
SPA
Brugervejledning
Læs grundigt og gem til senere reference



ADVARSEL: Hold børn under stadig observation, når de opholder 
sig i miljøet i og omkring spa.

ADVARSEL: Ingen udspring eller dykning.
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Spa-badets elektriske forbindelser skal installeres i de elektriske sikkerheds-zoner, som er 
mærket 1, 2, eller også installeres de uden for alle sikkerheds-zoner. De afmålte zoner er 
afgrænset af vægge og faste skillevægge.

ADVARSE
L
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Du bedes omhyggeligt læse, forstå og følge alle oplysninger i denne brugsvejledning, inden 
spa sættes op og tages i brug. Disse advarsler, instruktioner og sikkerhedsve- jled-ninger 
dækker over nogle almindelige risici, når du er i vandet, men de kan ikke dække 
alle risici og farer i alle tilfælde. Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft og gode døm- 
mekraft under vandaktiviteterne. Behold disse oplysninger til senere brug.

Sikkerhed omkring personer, der ikke kan svømme
1) Der skal altid være en kompetent voksen, som konstant, aktivt og vågent holder øje med 
svage svømmere og personer, der ikke kan svømme (husk på, at børn under fem år har den 
største risiko for at drukne)
2) Udpeg en kompetent voksen til at overvåge spa, hver gang den tages i brug;
3) Svage svømmere eller personer, der ikke kan svømme, skal have svømmeudstyr på, når de 

bruger spa. 
4)Når spa ikke er i brug, eller ikke er under opsyn, skal alt legetøj fjernes fra spa og dens omgivelser, 
så det ikke tiltrækker børn til spa.

Sikkerhedsudstyr
1) Det anbefales, at stille et hegn op omkring spa (og låse alle døre og vinduer, hvor det er relevant), så 
du forhindre uautoriseret adgang til spa;
2) Hegn, poolafdækninger, poolalarmer og lignende sikkerhedsanordninger er nyttige hjælpemidler, men 
de er ikke erstatninger for en kompetent voksen, der konstant holder opsyn. 

Sikkerhedsudstyr
1) Det anbefales at have redningsudstyr (fx en redningsring) ved spa.
2) Sørg for, at der er en fungerende telefon og en liste over alarmtelefonnumre i nærheden af spa. 

Sikker brug af spa 

1) Opfordr alle brugere, især børn, til at lære at svømme;
2) Lær grundlæggende førstehjælp (genoplivning - CPR), og sørg for at genopfriske disse oplysninger 
regelmæssigt. Dette kan gøre en livsvigtig forskel i nødstilfælde;
3) Instruer alle brugere af spa, herunder børn, i hvad de skal gøre i tilfælde af en nødsitua-tion;
4) Brugerne må aldrig springe på hovedet i lavvandede vand. Dette kan føre til alvorlig skade eller 
dødsfald;
5) Spa må ikke bruges af personer, der har indtaget alkohol eller medicin, der kan hæmme dennes 
evne til at bruge spa sikkert;
6) Hvis der bruges en afdækning til spa, skal afdækningen tages helt af inden nogen perso-ner går i 
spa;
7) Beskyt brugere af spa mod vandrelaterede sygdomme, ved at holde poolvandet behandlet og sørge 
for god hygiejne. Se retningslinjerne for vandbehandling i brugermanualen, der følger med produktet;
8) Kemikalier (fx vandbehandling, rengøring eller desinfektionsprodukter) skal holdes utilgængeligt for 
børn.
9) Flytbare stiger skal stilles på en vandret overflade;
10) Brug skiltning som beskrevet nedenfor.
ADVARSEL: Tøm spa, når den ikke er i brug. Undgå, at efterlade en
lille spa tom udendørs.
ADVARSEL: Hold børn under opsyn i vandmiljøet.
ADVARSEL: Spring på hovedet er forbudt. 
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Ved brug af dette elektriske udstyr skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, 
herunder følgende:
(a) En grønfarvet terminal eller en klemme mærket G, GR, Jordet, Jordforbundet, eller med et symbol
inde i forsyningsterminalboksen eller i rummet. For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal denne
klemme forbindes med de jordforbindelsen i strømforsyningspanelet, med en kontinuerlig kobberledning
af samme størrelse til dem i kredsløbsledere, der forsyner dette udstyr.
*IEC udgivelse 417, symbol 5019.
b) Der er mindst to flapper mærket «BINDING LUGS» enten på ydersiden eller indersiden af forsynings-
terminalboksen eller -rummet. For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du forbinde det lokale
almindelige forbindingsnet i badekaret eller spabadet til disse terminaler med en isoleret eller åben
kobberleder, der ikke må være mindre end nr. 6 AWG.
c) Alle feltinstallerede metalkomponenter, såsom skinner, stiger, afløb eller anden lignende hardware,
der er inden for 3 meter af spabadet eller badekaret, skal være forbundet til udstyrsbøsningen med
kobberledere, der ikke er mindre end nr. 6 AWG.
For at reducere risikoen for skader, må du ikke tillade børn at bruge dette produkt, medmindre de er nøje
overvåget hele tiden.
Der er tilsluttet en ledningsstik på denne enhed for at forbinde mindst 8 AWG (8,4 mm2), 6 AWG (13,3
mm2) solid kobberleder mellem denne enhed og nogen andet metaludstyr, metalskabe af elektrisk uds-
tyr, metalvandsledning eller ledning inden for 1,5 meter fra enheden.
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HUSK DESUDEN… 
•Brug ikke spaen nå det regner, tordner eller lyner.
•Hold elektriske apparater (f.eks. radioer, lamper og lign.) i mindst 1,5 meters afstand fra spaen,
da der er fare for elektrisk chok.
•Hvis spaens ledning er defekt, må man under ingen omstædigheder benytte spaen. Reparation
skal udføes af en autoriseret elinstallatø. Evt.reklamation rettes til Harald Nyborg A/S.
•Hold godt øje med børn der bruger spaen. Dæk den til med cover, såsnart den ikke er i brug.
•Søg for at eventuelt overskydende vand kan blive ledt væk fra spaens underlag.
•Tænd aldrig for spaen hvis der ikke er fyldt vand i
•Stop med at bruge spaen hvis du bliver utilpas eller føler dig søvnig

•Ved helbredsmæsige problemer som f.eks. hjertesygdom eller diabetes, anbefales det, at du
kontakter din læge inden brug af spaen
•Brug ikke spaen hvis du har indtaget stærk medicin, alkohol eller lignende
•Hvis du er gravid, er det altid en god idé at spøge din læge til råds, inden du bruger en opvarmet
spa. Vandtemperaturen bør ikke overstige 38 grader, hvis en gravid kvinde benytter spaen.
•Hvis man er sløj eller har en smitsom sygdom, skal man afholde sig fra at bruge spaen
•Vær altid yderst forsigtig, nå du gå op i eller forlader spaen
•Vandtemperaturer over 40 grader kan være skadeligt for brugerens helbred
•Brug aldrig spaen, hvis du er alene
•Brug ikke spaen umiddelbart efter hård træing
•Spaen bør ikke anvendes, når temperaturen bevæger sig under 2°C, da dette kan skade både
spaen og spapumpen permanent.
•Tænd aldrig spaen hvis vandet er frosset til

•Lav ikke udspring/hovedspring ned i spaen
•Ledningen må ikke graves ned, da den kan blive beskadiget af fx plæneklippere

våde hænder når du tænder eller slukker for spaen. 
•Hold kæledyr væk fra spaen
•Brug aldrig badesalt eller -olie i spaen
•Spaen må ikke tilsluttes eksterne døgnure/timere. Undlad at bruge forlægerledning.
•Brug aldrig spaen hvis den, eller dele af den, er defekte.

SPAEN SKAL ALTID INSTALLERES MED JORDFORBINDELSE!
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2-4 persons 4-6 persons

Model 15184 / HR17283DK 15185 / HR17286DK

Mål (ydre) Ø 68.9″ × 27.6″ Ø 80.3″ × 27.6″

Ø 63″ × 27.6″

 
Ø 175 × 70 cm Ø 204 × 70 cm

Ø 160 × 70 cmMål (indre) Ø 53.1″ × 27.6″ 
Ø 135 × 70 cm

Vanddybde 42 cm 42cm

Kapacitet 800 L 1200 L

Strømforsyning 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz

Varmepumpe 1500 W 1500 W

Luft blæser 650 W 650 W

Filter 40 W (2006 L/h) 40 W (2006 L/h) 40 W (2006 L/h)

Maks.temperatur 40°C 40°C

Materiale PVC PVC

Emballagemål 24.8″ x 22″ x 22″ 
63 x 56.5 x 57.5 cm 68.5 x 63 x 57.5 cm

CE/GS CE/GS

Omgivende temperatur: 20 °C 1.5 - 2.5°C/h

2-3 persons

15187 / HR17612DK

Ø 65″ × 27.6″ 
Ø 165 × 70 cm

Ø 49.2″ × 27.6″ 
Ø 125 × 70 cm

42cm

686 L

1500 W

650 W

40°C

PVC

61.5 x 45x 57.5 cm

CE/GS

1.5 - 2.5°C/h 1.5 - 2.5°C/h

Dette apparat er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om indikerer, at dette apparat 
eres til det indsamlingssted, der er relevant for genanvendelse af elektrisk og elektronisk 

CE-mærket indikerer, at produktet er i overensstemmelse med EU-direktiverne i forhold til 2014/35/CE (lavspænding), 2014/30/CE (overensstemmelse 

(direktivet om miljøvenligt design).
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2.1. DELLISTE

Oppustelig spa

Hætter 

RCD-stik 

Pumpeenhed 

Reparationskit 

Ventil  

Overdækning
(Valgfri)

Filterpatroner 

Pumpeslange

Underlag
(Valgfri)

Filterholder

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Forbindelsesrør til pumpe Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation

Couverture Structure gonflable Base de protection Bloc moteur

Prise différentielle Valve d’air Bouchon de vidange Tube de gonflage

Raccords du bloc moteur Tuyau de vidange Cartouches de filtration Support de filtration

Bouchons Kit de réparation DVD d’installation
ADVARSEL: Hvis spaen installeres på et ujævnt underlag, vil den være i høj risiko for at
lække, kollapse eller blive deform. Udover at reklamationsretten bortfalder, kan det medføre
personskade, hvis spaen bliver defekt som følge af fejlagtig placering.
Vælg derfor stedet hvor spaen skal stå med omhu. Vær opmærksom på at græsplæne og anden
beplantning ikke vil kunne ånde, hvis spaen placeres ovenpå dette.
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3.2. TEST AF RCD-STIKKET

1. Isæt stikket i stikkontakten. 2. Tryk på RESET-knappen.
Indikatorlyset lyser rødt.

3. Tryk på TEST-knappen. 
Indikatorlyset slukker.

4. Tryk på REST-knappen. 
Hvis indikatorlyset lyser rødt
igen, virker stikket som det 
skal.

RCD-stikket bør tjekkes før hver gangs brug af spaen.
Gør således:

3.1. PLACERING AF SPAEN

• Vælg et plant sted/underlag
• Sørg for rigeligt udenomsplads – der skal fx være plads til pumpen også
• Find et sted hvor der er skygge og beskyttelse fra både stærkt sollys og dårligt vejr
• Fjern skidt og løse genstande fra underlaget før spaen installeres
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3.3. Samle

1)Vælg et passende sted at sætte spaen 
– dvs. et sted som opfylder kravene der 
tidligere er nævnt i afsnittet ”PLACERING 
AF SPAEN”

2) Læg den sammenfoldede spa cirka
i midten af det valgte sted og fold 
den ud.

3.1) Sæt pumpen til og montér 
pumpeslangen i spaens ventil. 

5) IDet tager ca. 10 minutter at pumpe
spaen op. Tjek luftmængden under 
forløbet, så der hverken kommer for 
lidt eller for meget luft i spaen.

8) Sæt filterpatronen i filterholderen og 
skru den fast på spaen.

6) Fjern pumpeslangen, når spaen 
er pumpet passende op. Skru straks
ventilens låg på ventilen og skru det 
godt fast.

9) Vær OBS på at afløbet er lukket 
grundigt til, før der fyldes vand i spaen.

7) Fastgør pumpen til spaen ved at 
bruge de tre stik. Vær OBS på at 
ikonerne på pumpen og spaen skal
matche.

10) Fyld vand i spaen – vær OBS på maks.niveau. Tip: Når der fyldt ca. 3 cm vand
i spaen, sluk da for vandet og udjævn spaens bund for eventuelle lufthuller og 
andre ujævnheder. Tænd herefter for vandet igen.

3.2) Sæt pumpen til og montér 
pumpeslangen i spaens ventil. 

4) Tryk på pumpens startknap.

Man bør være mindst en voksne personer til at sætte spaen op.

Gå aldrig fra spaen, mens der fyldes vand i!
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Så snart det er tændt, viser displayet den aktuelle vandtemperatur.

Du kan vælge mellem Celcius og Fahrenheit med C/F-knappen

Brug pileknapperne til at forhøje eller formindske temperaturerne. Du justerer 
med én grad ad gangen. Anbefalet temperatur er mellem 30°C og 40°C (dvs. 86°
F til 107°F).

Lås panelet ved at holde låseknappen nede i ca. 3 sekunder. Kan låses op igen 
ved på samme måde at trykke på knappen i 3 sekunder.

Tryk på massageknappen for at aktivere boblemassagesystemet. Det er aktiveret, 
når det grønne lys er tændt. Kan slukkes igen ved at trykke på massageknappen 
igen. Massagesystemet slukker automatisk efter 30 minutters brug. Ønsker man 
at aktivere funktionen igen, trykker man blot på massageknappen igen.

Hvis filtreringsfunktionen er tændt, vil den slukke til fordel for massagefunktionen, hvis man trykker 
på massageknappen.

4.1. KONTROLPANEL

4.2. FUNKTIONER

Filtrering

Formindsk tem-
peratur

Forhøj temper-
atur

Skærm

Massage

Lås kontrolpanel
Temp.type

Vælg temp.-
betegnelse

Varmepumpe
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4.3. COVER

Så snart spaen ikke er i brug, skal den dækkes til med coveret. Dette både af sikkerheds-
mæssige årsager og for at der ikke kommer unødigt skidt (f.eks. blade og insekter) i vandet. 
Sørg for at coveret er spændt sikkert fast til spaen ved brug af de dertil indrettede sikker-
hedsspænder.

BØRNS BRUG AF SPAEN
• Børn skal overvåges af en ansvarlig, voksen person, når de benytter spaen
• Lær børnene at svømme hvis muligt
• Lær børnene om sikker brug af spaen, før de tager den i brug
• Man må ikke dykke og hoppe i spaen
• Man må ikke løbe eller lege vilde lege i spaen
• Børn der ikke kan svømme bør bruge redningsvest når spaen benyttes
• Lad aldrig børn være alene i spaen
• Lad ikke børn håndtere poolkemikalier

Tryk på filtreringsknappen for at starte filtreringsfunktionen. Det grønne indikatorlys vil tænde under 
aktivering af programmet. Bemærk: Man kan ikke trykke på filtreringsknappen, hvis massagefunk-
tionen er aktiv. Sluk først for massagefunktionen – herefter kan filtreringsfunktionen anvendes.

Tryk på varmepumpe-knappen for at aktivere varmefunktion og filtreringsfunk-
tion på én gang. Det grønne og det røde lys vil lyse på én gang. Varmepumpen 
stopper først, når den ønskede temperatur er nået. Den starter automatisk igen, 
hvis vandtemperaturen falder til under 2°C under den ønskede temperatur. Maks. 
temperatur er 40°C.

OBS. Når filtreringsfunktionen har været aktiv i 150 timer i alt, vil der lyde en 
høj alarmlyd. LCD-displayet viser ”CHG” efterfulgt af ”FIL” for at minde dig 
om, at filterpatronen bør skiftes. Hold filtreringsknappen nede i 5 sekunder 
for at stoppe signallyden. Filtreringssystemet slukker, men kan tændes igen 
ved at trykke endnu en gang på filtreringsknappen.

BEMÆRK. Varmepumpesystemet er afhængigt at filtreringssystemet og kan derfor ikke fungere, 
hvis ikke filtreringssystemet fungerer.
Man kan godt aktivere filtreringssystemet, selvom varmepumpesystemet er slukket.
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5.1. VEDLIGEHOLDELSE AF VANDET

ADVARSEL: Hvis vandet er beskidt, kan det medføre sygdomsspredning

Generelle retningslinjer:

• Filterenheden skal renses jævnligt – minimum efter hver 150 timers brug af spaen.
• Filterpatronen skal udskiftes ca. hver anden måned.
• Vandet i spaen skal skiftes hver 15.-30. dag alt afhængigt af hvor meget den bliver
brugt i den pågældende periode.

Brug specielle spa kemikalier til at vedligeholde og rense vandet. Der findes 
forskellige varianter på markedet. Følg altid det enkelte produkts brugervejliedning. 
Skader på spaen der skyldes overdosering af kemikalier, dækkes ikke af 
reklamationsretten.
pH-værdien skal holdes mellem 7 og 7,4.

Brug f.eks. en klordispenser til at rense vandet (klordispenser og
-tabletter sælges separat)

5.2. VEDLIGHOLDELSE AF FILTER

Det er vigtigt at vedligeholde filteret korrekt, da et overfyldt og urenset filter kan forår-
sage urent og helbredsskadeligt vand i spaen. Skift filteret med jævne mellemrum.

1. Frigør filterholderen ved at skrue det mod urets retning. Tag filterpatronen ud af
holderen.
2. Skyl filterpatronen med en vandslange. Hvis filterpatronen ikke kan rengøres ordent-
ligt, bør den udskiftes.
3. Sæt den rene filterpatron i filterholderen og skru den fast på spaen igen.

Når spa er tømt: Brug vand iblandet et mildt rengøringsmiddel til at rengøre væg-
gene på spaen. Brug en vandslange med kraftfuld sprayeffekt til at rense væggene.
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5.3.  TØMNING

1.Skru låger af afløbet
2.Fjern proppen i bunden af spaen
3.Sørg for at tømme spaen helt for vand
4.Når spaen er tom, kan den rengøres med sæbevand

REPARATION

Der medfølger et reparationskit til lapning af mindre huller.

1. Find hullet.
2. Rens overfladen omkring hullet grundigt.
3. Klip et rundt stykke, som er lidt større end hullet, af reparationsmaterialet.
4. Påfør lim i rigelig mængde.
5. Sæt lappen på det skadede område og pres godt til. Skal tørre i minimum 12 timer.
Påfør så lim i kanten af lappen og lad tørre igen i 4 timer, inden spaen tages i brug
igen.



DK

14

Tips til at løse problemer med spaen selv

Problem Årsag Løsning

Kontrolpanelets 
skærm virker 
ikkel

Tjek strømkilden

Der er ikke sat strøm til

Tjek og genstart RCD-stikket

Ring til servicecenter hvis ovenstående ikke 
hjælper

Pumpen varmer 
ikke tilstræk-
keligt

Temperaturen er sat for lavt Indstil på en højere temperatur
Filteret er beskidt/overfyldt Rens eller udskift filteret
For lavt vandniveau Fyld vand i så spaen fyldes til minimumsniveau
Varmeelement er defekt Ring til servicecenter

Massagesys-
temet virker 
ikke

Pumpen er overophedet Sluk for strømmen og vent til pumpen er afkølet

Systemet lukker automatisk 
ned

Reaktivér systemet ved at trykke på den relevante 
knap

Pumpesystemet er defekt Pumpesystemet er defekt

Vandet filtreres 
ikke korrekt

Filterpatronen er beskidt Ren seller udskift filterpatronen

Ind- og udtag blokeret Rens ind- og udtag
Luft i pumpen Fyld vand i spaen til minimumsniveau
Pumpesystemet er defekt Ring til servicecenter

Pumpelækage
Adapter er monteret forkert Montér adapteren korrekt

Vandlækage fra pumpen Ring til servicecenter

Spalækage Spaen er punkteret Brug det medfølgende reparationskit

Vandet er ikke 
rent

Filtreringstiden er utilstræk-
kelig Udvid filtreringstiden

Filterpatronen er beskidt Ren seller udskift filterpatronen
Vandet kan ikke renses 
ordentligt Udskift alt vandet

Utilstrækkeligt rensningaf 
vandet

Brug altid poolkemikaliet I henhold til lever-
andørens anvisninger

6.1. PROBLEMLØSNING
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Ved reklamation: Kontakt Harald Nyborgs serviceafdeling
på telefon 63 95 95 08, før du gør yderligere.
Forsøg ikke selv at reparere spaen. Hvis du selv forsøger 
at reparere f.eks. pumpen, bortfalder reklamationsretten 
og den to års garanti.

VIGTIGT

!
OPBEVARING AF SPAEN
Når spaen er tømt, kan den pakkes sammen til opbevaring.

1.Tryk på massageknappen for at tømme lufthullerne for vand.
2.Brug håndklæder eller lignende til at tørre spaen af. Lad den herefter lufttørre i 24
timer – kan altså kun gøres i tørvejr.
3.Åbn ventilerne for at få luften ud af spaen.
4.Fold spaen sammen.
5.Opbevar spaen i den oprindelige emballage eller tilsvarende. Skal opbevares et tørt
sted uden direkte sollys.

OBS. Hvis ikke spaen er 100% tør, når den pakkes sammen, er der risiko for, at der 
udvikler sig mug, som kan beskadige spa permanent. Det samme gælder, hvis den 
opbevares i fugtige omgivelser, som f.eks. et uisoleret skur eller en fugtig kælder. 
Denne type skade er ikke omfattet af reklamationsretten.

Denne vare er importeret af Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej 30, 5250 Odense SV

Når spaen er udtjent, må den ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald. Delene 
skal sorteres og indleveres på nærmeste genbrugsstation i henhold til gældende WEEEdirektiver. På den måde er du med til at 
beskytte miljøet bedst muligt. På forhånd tak.
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Kode Situation Problem Årsager Løsninger

E1
Varmer ikke op eller 
varmer ikke ordentligt 
op.

Forkert temperatur-
reguleringssensor.

Temperaturregulerings-
sensoren er kortsluttet 
eller kredsløbet er 
beskadiget.

Kontakt vores servicecenter.

E3 Varmer ikke ordentligt 
op.

Indikator for høj 
vandtemperatur.

Vandet, der er fyldet i, er 
over 45°C (113°F)

Afbryd strømmen, sørg for 
at vandet i spa er mellem 2°
C~44°C (36°F~111°F)
Hvis dette ikke løser problemet, 
skal du se nedenstående felt

E4
Ingen af funktionerne 
virker, og der lyder en 
advarselstone.

Indikator for lavt 
vandtemperatur.

Vandet, der er fyld i, er 
under 2°C (36°F)

Afbryd strømmen, sørg for 
at vandet i spa er mellem 2°
C~44°C (36°F~111°F)
Hvis dette ikke løser problemet, 
skal du se nedenstående felt

E5
Ingen af funktionerne 
virker, og der lyder en 
advarselstone.

Indikator for høj 
vandtemperatur.

Vandet, der er fyldet i, er 
over 50°C (122°F)

Afbryd strømmen, og få en au-
toriseret elektriker til at nulstille 
den termiske udkopling, der er 
beskrevet i næste afsnit.
Hvis dette ikke løser problemet, 
skal du se nedenstående felt

E6

Varmer ikke ordentligt 
op eller filtrerer ikke 
ordentligt. En advar-
selstone lyder.

Vandtrykket er ikke 
højt nok til at aktivere 
opvarmning.

· Indløbet eller udløbet
på indersiden er blokeret.
· Filterpatronen er for
snavset.
· Poolvandet når ikke
minimumsvandstanden.
· Der kommer ikke luft ud
af pumpen
· Pumpen er beskadiget

· Rengør indløbet og udløbet
· Rengør og skift filterpatronen
· Tilsæt vand så vandstanden
bliver højere
· Udluft luft igen, som beskrevet
· Hvis dette ikke løser prob-
lemet, skal du se nedenstående
felt

Hvis skærmen viser en fejlkode «Ex», bedes du se nedenstående tabel.

E3, E4, E5, E6 fejlkode 
- Afbryd strømmen i 5 minutter, og tilslut derefter igen
Hvis fejlkoden stadig vises på styreboksen, skal du gøre følgende:
1 - Kontroller, at vandlinjen er mellem den høje og lave grænse
Rengør og skift filterpatronen
3 - Skru de 2 dyser af og rengør dem (indløbet og udløbet) i spabadet og fjern eventuelt affald
(negle, hår, pels, hud ...)
4 - Kontroller, at filterpumpens propel ikke indeholder fremmedlegemer.
Afbryd strømmen til spabadet i 5 minutter og tilslut det igen. Hvis fejlkoden stadig vises på styre-
boksen, bedes du kontakte vores servicecenter.

Fejlkode
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