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Bäste Kund 
 

Tack för att du valde ett spabad från Viskan Spa. Vi hoppas att du ska få många härliga och 
avkopplande stunder i ditt nya spabad.  I denna installation- och bruksanvisning finner du information 

om hur du använder och underhåller ditt spabad.  
 

Som ägare av ett Viskan Spa bad skall du känna dig trygg och säker i ditt köp. Både vi och våra 
underleverantörer har lång erfarenhet inom området och valet av komponenter, noggrannhet och 

kunskap är viktiga ingredienser för att produkten skall bli bra och hålla länge. 
 

Dock kan saker och ting ändå gå fel ibland och då är det viktigt att du som kund snabbt skall få hjälp. 
För att vi snabbt skall kunna ge dig rätt service ber vi dig ha kvitto och garantinummer tillhands. 

 
På våra spabad lämnar vi följande garantier: 

 
10 års ram/stomme garanti 

5 års skal garanti mot krackeleringar, missfärgningar och delaminering 
3 års komponentgaranti 

 
Fråntaget komponentgarantin är belysning, nackkuddar, ozongenerator, thermolock och filter då 

dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd. 
Spabaden är byggda för privat bruk, ta kontakt med din återförsäljare gällande garantivillkor för 

spabad för offentligt bruk.  
 
 
 

Vid garanti-/service ärende 
För att vi skall kunna utföra ett garanti-/service ärende är det mycket viktigt att badet står tillgängligt 
för vår servicemontör. Det krävs fritt utrymme runt badets alla sidor om minst 60 cm. Vi står inte för 
någon kostnad förknippad med att få badet tillgängligt för service/garanti. Vid ev service/garanti av 

bad som kräver bortforsling och ev utbyte av spabad skall badet stå lätt tillgängligt för bortforsling. Ev 
extrakostnader för åtkomst och bortforsling av spabad står ägaren av badet för. 

 
Kontakta oss på 

Tel: 0320-205590 
Mail: info@viskanspa.se 

 
 
 

 
Datum:     

 
Garantinummer:    

 
Kontrollerat av:    

 

  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@viskanspa.se
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Viktig att tänka på innan du startar ditt spabad! 

 

 Tänk på var och hur du placerar ditt spabad. Läs igenom kapitlet ”Säkerhetsföreskrifter, 
kapitel 1”, i din bruksanvisning.  

 

 Efterdra alla skruvunioner på ditt spabad innan ni fyller det med vatten. 
Skruvunionerna sitter mellan pump och slang. Varje pump har två stycken unioner, en 
för inkommande vatten och en för utgående vatten. Dessa unioner kan skruvas upp 
under transport och skall därför efterdras före vattenpåfyllning. Läckage pga ej åtdragna 
skruvunioner täcks inte av garantin.  
 

 El installationen skall göras av behörig elektriker.  
Kopplingsschema finns i bruksanvisningen. Det är mycket viktigt att denna följs för att 
alla funktioner skall fungera på ett säkert och korrekt sätt. Ditt spabad skall installeras 
med en fast anslutning som ska föregås av en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar även 
att du har en säkerhetsströmbrytare för att stänga av elen till ditt spabad. 

 

 Läs igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna om säkerhet, hur du fyller på ditt 
spabad, hur du styr ditt spabad genom kontrollpanelen, hur du underhåller och sköter ditt 
spabad 
 

 Tänk på din och andras säkerhet! Barn får aldrig lämnas utan översyn av vuxen i badet. 
Lämna aldrig ditt bad i sådant skick att obehöriga och/eller barn kan få tillträde till badet. Läs 
noga igenom säkerhetsföreskrifterna gällande badet. Dyk aldrig ner i ditt bad. Var extra 
försiktiga om ni har långt hår, då detta kan fastna i sugsilarna och/eller i de roterande jetsen. 
Elektriska apparater, som ej tillhör spabadet, skall ej placeras närmare än 2 meter från ditt 
bad. Placera aldrig elektriska apparater i eller på ditt bad. 

 

 Personer med medicinska problem och/eller hinder samt gravida skall kontakta läkare för 
konsultation före bad. 

 

 Rekommenderad badtemperatur är 38o. Varmare vatten och långa bad kan medföra 
hypertermi, värmeslag. Detta kan resultera i yrsel, illamående mm och risken för en olycka 
ökar drastiskt. Mer om detta läser du i kapitlet ”Säkerhetsföreskrifter, kapitel 1, stycke 
Badtemperatur”. 

 

 Användning av alkohol och/eller droger och/eller andra medicinska preparat före eller under 
badet kan medföra allvarliga olyckor och/eller drunkningsolycka.  

 

 Kontrollera och läs alltid av kontrollpanelen före bad. Där visas ev felkoder som kan avhjälpa 
ev olyckor, så som ex att badvattnet är för varmt 

 

 Ditt spabad är inte konstruerat eller designat för kommersiellt bruk. 
 

 Köparen av ett Viskan Spa bad är själv ansvarig för att undersöka om det föreligger några 
lokala och/eller allmänna bestämmelser gällande ägande, drift, skötsel och underhåll av ett 
spabad. 
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Kapitel 1, Säkerhetsföreskrifter – din och andras säkerhet 
 

Läs igenom och följ samtliga av dessa instruktioner noggrant. Ditt spabad är byggt och 
konstruerat att följa gällande standarder och bestämmelser för elsäkerhet och CE godkända 
produkter. Vid installation och användning av detta spabad, måste följande säkerhetsåtgärder 
alltid följas; 
 

1, Risk för allvarlig skada eller drunkning 
 Säkerställ att det inte sker något otillåtet tillträde till ditt spabad av barn. För att förhindra 

olyckor, se till så att barn inte använder spabadet utan översyn av vuxen.  

 När spabadet inte används, lägg på det medföljande termolocket och lås fast det i sidorna 
för att försvåra otillåten användning av spabadet. OBS!! Det finns ingen garanti för att 
termolocket och dess låsanordning förhindrar otillåten användning av 
spabadet  
 

 Håll hår, lösa föremål och/eller kläder på avstånd från sugsilarna  
(de ventiler i botten, som suger in vattnet till pumparna), roterande jets, 
filterdelen eller andra rörliga delar på ditt spabad. Detta då risken är stor 
att fastna i något av dessa, med risk för drunkning som följd. 
 

 Förhindra dykning och/eller hoppande ner i badet. 
 

 Var försiktig vid i och urgång till badet då badets yta kan vara mycket halt.  
Halkningsolyckor kan resultera i mycket allvarliga skador och drunkningsolyckor. 
 

 Stå, gå eller sitt aldrig på spabadets ovansida då detta kan resultera i halkningsolyckor 
 

 Använd aldrig ditt bad om någon del på badet är trasigt och/eller saknas. Ta särskilt 
hänsyn till om någon del av sugsilarna, jetsen och/eller filterdelen saknas eller är trasig. 
Kontakta alltid serviceman om detta skulle vara fallet.  
 

 Detta spabad är konstruerat och sammansatt på ett sätt där rätt vattenmängd skall kunna 
passera genom sugsilarna och filterdelen för att pumpar och rening skall kunna fungera. 
Om någon av dessa delar måste bytas ut så var noga med att vattenflödet förblir 
detsamma som ursprunget. 
 

 Ersätt aldrig någon komponent, och i synnerhet inte sugsilarna och filterdelen, med 
komponenter som ej är godkända enligt gällande standarder. Dessa regler är utformade 
för din säkerhet och skall inte förbi ses. Är du osäker, vänligen kontakta vår service 
avdelning. För att din garanti ska gälla skall ev utbyteskomponenter införskaffas från 
Viskan spa. 
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2, Vatten och el 
Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför 
mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant. 

 Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets 
ägare.  

 Elinstallationen skall ske enligt bruksanvisning.  

 Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av jordfelsbrytare. Vi 
rekommenderar även att det installeras en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet. 

 
 

 Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt 
strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl 
som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall 
ske av en behörig elektriker. 

 Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket 
allvarliga skador eller dödsfall.  

 

3, Badtemperatur 
Det är skönt att ta sig ett varmt och uppfriskande bad, framförallt en kylig vinter dag. Men, ett 
för varmt och långt bad kan innebära risker i ditt välbefinnande, följ därför nedan anvisningar: 
 

 Rekommenderad vattentemperatur är 38oC. En allt för hög vattentemperatur kan leda till 
hypertermi eller värmeslag, vilket i sin tur kan leda till bla. yrsel, illamående, huvudvärk 
mm.  Temperaturer upp till 40o C anses som säkert, och därför skall badets 
vattentemperatur aldrig överstiga 40o C vid bad. Läs alltid av kontrollpanelen före ett bad, 
då denna ger en indikation om vattnets värme, samt ev en felkod om vattnet är för varmt, 
läs mer om felkoderna under avsnittet felsökning. Var uppmärksam på att värmeindikatorn 
inte är exakt och kan skilja sig mot verklig värme med +- 2oC. 
 

 Lägre vattentemperatur rekommenderas om yngre barn skall bada och badtiden överstiger 
10 minuter. 
 

 Varma bad kan skada foster under graviditeten, kontakta därför din barnmorska eller 
läkare för rådgivning före bad.  

 För gravida skall vattnets badtemperatur inte överstiga 38oC. 
 

 Var vaksam med hur länge du badar. Risken för hypertermi ökar med tiden du badar. Ju 
högre vattentemperatur desto kortare tid bör du bada.  

 

4, Placering och underlag för ditt spabad 
 

 Tänk på placeringen av ditt spabad. På grund av vikten på karet i kombination med vatten 
och badanvändare är det viktigt att karet placeras på ett stabilt och säkert underlag. 
Underlaget skall tåla minst 600kg/m2. Skall badet placeras på ett tak, altan eller balkong 
eller övrig byggnad/plattform eller sluttning, skall en konstruktör eller ingenjör, kunnig inom 
området rådfrågas. 
 

 Spabadet skall placeras på ett jämt och horisontellt underlag. Det är viktigt att underlaget 
inte riskerar sättningar eller annan typ av förskjutning. Om detta inte följs riskerar badet att 
utsättas för ojämn viktfördelning, vilket kan påverka badets prestanda, skada panelen och 
även skalet. Om badet inte placeras på ett underlag som uppfyller dessa krav gäller ingen 
garanti. 
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 Spabadet skall placeras på ett sådant sätt att panelen/cabinetten är lättåtkomlig och kan 
plockas ner och en ev service kan utföras. Detta kräver ett fritt utrymme runt badets alla 
sidor om minst 60 cm. Det är viktigt att du som ägare tänker på detta redan vid planeringen 
av vart du skall ställa ditt spabad. Detta då du blir ansvarig för att uppfylla minimikravet vid 
en ev service och eller garantiärende. Om så inte är fallet, riskerar du att bli debiterad en 
kostnad för flytt av karet så att minimikravet om 60 cm runt o badets alla sidor uppfylls. Om 
du planerar att sänka ner ditt spabad i en altan/balkong så finns det många lösningar på 
hur detta skall lösas och ändå bibehålla möjligheten till ett fritt utrymme om 60 cm. 
Rådfråga en snickare eller konstruktör på området för bästa lösning för dig. 
 
 

 Om ni placerar spabadet inomhus skall, förutom underlaget/golvets bärförmåga, tillbörlig 
ventilation finnas. I och med värmen och vattenmängden i badet så dunstar det en hel del 
vatten. Rådfråga därför en fackman för konsultation beträffande kravet av ventilation. Detta 
är i synnerhet viktigt då mögel eller annan skada kan drabba byggnaden om ventilationen 
är otillräcklig. OBS! tänk på att även om badet är försett med ett lock, dunstar en ansenlig 
mängd vatten.  
 

 Placera ditt spabad så att det underlättar för dig vid vattenbyte. Det är en stor mängd 
vatten som behöver tömmas och beroende på vilket rengöringsmedel/spa kem du använt 
så kan det orsaka skada eller dålig lukt på omgivningen.  

 

5, Övriga säkerhets aspekter 
 Personer som har någon form av medicinskt hinder skall kontakta sin läkare för 

konsultation före bad. Detta gäller i synnerhet personer med hjärtproblem, högt eller lågt 
blodtryck, diabetes, infektionssjukdomar, eller nedsatt immunförsvar. 
 

 Användning av alkohol, droger eller andra medicinska preparat före eller i samband med 
bad, kan leda till medvetslöshet och medföljande risk för drunkning 
 

 Personer med smittsamma sjukdomar bör inte använda spabadet under den tid de är sjuka 
och/eller smittförande. Detta då vattnet i badet kan överföra smittan till andra. 
 

 Underhåll och rengör ditt spabad regelbundet. Detta håller inte bara ditt spabad rent och 
snyggt utan förlänger även livslängden på din investering likväl som det förhindrar 
bakterier och smuts att ansamlas. Var noga med vattenbyten (3-4 ggr/år), rätt användning 
av rengöringsmedel och kemprodukter. Läs noga på rengöringsprodukternas 
instruktionsblad om hur de skall användas. Det är viktigt att detta sköts, även om vattnet 
verkar friskt och rent vid en första anblick. Vid minsta tvekan kontakta din säljare av 
spabadet alternativt rengöringsmedlet.  
 

 Vid rengöring av spabadets skal skall det användas rengöringsmedel utan slipeffekt. Läs 
mer om detta under avsnittet ”Underhåll” 

 
Spara dessa säkerhetsföreskrifter på ett lättåtkomligt och säkert ställe. 
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Kapitel 2 Elinstallation  
 

(Dalarö se sid 9) 
 

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför 
mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant. 
 

 Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets 
ägare.  

 Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till 
spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet. 

 Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt 
strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl 
som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall 
ske av en behörig elektriker. 

 Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket 
allvarliga skador eller dödsfall.  

 
Anslutningskabeln minimum:  5 x 2,5mm2   
Volt    400 V 
Max watteffekt Ekerö/Lindö  8760 W 
Max watteffekt Asperö/Björkö/Sverigebadet 7660 W 
3N~400V  50 Hz 3 x 16 amp  

 
                           För att komma åt spabadets elbox gör på följande sätt: 
 

1. Ta bort panelen/cabinetten, som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva upp 
de skruvar som sitter på panelen. 

2. Ta bort isolerskivorna . 
3. Lokalisera elboxen och skruva sedan loss de skruvar som sitter på boxens lock. 
4. I bottenplattans vänstra hörn finns ett förborrat hål med plugg där elkabel kan dras 

in annars välj vart du vill att den inkommande strömkabeln skall dras (panel/cabinett 
eller bottenplattan) och borra sedan hål för strömkabeln där. Vi rekommenderar att 
ni väljer någon av de tre andra panelsidorna, än den där elboxen sitter. 

5. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram 
till elboxen 

6. Anslutningen skall göras enligt schematisk bild nedan. OBS!! Om anslutningen inte 
görs enligt följande kommer inte spabadet alla funktioner fungera och utrustningen 
kan ev. ta skada. 

 
 

 
 
 

7. Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och 
sätt panelen på plats igen. 

8. Sätt inte på elen eller starta karet innan det är fyllt med vatten 

3 x 16 ampere (3 faser, 1 neutral och 1 jordkabel) 
Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningscentral, se boxens 
vänsterkant.  
Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall 
gå till neutral volt 230 VAC 
Värmaren (3kW) går på fas 1 (L1) 
Pump 2 går på fas 2 (L2) 
All övrig utrustning går på fas 3 (L3) 
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Elinstallation Dalarö 
 

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför 
mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant. 

 Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets 
ägare.  

 Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till 
spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet. 

 Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt 
strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl 
som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall 
ske av en behörig elektriker. 

 Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket 
allvarliga skador eller dödsfall.  

 
Anslutningskabeln minimum:  5 x 4mm2   
Volt    400 V 
Max watteffekt Dalarö  11360 W Anslutning 1 
      3000 W Anslutning 2 (extra värmare) 
3N~400V 50 Hz 3 x 20 amp och 1N~230V 50 Hz 1 x 16 amp 

                            
För att komma åt spabadets elbox gör på följande sätt: 
 

1. Ta bort panelen/cabinetten, som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva upp 
de skruvar som sitter på panelen. 

2. Ta bort isolerskivorna . 
3. Lokalisera elboxen och skruva sedan loss de skruvar som sitter på boxens lock. 
4. I bottenplattans vänstra hörn finns ett förborrat hål med plugg där elkabel kan dras 

in annars välj vart du vill att den inkommande strömkabeln skall dras (panel/cabinett 
eller bottenplattan) och borra sedan hål för strömkabeln där. Vi rekommenderar att 
ni väljer någon av de tre andra panelsidorna, än den där elboxen sitter. 

5. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram 
till elboxen 

6. Anslutningen skall göras enligt schematisk bild nedan. OBS!! Om anslutningen inte 
görs enligt följande kommer inte spabadet alla funktioner fungera och utrustningen 
kan ev. ta skada. 

 
 

 
 
 

7. Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och 
sätt panelen på plats igen. 

8. Sätt inte på elen eller starta karet innan det är fyllt med vatten 

3 x 20 ampere (3 faser, 1 neutral och 1 jordkabel) 
Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningscentral, se boxens 
vänsterkant.  
Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall 
gå till neutral volt 230 VAC 
Värmaren (3kW) går på fas 1 (L1) 
Pump 2 går på fas 2 (L2) 
All övrig utrustning går på fas 3 (L3) 
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Kapitel 3 Att starta upp spabadet 
 

Var noga med att följa nedanstående punkter för att uppnå bästa resultat,  
Korrekt elinstallation skall göras före spabadet fylls med vatten. Strömmen skall vara 
avstängd vid vattenpåfyllning. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan spabadet fylls upp 
med vatten. 
 

1. Kontrollera så att smuts och/eller damm inte har lagt sig i ditt spabad under 
transport. Rengör eventuellt ditt spabad med ett rengöringsmedel utan slip effekt. 
Om du är tveksam till rengöringsmedel, fråga din återförsäljare av Viskan Spa. 
 

2. Ta bort locket på filterbehållarna och sätt i medföljande filter. Ta bort ev 
förpackningsplast. 

 
3. Fyll på vattnet genom en av filterbehållarna då det minimerar risken att lyft ”fastnar” 

i pumparna. Fyll upp ditt spa med rent och friskt vatten för att minimera risken för 
spridning av bl a bakterier. 

 
4. Fyll upp med vatten ca 1 cm ovan vattennivåbelysningen. Var noga med att inte 

fylla karet med för mycket vatten, dels då det hämmar vissa massagejets, dels att 
vattennivån stiger när badet används. Stigningen av vattennivån vid användandet 
beror på antalet och storleken på de personerna som badar. 
 

5. Sätt på strömmen till spabadet. Displayen kommer tändas och systemet går under 
5-8 minuter genom programmeringen. Under denna tid kommer PR visas i 
displayen. Badets styrsystem kommer med automatik starta värmaren och 
cirkulationspumpen och övriga massagepumpar efter 5-8 minuter. Om displayen 
visar ”COOL” eller ”ICE”, så är detta helt normalt, och refererar bara till vattnets 
temperatur. Se mer om kontrollpanelens olika funktioner under kapitlet 
”Kontrollpanelen” 

 
6. Kontrollera vattnets PH värde. Använd PH höjande eller PH sänkande medel för att 

få rätt PH nivå på vattnet. PH nivån skall ligga mellan 7,2 och 7,6. Ett för lågt PH har 
god desinfektions förmåga, men kan orsaka ögon och hudirritation samt skada 
rör/slang filter, pump och jets/dysor. Denna typ av skador täcks inte av garantin. 
Med ett för högt PH riskerar du dålig desinfektion, grumligt vatten, kalk- och 
algbildningar.  

 
7. Tillsätt rengöringsmedel/kem såsom klor, brom, aktivt syre. Läs på 

rengöringsmedlets bruksanvisning för hur det skall användas. Rådfråga din 
återförsäljare av Viskan Spa om hur du bäst håller ditt badvatten rent samt vilket 
rengöringsmedel du bör använda. 

 
8. Lägg på termolocket på ditt bad. Läs mer om termolocket under kapitel 4. 

Termolocket är isolerat och påskyndar uppvärmningen. TERMOLOCKET SKALL 
ALLTID VARA PÅ NÄR BADET INTE ANVÄNDS. Detta av säkerhetsskäl för 
obehöriga badare, men termolocket locket hjälper även till att bibehålla värmen i 
vattnet när du inte badar och minskar därmed också elförbrukningen för dig och 
förlänger livslängden på ditt bad. 

 
9. Uppvärmningstiden varierar beroende på badets storlek och på vilken temperatur 

vattnet hade som du tappade upp badet med. Förinställd temperatur är 38o. 
Beräkna ca ett dygn för att temperaturen uppnåtts. 
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Kapitel 4 Termolock 
 

Termolocket till ditt spabad ska alltid ligga på och vara fastsatt i medföljande låsanordning när badet 
inte används. Dels för att förhindra att någon faller i, dels för att värmeförlusten ska minimeras.  
 
Om ni ska montera fast en locklyft på ditt spabad är det viktigt att den fästs genom panelen i de 
bakomliggande träreglarna för att orka termolockets vikt. Finns det inte reglar att skruva i 
rekommenderar vi att ni stärker upp med det. Enbart panelen klarar inte att hålla upp vikten av 
locklyften + termolocket. 
 

Underhåll 
Vinyl kan torka ut vilket innebär att ytskiktet på locket blir skört och kan spricka. Det ser inte bara 
tråkigt ut, det innebär också att det sliter extra mycket på sömmar och fästanordningar på locket. 
Högkvalitativt material, förstärkta sömmar och noggrant handarbete kan aldrig skydda helt mot 
naturens nyckfulla väderomslag om det inte sköts enligt skötselanvisningarna. 
 
Instruktioner 
En gång per månad bör locket rengöras och smörjas in med 
rekommenderade eller likvärdiga produkter listade nedan. 
Spola fritt från löst sittande skräp och smuts med en trädgårdsslang, med lagom tryck. 
(Använd EJ högtryckstvätt eller liknande, då det kan skada locket.) 
Använd en tvättsvamp alternativt en mjuk borste med rengöringsmedel och tvätta ytan. Följ 
instruktionerna från respektive tillverkare av rengöringsmedel. 
Efter tvätt är det viktigt att smörja in locket med en skyddande hinna. 
Används t.ex. en conditioner för vinyl eller galon, så tillförs ett skydd mot UV strålar samtidigt som 
locket impregneras med mjukgörande egenskaper. Följ instruktionerna från respektive tillverkare av 
impregneringsmedel. 
 
Naturliga egenskaper 
Över tid kommer lockets egenskaper och färg förändras, vilket är normalt. T.ex så kommer färgen på 
undersidan att förändras till en ljusare eller mörkare färg, ytan kan ”resa” sig och bli grövre i 
strukturen. Detta beror på den konstanta värmen samt kemikalierna som tillförs till vattnet.  
På grund av regnvatten, snö och andra yttre faktorer kan lockets halvor ”sätta” sig. Detta kan även 
inträffa p.g.a. materialets naturliga egenskaper och behöva göras till och med på ett nytt lock. Följ 
instruktionerna nedan. 
 
Observera 
*Försäkra er om att inga medel från rengöring/impregnering kommer ner i spabadet, då det förstör 
balansen av vattnet. 
*Om det uppstår en pöl på lockhalvan, öppna dragkedjan på vinylskyddet, ta ut och vänd på kärnan.  
*Använd handtagen vid lyft och hantering av locket. Låsanordningar och kjolar kan skadas om de 
används vid lyft. 
*Tillse att rätt balans av kemi används i spabadet. Felaktig nivå på Ph, alltför hög klorhalt osv. 
försämrar lockets egenskaper avsevärt, samt påskyndar nedbrytning. 
*Efter kraftiga snöfall skall locket skottas rent från snö. Framför allt blötsnö är betydligt tyngre än man 
kan tro, och påverkar således locket. 
Använd en mjuk borste för borttagning av snön. Vi rekommenderar EJ användning av snöskyffel eller 
liknande, då en sådan riskerar att skada locket. 
 
Rekommenderade typprodukter för rengöring 
Alcro's Alg- och Mögeltvätt för vinyl/galon 
Vinyltvätt för möbler 
Rekommenderade typprodukter för impregnering 
Impregnering för vinyl/galon (Cabriolet impregnering) 
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Kapitel 5 Kontrollpanelens funktioner 

Kontrollpanel Asperö 
 
Du styr ditt spabads olika funktioner genom badets 
kontrollpanel och reglage. Dessa fungerar enligt 
följande: 

 
                    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollpanelens knappar 
 
Warm = Höjer den önskade temperaturen för badvattnet 
Cold =  Sänker den önskade temperaturen för badvattnet 
Light = Tänder/släcker LED-belysningen 
Mode = Programmeringsknapp 
Pump 1 = Startar/stänger av massagesäte 1, 2 och 3 
Pump 2 = Startar/stänger av massagesäte 4,5 och 6 
 
 
 
 

Ozonjet 
 
Ozonjetset är placerat i nedre delen av badet. För att optimera flödet av 
ozon ska silen tas ur och rengöras från smuts regelbundet.  
Silen tas enkelt ut genom att vrida motsols till ett klick hörs och dra rakt 
ut. Sätt fast silen igen och vrid medsols till ett klick hörs.  
 
 

Dubbla filter 
Filtrerar via 
cirkulationspumpen 
 

På/av vattenfall. Vrid endast på 
överdelen för att öppna/stänga 

Luftreglage 5 st 
Ökar/minskar 
massagetrycket i jetsen. 
Det finns ett luftreglage 
till varje säte.  
 

Massagejetsen 
stängs/öppnas 
genom att vrida 
på överdelen av 
jetsen 

6 1 

2 

3 

4 

5 
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Kontrollpanel Björkö 
 
Du styr ditt spabads olika funktioner genom badets kontrollpanel och reglage. Dessa fungerar enligt 
följande: 
                    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollpanelens knappar 
 
Warm = Höjer den önskade temperaturen för badvattnet 
Cold =  Sänker den önskade temperaturen för badvattnet 
Light = Tänder/släcker LED-belysningen 
Mode = Programmeringsknapp  
Pump 1 = Startar/stänger av massagesäte 1,2 och 3 
Pump 2 = Startar/stänger av massagesäte 4,5,6 och 7 
 
 

 
 

Ozonjet 
 
Ozonjetset är placerat i nedre delen av badet. För att optimera flödet av 
ozon ska silen tas ur och rengöras från smuts regelbundet.  
Silen tas enkelt ut genom att vrida motsols till ett klick hörs och dra rakt ut. 
Sätt fast silen igen och vrid medsols till ett klick hörs.  
 
 

1 

2 

7 
6 5 

4 

3 

På/av vattenfall. 
Vrid endast på 
överdelen för att 
öppna/stänga 

 

Dubbla filter 
Filtrerar via 
cirkulationspumpen 

 

Luftreglage 6 st 
Ökar/minskar 
massagetrycket i 
jetsen. Det finns ett 
luftreglage till varje 
säte.  

 

Massagejetsen 
stängs/öppnas 
genom att vrida 
på överdelen av 
jetsen 
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Kontrollpanel Ekerö 
 
Du styr ditt spabads olika funktioner genom badets kontrollpanel och reglage. Dessa fungerar enligt 
följande: 
 
                    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollpanelens knappar 
 
Warm = Höjer den önskade temperaturen för badvattnet 
Cold = Sänker den önskade temperaturen för badvattnet 
Light = Tänder/släcker LED-belysningen  
Mode = Programmeringsknapp 
Pump 1 = Startar/stänger av massagesäte 1,2 och 3 
Pump 2 = Startar/stänger av massagesäte 4 och 5 
Pump 3 = Startar/stänger av massagesäte 6 
 
 

 
Ozonjet 
 
Ozonjetset är placerat i nedre delen av badet. För att optimera flödet av 
ozon ska silen tas ur och rengöras från smuts regelbundet.  
Silen tas enkelt ut genom att vrida motsols till ett klick hörs och dra rakt ut. 
Sätt fast silen igen och vrid medsols till ett klick hörs.  

 

På/av vattenfall 
Vrid endast på 
överdelen för att 
öppna/stänga 
 Luftreglage 5 st 

Ökar/minskar 
massagetrycket i 
jetsen. Det finns 
ett luftreglage till 
varje säte.  

 

Massagejetsen 
stängs/öppnas genom 
att vrida på överdelen 
av jetsen 

 

Dubbla filter 
Filtrerar via 
cirkulationspumpen 

 

2 

1 

3 

4 5 

6 



 15 

Kontrollpanel Lindö 
 
Du styr ditt spabads olika funktioner genom badets kontrollpanel och reglage. Dessa fungerar enligt 
följande: 
 
  
                  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollpanelens knappar 
 
Warm = Höjer den önskade temperaturen för badvattnet 
Cold = Sänker den önskade temperaturen för badvattnet 
Light = Tänder/släcker LED-belysningen  
Mode = Programmeringsknapp 
Pump 1 = Startar/stänger av massagesäte 1,2,3 och 4 
Pump 2 = Startar/stänger av massagesäte 5,6  
Pump 3 = Startar/stänger av massagesäte 7 

 
Ozonjet 
 
Ozonjetset är placerat i nedre delen av badet. För att optimera flödet av 
ozon ska silen tas ur och rengöras från smuts regelbundet.  
Silen tas enkelt ut genom att vrida motsols till ett klick hörs och dra rakt ut. 
Sätt fast silen igen och vrid medsols till ett klick hörs.  

På/av vattenfall 
Vrid endast på 
överdelen för att 
öppna/stänga 
 

Dubbla filter 
Filtrerar via 
cirkulationspumpen 
 

Luftreglage 6 st 
Ökar/minskar 
massagetrycket i 
jetsen. Det finns ett 
luftreglage till varje 
säte.  

 

Massagejetsen 
stängs/öppnas 
genom att vrida på 
överdelen av jetsen 

 

1 2 
3 

4 
5 

6 7 
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Kontrollpanel Sverigebadet 
 
Du styr ditt spabads olika funktioner genom badets kontrollpanel och reglage. Dessa fungerar enligt 
följande: 
  
                  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollpanelens knappar 
 
Warm = Höjer den önskade temperaturen för badvattnet 
Cold =  Sänker den önskade temperaturen för badvattnet 
Light = Tänder/släcker LED-belysningen  
Mode = Programmeringsknapp 
Pump 1 = Startar/stänger av massagesäte 1,2 och 3 
Pump 2 = Startar/stänger av massagesäte 4,5 och 6 
 
 

 
 
Ozonjet 
 
Ozonjetset är placerat i nedre delen av badet. För att optimera flödet av 
ozon ska silen tas ur och rengöras från smuts regelbundet.  
Silen tas enkelt ut genom att vrida motsols till ett klick hörs och dra rakt 
ut. Sätt fast silen igen och vrid medsols till ett klick hörs.  
 
 

1 

5 

6 

4 

3 2 

På/av vattenfall 

 

Filter 
Filtret går via 
cirkulationspumpen 

 

Luftreglage 3 st 
Ökar/minskar 
massgetrycket i 
jetsen.  

 

Massagejetsen 
stängs/öppnas 
genom att vrida 
på överdelen 
av jetsen 
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Kontrollpanel Dalarö 
 
Du styr ditt spabads olika funktioner genom badets kontrollpanel och reglage. Dessa fungerar enligt 
följande: 
 
                    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollpanelens knappar 
 
Warm = Höjer den önskade temperaturen för badvattnet 
Cold = Sänker den önskade temperaturen för badvattnet 
Light = Tänder/släcker LED-belysningen  
Mode = Programmeringsknapp 
Pump 1 = Startar/stänger av massagesäte 1 och 2 
Pump 2 = Startar/stänger av massagesäte 3,4,5 och överdel botten 
Pump 3 = Startar/stänger av massagesäte 6, 7  
När alla pumpar är startade stängs värmarna av för att förhindra överbelastning. Dessa startas igen 
när en pump stängs av. 
 

 

Ozonjet 
 
Ozonjetset är placerat i nedre delen av badet. För att optimera flödet av 
ozon ska silen tas ur och rengöras från smuts regelbundet.  
Silen tas enkelt ut genom att vrida motsols till ett klick hörs och dra rakt ut. 
Sätt fast silen igen och vrid medsols till ett klick hörs. 

På/av vattenfall 
Vrid endast på 
överdelen för att 
öppna/stänga 
 

Luftreglage 5 st 
Ökar/minskar 
massagetrycket i 
jetsen. Det finns 
ett luftreglage till 
varje säte.  

 

Massagejetsen 
stängs/öppnas genom 
att vrida på överdelen 
av jetsen 

 

Dubbla filter 
Filtrerar via 
cirkulationspumpen 
 

 

1 

4 
5 

6 
3 

7 

2 
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Ändra badtemperatur 
Badvattnets temperatur kan ställas in mellan intervallet 26-40o C. Vattentemperaturen ställs in 
genom att trycka på Warm respektive Cool knappen på kontrollpanelen tills önskad temperatur visas 
i displayen.  
 

Belysning 
För att starta belysningen, tryck på Light knappen. Belysningen startar med en cykel av samtliga 
färger som finns programmerade, därefter stannar den på en färg. 
För att ändra färg, tryck på Light knappen igen TVÅ gånger. Den första knapptryckningen stänger av 
ljuset och den andra sätter på det igen, nu med ändrad färg. Detta måste upprepas tills önskad färg 
visas. Det finns även möjlighet till val av automatisk skiftning av färgerna. Denna valmöjlighet 
kommer efter att samtliga färger genomgåtts genom att sätta på och stänga av belysningen. Om 
belysningen ställs in på fast sken kommer lampan automatiskt börja växla mellan färgerna efter ca 
20 min för att förhindra att lampan blir för varm. Stäng av och sätt på belysningen igen och ställ in ny 
färg. 
 

Mode – inställning av automatisk värmereglering 
Badet är utrustat med automatisk värmekontroll och reglering via en 3kW värmare. Det finns tre olika 
inställningsmöjligheter; Standard mode (STD), Ekonomi mode (Ecn) och Sleep mode (SLP). 
 
Standard Mode är förprogrammerat från fabrik och innebär att inställd (önskad) badtemperatur 
bibehålls kontinuerligt. Detta genom att värmaren startar så fort vattentemperaturen understiger 
inställd temperatur och stängs av när temperaturen är uppnådd. STD kommer att visas i displayen en 
kort stund när detta val är gjort. 
 
Ekonomi Mode värmer enbart upp vattnet under filtrerings cykel (vilken beskrivs nedan). Ecn visas i 
displayen när vattentemperaturen är under inställd badtemperatur. Ecn visas växelvis tillsammans 
med badtemperaturen när vattenmassagen är igång. 
 
Sleep Mode värmer upp badvattnet enbart under filtrerings cykeln men då endast upp till inställd 
badtemperatur minus 10 grader. Ex inställde badtemperatur är 38 grader och sleep mode är 
aktiverat. När filter cykeln startar kommer värmaren endast starta om vattentemperaturen är under 
28 grader. Den kommer då endast att värma upp vattnet till 28 grader. SLP visas växelvis 
tillsammans med badtemperaturen när vattenmassagen är igång. 
 
För att ändra mellan de olika inställningarna tryck först på ”Warm” eller ”Cool” knappen och sedan på 
Mode knappen. I displayen kommer det då visas vilken inställning som är gjord. 
 
För att välja inställning, tänk på hur ofta badet kommer att användas, klimatet (kallare klimat kyler 
vattnet snabbare, även på ett välisolerat kar) och hur lång framförhållning ni vill ha innan bad.  
Vi rekommenderar enbart Sleep Mode inställningen om badet inte skall användas på ett tag, då det 
kan krävas både en hel del energi och tid att värma upp badet till önskad badtemperatur igen.  
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Filtrerings cykel 
Ditt bad är utrustat med en separat programmerbar cirkulationspump och förprogrammerad att köra 
två filtreringscykler á 2 timmar under ett dygn.  
 
Under en filtreringscykel startar och körs samtliga pumpar under några minuter, därefter fortsätter 
cirkulationspumpen samt ozonet. Denna process görs för att hålla badvattnet rent och fräscht. Den 
första filtreringscykeln startar automatiskt 6 minuter efter att strömmen till badet påkopplats, därefter 
startar det igen efter 12 timmar. Denna tidscykel ändrar du enkelt genom att vid önskat klockslag 
bryta och sätta på strömmen. Ex, bryt och sätt på strömmen till spabadet kl 20. Badet kör då filtrering 
kl 20-22 och kl 8-10. 
 
Det går att ställa in antalet filtreringscykler under en 24 timmars period. Detta görs genom att trycka 
på ”Warm” eller ”Cool” knappen och sedan ”Pump 1” knappen. Tryck på ”Warm” eller ”Cool” knappen 
för att välja cykel. De alternativ som visas i displayen är: 
F IL 2, vilket innebär 2 st filtreringscykler under en 24 timmars period, dvs var 12:e timme 
(förprogrammerat) 
F IL 4, vilket innebär 4 st filtreringscykler under en 24 timmars period, dvs var 6:e timme 
F IL 8, vilket innebär 8 st filtreringscykler under en 24 timmars period, dvs var 3:e timme 
FIL C, vilket innebär att cirkulationspumpen går 24 timmar dygnet 
 
För att avsluta tryck på ”Pump 1” knappen 
 
Varje filtreringscykel startas med att samtliga pumpar körs igång under en kort tid. Detta medför att 
allt stillastående vatten körs genom filtren.  
Cirkulationspumpen och ozongeneratorn startar även när systemet kontrollerar vattentemperaturen, 
när vattentemperaturen är under inställd temperatur och när övriga pumpar körs. 
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Kapitel 6 Att bada 
 

Termolocket är tvådelat och lyfts av genom att vika över ena delen över den andra för att sedan lyfta 
ner hela termolocket.  
 
Kontrollera alltid temperaturen i badet innan du går i vattnet. Då displayen visar senaste avlästa 
temperatur kan det vara bra att ha en termometer i vattnet eller starta alla pumpar och låt hela 
systemet gå i ca 2 minuter för att få korrekt temperatur. Rekommenderad badtemperatur är 38o C.  
 
Sätt på vattenmassagen genom att starta pumparna på kontrollpanelen. I kapitel 5 beskrivs 
kontrollpanelens funktioner. Varje pump styr 1-4 säten. Massagemunstyckena är avstängningsbara 
för att göra varje säte individuellt anpassat för den som badar. Blandat med massagemunstyckena 
sitter våra aquajets, dessa är lite mindre och ger en djupare massage för ex rygg, handleder, vader 
och fötter. Aquajetsen startar och ger massage så länge pumpen är igång.  
 
 
 
Det finns även ett luftreglage vid varje säte där du steglöst reglerar styrkan i 
massagen. Låter du luftreglaget vara stängt är det vatten som strömmar genom 
munstyckena och ger en mjukare massage, vrider du på luftreglaget blandas luft in och massagen 
blir hårdare. Dessa reglage är belysta (gäller ej Sverigebadet) och skapar tillsammans med övrig 
belysning i spabadet en mysig känsla vid kvällsbadet. 
 
 
 
Massagemunstyckena i sätena finns med olika funktioner, fasta jets som ger en kraftigare 
massagestråle, roterande jets för pulserande massageeffekt 
 
Pumparna är inställda på att gå i 15 minuter, önskar ni fortsätta bada startas de om via ett tryck på 
kontrollpanelen. 
 
Håll hår, löst sittande kläder eller hängande smycken borta från utsug och andra rörliga delar för att 
undvika olyckor som kan leda till drunkning eller svåra skador.  
Använd aldrig spabadet om inte alla utsug och filter är rätt monterade eller om något är trasigt. 
 
 
 
 

Fjärrkontroll 
 
Sitt ner i favoritsätet och slappna av. Med fjärrkontrollen behöver du inte 
flytta dig för att starta eller stänga av några pumpar. 
Du startar även belysningen med ett enkelt knapptryck. Fjärrkontrollen är 
vattensäker och flyter men ska tas ur vattnet efter avslutat bad. 
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Kapitel 7 Underhåll och skötsel 
 

Korrekt och löpande underhåll gör att du kommer kunna njuta av ditt spabad under många år. Din 
Viskan Spa återförsäljare kan förse dig med information och de tillbehörsprodukter du behöver för att 
uppnå detta.  

 

Rengöring/byte av partikelfilter  

 

Vid bad eller en gång per vecka bör silen i filtret tömmas från större skräp ex löv, som kan fallit ner i 
spabadet. 
Varje vecka bör filtret tas ur och sköljas rent med varmt vatten. Använd inget rengöringsmedel eller 
tvål då detta orsakar skumbildning i spabadet då pumparna sätts på. 
 
Var 6:e månad bör filtret bytas ut. 
Använd aldrig spabadet utan partikelfilter 

Rengöring av ytan på spabadet 
 
Spaskalen är tillverkade av Lucite ® akryl med Microban®. Microban är ett antibakteriellt medel som 
gjuts in i akrylplasten för att förhindra bakterier, lukt och nedbrytning av produkten. Akrylen är ett 
mycket slitstarkt material och lätt att hålla rent.  
Rengör ytan med ett milt, lågskummande rengöringsmedel utan slipeffekt. Var försiktig med de 
starkare rengöringsmedel som finns på marknaden. Dessa behövs inte för att hålla karet rent och 
många är så kraftfulla att de kan förstöra ytan.  
Det är mycket viktigt att tvål, rengöringsmedel eller liknande inte finns kvar på ytan när vatten fylls i, 
det kan orsaka mycket skum när karet startas upp. 
 
Om olyckan är framme och du får en repa eller mindre jack kan detta enkelt slipas bort. Använd 
slippapper med fin kornstorlek tillsammans med vatten för att slipa bort skadan. Polera sedan med 
ex Autosol för att få tillbaka glansen på ytan. 

Nackkuddar 
Vid behov kan kuddarna tas loss och tvättas i mild tvållösning och varmt vatten. Tvätta inte kuddarna 
i maskin. 
Plocka alltid loss nackkuddarna vid vattenbyte och vid klor chock.  
Vi rekommenderar att nackkuddarna plockas ur om karet inte används under en tid för längre 
hållbarhet. 

Panel/cabinett 
Panelen/cabinettet är framtaget i ett material som inte kräver något underhåll. Rengör med trasa 
tillsammans med mild tvållösning och vatten. För att ta bort panelen använd bits PH2. 
 
Använd inte högtryckstvätt vid rengöring då vatten kan tränga igenom panelen och orsaka 
kortslutning i spabadets elektriska utrustning. 
 

Byte ozongenerator 
Ozongeneratorn har en livslängd på 9000 timmar. Vi rekommenderar att den byts var 3 år. Detta 
bytet kan ni enkelt göra själva. Återkom till Viskan Spa för reservdelar och om ni önskar hjälp med 
bytet.  

När spabadet inte används 
Även om spabadet inte ska användas under längre tid rekommenderar vi att det alltid är fyllt med 
vatten. Det är svårt att tömma badet på allt vatten, på vintern riskerar kvarliggande vatten att frysa 
och förstöra pumpar och slangdragningar. Vid varmt väder kan alger bildas i vattnet då cirkulation 
eller spakem ej tillsätts. 
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Vattenkvalitet 
För att du ska kunna njuta av ditt spabad krävs det att vattenkvaliteten kontrolleras löpande.  
För att desinficeringen ska fungera optimalt krävs ett pH-värde mellan 7,2 och 7,6. Ett för lågt pH-
värde kan orsaka ögon- och hudirritation samt skador på utrustningen i spabadet. Vid ett för högt pH-
värde riskerar du dålig desinfektion, grumligt vatten, kalk- och algbildning. 
 
Din Viskan Spa återförsäljare kan rekommendera och lagerför även tillbehör för att nå bästa 
vattenkvalitet. 
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Vattenbyte 
Vattnet måste vara rent för att vara hälsosamt. 3-4 gånger per år ska spabadet tömmas på vatten, 
rengöras och fyllas med nytt vatten.  
 

 Ta bort nackkuddarna från spabadet och ta ut filterna ur filterbehållarna. 
 
Tillsätt pipecleaner/rörrengöring i vattnet, följ anvisningarna på flaskan. 
 

 Bryt strömmen fram till spabadet. Låt strömmen vara avstängd tills karet är uppfyllt 
med nytt vatten. 
 

 Vi rekommenderar att spabadet töms med dränkbar pump då detta går snabbast och du kan 
leda bort vattnet. Önskar ni istället använda spabadets utlopp sitter denna slang i vänster hörn 
bredvid touchpanelen. Öppna upp ytterpanelen + vänstra hörnet genom att lossa skruvarna i 
ytterpanelen. Efter tömning ska avloppslangen stripas upp mot badets överkant. På modell 
Dalarö finns inget avlopp utan badet måste tömmas med dränkbar pump. 
  

 Medan spabadet töms på vatten skölj med trädgårdsslang i jetsen så inget gammalt vatten blir 
ståendes i dysor eller pumpar. Skölj av ytan och torka rent. Innan badet fylls upp med vatten 
ska de rengjorda filterna sättas tillbaka i filterbehållarna. 
 

 Fyll på med rent och friskt vattnet genom en av filterbehållarna då det minimerar risken att lyft 
”fastnar” i pumparna. 

 

 Fyll upp med vatten ca 1 cm ovan vattennivåbelysningen. Var noga med att inte fylla karet 
med för mycket vatten, dels då det hämmar vissa massagejets, dels att vattennivån stiger när 
badet används. Stigningen av vattennivån vid användandet beror på antalet och storleken på 
de personerna som badar. 

 

 Sätt på strömmen till spabadet. Displayen kommer tändas och systemet går under 5-8 minuter 
genom programmeringen. Under denna tid kommer PR visas i displayen. Badets styrsystem 
kommer med automatik starta värmaren och cirkulationspumpen och övriga massagepumpar 
efter 5-8 minuter. Om displayen visar ”COOL” eller ”ICE”, så är detta helt normalt, och 
refererar bara till vattnets temperatur. Se mer om kontrollpanelens olika funktioner under 
kapitlet ”Kontrollpanelen” 

 

 Kontrollera vattnets PH värde. Använd PH höjande eller PH sänkande medel för att få rätt PH 
nivå på vattnet. PH nivån skall ligga mellan 7,2 och 7,6. Ett för lågt PH har god desinfektions 
förmåga, men kan orsaka ögon och hudirritation samt skada rör/slang filter, pump och 
jets/dysor. Denna typ av skador täcks inte av garantin. Med ett för högt PH riskerar du dålig 
desinfektion, grumligt vatten, kalk- och algbildningar.  

 

 Tillsätt rengöringsmedel/kem såsom klor, brom, aktivt syre. Läs på rengöringsmedlets 
bruksanvisning för hur det skall användas. Rådfråga din återförsäljare av Viskan Spa om hur 
du bäst håller ditt badvatten rent samt vilket rengöringsmedel du bör använda. 

 

 Lägg på termolocket på ditt bad. Läs mer om termolocket under kapitel 4. Termolocket är 
isolerat och påskyndar uppvärmningen. TERMOLOCKET SKALL ALLTID VARA PÅ NÄR 
BADET INTE ANVÄNDS. Detta av säkerhetsskäl för obehöriga badare, men termolocket 
locket hjälper även till att bibehålla värmen i vattnet när du inte badar och minskar därmed 
också elförbrukningen för dig och förlänger livslängden på ditt bad. 

 

 Uppvärmningstiden varierar beroende på badets storlek och på vilken temperatur vattnet hade 
som du tappade upp badet med. Förinställd temperatur är 38o. Beräkna ca ett dygn för att 
temperaturen uppnåtts. 
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Kapitel 8 Displaykoder/Felsökning 
 
 
 

Meddelande Betydelse Åtgärd 

 Displayen tom, strömmen är avstängd till 
spabadet 

Kontrollpanelen fungerar inte utan ström. 
Inställningarna sparas till nästa gång strömmen slås 
på. 

- - Okänd temperatur Vattentemperaturen visas när pumpen gått i 2 min 

OHH Överhettning. Spabadet har stängts av*. En 
sensor har upptäckt att vattnet är över 47 
grader. 

GÅ EJ NED I BADET. Ta bort spalocket så vattnet 
kan svalna. När vattnet kylts av, starta om med valfri 
knapp. Om spabadet ej startar, bryt strömmen och 
kontakta service. 

OHS Överhettning. Spabadet har stängts av*. En 
sensor har upptäckt att vattnet är över 43 
grader. 

GÅ EJ NED I BADET. Ta bort spalocket så vattnet 
kan svalna. När vattnet kylts av, starta om med valfri 
knapp. Om spabadet ej startar, bryt strömmen och 
kontakta service. 

SnA Spabadet har stängts av*. Sensor A fungerar 
inte 

Kan visas tillfälligt när spabadet varit överhettat. Om 
problemet kvarstår kontakta service. 

Snb Spabadet har stängts av*. Sensor B fungerar 
inte 

Kan visas tillfälligt när spabadet varit överhettat. Om 
problemet kvarstår kontakta service. 

SnS Felindikering av sensorerna. Problemet kan 
uppstå när temperaturen ändras och kan 
vara tillfälligt. Om meddelandet blinkar stängs 
spabadet av*. 

Om problemet kvarstår kontakta service. 
 
 
 

HFL Det har upptäckts skillnad i 
vattentemperaturen mellan 
temperatursensorerna. Det kan indikera 
problem med vattenflödet . 

Om vattennivån är normal kontrollera att pumparna 
får vatten. Starta alla pumpar, kontrollera att 
avstängsventilerna är öppna. Om problemet 
kvarstår kontakta service. 

LF Lågt vattenflöde. Meddelande visas när HFL 
förekommit 5 gånger inom ett dygn. 
Värmaren har stängts av men övriga 
funktioner fungerar normalt. 

Om vattennivån är normal kontrollera att pumparna 
får vatten. Starta alla pumpar, kontrollera att 
avstängsventilen till pumpen är öppen. Tryck valfri 
knapp för att starta om.  

dr Låg vattennivå, lågt vattenflöde eller 
luftbubblor har indikerats av värmaren. 
Spabadet stängs av i 15 minuter. 

Om vattennivån är normal kontrollera att pumparna 
får vatten. Starta alla pumpar, kontrollera att 
avstängsventilerna till pumparna är öppna. Tryck 
valfri knapp för att starta om. Meddelande återställs 
inom 15 minuter. Om problemet kvarstår kontakta 
service. 

dry Låg vattennivå. Meddelande visas när dr 
förekommit 3 gånger under ett dygn. 
Spabadet har stängts av*. 

Om vattennivån är normal kontrollera att pumparna 
får vatten. Starta alla pumpar, kontrollera att 
avstängsventilen till pumpen är öppen. Tryck valfri 
knapp för att starta om. Om problemet kvarstår 
kontakta service. 

ICE Vattentemperaturen är under 8
o
C. Ingen åtgärd. All utrustning på spabadet kommer 

startas och stanna 4 minuter efter sensorerna 
känner av att vattentemperaturen kommit över 8

o
C. 

 

* = Även om spabadet stängts av kommer viss utrustning startas om vattentemperaturen går under 
8o C. 
 
VARNING  Försök inte själv att åtgärda service i kontrollpanelen eller elboxen. Kontakta din 
återförsäljare eller service 0320-205590.Följ instruktioner angående elinstallation. Installationen ska 
utföras av behörig elinstallatör och jordningen måste vara korrekt gjord.   
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Avluftning pumpar 
 
 

Om någon av pumparna inte startar, kontrollera först att 
avstängningsventilerna är öppna. 
Handtaget ska vara uppdraget och spärrat med låsbrickan, se bild.  
 
 
 
 

Det kan även bero på att det kommit luft i pumpen vid vattenpåfyllning. För att avlufta pumpen testa 
följande: 
 

1. Starta pumpen, stäng av efter endast ett par sekunder. Vänta i ca 5-10 sekunder och starta 
pumpen åter. Upprepa ca 10-15 gånger. Det är viktigt att det går ett tag mellan det att pumpen 
stängts av och satts på igen. Detta för att vattnet skall kunna rinna till och trycka undan luften. 

 
2. Om ovan inte fungerar måste en manuell avluftning göras. Detta sker på följande sätt: 
      Skruva loss panelen/cabinetten och lokalisera pumpen som inte startar.  
 

Pumpen är utrustad med två st skruvunioner, där slangen sammankopplas med pumpen. Välj 
den skruvunion som sitter uppe på pumpen. Vrid försiktigt upp skruvunionen, MAX ¼ varv. 
När luften går ut ur pumpen bildas ett väsande eller bubblande ljud. Längden eller ljudnivån på 
detta kan variera med mängden luft i pumpen. Skruva därför ALDRIG av unionen mer än ett ¼  
varv. Det är stor risk för ett stort läckage om unionen skruvas av mer. 
OBS!! Det är mycket viktigt att skruvunionen dras åt mycket ordentligt innan test av 
vattenmassagen sker igen. 

 
Cirkulationspumpen måste avluftas manuellt. När cirkulationspumpen går igång syns rörelse i vattnet 
och ett ”bubblande” från ozonjetset. 
 
Om inte detta hjälper, kontakta service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


