Vi ber att få gratulera till ert nya Celebrity Spa!
Vi hoppas att spa-livet blir en trevlig upplevelse för er. Om ni får problem
med något, kontakta vår auktoriserade återförsäljare av Celebrity Spa. Ni
kan också kontakta oss på Nordiska Kvalitetspooler:
Nordiska Kvalitetspooler
Box 22, 818 03 Forsbacka
Tel: 026-22 22 350
E-post: info@nordiskakvalitetspooler.com
Hemsida: www.nordiskakvalitetspooler.com
Den här manualen är till för att ni ska kunna njuta maximalt av ert spa samt
för att förhindra situationer som kan leda till att garantin inte gäller. Det är
köparens ansvar att läsa igenom, förstå och följa instruktionerna i manualen.
Se till att ni sparar köpehandlingarna som referens om ni behöver utnyttja
garantin. Om spa-badet inte används, underhålls eller installeras enligt
handboken kan det innebära att garantin upphör att gälla.
Serienumrets placering
Serienumret finns på en bricka i maskinutrymmet.
Fyll I följande uppgifter som sparas för framtida bruk
Köparens namn_________________________________________________________
Datum för inköp ________________________________________________________
Adress _________________________________________________________________
Ort _________________________________Land _________Postnummer ____________
Telefon ______________________________________________________________
Spa-modell/kulör ________________________________________________________
Serienummer _____________________________________________________________
Pack Serial nummer ___________________________________________________________
Säljarens namn __________________________________________________________
Säljarens adress ________________________________________________________
Ort _________________________________Land _________Postnummer ____________
Telefon ______________________________________________________________
lla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att den här manualen är korrekt.
Men vi förbehåller oss rätten att förbättra vår produkt utan förvarning. Det
kan innebära att det uppstår smärre differenser mellan handboken och den
produkt som du tar emot. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som det
kan orsaka för er.
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Säkerhetsföreskrifter

De följande instruktionerna innehåller viktig säkerhetsinformation. Vi rekommenderar att ni läser igenom och tillämpar dem.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

När ni installerar och använder den elektriska utrustningen skall grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
1.

Läs igenom och följ 		
alla anvisningar

2. Varning: För att minska risken för skador ska barn aldrig tillåtas att använda den här produkten utan noggrann övervakning, hela tiden.
3. Fara: risk att barn kan drunkna. Största möjliga försiktighet
ska iakttas för att förhindra barn att utan tillstånd använda spa-badet. För
att undvika olyckstillbud ska man alltid se till att barn inte kan använda
spa-badet annat än under övervakning.
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230 V, fast anslutning
4. Den elektriska installationen ska utföras enligt svensk standard av behörig
elektriker. Ert spa kräver en 230V fast elanslutning, 1x16A OBS: Om installationen inte utförts av behörig elektriker gäller inte garantin.
5. En kopplingsplint finns i kontrollboxen. För att minska risken för elektriska
stötar skall plinten anslutas till en jordad anslutning i er elcentral med en
godkänd kabel. Kabeln måste ha motsvarande storlek som strömkabeln
som matar utrustningen. Dessutom finns en kopplingsplint (pressure
wire connector). Den elektriska installationen ska utföras enligt svensk
standard av behörig elektriker. Ert spa ska anslutas till 230V 1x16A . OBS:
Om installationen inte utförts av behörig elektriker gäller inte garantin.
Elanslutningen av ert spa ska utföras som fast installation.
6. Ert spa skall anslutas till el efter en jordfelsbrytare (medföljer inte) i el centralen.
OBS: Leverantören förbehåller sig rätten att ändra de här anvisningarna.
Den information och det kopplingsschema som finns på undersidan av
locket till spa-badet gäller alltid och ska följas.
Alla spa-modeller
7. Installera spa-badet så att det kan tömmas ordentligt
8. Varning: risk för elstötar. Montera och installera ert spa enligt
gällande föreskrifter. Elinstallationerna ska utföras av behörig elektriker.
OBS: Gällande kopplingsschema mm finns på insidan av locket till kontrollboxen i maskinutrymmet
9. Varning: risk för elstötar. Tillåt inga elapparater i närheten av
ert spa, som lampor, telefoner, radio, TV etc. (rekommenderat avstånd
min 1,5 m).
10. Varning, för att minska risken för olyckor:
• Vattentemperaturer mellan 38°C och 40°C anses säkra för vuxna friska
personer. Lägre temperaturer rekommenderas för användning längre tid
än 10 minuter samt för små barn.
• Eftersom höga vattentemperaturer kan orsaka fosterskador under havandeskapets första månader och därför ska havande, eller potentiellt
havande, kvinnor begränsa vattentemperaturen till högst 38°C i spabadet.
• Innan man kliver ner I spa-badet ska man mäta vattentemperaturen med
en exakt, vattentät termometer eftersom toleransen hos den temperaturreglerande utrustningen kan variera så mycket som +/- 3°C.
• Användning av droger, alkohol eller läkemedel före eller i spa-badet kan
leda till medvetslöshet och därmed risk för drunkning.
• Människor som lider av övervikt eller har en sjukdomshistoria med
hjärtsjukdom, lågt eller högt blodtryck, cirkulationsrubbningar eller diabetes bör konsultera en läkare innan de använder ett spa.
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• Personer som använder läkemedel ska rådgöra med läkare innan de
använder ett spa eftersom vissa läkemedel kan orsaka dåsighet medan
andra kan påverka hjärtrytm, blodtryck och cirkulation.
11. Varning: för att minska risken för personskador. Ta
inte bort skyddsgallren till utsugningsventilerna.
12. Varning, risk för skador: Använd aldrig spa-badet om
skyddsgallret/-n till utsuget är skadat eller saknas. Byt inte ut skyddsgaller till ett som är dimensionerat för lägre vattenflöde än originalgallret.
Skyddsgallret/-n i spa-badet är dimensionerat för att passa det specifika
vattenflöde som skapas av pumpen. Om det uppstår behov av att byta
skyddsgaller eller pump, se till att flödesvärdet är likvärdigt.
13. DANGER: . Barn är särskilt känsliga för varmt vatten. Barn ska aldrig ha
tillgång till ett spa utan sällskap av en vuxen. Barn får aldrig tillåtas att klättra upp på spa-locket. Alla spa-bad är försedda med ett låsbart säkerhetslock. För barnens säkerhet ska alltid de barnsäkra låsen låsas efter att
spa-badet använts.
14.

Spara dessa föreskrifter.

Varning: Förbjud alla elanslutna apparater (som lampor, telefon, radio
eller TV) i närheten av spa-badet.(rekommenderat avstånd min 1,5 m).
Varning: barn ska inte tillåtas att använda spa-badet utan tillsyn av
vuxen person.
	varning: för att undvika kroppsskada, använd aldrig spa-badet om det
saknas skyddsgaller till pumputsugen.
	varning: Använd inte droger eller alkohol före eller i spa-badet för att
undvika medvetslöshet och därmed risk för drunkning.
	varning: Människor som använder läkemedel och/eller har en allvarlig
sjukdomsbild bör konsultera läkare innan de badar i ett spa-bad.
	varning: att använda alkohol, droger och mediciner kan kraftigt öka
risken för att drabbas av farlig hypertermi (värmeslag).
	varning: : Innan man kliver ner I spa-badet ska man mäta vattentemperaturen med en tillförlitlig termometer.
	varning: vattentemperaturer over 40°C kan vara skadliga för hälsan.
	varning: om man stannar i spa-badet för länge kan det vara skadligt
för hälsan.
	varning: människor med infektionssjukdom ska inte använda ett spa.
	varning: havande, eller potentiellt havande, kvinnor bör konsultera
läkare innan de använder spa-badet.
	varning: för att undvika skador bör man ta det lugnt både när man
kliver ner I och upp ur spa-badet.
	varning: använd inte spa-badet omedelbart efter ansträngande träning.
	varning: se till att vattnets kemiska status stämmer med tillverkarens
rekommendationer.
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Säkerhetsföreskrifter för fransktalande spa-ägare
Avertissement: Ne pas placer d’appareil électrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) moins de 1.52 m de cette cuve de relaxation.
Avertissement: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation
sans surveillance.
Avertissement: Pour éviter que les cheveux ou une partie du corps
puissent être aspirés, ne pas utiliser une cuve de relaxation si les grilles de
prise d’aspiration ne sont pas toutes en place.
Avertissement: Pour éviter l’évanouissement et la noyade éventuelle,
ne prendre ni drogue ni alcool avant d’utiliser une cuve de relaxation ni
quand on s’y trouve.
Avertissement: Les personnes qui prennent des médicaments ou ont
des problemès de santé devraient consulter un médecin avant d’utiliser une
cuve de relaxation.
Avertissement: La consommation d/alcool ou de drogue augmente
considérablement les risques d’hyperthermie motrelle dans une cuve de
relaxation.
Avertissement: Avant d’utiliser une cuve de relaxation mesurer la 		
température de l’eau l’aide d’un thermométre précis.
Avertissement: Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans
de l’eau plus de 40°C.
Avertissement: L’utilisation prolongée d’une cuve de relaxation peut
être dangereuse pour la santé.
Avertissement: Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne
devraient pas utiliser une cuve de relaxation.
Avertissement: Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d’utiliser une cuve de
relaxation.
Avertissement: Pour éviter des blessures, user de prudence en entrant
dans une cuve de relaxation et en sortant.
Avertissement: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement
aprés un exercice fatigant.
Attention: La tenteur de l’eau en matières dissoutes doit être conforme
aux directives du fabricant.
Personlig säkerhet
Om man stannar i spa-badet för länge kan det orsaka HYPERTERMI
(värmeslag), ett farligt tillstånd som inträffar när kroppstemperaturen är
högre än 37,5 °C. Symptomen på hypertermi är bland annat yrsel, svimning,
dåsighet, slöhet och en kroppstemperatur över 37,5 °C. De fysiska effekterna av hypertermi inkluderar att man inte inser hotande fara, oförmåga
att uppfatta värme, oförmåga att inse att man ska lämna spa-badet, fysisk
oförmåga att kliva ur spa-badet, fosterskador hos gravida kvinnor och medvetslöshet med risk för drunkning.
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Andra böcker om säkerhet I spa-badet: “Children Aren’t Waterproof,” “Pool
and Spa Emergency Procedures For Infants and Children,” “Layers of Protection” och “The Sensible Way to Enjoy Your Spa” som utgetts av Association of Pool & Spa Professionals.
VARNING: Att använda alkohol, droger eller medicin I samband med spabad ökar kraftigt risken för att drabbas av hypertermi (värmeslag).
Personer som använder medicin, som framkallar dåsighet, som t ex lugnande medel, antihistaminer eller blodförtunnande bör inte använda spabadet. Havande kvinnor och personer som har hjärtsjukdom, diabetes eller
högt blodtryck bör konsultera läkare innan de använder spa-bad.
Personlig säkerhet: Att göra
• Se till att ditt spa-bad är korrekt anslutet till elnätet – installationen ska
utföras av behörig elektriker.
• Stäng av elanslutningen innan spa-badet töms eller service utförs på
elektriska komponenter.
• Testa jordfelsbrytaren varje månad.
• Testa alltid vattentemperaturen med en tillförlitlig termometer innan ni
kliver i spa-badet för att vara säker på att temperaturen inte är för hög.
• Använd aldrig spa-badet om vattentemperaturen inte stämmer med
den som ställts in. Kom ihåg att våta ytor kan bli väldigt hala. Ta det försiktigt när ni kliver i och ur spa-badet.
• Stäng och lås locket när spa-badet inte används, vare sig det är tomt
eller fyllt med vatten.
• Se till att hålla vattnet klart och rent med korrekt kemisk behandling.
• Sätt på jetstrålarna när kemikalier tillsätts till vattnet i spa-badet, gäller
alla typer av kemikalier.
• Gör ren filterpatronen/-erna varje månad och ta bort skräp och kalkbildningar, som påverkar effekten hos de hydroterapeutiska jetstrålarna,
minskar flödet eller triggar gränsläget på termostaten så att hela spabadet stängs av.
Personlig säkerhet: Att INTE göra
• Använd aldrig spa-badet med luckan till maskinutrymmet öppen.
• Använd aldrig spa-badet mer än 10 minuter åt gången när vattentemperarturen är över 39°C.
• Låt inte jetpumparna vara i gång någon längre tid när locket är pålagt.
Om pumparna är i gång för länge orsakar det en långsam höjning av
temperaturen på grund av vattnets friktion. Kontrollerna till spa-badet är
utrustade med en inbyggd säkerhetstimer som automatiskt stänger av
jetpumparna efter 15 minuter om de oavsiktligt lämnats igång.
• Sätt aldrig igång spa-badet när filterpatronerna är borttagna.
• Använd aldrig låsremmarna när locket ska lyftas eller flyttas; lyft eller bär
locket genom att använda de utvändiga handtagen.
• Förvara inte kemikalier i spa-badets maskinutrymme.
• Tveka aldrig att ringa till er auktoriserade återförsäljare och fråga om
spa-badet eller underhåll och skötsel.
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Placering
För att ditt flyttbara spa ska fungera tryggt och säkert ska det placeras
på en hård, slät, vågrät yta. Markförlagda spa kräver speciell installationsteknik och ska planeras i samråd med den auktoriserade återförsäljaren
av Celebrity Hot Tubs. Felaktigt montage kan orsaka skador på spa-badet
och att garantin blir ogiltig. Saker du behöver diskutera med återförsäljaren: lokala byggnadsföreskrifter, elföreskrifter, hur utrustning ska servas,
förekommande markledningar för gas, vatten, el och telefon mm, säkerhetsföreskrifter gällande inhägnad och täckning samt spa-installationernas
synlighet från hemmet, gatan och grannarna.
Använd inte mellanlägg för att få spa-badet vågrätt. Om grunden inte är
vågrät måste det åtgärdas, t ex flytspackel på betongplatta: kontakta en
yrkesman.
• Se till att det finns tillräckligt med dränering runt spa-badet för att skydda
utrustningen och grundkonstruktionen. Det gäller även inomhus.
• Ett fyllt spa-bad kan väga drygt två ton och platsen måste kunna bära
tyngden av det fyllda spa-badet.
• Placera ert spa så att maskinutrymmet blir lättillgängligt. Ert spa MÅSTE
placeras så att det går att komma åt för service på maskinutrustningen över och/eller under ev. däck eller golv. Tillgänglighet är viktigt och
det måste finnas utrymme för att utföra servicen. För att kunna utföra
reparationer behöver återförsäljaren eller deras ombud ha tillträde till
spa-utrustningen. Det är köparens ansvar att se till att det är enkelt att
komma åt. Placering av elanslutningen framgår av spa-ritningarna.
• Se till att strömbrytaren på undercentralen är lätt åtkomlig.
• • Se till att ditt spa placerats vågrätt och i det slutliga läget INNAN det
fylls med vatten. Se efter om det finns kvarglömda saker under ditt spa.
Sätt inte på elen till spabadet innan det är helt fyllt med vatten. Annars
kan pumparna, värmaren och sensorerna skadas.
•
Viktigt: se till att ditt spa INTE är direkt solbelyst innan det fyllts med vatten. 		
Spa-badets yttemperatur kan stiga till över 82°C om det utsätts för
direkt solljus, som kan orsaka allvarliga skador, till exempel skevhet och
blåsor på ytan. Skador, som orsakas av sådan solexponering, ingår inte
i garantin.
•
VARNING: Försök aldrig att flytta på ett spa som inte har tömts helt
på vatten. Om man försöker göra det kan spa-badet skadas, och även
den som försöker flytta det. Sprickor i spa-ytan, de vertikala sidorna eller
bottnen, på grund av felaktig transport eller felaktigt underlag täcks inte
av garantin.
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Installation utomhus och på uteplats
När man installerar ett spa utomhus rekommenderar vi en armerad betongplatta, minst 100 mm tjock. Om armeringen i plattan kan vidröras så behöver
den skyddsjordas. Se www.elsakerhetsverket.se
Om ni placerar spa-badet på marken, även om det är temporärt, skall det
ställas på marksten av betong under hela bottnen. Spa-badet ska vara
tomt. Markstenarna ska vara minst 50 mm tjocka och vågräta under hela
spa-ytan. Spa-badet kommer obönhörligen att sätta sig och hamna ur våg
på detta underlag och därför är det viktigt att så snart möjligt placera det på
fast grund.
Instruktion för avjämnad grund
Om ni gör en markbearbetning i stället för betongplatta ska marken kunna
belastas med fyllt spa plus det maximala antalet personer. Total vikt kan uppgå till över 2 ton! Konsultera en markexpert om det finns risk för tjällyftning
för bedömning av lämpliga åtgärder.
1. Se ut området där spa-badet ska placeras. Underlaget ska ha tillräcklig
bärighet för att klara ett spa fyllt med vatten och badande. Om det finns
risk för att marken inte har tillräcklig bärighet bör spa-badet placeras på
en betongplatta.
2. Underlaget ska kunna belastas med 488 kg/m2 eller punktlast motsvarande spa-badets totalvikt fyllt med vatten och det maximala antalet
personer. Total vikt kan uppgå till över 2 ton!
3. Se till att marken är slät och i nivå. Väg av ytan med ett långt vattenpass.
Om underlaget är ojämnt finns det risk att vattenytan inte når upp till alla
jetmunstycken. Alla jetmunstycken ska vara under vattenytan för att
undvika skador på pumpar och andra detaljer.
4. Placera spa-badet på den planerade och vågräta ytan.
5. Fyll spa-badet med vatten.
Installation på trädäck
Se till att soldäcket kan bära tyngden av det fyllda spa-badet genom att
kontrollera däckets lastkapacitet. Konsultera en kvalificerad byggnadsentreprenör eller byggnadskonstruktör. Däcket ska kunna belastas med 488 kg/
m2 eller punktlast motsvarande spa-badets totalvikt fyllt med vatten och det
maximala antalet personer. Total vikt kan uppgå till över 2 ton!
Installation inomhus
Det ställs särskilda krav om ni vill placera ert spa inomhus. Golvmaterialet
måste ge tillräcklig friktion när det är vått. Bra dränering av golvet krävs för
att undvika att vattnet svämmar över. Det krävs bra ventilation av utrymmet.
Ett separat ventilationssystem rekommenderas. Konsultera en byggnadsexpert. Golvkonstruktionen ska kunna belastas med 488 kg/m2 eller punktlast motsvarande spa-badets totalvikt fyllt med vatten och det maximala
antalet personer. Total vikt kan uppgå till över 2 ton!
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Avstängningsventilen
I öppet läge

Avstängningsventiler
Ert spa är utrustat med avstängningsventiler (se
ritning över utrustningen) som stänger av vattenflödet
till utrustningen när service ska utföras av den auktoriserade återförsäljaren av Celebrity Hot Tubs. På
ett nytt spa eller ett som nyss genomgått service kan
avstängningsventilerna vara bara delvis öppna, vilket
kan minska vattenflödet och påverka jetstrålarna. Se
till att avstängningsventilerna är helt öppna.
Frysskydd
När det är risk för frysning (vilket kan inträffa när temperaturen i värmarutrymmet sjunker till 13°C) aktiveras
pumparna automatiskt. I områden med extrem vinterkyla kommer ert spa att klara sig bra så länge som det
fortsätter att köras med normal temperatur. För extra
skydd, kontakta er återförsäljare för att beställa en
fryssensor. Om ni tänker stänga av ert spa, följ instruktionerna i den här manualen (se Uppehåll i användningen eller Vintring av ert spa).
Överhettning
I fall vädret blir extrem varmt kan spa-vattnets temperatur gå upp till 41°C eller högre. Det här beror på
den omgivande temperaturen och det helisolerade
spa-höljet. Ni har möjligheten att korta ner pumparnas drifttid, se Kontroll av spa-badet för att se olika
alternativ.
Filterpatroner
Ert flyttbara spa är utrustat med ConstantClean™
filtreringssystem. Det innehåller ett filter.
OBS: Det är viktigt att delarna i filtreringssystemet
installeras ordentligt och på rätt plats spa-badet.
1. Håll filterpatronen och centrera den i öppningen till
filterutrymmet.
2. Använd filterhandtaget och skjut in filterpatronen på
sin plats.
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Skyddsgaller på utsugen
Skyddsgallret/-en på utsuget i fotbrunnen täcker öppningen där jet-pumparna suger ut vattnet. Utsuget
har en inbyggd, integrerad vakuumventil. Om skyddsgallret blockeras kommer pumpen att stoppa vattenflödet. Så fort som blockeringen tas bort fortsätter
pumpen som normalt.
Skyddsgaller på utsugen får inte tas bort.

Utsuget är utrustat med en säkerhetsvakt. Sugkraften
kan bli mycket stark. Säkerhetsvakten får inte tas bort
eller skadas. Ett utsug med skadad säkerhetsvakt kan
vara farligt, särskilt för små barn eller människor med
långt hår. Om någon del av kroppen sugs fast mot gallret
ska jetpumpen/-arna omedelbart stängas av. Långt hår
bör vara uppsatt. Låt aldrig långt hår flyta på vattnet i spabadet. Byt ut eller ersätt skadade eller saknade delar av
säkerhatsvakten.
OBS: Det är normalt att flödet genom utsuget kan
variera från starkt till knappt märkbart. Säkerhetsvakten på utsuget måste sitta kvar, se Installationsinstruktionerna.
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Spa-bad som har felaktig inkoppling till elnätet ligger utom Celebrity Hot
Tubs kontroll och täcks inte av garantin. Andra saker som ligger utom
kontroll för Celebrity Hot Tubs inkluderar bland annat skador som orsakas
av: felaktiga installationer, olyckor, att procedurerna och instruktionerna i
Celebrity Hot Tubs’ manual inte följts, rengöringsmedel, yttre påverkan som
angrepp av gnagare eller insekter, mögel, åska, andra naturfenomen mm.
Startprocedur
Ert spa-bad är utrustat med elektroniska kontroller som är unika för resp.
spa-modell. ( Se Manövrering av spa-badet för er spa-modell.)
För att starta ert spa behövs testremsor för spa. Det är viktigt att följa varje
enskilt steg vid igångsättning av ert spa. När ni har genomfört följande steg,
se Spa-skötsel och Nöjesguiden för rätt behandling av vattnet.
OBS: Ert spa har fyllts med vatten och testkörts på fabriken. Första gången
ni fyller ert spa med vatten kan det missfärgas av rester av testvattnet. Det
försvinner när ert spa är helt fyllt och filtreringen är i gång.
VARNING: Ert spa måste vara helt fyllt med vatten innan ni sätter på elen.
Testa om vattnet har rätt kemisk sammansättning och justera till rätt nivå.
Produkter från SpaCare rekommenderas. (Se Vattenbehandling.) Rätt
kemisk sammansättning är viktigt för er säkerhet och för livslängden för ert
spa.
Om ert spa ska flyttas krävs att ni följer instruktionerna i manualen. De här
instruktionerna ska alltid följa med ert spa. Skador som orsakas av att ert
spa flyttas täcks inte av garantin.
Terapipump/-ar
Låt ert spa cirkulera på högsta fart (se SPA-manövrering) i 4-5 minuter för
att få bort luft från rörsystemet. Man kan inte förvänta sig varmt vatten i
jet-strålarna direkt från start; det tar några timmar innan värmaren har värmt
upp vattnet.
Startprocedur för alla modeller
1. Placera spa-badet på en hård, jämn yta i nivå. Se till att elen är avstängd.
2. Se till att galler till utsug(en) I fotbrunnen är på plats och utan skador.
3. Öppna luckan till maskinutrymmet. Skruva åt alla kopplingar och öppna
alla avstängningsventiler.
OBS: Se till att dräneringsventilen alltid är stängd, utom när ert spa ska tömmas (förlita er inte till skruvlocket för att stoppa vattnet). Om dräneringsventilen är öppen kan det ge skador på ventilen på grund av att vattnet fryser.
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Starta ert spa

Släpp ut luft genom att
försiktigt öppna pumpkopplingarna.

4. Montera filterpatronerna. (Se Installationsanvisningarna, Filterpatroner.)
5. Fyll ert spa med vatten upp till 2/3 av höjden till
bräddavloppet. Påfyllningsfilter rekommenderas,
särskilt i områden med hög mineralhalt i vattnet.
6. Slå på strömmen.
7. Ert spa är nu i “fylla pump-läge” och meddelandet
“Pr” visas på LCD-skärmen på kontrollpanelen.
I detta läge tycks ert spa gå på tomgång, vilket
pågår i ungefär 4-5 minuter, om man inte stänger
av manuellt. För att stänga av manuellt, tryck på
TEMP-knappen.
8. Sätt cirkulationen på högsta hastighet (se Spamanövrering) i 4-5 minuter för att få ut luft ur rörsystemet. Man kan inte förvänta sig varmt vatten i
jet-strålarna direkt från start; det tar några timmar
innan värmaren har värmt upp vattnet.
9. Vid det här laget ska det komma vatten från jetmunstyckena. Om pumpen inte är vattenfylld och
det inte kommer vatten från munstyckena inom
två minuter, stäng av strömmen till ert spa och
släpp ut luft genom att försiktigt öppna pumpkopplingarna. När strömmen slås på igen startar en ny
fyllning av pumparna. Upprepa ovanstående steg.
10. Systemet behöver ungefär två minuters vattenflöde för att kunna mäta vattentemperaturen. Efter
två minuters vattenflöde visas vattentemperaturen
på displayen. När ni manuellt har gått ur påfyllningsläget (eller låtit det ske automatiskt) kommer
LCD-skärmen att tillfälligt visa 38°C och sedan
ändras det på displayen till - - °C.
11. Fabriksinställningen av vattentemperaturen är
38°C. Använd TEMP-knappen på kontrollpanelen
för att välja vattentemperatur efter eget önskemål.
(Se SPA-manövrering.) Det tar upp till 24 timmar för att värma vattnet till önskad temperatur,
beroende på temperaturen på ingående vatten.
12. Om det inte kommer vatten ur jet-munstyckena,
kontrollera att de justerbara jet-munstycken är öppna. Sätt helt enkelt jet-munstycket på öppen eller
stäng av det.

13

Starta ditt spa

Spa-lock
När ert spa inte används ska locket ligga på för att behålla vattentemperturen och för att skydda mot skräp, löv etc.
För både er säkerhet och bekvämlighet är locket försett med justerbara
band, säkerhetslås och handtag. Använd de utvändiga handtagen för att ta
bort och lägga på locket. Försök aldrig att öppna eller flytta på locket genom
att greppa eller dra i lockets lister eller låsbanden eftersom de kan dras
sönder.
Vi föreslår att ni använder säkerhetslåsen för att hålla oönskade gäster borta
samt för att hindra locket från att blåsa av i hårda vindar och att för bevara
maximalt med värme/spara energi. Det hopfällbara locket bör inte användas
vid vindhastigheter på 40 km/h och däröver. Om ert spa är placerat i ett vindutsatt läge kan det behövas extra låsband för att minska risken för skador
på locket.
OBS: Locket är utformat för att ge optimalt skydd för spa-höljet. Att använda lock som inte är original ger inte samma skydd och kommer att göra
garantin för höljet ogiltig.
Öppna spa-locket:
1. Lossa alla band som håller locket.
2. Placera ena handen under listerna på locket, mellan spa och lock, för
att bryta lockets vakuumtätning. Använd inte handtagen för att bryta
vakuumtätningen.
3. Fäll upp den främre halvan av locket över den bakre halvan.
OBS: lås upp och lossa alla lås på locket innan locket öppnas. Skador som
orsakats av försök att öppna locket medan det är låst eller i för stark vind
täcks inte av garantin. Man får inte gå, stå, klättra eller sitta på locket eller
de hopfällbara detaljerna till locket. Använd inte skarpa, vassa föremål eller
metallföremål som isskrapa för att ta bort is. Sådana föremål kan skada eller
punktera vinylytan på locket.
Stänga spa-locket
1. Dra det hopfällda locket over ena halvan av ert spa.
2. Fäll upp locket genom att lyfta I handtagen på den övre halvan av
locket. Sänk ner den uppfällda delen på spa-kanten.
3. Fäst lockets låsband till spa-badet och lås dem.
OBS: När ni öppnar locket med en mekanisk locköppnare skall det ske med
en metod som tillverkaren rekommenderar. Undvik att öppna locket med
andra metoder. Skador som orsakas av felaktig öppning eller stängning av
locket täcks inte av garantin.
Blekning, nedsmutsning, trasiga sömmar på spa-locket samt trasig isolering
täcks inte av garantin i något fall. Spa-lock kvalificerar inte för ersättning av
arbetskostnad enligt garantin. De här delarna kan köpas eller bytas genom
garantin hos er auktoriserade återförsäljare av Celebrity Hot Tubs.
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Installationsanvisningar
Elektricitet, krav
Det är spa-ägarens ansvar att se till att all el-installation utförs av en behörig
elektriker, godkänd av Elsäkerhetsverket, i enlighet med Ellagen.
Mer info: www.elsakerhetsverket.se/
230 Volt
• Alla el-anslutningar ska utföras i överensstämmelse med
kopplingsschemat som finns på insidan av locket till kontrollboxen
i maskinutrymmet. Kabeldragningar och anslutningsdon ska vara
godkända. Alla ledare, strömbrytare samt säkringar och jordfelsbrytare
måste dimensioneras för den totala strömstyrkan enligt följande
specifikation:
• Fasta anslutningar
• Klassificering 230 V AC, 50 Hz
• Jordfelsbrytare eller säkring: 50 A
• En strömbrytare ska installeras inom synhåll från anläggningen och
minst 1,5 m från insidan av spa-badet.
• Elinstallationerna ska utföras av behörig elektriker.
• För enheter i offentlig miljö rekommenderas att en nödströmbrytare
med tydlig skyltning installeras. Strömbrytare ska vara lätt tillgänglig och
inom synhåll för de badande samt monteras minst 1,5 m från spa-badet.
OBS: Se till att en jordfelsbrytare (GFCI) blir ordentligt installerad. Om inte
så sker kan det resultera i fel eller skador på ert spa och som inte täcks av
garantin.

Inkoppling av spa-badet 16 amper trög säkring
Vid två pumpar i spabadet skall dippswitch 6 stå på on resten på off.
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Installationsanvisningar
Elektricitet,
krav
230V 1x16A or 1x32A

230V 3x16A

230V 2x16A
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Spa-manövrering
Att starta
Hur man fyller spa-badet
Vattennivån bör fyllas till 100 mm under överkanten på spa-höljet. Fyll endast
med rent vatten. Om ditt vatten innehåller partiklar: kontakta återförsäljaren
för påfyllningsfilter.
Att starta spa-badet
1. Efter att spa-badet fyllts med vatten kan elströmmen till spa-badet slås
på. När elen är påslagen kommer LSD-skärmen att visa “RUN PMPS
PURG AIR -- -- -- --”. Det här ger tillfälle att köra pumparna för att få bort
luft från rörsystemet. Det tar 4-5 minuter eller kan avbrytas genom att
trycka på knappen Temp +/- eller på pumpknapparna.
2. Kontrollerna är fabriksprogrammerade och behöver inte någon extra
modifiering.
Att sköta den elektroniska manövreringen

Jetmunstycken
Om jet-pumparna är avstängda, tryck en gång på jet-knappen på pump
1 för låg hastighet. Ett andra tryck sätter pumpen på hög hastighet. Ett
tredje tryck stänger av pumpen. Hög hastighet på pump 1 kommer att
köras i 15 minuter och sedan ändras det till låg hastighet. På låg hastighet
körs pumpen i 15 minuter och stängs sedan av. För att återstarta, tryck på
Jet-knappen. Den gula LED-indikatorn under LSD-displayen lyser alltid när
pumpen körs.
OBS: Om spa-systemet är i filtrerings- eller värmeläge kommer låg
hastighet att fortsätta.
AUX (endast modeller med två pumpar)
Pump 2 har bara en hastighet. Tryck på AUX-knappen för att starta pump 2
på hög hastighet. Ett andra tryck stänger av pumpen. Den höga hastigheten
på pump 2 körs i 15 minuter och stängs sedan av. För att återstarta
pumpen, tryck på AUX-knappen.

17

Spa-manövrering
Ändring av temperatur (fabriksinställning 38o C)
För att ändra vattentemperaturen, tryck på Temp-knappen. Första
tryckningen kommer att visa den gällande temperaturen, som börjar
blinka. Fortsätt att trycka på eller hålla Temp-knappen nertryckt tills den
önskade temperaturen visas. När displayen slutat blinka kommer den nya
temperaturinställningen att gälla. Fabriksinställningen är 38° C. Den lägsta
temperatur som kan ställas in är 16° C och den högsta temperaturen är 40°
C. Displayen visar alltid den rådande vattentemperaturen.
Belysning
Tryck på Light-knappen för att sätta på den invändiga spa-belysningen.
Om den inte stängs av kommer det att ske automatiskt efter 60 minuter.
Om ert spa är utrustat med LED-belysning, tryck snabbt på Light-knappen
(2-3 sekunder mellan varje tryckning) så ändras LED-belysningen till de olika
kulörerna.
Ägarens programmering
Följande funktioner ger möjlighet till extra kontroll och inställning av den
inbyggda elektroniken. I de flesta fall är fabriksinställning tillräcklig för normal
användning och manövrering. För att få tillgång till någon av de följande
funktionerna, tryck på Temp och sedan Light: skrolla mellan funktionerna
genom att hålla Light-knappen intryckt. Ni kan gå ur programmering
genom att när som helst skrolla med Light-knappen tills ni är tillbaka på
temperaturdisplayen eller också genom att släppa knappen i 30 sekunder.
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Spa-manövrering
Filtreringscykler (fabriksinställning är 2 timmar 2 gånger/dag)
Ert spa kommer att börja den första filtreringscykeln 5 minuter efter att det satts
igång. Den andra filtreringscykeln startar 12 timmar senare. För att ändra tiden
när filtreringscykeln ska köras, stäng av spa-badet i 1 minut och sätt sedan
på strömmen när ni vill att filtreringscykeln ska starta. Till exempel, om ni vill att
filtreringen ska starta kl 15 resp. kl 03 så stäng av strömmen kl 14.55 eller kl
02.55. Det här kommer att återställas när ert spa-bad kör filtreringscykeln. Om
strömförsörjningen avbryts behöver proceduren göras om.
Programmering hur länge filtrering ska köras
De elektroniska kontrollerna gör att ni kan ändra hur länge ert spa ska filtrera
vattnet. Det här kan vara nyttigt om ert användningssätt varierar från sällan
till ofta och ni behöver kortare eller längre filtreringstid för att hålla vattnet
rent. För att ändra filtreringstiden, tryck på knapparna som beskrivs nedan.
Knapptryckningarna måste ske inom 30 sekunder av varandra.
Att programmera:
1. Tryck på Temp-knappen och därefter Light-knappen för att komma till
programmeringsläget.
2. Tryck på Temp-knappen för att ändra till önskad filtreringstid (varje
knapptryck ändrar tiden i entimmes steg).
3. Tryck på Light-knappen för att bekräfta ert val och gå ur läget för ändring
av filtreringstiden. Om ni inte gör det kommer ert val inte att sparas.
Inställningar (Fabriksinställningen för Ready rekommenderas)
Den här funktionen kan användas när ni kommer att vara bortresta en
längre tid och inte önskar att ert spa ska gå kontinuerligt hela tiden. Att
köra enheten i läge ”Ready” innebär att ert spa håller rätt temperatur och
är klart att använda när som helst. Genom att köra enheten i läge ”Rest”
innebär att ert spa värms upp under schemalagda filtreringscykler. För att
kunna ändra inställningen, tryck på de angivna knapparna i följande ordning,
Knapptryckningar måste ske inom 30 sekunder av varandra. Indikatorerna
för ”Ready” och ”Rest” visas under temperaturen på displayen.
Att programmera:
1. Tryck på Temp-knappen följt av tryck på Light-knappen för att komma
till programmeringsläget.
2. Tryck på Light-knappen igen för att komma till läge “Mode”.
3. Tryck på Temp-knappen för att växla mellan läge “Ready” och “Rest”.
4. Tryck på Light-knappen för att fastställa ert val och gå ur läget för filtreringstid. Om ni inte gör det kommer ert val inte att sparas.
MOTOWN ljudsystem
Vi hänvisar till tillverkarens ägarmanual för funktioner, hantering och felsökning.
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Spa-manövrering
Flera olika typer av musikspelare kan anslutas till det här systemet med 3,5
mm kontakter och som arbetar med 4,5 V eller lägre. Vanligtvis är det här
som hörlurar ansluts. För att använda detta dra ut lådan med utrustningen
med det infällda handtaget och som är placerad på installationsluckan till
spa-badet. När lådan är helt utdragen, öppna locket där det finns en 3,5
mm kabel och plugga in den egna musikspelaren. Musikval, volym- och
tonkontroll sker på de egna musikspelarna, När spelaren är igång läggs
spelaren ner i lådan, stäng locket och skjut in lådan igen. Det gör att musikspelaren är skyddad när den används.
OBS: Undvik att stänka vatten på stereofronten. Sätt aldrig in en disk
eller hantera stereon med våta händer. Fukt kan skada de invändiga
komponenterna. Vatten som tränger in i stereon täcks inte av garantin.
Se tillverkarens ägarmanual för information om garanti. Läs igenom era
garantivillkor för mer information om garanti och försäkring.
VARNING - Risk för elstötar. Lämna inte dörren till manöverrummet öppen.
VARNING - Risk för elstötar. Byt ut elektriska delar enbart med exakt
likadana.
Hantera inte ljudkontrollerna när ni befinner er i spa-badet.
VARNING – – Förhindra elstötar. Koppla inte in några extra komponenter
(till exempel extra kablar, högtalare, hörlurar, ljud- eller videospelare etc.) till
systemet, utom när det är försett så här: det 3,5 mm extrajacket är endast
utformat för anslutning med apparater som MP3 spelare och som drivs
med 4,5 V eller lägre.
•
•
•

•

De här enheterna levereras utan utomhusantenn; om utomhusantenn
ska installeras ska de göras enligt gällande regler.
Utför inte service själv på denna produkt eftersom öppning eller ta
borttagande av luckor kan utsätta er för farlig spänning och andra
skaderisker. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Om elanslutning eller elkablar är skadade, om vatten tränger in i ljudanläggningen eller något annat utrymme med elektrisk utrustning, om skyddsbarriärer eller andra skyddsanordningar visar tecken på försämring
eller om det finns andra tecken på potentiella skador på enheten – stäng
av strömmen och kontakta kvalificerad servicepersonal.
Den här enheten ska ha periodiskt rutinunderhåll (dvs var tredje månad)
för att garantera att enheten fungerar ordentligt.

Expansionsport för ljud
Den inbyggda expansionsporten för ljud gör att ni kan ansluta olika tillvalsutrustning. Använd den levererade 3,5 cm kabeln för att ansluta MP3spelare. OBS: det 3,5 cm extra jacket är utformat för anslutning till apparater
som MP3-spelare och som drivs med 4,5 V eller lägre.
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HOLLYWOOD™
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1b
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7
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16

3b
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2b

5
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2b

1b
5
8
17

3b

2s

2s

2b
1b
2s

1b

15

1b
13
15

1b
1b

2b
17
10

2m

3b

1b
1b

1b

2s

1b
9

17

1b

17
1b
1b

15

1b
16

#
Specifikation	Antal
1b
200 serien jet rak
29
2b
300 serien jet rak
5
2s
300 serien jet snurr
6
2m
300 serien Multi-öppning
1
3b
400 serien rak jet
4
4
Belysning
1
5
Sugventilgaller
3
6
Golvbrunn
1
7
Ozoneringsfäste (tillval)
1
8
2-vägs ventil
1
9
Ventil
2
10
Luftkontrollventiler
2
11
Vattenfall
1
12
Bräddavlopp
1
13
Stereohögtalare (tillval)
1
14
Kontrollpanel
1
15
Knappar på huvudkudde
6
16
Huvudkudde
3
17
LED-belysning
6
		
			
Dimension
Storlek
Mått/mm
2 134 x 2 134
Höjd/mm
864
Antal platser/positioner
6/6
Vikt tom/kg
336
Vikt fylld/kg
1 660
Rymd/liter
1 325
Antal jetstrålar
45
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HOLLYWOOD™ zoner
PUMP 2
ZON 2
PUMP#2
1 SPEED

PUMP#1
2 SPEED

PUMP#2
1 SPEED

PUMP#1
2 SPEED

PUMP 1
ZON 1

PUMP#2
1 SPEED

PUMP#1
2 SPEED

PUMP 1
ZON 2
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BROADWAY™
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17

15

8

17
2b

2b

17

2m
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3b

2b
3b 17

1b
5

10

1b

1b
1b

2b 2b

6

1b
10

1b

1b
1b

12

9
2s

5

7

1b

2b

15
1b

16
13

2b 2b
17

4

2s
9

2b

11
17

13

14

#	Specifikation	Antal
1b
200 serien jet rak
29
2b
300 serien jet rak
5
2s
300 serien jet snurr
6
2m
300 serien Multi-öppning
1
3b
400 serien rak jet
4
4
Kontrollpanel
1
4
Belysning
1
6
Golvbrunn
1
7
Ozoneringsfäste (tillval)
1
8
2-vägs ventil
1
9
Ventil
2
10
Sugventilgaller
1
11
Vattenfall
1
12
Bräddavlopp
1
13
Stereohögtalare (tillval)
2
14
Kontrollpanel
1
15
Knappar på huvudkudde
4
16
Huvudkudde
2
17
LED-belysning
6
Dimension	Storlek		
Mått/mm
1 956 x 1 956
Höjd/mm
864
Antal platser/positioner
4/5
Vikt tom/kg
227
Vikt fylld/kg
1 399
Rymd/liter
1 173
Antal jetstrålar
28
23

BROADWAY™ zoner

ZON 1A

ZON 1B
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VEGAS™

1b
1b

1b
2b
2b
2s

9

2b
1b
1b 2b
1b 2s

12

1b 2b
2b
2s

1b
1b

2s

1b
1b

2b

1b
1b
1b
8

8
5

5

1b

1b
2m2b2b

2b2b

1b

2b

11
1b

1b
6
5

10

4

2s
1b
1b

2b

3b

2s
2b
2b

2b
3b

10

7

9

1b
1b

3b
3b

13

13
14

#	Specifikation	Antal
1b
200 serien jet rak
29
2b
300 serien jet rak
5
2s
300 serien jet snurr
6
2m
300 serien Multi-öppning
1
3b
400 serien rak jet
4
4
Belysning
1
5
Sugventilgaller
1
6
Golvbrunn
1
7
Ozoneringsfäste (tillval)
1
8
2-vägs ventil
2
9
Ventil
2
10
Luftkontroller
2
11
Vattenfall
1
12
Bräddavlopp
1
13
Stereohögtalare (tillval)
2
14
Kontrollpanel
1
15
Knappar på huvudkudde
4
16
Huvudkudde
2
17
LED-belysning
6
Dimension	Storlek
Mått/mm
2 134 x 2 134
Höjd/mm
864
Antal platser/positioner
7/7
Vikt tom/kg
363
Vikt fylld/kg
1 762
Rymd/liter
1 401
Antal jetstrålar
50
25

NAPA™

#	Specifikation	Antal
1b
200 serien jet rak
5
2b
300 serien jet rak
7
2s
300 serien jet snurr
2
2m
300 serien Multi-öppning
0
3b
400 serien rak jet
1
4
Belysning
1
5
Sugventilgaller
2
6
Golvbrunn
1
7
Ozoneringsfäste (tillval)
1
9
Ventil
2
10
Luftkontroller
2
11
Vattenfall
1
12
Bräddavlopp
1
14
Kontrollpanel
1
Dimension	Storlek
Mått/mm
1 930 (rund)
Höjd/mm
864
Antal platser/positioner
5/6
Vikt tom/kg
250
Vikt fylld/kg
1195
Rymd/liter
946
Antal jetstrålar
15
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CELEBRITY HOT TUBS komponentritningar
BROADWAY komponenter
5

8

9

2

10
6

T
E
S
E
R
T
S
E
T
:U
G
IN
N
R
A
W
E
S
H
C
A
E
O
F
E
B
T
S
E
T

4

1
6

3
7

#	Komponent	Antal
1
Kontrollbox och värmare
1
2
Ozonator
1
3
Pump, två-hastighets
1
4
Jordfelsbrytare
1
5
Kontrollventil
1
6
Slidventiler
2
7
Dräneringsventil
1
8
Stereoförstärkare
1
9
Stereo iDock dockningsstation (tillval) 1
10 StereopPower anslutning (tillval)
1

HOLLYWOOD komponenter
5
10

2

9
8

6
1
4

3

6
7

#	Komponent	Antal
1
Kontrollbox och värmare
1
2
Ozonator
1
3
Pump, två-hastighets
1
4
Pump, enhastighets
1
5
Kontrollventil
1
6
Slidventiler
2
7
Dräneringsventil
1
8
Stereoförstärkare
1
9
Stereo iDock dockningsstation (tillval)
1
10 StereopPower anslutning (tillval)
1
27

CELEBRITY HOT TUBS apparat ritningar
NAPA komponenter
6

8

3

MI LENNI A

9

BT AUDI O

4
5

1
4

2

7

#	Komponent	Antal
1
Kontrollbox och värmare
1
2
Pump, två-hastighets
1
3
Ozonator (tillval)
1
4
Slidventiler
2
5
Pumpkopplingar
2
6
Kontrollventil
1
7
Dräneringsventil
1
8
Stereo (tillval)
1
9
Stereo elanslutning (tillval)
1

VEGAS komponenter
8

6
3

MI LENNI A

BT AUDI O

9

4

5

5
2

1

2

4

7

#	Komponent	Antal
1
Kontrollbox och värmare
1
2
Pump, två-hastighets
1
3
Ozonator (tillval)
1
4
Slidventiler
2
5
Pumpkopplingar
2
6
Kontrollventil
1
7
Dräneringsventil
1
8
Stereo (tillval)
1
9
Stereo elanslutning (tillval)
1
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CELEBRITY HOT TUBS felsökningsguide
OBS: Följande justeringar kan utföras av spa-ägaren. Om problemet inte
kan åtgärdas stegvis enligt nedan, kontakta den auktoriserade återförsäljaren för serviceåtgärder. (Felaktigt utförd service av någon utan auktorisation kan resultera i skador som inte täcks av garantin och även resultera i
allvarliga personskador.)
Utrustning fungerar inte
• Kontrollera om det finns några meddelanden på LCD-skärmen i kontrollpanelen.
• Kontrollera strömbrytaren om strömmen är avslagen.
• Kontrollera att strömkabeln är intakt.
Jet-strålar fungerar dåligt
• Kontrollera att avstängningsventilerna är helt öppna
• Öppna jetmunstycken genom att vrida på dem för att åstadkomma maximalt vattenflöde.
• Undersök om det är något som hindrar eller blockerar gallren till utsugen,
som löv etc.
• Kontrollera att vattennivån är korrekt och fyll på vatten om det behövs.
Ingen värme
• Kontrollera att temperaturen på LCD-skärmen stämmer med den önskade.
• Kontrollera om det finns skräp eller smuts i filterpatronen.
• Kontrollera att vattnet är på korrekt nivå, 100 mm under spa-kanten.
• Kontrollera att spa-badet är programmerat High Range. Se ovan hur temperatur programmeras.
• Låg omgivande temperatur kan påverka vattentemperaturen.
OBS: Man kan inte förvänta sig att omedelbart få varmt vatten från jetstrålarna. Det tar värmarna 12-24 timmar att nå önskad temperatur.
Belysningen fungerar inte
• Tryck på belysningsknappen på kontrollpanelen.
• Skruva till glödlampan. (Se Byte av glödlampa.)
Analysmeddelanden på LCD-skärmen
Den avancerade teknologin som är inbyggd i spa-badet utför ett flertal självdiagnosticerande kontroller och det kan visas med olika meddelanden på
LCD-skärmen i kontrollpanelen.
TOO COLD: Frysvakten har aktiverats och ingen åtgärd krävs. Det här är
normalt efter påfyllning.
WATR TOO HOT: En av sensorerna har nått 43°C. Kliv inte ner i vattnet; kontakta er återförsäljare för service.
HTR FLOW LOSS: Vattenflödet genom värmaren är otillräckligt. Gör rent eller
byt filter och kontrollera att slidventilerna är helt öppna. Kontakta återförsäljaren för service.
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HTR MAY BE DRY: Det är inget eller nästan inget vattenflöde genom värmaren. Kontrollera att slidventilerna är helt öppna. Kontakta återförsäljaren
för service.
HTR TOO HOT: En av sensorerna har nått 48°C. Kliv inte ner I vattnet; kontakta er återförsäljare för service.
PRES BTTN TO RSET: En del meddelanden kräver ett knapptryck eller el för
att tas bort och återställas.
SNSR BAL-- ANCE: Sensorerna avläser att temperaturen är 17°C eller högre.
Det kan inträffa direkt efter påfyllning, ingen åtgärd krävs. Kontakta återförsäljaren för service.
SNSR A: Sensor A fungerar inte. Kontakta återförsäljaren för service.
SNSR B: Sensor B fungerar inte. Kontakta återförsäljaren för service.
MEM FAIL: Det är problem med mjukvaran. Kontakta återförsäljaren för service.
MEM RSET: Minnesfunktionen fungerar inte. Kontakta återförsäljaren för service.
CLOK FAIL: Klockan fungerar inte. Kontakta återförsäljaren för service.
CNFG FAIL: Kontakta återförsäljaren för service.
STUK PUMP: Vattnet kan vara överhettat (kliv inte ner I vattnet). Kontakta
återförsäljaren för service.
HOT FALT: En pump kan ha fastnat i läge ”på”. Kontakta återförsäljaren för service.
CHEK PH: Påminnelse om att kontrollera vattnets pH. Kommer upp var 7:e
dag, tryck på vilken knapp som helst för att återställa.
CHEK CHEM: Påminnelse om att kontrollera nivån på vattenreningsmedlen.
Kommer upp var 7:e dag, tryck på vilken knapp som helst för att återställa.
CLN FLTR: Påminnelse att göra rent filter. Kommer upp var 30:e dag, tryck
på vilken knapp som helst för att återställa.
CHNG WATR: Påminnelse att byta vatten. Kommer upp var 90:e dag, tryck
på vilken knapp som helst för att återställa.
CLN COVR: Påminnelse att göra rent locket. Kommer upp var 180:e dag,
tryck på vilken knapp som helst för att återställa.
CHNG FLTR: Påminnelse att byta filter. Kommer upp var 365:e dag, tryck på
vilken knapp som helst för att återställa.
Underhåll & Vattenskötsel
Se informationen i Skötsel & Vattenbehandling
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Hur man ökar livslängden för ert spa
Det finns några enkla åtgärder man kan vidta för att öka livslängden på ert
spa. Vänligen följ riktlinjerna nedan för att försäkra er om den mest bekymmersfria och bekväma användningen av ert spa.
Skölj fötterna
Se till att skölja fötterna innan ni kliver ner i ert spa. Det hjälper till att förhindra
sand och smuts att komma in i rörledningssystemet där det kan täppa till
ventiler och sätta igen filter.
Använd ett sugfilter
Använd ett sugfilter vid påfyllning för att ytterligare minska mängden skräp
som kan komma in i rörsystemet.
Underhåll era ventiler
Om någon av era ventiler börjar kännas tung att vrida på, ta bort ventilen
och skölj den. För att ta bort ventilen, stäng först av strömmen till ert spa
och ta sedan bort ventilhandtaget. Vrid toppdelen av ventillocket moturs så
att insidan blir synlig. Ta tag i ventilpinnen och dra rakt upp. Skölj av ventilen
och sätt tillbaka den samt sätt tillbaka locket och handtaget. Om ventilen
blivit skrapad bör den slipas med ett finkornigt sandpapper för att göra ventilen slät innan den monteras tillbaka.
Behåll locket på
När ert spa inte används ska alltid spa-locket vara pålagt. Det är för att man
ska slippa få skräp i vattnet samt för att undvika direkt solljus som kan skada
ytan och jetmunstyckena på ert spa. Var vänlig notera att locket alltid ska
vara pålagt, när spa-badet inte används för att garantin ska gälla.
Se till att vattnet är klart och välbalanserat
Vattnets kemiska sammansättning är också en viktig del av spa-ägandet.
Var vänlig att alltid använda produkter som rekommenderats av tillverkaren.
Dessutom ska man se till att hålla rätt nivå för både pH-värde och vattenreningsmedel. Töm och återfyll ert spa med färskt vatten var tredje eller fjärde
månad. Använd regelbundet en spadammsugare för att ta bort smuts och
sand som kan finnas på bottnen av spa-badet.
OBS: Skador på spa-höljets yta och på utrustningen på grund av användning av multiklor eller andra starka kemikalier, som inte rekommenderas av
Marquis, täcks inte av garantin.
Skötsel varje vecka
Ta bort skräp
Ta bort skräp och löv från bräddavlopp och suggaller på insidan av spa-badet. Blockerade inlopp kan hindra vattenflödet genom jet-systemet.
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Vattennivå
Justera vattennivån så att den är cirka 100 mm under öppningen till bräddavloppet, (Se Starta ert spa). För låga eller för höga vattennivåer kan skada
ert spa. Det är viktigt att ofta kontrollera vattennivån.
Skötsel varje månad
Filterskötsel
Vi kan inte nog trycka på betydelsen av rena filter för att få rätt vattenfiltrering. Smutsiga filter kan hindra vattenflödet, orsaka grumligt vatten samt
försämra kemikaliernas funktion. Smutsiga filter kan också orsaka lågt
flöde från jetmunstyckena, grumligt vatten samt kan få sensorerna att visa
felmeddelanden. Det är viktigt att göra ren filtren regelbundet. Många vattenreningsprodukter fungerar så att de klumpar ihop mikroskopiska partiklar
och mineraler så att dessa ”klumpar” fastnar i filtret. Ett filter som är igensatt
med skräp och kalkavlagringar fungerar inte korrekt. Skölj era filterpatroner i
Filter Cleaner en gång i månaden.
OBS: Filter och filterlock ger inte rätt till ersättning för arbetskostnad. De
här delarna kan köpas, eller bytas under garantitiden, hos er auktoriserade
återförsäljare av Celebrity Hot Tubs.
Läcksökning
Öppna maskinluckan och se om det finns tecken på vattenläckage kring
pumpen/-arna. Pumptätningar slits ut med tiden, särskilt om vattenkemi är
felaktig. Tidigt upptäckta fel på en pumptätning gör reparationskostnaderna
väsentligt lägre. Pumptätningar samt packningar till värmare och pumpar
måste kontrolleras varje månad se att de är täta. Skador orsakade av läckor
från någon spa-komponent täcks inte av garantin.
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Var tredje till var fjärde månad
Tömning och återfyllning av ert spa
Ett normalt spa-bad behöver tömmas var tredje till var fjärde månad. Efter
månader av kontinuerligt tillsättande av kemikalier till vattnet, samtidigt som
sololjor och hudkrämer tillförs, kan vattnet bli svårt att sköta och kemikaliernas effekt kan minska. Ni kan också se ökad skumning. Tömning kan
behöva ske oftare beroende på hur ert spa-bad används.
Tömning av spa-badet
1. Stäng av elen till spa-badet.
2. Öppna apparatskåpet (se Kopplingsschema). Ta bort locket på dräneringskranen från anslutningen och sätt fast en slang.
3. Öppna dräneringskranen. Tyngdkraften gör att vattnet rinner ut genom
slangen.
4. När spa-badet är tömt ska dräneringskranen stängas och slangen tas
bort. Sätt tillbaka locket.
OBS: Se till att dräneringskranen alltid hålls stängd, utom när spa-badet
ska tömmas (förlita er inte på att locket ska stoppa vattnet). Om ni inte
följer detta kan vattnet frysa och därmed skada kranen.
Rengöring av insidan
När spa-badet är tömt ska insidan av höljet göras rent ordentligt – särskilt i
vattenlinjen. Vi föreslår en Glove Sponge för rengöringen, utan att skrapa.
Blekningsmedel (utblandat) rekommenderas som rengöringsmedel för
höljet – andra typer av produkter ska undvikas utom enligt rekommendationerna nedan.
För att behålla den höga glansen och det eleganta utseendet på höljet ska
följande enkla steg följas: För normal omsorg och rengöring används en
mjuk trasa eller svamp och vatten. Använd aldrig slipande rengöringsmedel.
Se till att er akrylyta inte kommer I kontakt med produkter som ketoner eller
estrar, till exempel aceton eller etylacetat (nagellackborttagning), vintergrönolja (metylsalicylat), nagellack, kemtvättmedel eller andra klorinerade
organiska lösningsmedel, thinner, bensin, aromatiska lösningsmedel, citrusrengöring, tallolja mm. Ta bort damm och torr smuts med en mjuk, torr
trasa. Ta bort fett, olja, färg och bläckfläckar med utspädd desinfektionssprit
(låt inte alkohol eller rester vara kvar på akrylen). Torka med en ren, mjuk
trasa. Använd inte rakblad eller andra vassa föremål som kan skada ytan.
OBS: På grund av den högglansiga, fina ytan på akrylen kan felaktigheter
förekommar i ytstrukturen. En naturlig åldringsprocess hos akryl kan leda till
krackelering. Fina spindelvävsliknade linjer kan med tiden bildas på den synliga akrylytan på grund av att den utsatts för väderpåverkan och kemikalier.
Krackeleringen innebär inte att hållfastheten försämras och täcks inte av
garantin. Blekning, fläckar och missfärgningar kan också förekomma men
innebär inte någon skillnad i hållfasthet och täcks inte heller av garantin.
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OBS: Lämna aldrig spa-badet utan lock. Direkt solljus på spa-ytan kan
orsaka svåra skador eller fläckar, missfärgning av rördelar och kan resultera i
att garantin för ytan inte gäller.
Återfyllning av spa-badet
Fyll ert spa med fräscht vatten med en vattenslang och behandla vattnet
enligt beskrivningen i avsnittet Vattenbehandling. Användning av ett påfyllningsfilter rekommenderas, särskilt i områden där vattnet har hög mineralhalt.
Montera filtret på slangens munstycke för att undvika att grus och sediment
samlas i spa-badet och som kan orsaka skador på spa-ytan.
Nödvändigt underhåll
Skötsel av locket
Vi rekommenderar att ni använder Cover Cleaner för att hålla locket rent
och i topptrim. Noggrann skötsel av locket ökar livslängden och gör att
det ser snyggt ut även i tuffa väderförehållanden. OBS: använd inte vanliga
hushållsprodukter eller produkter som innehåller silikon, alkohol, stålull eller
blekningsämnen.
1. Ta bort locket från spa-badet och luta det försiktigt mot en vägg eller ett staket.
2. Använd en trädgårdsslang för att spruta vatten på locket för att lösa upp
och skölja bort smuts och skräp.
3. Använd en stor svamp och/eller en mjuk borste tillsammans med en mild
tvållösning. Borsta vinyltoppen med cirkulära rörelser. Skölj av vinylen
innan tvålfilmen har chans att torka in.
4. Borsta runt kanten på locket och sidoflikarna. Skölj rent med vatten.
5. Skölj av undersidan av locket med enbart vatten (inga rengöringsmedel)
och torka rent med en torr duk.
6. Använd “Cover Clean” för att putsa upp översidan av locket efter
rengöringen.
Skötsel av huvudstöd
För att öka livslängden på huvudstöden ska de demonteras och monteras
tillbaka med försiktighet.
Demontera huvudstöd
Stick fingrarna under varje ände av de invändiga huvudstöden och dra försiktigt
mot er. Skador på fästena på grund av felaktig borttagning täcks inte av garantin.
Kuddarna och fästena är enbart garanterade att vara felfria vid leveransen.
Skötsel av utsidan
Rengör utsidan av spa-badet med en mild tvål- och vattenblandning.
Rengöringsmedel som innehåller alkohol eller höga nivåer av lösningsmedel
samt aceton, nitrobensen och hydrofenol kan lösa upp och missfärga utsidan
av Durawood.
Skräp
Grus och skräp som hamnat I spa-badet ska tas bort med en spadammsugare.
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Vattenlinje
För att förebygga pålagring av sololjor och hudkrämer i vattenlinjen ska
insidan rengöras varje vecka eller vid behov. Vi föreslår att ni använder en
Glove Sponge för rengöring utan repor.
OBS: Använd aldrig samma borste eller svamp som används på utsidan till
att göra ren insidan av spa-badet. Tvål och andra produktrester från den
utvändiga rengöringen kan orsaka skumning på vattnet och repor på spaytan om de används på insidan av spa-badet.
Avstängning eller “vintring” av spa-badet
Om ni beslutar er för att sluta använda spa-badet för en tid föreslår vi att ni
följer de stegvisa anvisningarna nedan.
OBS: Under längre perioder utan aktivitet kan skador uppstå på utrustningen på grund av kondens i maskinutrymmet. Om följande anvisningar inte
följs under den kalla perioden kan det resultera i skador på anslutningar och
limskarvar samt även andra skador.
1. Stäng av strömmen till spa-badet.
2. Töm spa-badet. (Se Tömning och återfyllning av spa-badet.)
3. Ta bort allt kvarvarande vatten från säten och fotbrunn. Om det behövs,
töm ur kvarvarande vatten och torka sedan spa-badet med handdukar.
En våtdammsugare rekommenderas för bästa resultat.
4. När ni använder våtdammsugare ska dammsugarmunstycket placeras över varje jetmunstycke för att suga ut vattnet från rörsystemet.
Börja med det högst belägna jetmunstycket och avsluta med det lägst
belägna. OBS: Spa-badet är utrustat med en zonkontrollsventil som används för att leda vatten mellan olika jetzoner. Ventilen måste vara i läge
”Open” till de munstycken som dammsugs.
5. Skruva ur pumppluggen/-pluggarna från pumpen/pumparna. (Se Starta
ditt spa)
6. Placera sen dammsugarmunstycket över den exponerade pumpöppningen/öppningarna för att ta bort överskottsvatten. Pumpen/pumparna
bör tas ur spa-badet och förvaras i ett varmt utrymme.
7. Gör ren spa-badets insida.
8. Gör ren filterpatronerna.
9. Sätt tillbaka locket och lås fast det. OBS: direkt solljus på spa-badets yta
kan orsaka svåra skador eller blåsbildning vilket kan resultera att garantin
för ytan inte längre gäller.
Skötselråd vid bortavaro
Kortare perioder: 3-5 dagar
1. Justera pH-värdet (se Vattenbehandling)
2. Klorera vattnet genom att följa proceduren för chockklorering. (Se Vattenbehandling)
3. Lås spa-locket ordentligt med låsen.
4. När ni kommer tillbaka, chockklorera vattnet.
Längre perioder: 5-14 dagar
1. En dag innan ni reser, sätt temperaturen på den lägsta nivån (ungefär
27°C).
2. Justera pH-värdet om så behövs.
3. Chockklorera vattnet.
4. När ni kommer tillbaka, chockklorera vattnet.
5. Återställ temperaturen till den ursprungliga.
6. Testa vattnets kemiska sammansättning och justera om det behövs.
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