av ditt spabad.



• Lämna kemikalieförpackningar stängd när de inte används, behandla med
försiktighet och förvara i en sval, torr, tillräckligt ventilerad plats. OBS: helst en
lufttät låda, eftersom klor orsakar oxidation (rost) till andra material i samma
rum. Använd inte utrustningsficka i ditt spa som förvaringsutrymme.
• Mät exakt de angivna mängderna, överdosera inte.
• Andas inte in ångor och undvik kontakt med ögon, näsa och mun.

Underhållet av vattnet är mycket viktigt med hänsyn till bevarandet av ditt spa,
men ännu viktigare: ditt välbefinnande. Vattenbalansen är beroende av sex
faktorer.

1. Alkalinitet: Testa alkaliniteten och håll värdena mellan 80 PPM och
140 PPM. Använd PH- när värden är under 80 PPM. Använd Total
Alkalinity Control (TA+) om värdena är under 80PPM.
Läs instruktionerna före användning.

2. PH värde: Testa PH varje dag och håll den balanserad vid behov. När
PH är högre än 7,8, använd PH-. När PH är under 7,2, använd PH+.
Läs noga igenom instruktionerna på förpackningen. En för låg
PH-balans kan orsaka irritation i ögonen och skador på spabadet.

3. Kalkhalt i vattnet (kalcium): En låg kalkhalt i vattnet kan fräta på delar
av spabadet. En hög kalkhalt kan skada spa-delar, såsom badkar,
jetstrålar eller värmeelement.

4. Temperatur: Temperaturen i vattnet bör aldrig vara högre än 40 grader.

5. Klorid: Kloridhalten måste vara minst 0,5 och högst 1 PPM. Läs
instruktionerna före användning. Observera: Använd inte Trichloro,
garantin blir ogiltig när du använder den.



6. Upplösta ämnen: Summan av lösta ämnen bör inte vara mer än 1500
PPM.

Filtret behöver rengöras en gång i veckan. Slutligen är en visuell
kontroll viktig. Vattnet ska alltid vara kristallklar, utan smutsiga kanter på
sidorna och det ska inte lukta.

När du använder programmet Aquafinesse, som vi varmt
rekommenderar, upphör dessa instruktioner att gälla. Vi rekommenderar
Aquafinesse, eftersom det bara kräver ett fåtal kemikalier och är ett
enkelt sätt att underhålla
vattnet på ett tillfredsställande sätt.

AQUAFINESSE MANUAL
Viktigt innan du fyller på spabadet:
- Innan du fyller på den, skölj av slangen noggrant.
- Fyll alltid spabadet med dricksvatten.
- När du fyller på den för första gången, tillsätt två teskedar granulat.

Det veckovisa vatten underhållsprogrammet:
Välj en dag för att utföra vatten underhållet.
1. Tillsätt den rekommenderade mängden AquaFinesse i ditt spa.
Dela antalet liter vatten i ditt spa med 6 för att beräkna rätt antal
milliliter. För antalet liter vatten i ditt spa, se baksidan.
2. Skölj filtret (till exempel: med en trädgårdsslang).
3. Placera tabletten i hållaren



Vad ska man göra när vattnet inte är kristallklart?

Vänta inte tills vattnet är grumligt.
• Tillsätt en liten tesked 60 Granulat till skummaren.
Upprepa detta varje dag tills vattnet är kristallklart igen.
• Låt filter programmet filtrera längre, vid behov på FLC (= kontinuerlig
filtrering).
• Se kontrollpanelens instruktioner
• När vattnet är klart igen, sänk filter programmet gradvis varje dag
tills önskad tid per 12 timmar uppnås.
• Byt vatten efter 3 månader och rengör filtren/filtren med filter
rengöringsmedel.

SALT SYSTEM MANUAL
VIKTIGT: Se till att sätta salt systemkontrollen på '0' varje gång innan du
tömmer spabadets vatten.

Nödvändiga produkter
- Salt
- Teststickor natriumbromid.
- Teststickor aquachek total brom.
- PH-
- PH+

Fyll spabadet med vatten och tillsätt den angivna mängden salt. För att
beräkna rätt mängd
salt i gram för ditt spa, kan du multiplicera literna i ditt spa med 1,4. För
antalet liter
i ditt spa, se baksidan.

Gå igenom spabadets normala uppstart procedur. Slå på strålen med
hög hastighet.
Tillsätt salt i vattnet med en dos på 2 gram per liter. Applicera jämnt i
vattnet.

Låt strålen vara på i 15 minuter vid hög hastighet.



Testa mängden salt i vattnet med salt teststickor. värden bör vara
mellan 7,8 och 8,0. Utför detta test en gång varannan månad.

Detta test utförs enligt följande:
• Ta en kopp, fyll den med cirka 2,5 cm vatten från spabadet.
• Ta en teststicka av natriumbromid och lägg den i koppen med den gula
kanten uppåt.
• Vänta tills den gula kanten blir svart och läs av värdena. De idealiska
värdena är mellan 7,8 -8.
• Genom att lägga ett lock fullt med TRU-BLU kommer natriumbromid
värdena att öka med ca 0,4.

Så här använder du dina Aquacheck-testremsor:
1. Doppa remsan i vattnet och ta ut den igen
2. Håll remsan horisontellt i 15 sekunder
3. Jämför färgerna
(1) De idealiska värdena: mellan 100 och 500
(2) De idealiska värdena: mellan 2 och 3
(3) De idealiska värdena: mellan 80 och 140
(4) De idealiska värdena: mellan 7,0 och 7,5



Kalkhalt Tester, alkalinitet, PH och bromid

• Testa vattnets totala kalkhalt. Om värdet är under 100, tillsätt kalcium
booster, se nummer (1). Läs instruktionerna före användning.

• Testa vattnets alkalinitet. Den ideala alkaliniteten ligger mellan värdena
80 PPM och 140 PPM, se nummer (3). Om värdet är över 140 PPM,
använd PH-. Om värdet är under 80 PPM, använd Total
Alkalinitet Kontroll (TA=) (kontakta din återförsäljare). Läs instruktionerna
före användning.

• Testa vattnets totala kalkhalt. Det ideala PH-värdet ligger mellan 7,0
och 7,5, se nummer (4). Om vattnets PH är under 7,0, använd PH+. Om
vattnets pH är högre än 7,5, använd PH-. Läs noga igenom
instruktionerna på förpackningen. En felaktig PH-balans kan orsaka
irritation i ögonen och skador på spabadet.

• När du använder spaet intensivt rekommenderar vi att du använder
Boost-knappen. Detta kommer tillfälligt att frigöra extra brom för att hålla
vattnet kristallklart.



Ställa in salt systemet
Systemets displaypanel kan avläsas om jet 1 har låg hastighet. Ställ in filter
perioden till 6 timmar per 12 timmar (för Economy-Line är den alltid inställd på
5 timmar per 12 timmar). Vrid salt systemets tryckknapp åt höger till nivå 10
(för Prestige Lounge och Tornado till nivå 7). Displayen visar "+" eller "-", detta
betyder normalt att maskinen håller på att rengöra sig.
Testa det fria bromsvärdet efter cirka 72 timmar, se nummer (2), med
Aquachek total brom teststickor. Om värdet är mer än 3 ppm, återställ filter
perioden till 4 timmar per 12 timmar. Testa igen efter 72 timmar. Om värdet är
över 2-3 ppm, vrid tillbaka tryckknappen en nivå. (nu 9).
Testa därefter var tredje dag och vrid tillbaka tryckknappen en nivå varje gång
per 72 timmar tills det idealiska värdet på 2-3 ppm uppnås.
Om det fria bromid värdet förblir under 2 ppm, håll nivån på 10 och förläng
filter perioden till 8 timmar per 12 timmar eller kontinuerlig filtrering.
Efter att det ideala värdet på 2-3 ppm har uppnåtts, rengör filtret en gång i
veckan och testa vattnet med Aquachek teststickor. Uppdatera spaets vatten
minst en gång om året. Tips: Duscha innan du använder spaet.

1) Vad ska man göra när den totala mängden fritt brom är för låg?
• Använd saltsystemets tryckknapp för att ställa in saltsystemet på nivå
10.
• Ställ in filtertiden på kontinuerlig.
• Om det totala värdet för fri bromid är mer än 2-3 ppm efter 72 timmar,
sänk filtertiden (Fil 8), så filtrera 8 timmar per 12 timmar.
• Om det totala värdet för fri bromid är mer än 2-3 ppm efter 72 timmar,
sänk filtertiden (Fil 6), så filtrera 6 timmar per 12 timmar.
• Om det totala värdet för fri bromid är mer än 2-3 ppm efter 72 timmar,
sänk filter tiden (Fil 4), så filtrera 4 timmar per 12 timmar.
• Om det totala värdet för fri bromid är mer än 2-3 ppm efter 72 timmar,
vrid på tryckknappen på salt system tillbaka 1 nivå (från 10 till 9).
• Upprepa därefter testningen var 72:e timme och försök hitta en nivå
där bromid värdet inte är lägre än 2 ppm och inte högre än 3 ppm.



2) Vad ska man göra när den totala mängden fritt brom är för hög?

Sänk filter tiden 2 timmar till 23 timmar (till minst 4 timmar per 12 timmar).
• Om värdet fortfarande är för högt efter 72 timmar, fortsätt att sänka filter
tiden med 2 timmar per 12 timmar.
• Upprepa detta var 72:e timme tills filter nivån är minst 4 timmar per 12
timmar.
• Om värdet fortfarande är för högt efter 72 timmar, vrid tillbaka vridknappen 1
nivå.
• Upprepa detta var 72:e timme tills en nivå hittas för vilken bromid värdet är
inte lägre än 2 PPM och inte högre än 3 PPM.

3) Vad ska man göra när PH-värdet är för lågt?
• Använd PH+ om värdet är under 7,0.
• Läs noga igenom instruktionerna på förpackningen.
• En för låg PH-balans kan orsaka irritation i ögonen och skador på spabadet.

4) Vad ska man göra när PH-värdet är för högt?
• Använd PH- om PH-värdet är högre än 7,5.
• Läs noga igenom instruktionerna på förpackningen.
• En för låg PH-balans kan orsaka irritation i ögonen och bromiden slutar
producera.

5) Vad ska man göra när alkaliniteten är för låg?
• Använd Total Alkalinity Control (TA+) om alkaliniteten är under 80 PPM.
• Kontakta din återförsäljare först.
• Läs instruktionerna före användning.

6) Vad ska man göra när alkaliniteten är för hög?
• Använd PH- om alkaliniteten är högre än 140 PPM.
• Läs instruktionerna före användning.

7) Vad ska man göra när vattnets totala kalkhalt är för låg?
• Använd Calcium Booster om den totala kalkhalten i vattnet är lägre än 100.
• Läs instruktionerna före användning.



Felsökning    kalkylen skickad från fabrik)



6. Filter Underhåll
Ditt filtersystem är avgörande för kvaliteten på ditt spavatten. Förorenade eller
slitna filter håller inte längre förmågan att filtrera korrekt och därför sätta press
på jetmotorn i ditt spa; det här skulle kunna till och med förkorta maskinens
livslängd. En spa filterpatron består av polyester mikroporer vikta filtermaterial,
som designades för att filtrera bort de minsta föroreningarna från vattnet (för
att ta bort filtret). Passion-spa Filter har en yta på 4,65 m2 filtermaterial
(beroende på innehållet i spabadet används två filter som är speciellt utformad
för en maximal räckvidd för att fånga upp flytande partiklar i vattnet). Det
rekommenderas att rengöra spa filterpatronen varje vecka (eller oftare om
spabadet används intensivt). Använd en trädgårdsslang och rikta
vattenströmmen i 45° vinkel mot marken. Kolla upp om smutsen lossnar när
du sköljer varje veck på filtret. Filterpatronen bör åtminstone vara
rengöras med en trädgårdsslang och sedan blötläggas i en rengöringslösning
i 24 timmar, enligt instruktioner, minst varannan till var fjärde månad.
Det rekommenderas att ha en uppsättning extra filter till hands så att du kan
använda ditt spa under blötläggning processen av filtren. Detta kommer att
resultera i en längre livslängd för filtren. Om du använder filter
rotationssystem, låt filtren torka så att de kan bytas omedelbart nästa gång
filtren rengörs.

LÅT BLIR ATT:
• Använda en borste för att rengöra filtret.
• Använda tvättmedel eller allrengöringsmedel för att blötlägga filtren.
Detta kommer att resultera i mycket skum i ditt spa.
• Använda en hydro bläster för att rengöra filter patronerna, det höga
vattentrycket kommer att skada materialet
• Använda saltsyra för att blötlägga eller rengöra filtren. Syran kommer att
förkorta filtrets livslängd och är en hälsorisk.



7. Spa skydd
Ditt spa är utrustat med ett stängbart hårt lock i vinyl. Alla typer av vinyl, även
den högkvalitativa typen
som Passion Spas använder, är känslig för UV-strålning. Direkt solljus och
mögel kan skada
omslag. Underhåll av locket är en del av det ordinarie underhållsprogrammet.
Följ följande steg för en bra livslängd på ditt spalock

• Skölj locket med kallt vatten från en trädgårdsslang.

• Applicera en mild, icke-skummande rengöringsprodukt och torka rent.
• När överdraget är mycket smutsigt kan en svamp användas.

• Skölj noggrant med vatten igen och låt locket torka.

• Använd inte tvättmedel, skurmedel, produkter som innehåller alkohol, milda
eller starka rengöringsmedel. Dessa kan skada toppskiktet på vinylen.

Undvik produkter som innehåller olja, petroleum, petroleumdestillat, eller som
är feta. Använd inte produkter som är märkta som "BRANDFARLIG" eller
"MYCKET BRANDFARLIG” på ditt spa lock.

Efter rengöring och torkning, applicera ett tunt lager vinyl skyddsmedel på
toppen och sidorna av locket (läs instruktionerna på förpackningen före
användning).
• Sprid ut medlet jämnt med en lätt fuktig trasa eller svamp.
• Upprepa proceduren på undersidan av locket. Detta kommer att stoppa
locket  från att mögla.



8. Spa underhåll

Beroende på användningen av spabadet måste det tömmas regelbundet,
varannan till var fjärde månad. Detta är nödvändigt eftersom mängden lösta
fasta ämnen blir för hög, vilket gör det svårt att underhålla
vattenbalansen och stör den hygieniska rengörings effekten.

Följ följande steg för att tömma ditt spa:
• Stäng av strömmen
• Ta bort kåpan.
• Ta bort avtappnings ventilens lock och fäst slanganslutningen.

Eftersom vattnet rinner av med gravitationen kan processen ta flera timmar.
Kontrollera om vattnet är rinner ut i avloppet. Om du föredrar att låta vattnet
rinna ut i trädgården eller någon annanstans rekommenderar vi att du inte
behandlar vattnet under dagarna innan det så att området inte påverkas av
kemikalier.

• Ta bort slanganslutningen när massagebadet är tomt och sätt tillbaka locket
på avtappningsventilen.
• Använd en trasa eller svamp för att ta bort överflödigt vatten
• Ta bort all smuts och sand som kan finnas i ditt spa.
• Kontrollera akryl skiktet.
• Ta bort filterpatronen och låt den dra i den rekommenderade lösningen en
natt.
• Rengör locket och behandla det med den rekommenderade produkten.



Rengöring av akryl skiktet
Ditt Passion Spa är tillverkat av högsta möjliga kvalitet av akryl. En enkel,
regelbunden underhåll procedur är nödvändig för att garantera att finishen
håller i flera år. Även om akryl skiktet är lätt att rengöra. Det är lämpligt att
rengöra ytan med ett icke-skurande rengöringsmedel (till exempel:
denaturerad alkohol) och en mjuk trasa eller svamp. Gör detta efter
användning eller under det normala underhållsprogrammet. Kontakta din
Passion Spas-återförsäljare angående fläckar som är svåra att ta bort. De kan
ge dig råd om ytrengöringsmedel för akryl. Repor kan möjligen uppstå på
ytan. Den mest populära metoden för att ta bort repor är att använda
sandpapper 1200 torr/våt lätt på ett roterande sätt. Efter detta, gnugga ytan
med en lätt svamp produkt eller liknande produkt. Innan du använder denna
metod rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss på poollagret. Lämna inte
akryl baljan i solljus för länge. Detta kommer att ha en negativ effekt på ytan
och kan möjligen göra garantin ogiltig. Använd alltid locket på spabadet, även
när det inte finns något vatten i det. Undvik att få smuts och sand i ditt spa
genom att helt enkelt lägga en matta på golvet eller placera ett fotbad framför
spaets entré. Det här kommer att hjälper till att hålla akryl skiktet och strålarna
intakta.

Undervattensbelysning
Ditt spa är utrustat med undervattensbelysning. Lampan är helt säker och
fungerar på 12 volt. De färgade linserna är utbytbara och kan bytas under
vattnet. Själva ljuset kan vara ändras inifrån skåpet och kan köpas hos din
återförsäljare. Kuddar beroende på vilken typ av spa du äger kan du också ha
kuddar. Dessa huvudkuddar ger komfort under användning av spaet och
behöver inte mycket underhåll. De är fästa med lite knoppar. För att ta bort
kuddarna, placera två fingrar bakom kudden som en gaffel, flytta längs rattar
för att ta bort dessa. Dra aldrig i själva kuddarna. Rengör nackstöden med en
våt trasa eller svamp. När du underhåller ditt spa korrekt och håller rätt kemisk
balans, bör kuddarna hålla i flera år.



Undervattensbelysning
Ditt spa är utrustat med undervattensbelysning. Lampan är helt säker och
fungerar på 12 volt. De färgade linserna är utbytbara och kan bytas under
vattnet. Själva ljuset kan vara ändras inifrån skåpet och kan köpas hos din
återförsäljare. Kuddar beroende på vilken typ av spa du äger kan du också ha
kuddar. Dessa huvudkuddar ger komfort under användning av spaet och
behöver inte mycket underhåll. De är fästa med lite knoppar. För att ta bort
kuddarna, placera två fingrar bakom kudden som en gaffel, flytta längs rattar
för att ta bort dessa. Dra aldrig i själva kuddarna. Rengör nackstöden med en
våt trasa eller svamp. När du underhåller ditt spa korrekt och håller rätt kemisk
balans, bör kuddarna hålla i flera år.

9. Frostskydd
Om massagebadet transporteras eller förvaras vid temperaturer under noll
grader är det viktigt att skydda den från frost.
• Töm massagebadet helt.
• Ta bort ventilens säkerhetslock och förvara försiktigt.
• Lägg något mellan ventilen för att tömma vattnet så att det förblir öppet.
• Lossa alla vattenledningar som är anslutna till vattenpumparna med tre varv
så att vattnet kan rinna ut.
• Ta bort filterpatronen och förvara på en torr plats.

10. Elförsörjning
Rådfråga din elektriker för råd angående alla nationella bestämmelser/regler
för anslutning av ditt spa.
Ditt Passion-spa är utformat på ett sätt som uppfyller alla lokala
standardföreskrifter. Garantin upphör att gälla när massagebadet är anslutet
till ett felaktigt elnät/källa. Dessutom,
detta är farligt för din egen och andras hälsa (bl.a. strömkällan
tillåts avvika 10 %, det betyder att för 230 Volt är det tillåtet att vara mellan
207 och 253 Volt).
Det bör inte finnas några stickproppar/uttag, strömbrytare, armaturer etc. i den
direkta omgivningen av
spa, såvida det inte är godkänt av en elektriker för att vara i enlighet med
nationella föreskrifter/regler.Passion Spas ansvarar inte för anslutning av



ström eller andra nationella regler/regler/krav. Att inte uppfylla någon av
föreskrifterna/reglerna/kraven kommer därför att göra alla garantier ogiltiga.

11. Fäktning / avskiljning
I vissa länder är det obligatoriskt att sätta upp ett staket runt ditt spa mot faran
för barn drunkning. Informera dig om eventuella nationella
bestämmelser/regler/krav som gäller i detta
fall. Passion spa kan inte hållas ansvarigt eller ansvariga för personer som
inte uppfyller nationella bestämmelser/regler/krav gällande installation av
spabad. Att inte uppfylla föreskrifter/regler/krav kommer gör därför alla
garantier ogiltiga

12. Felsökning
Spabadet slås inte på
- Är den inkopplad?
- Är säkringen fortfarande i?
Om så är fallet, är jord påslagen? Rådfråga en elektriker eller om
säkringen/jorden

Strålen avger ett ljud, men bygger inte upp tryck?
Kommer vattnet åtminstone till mitten av skimmern (vattennivån)?
Om inte, fyll upp spabadet med lite mer vatten. Det är möjligt att en luftbubbla
skapades i systemet när du fyller upp spabadet. Tryck på 'på' och 'av' på
samma jet ett par gånger och/eller låt en del av
vatten/luft kommer ut genom att tömma spabadet.

Spaet producerar ett slurpande ljud?
Vattnet når nog inte upp halvvägs till skummaren. Tillsätt vatten tills
vattennivån är nådd.

Vattentrycket växlar från tungt till lätt?
Vattnet når nog inte upp halvvägs till skummaren. Tillsätt vatten tills
vattennivån är nådd.



Det är svårare att hålla vattnet rent än tidigare?
- Läs kapitlet om vatten underhåll noggrant.
– Summan av lösta ämnen är mer än 1500 ppm. Byt vatten.
- Ozonatorn kan vara trasig. Det bästa sättet att kontrollera detta är i mörker.
Ta bort panelen och leta efter en cylindrisk svart apparat, med en diameter av
6 cm och en längd av 25 cm. Om den lyser, fungerar ozonatorn fortfarande.

Spaet stängs inte av?
Spaet är mitt uppe i uppvärmning eller filtrering, det går inte att stänga av då.

Fläkten slår ibland plötsligt på av sig själv, sedan stannar den efter
ett tag?
Ett visst program i spaet initierar denna process. Det hindrar bakterier från att
växa om vattnet är
stillastående för länge.

Spaet blir inte varmare?
- Spabadet kanske inte är korrekt inställt. Ställ in önskad spa temperatur.
Kanske behöver spaet mer tid. Spaet värms upp cirka en halv grad per timme.
- Luft Kontrollerna är öppna. Spabadet behöver mer tid för att värmas upp på
detta sätt.Stäng luftreglagen.
- Lägesknappen är inställd på SLP = Sleep. Badkaret värms inte upp i denna
"semesterinställning". Se display instruktioner.
- Lägesknappen är på ECO = Economy. Badkaret värms endast upp under
filter perioden i denna inställning. Se display instruktioner

Vattnet är för varmt?
Temperaturen kanske inte är korrekt inställd. Ställ in önskad spa temperatur.
Temperatursensorn är inte längre på rätt plats eller är trasig. Rådfråga
återförsäljaren.



Inget vatten kommer från strålen?
- Jetsen är inställd på att stänga. Öppna heten genom att vrida den åt höger.
- Strålen appliceras inte korrekt. Vrid strålen för att ta bort den och applicera
den sedan igen.

Vattenläcka
– För mycket vatten tillsattes spaet. Låt lite vatten rinna av från spabadet.
– Det här är kondens. Var uppmärksam när du tar bort locket.
- Ett rör eller en anslutning läcker. Kontakta din återförsäljare











justera. Tryck på "Jets" för att avsluta programmeringen.
Fläkten töms i 30 sekunder kl






