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 Les igjennom manualen nøye for et enkelt og sikkert 
bruk. Ved eventuelle spørsmål nøl ikke med å 
kontakte oss: info@trademax.no 

  

 

Samtlige av våre spabad er CE-merket. CE-merkingen 
bekrefter at produktene oppfyller grunnleggende 
helse-, miljø- og sikkerhetskrav. 
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1. Sikkerhetsinstruksjoner 
 

FOR Å FORHINDRE ELEKTRISKE STØT  

• Plasser el-uttaket minst 1,5 meter fra spabadet. 

• Aldri plasser noen elektriske apparater, som for 

eksempel radio, tv eller telefon nærmere spa-

badet enn 1,5 meter.  

• Aldri plasser spabadet under kraftledninger.  

• Sørg for at spabadet er koblet til et separat jord-

et system med jordet tilkobling som oppfyller de 

nasjonale installasjonskravene.  

• Alltid la en kvalifisert elektriker utfører installa-

sjonen. Ikke bruk jordfeilbryterboks eller kabel 

med jordfeilbryter som følger med i enkelte spa-

bad. 

• Plasser spabadet minst 1,5 meter fra metall-

overflater. 

 

 

 

FOR Å GARANTERE BARNS SIKKERHET 

• Barn bør kun være i spabadet under tilsyn av en 

voksen for å forhindre ulykker og drukning. 

• En lavere vanntemperatur anbefales for barn 

ettersom de er følsomme for varmt vann. Det er 

ikke egnet for barn under fem år å bruke spa-

badet da de er ekstra følsomme for over-

oppheting. Test temperaturen med et termo-

meter før du lar barn bruke spabadet. På denne 

måten kan du være sikker på at vanntempera-

turen passer for dem.  

• Sjekk at spabadet er helt tildekket etter bruk og 

at det låsbare lokket er stengt for barnas sikker-

het. OBS! Ikke la barn klatre på spabadets lokk.  

• Advar barn om mulig risiko for å skli på det våte 

gulvet rundt spabadet og be dem være forsiktige 

når de går inn og ut av spaet. Ikke la barn hånd-

tere eventuelle elektriske apparater, skjøte-

ledninger, lamper eller lignende innenfor en 

radius på 5 meter rundt spabadet. 
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FOR Å FORHINDRE SKADER 

• Ikke bruk glass eller annet ømfintlig materiale i 

eller rundt spaet. Bruk plastglass for å unngå 

personskade i spabadet samt skade på selve 

badet.  

• Ikke ta bort en del av spabadet, spesielt ikke 

tappepluggen. Ikke bruk spabadet når lokket til 

tappepluggen er fjernet eller skadet, kontakt din 

forhandler. Kraften i avløpet kan forårsake al-

vorlig skade. 

• Vanntemperaturen i spabadet ditt får aldri være 

mer enn 40° C. Anbefalt temperatur er mellom 

32–38° C. En lavere temperatur er lempelig for 

barn. 

• Kjenn på vannet for å sørge for at badetempera-

turen er behagelig. Det er ditt ansvar for å sikre 

at alle, både barn og voksne, er trygge i spaet. 

• Gravide kvinner bør være forsiktige og søke råd 

hos legen før de bruker spabadet, da tempera-

turer over 37° C kan være skadelig i visse stadier 

av svangerskapet. 

• Inntak av narkotika, alkohol eller medisiner før 

eller under bruk av spaet kan føre til bevisst-

løshet og mulig drukning. 

• Overvektige personer, personer med hjerte-

problemer, lavt eller høyt blodtrykk, diabetes 

eller andre sirkulasjonsproblemer bør kontakte 

lege før du bruker spaet. 

• Personer med sår eller eksterne infeksjoner bør 

ikke bruke spaet. Varmt vann kan stimulere 

veksten av infiserte bakterier hvis spabadet ikke 

er tilstrekkelig desinfisert og den kjemiske ba-

lansen ikke opprettholdes ordentlig. 

 

 

• Bruk kun spabadet under en rimelig tid. Lang-

varig eksponering av for høye temperaturer kan 

føre til for høy kroppstemperatur som kan føre 

til svimmelhet, kvalme, døsighet, bevisstløshet, 

redusert bevissthet og manglende evne til å 

komme seg ut av spaet som kan føre til mulig 

drukning. 

• For å unngå ulykker bør du forsikre deg om at 

overflatene rundt spabadet har god drenering 

og et bra underlag med sklibeskyttelse.  

• Det er svært viktig å opprettholde riktige vann-

verdier, selv når du ikke bruker spaet. 

• Ikke bruk spabadet på egen hånd. 

• Dekk til spabadet med det lokket som følger 

med når spabadet ikke er i bruk.  

• Ikke hopp eller stup ned i spabadet.  

• Vær oppmerksom på det maksimale antallet 

personer som spabadet ditt har plass for. Om 

den maksimale vektgrensen overskrides, kan 

dette både skade spakonstruksjonen og endre 

den kjemiske balansen i vannet.  

• Steng lokket til spabadet med de medfulgte 

reimene for å garantere barns sikkerhet. Husk at 

disse kan fryse i løpet av vinteren, så hell litt 

varmt vann på dem før du åpner dem ellers er 

det fare for at de går i stykker. Trademax gir 

ingen garanti på spabadslokket og dets deler. 
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2. Installasjon  
 

Se nøye etter eventuelle transportskader før du 

pakker opp spabadet ditt. Kontakt forhandleren 

din så snart som mulig hvis det oppdages skader. 

Start aldri en installasjon hvis det er skader eller 

annet ved levering. Den elektriske installasjonen 

skal utføres av en kvalifisert elektriker og 

instruksjoner for installasjon finnes i egen 

manual. Spaet ditt er testet på fabrikken for 

optimal pålitelighet i en testmodus og er derfor 

ikke riktig innstilt fra fabrikken. Derfor må 

installasjonen utføres av en elektriker og mer 

detaljert informasjon om installasjonen finnes i 

egen manual. 

Det kan finnes riper eller mindre hull på under-

siden av badet ved levering. Disse kommer fra 

testkjøringen og er ikke noe som påvirker 

funksjonen. Ettersom spabadet har blitt testet 

med vann kan rester finnes igjen i rørene, så 

rengjør badet nøye før det blir brukt. Ikke rull 

spabadet når det står på høykant og ikke dra det 

stående på siden. Spabadet får bare trans-

porteres på høykant ved transport på med-

følgende paller. 

Underlag/plassering 
• Spabadet bør plasseres på en flat, stabil og 

bærende overflate.  

• Sørg for at overflaten kan bære hele vekten av 

spabadet når det er fylt med vann, inkludert 

antall personer som badet er beregnet for. 

• Spabadet må plasseres sånn at det er tilgjengelig 

hvis Trademax-teknikere trenger å feilsøke. Vi 

anbefaler 50 cm ledig plass rundt alle sider av 

spaet slik at panelene kan fjernes. 

• Skal spabadet senkes ned eller bygges inn bør 

det kunne løftes opp (for eksempel gjennom å la 

løftestroppene ligge igjen) eller om det finnes 

luker rundt spabadet som man må ha tilgang til. 

• Pass på at du installerer spaet på en slik måte at 

det ikke blir et problem å slippe ut vannet. 

Vannutløpet er plassert langs siden av bunn-

platen. 

Utendørsinstallasjon 
• Om spabadet plasseres ute bør det plasseres på 

et underlag av betong, tre, tørr grus, sten eller 

lignende.  

• Spabadet bør ikke stå på et fuktig underlag som 

på gresset som kan påvirkes av spabadets vekt. 

• Om du vil plassere spabadet på en takterrasse 

eller uteplass, kontakt en byggesakkyndig for å 

sjekke bæreevnen til overflaten. Uten god-

kjennelse kan overflaten kollapse som kan resul-

tere i personskade og skade på miljøet. 

Innendørsinstallasjon  
• Om spabadet plasseres inne, sørg for at det er 

tilstrekkelig vannbeskyttelse rundt spabadet 

ditt. Gulvet må være vanntett og har anti-skli 

beskyttelse.  

• Spabadet gir fuktighet under bruk, så det er 

viktig å installere et godt ventilasjonssystem. 

Hvis ventilasjonen er utilstrekkelig, kan det føre 

til alvorlige fuktskader. Vi anbefaler også av-

fuktere i rommet.  
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Elektrisk installasjon 
• Det er eieren av spabadets plikt å sørge for at en 

kvalifisert elektriker utfører den elektriske 

installasjonen.  

• Installasjonen må utføres i henhold til den 

nasjonale elloven, og i henhold til svenske el-

forskrifter.  

• Det skal legges en egnet kabel for utendørs bruk 

fra kraftstasjonen til stedet der spaet skal 

installeres. Kabelen følger ikke med spabadet. 

• Spaet krever at du bruker en solid kobbertråd, 

avhengig av størrelsen på jordfeilbryteren (RCD) 

du bruker. Ikke bruk aluminiumtråd.  

• Spaet må kobles til en ekstern jordfeilbryter som 

oppfyller nasjonale krav. Ikke bruk jordfeil-

bryterboksen eller jordfeilbryterkabelen som 

følger med noen av spabadene. 

• Strømforsyningen skal ha egnet jordfeilbryter 

(RCD). Det skal være mulig å bruke den som en 

avstengningsbryter, som må installeres synlig fra 

boblebadet ditt. Den elektriske tilkoblingen må 

være lett tilgjengelig for spa-eieren, men må 

ikke være innenfor 1,5 meter fra spabadet. 

• Det skal være mulig å koble fra strømkilden 

separat ved kraftstasjonen. 

• Spaet må kobles direkte til strømnettet, uten 

plugger eller skjøteledninger, og det må ikke 

dele fase med andre apparater.  

• Spaet ditt er laget på en måte som følger alle 

lokale standardforskrifter. Garantien gjelder 

ikke dersom spabadet er koblet til feil strøm-

nett/kilde. Det er også farlig for din egen og 

andres helse (strømkilden kan avvike 10%, dette 

betyr at for 230 Volt er det tillatt å ha mellom 

207 og 253 Volt).  

• Det skal ikke være støpsler/stikkontakter, bryt-

ere, armaturer eller lignende i umiddelbar nær-

het av spabadet med mindre det er godkjent av 

en elektriker i henhold til nasjonale regler/for-

skrifter.  

• Trademax er ikke ansvarlig for tilkobling av 

strøm eller andre nasjonale regler/for-

skrifter/krav. 

• For at garantien skal gjelde må alle regler følges.

Innkobling 

Avhengig av hvilket spa du har, finnes det 

forskjellige kontrollbokser. Pass på hvilken 

Balboa kontrollboks som er i spabadet ditt 

(etiketten er på toppen av boksen). Følg installa-

sjonsinstruksjonene i kontrollboksen. 

Dip-bryterne er ikke forhåndsinnstilt på 

fabrikken. Sjekk nøye hvordan bryterbanken skal 

stå avhengig av hvilken spabadsmodell du har 

kjøpt. Strømmen skal kobles fra når det gjøres 

endringer i bryterbanken. Se bryterinnstillinger i 

egen manual. 

For å få tilgang til kontrollboksen må du fjerne 

panelet, på siden der skjermen er plassert. Dette 

gjøres på ulike måter avhengig av hvilken spa-

modell du har. Hvis det er små knotter på 

panelet, er det skruer under, fjern knottene for 

å få tilgang til skruene. Hvis det ikke er knotter, 

må du fjerne de smale, vertikale stripene som er 

på panelet og dette gjøres ved å ta tak i bunnen 

av listen og trekke utover. Der bak finnes det 

skruer som trenger å løsnes. 
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3. Start spabadet  
 

FYLL PÅ VANN 

Fyll alltid på vann med kranvann (drikkevannet). 

Skru løs filteret og fyll i med vannslangen 

gjennom filterboksen.  

• Spyl ut hageslangen i ett minutt før du fyller opp 

spabadet for å forhindre at bakterier fra vann-

slangen havner i spabadet ditt. 

• Fyll på spabadet når det elektriske er koblet fra. 

• Ikke fyll på med vann som har en høyere 

temperatur enn 40° C. Dette kan årsake feil i 

overopphetingsbeskyttelse når du slår på spa-

badet. 

• Under vintertid er det viktig at du ikke bare fyller 

på med kaldt vann, det må holde minst +10° C. 

• Fyll med vann til nivået er på nivå med LED-

lysene som er plassert på toppen inne i spaet. 

Hvis det ikke er LED-lys på innsiden av spabadet, 

bør vannivået være over alle dysene (dysene 

plassert under eventuelle nakkeputer). 

• Hvis du overskrider høyeste vannstand, kan 

dette føre til oversvømmelse av spabadet 

• Ved første igangkjøring, løsne de ytre panelene, 

se inne i maskinområdet for lekkasjer (noe kan 

ha løsnet under transport) og skift deretter ut 

panelene igjen. 

• Sørg for å lufte ut sirkulasjonspumpen etter 

hvert vannskifte og ved første fylling. Dette for å 

unngå skader på blant annet sirkulasjonspumpe 

og varmeapparat da det kan dannes luftlommer 

ved vannfylling. 

• Skulle du oppdage en lekkasje, kontakt din for-

handler, ikke start spaet. 

 

 

 

 

BRUK SPABADET 

Du har nå oppfylt alle 

kravene for å starte 

spaet.  

• Sjekk at alle dyser er 

helt åpne (se bilde: hvis 

dysene er lukket, vri 

mot klokken for å åpne).  

• Installer filterpatronene 

på nytt.  

 

• Slå av luftinverteren (se 

bilde: lukkes med klokken) etter at du har satt 

opp systemet og plassert lokket på spabadet ditt 

slik at det kan varmes effektivt opp. Hvis du ikke 

lukker bryterne, tar det lengre tid å varme opp 

spabadet og det blir også dyrere. 

• Slå nå på strømmen og gå til Kapittel 4. 

Instruksjoner for kontrollpanel. 

 

  

Åpen Stengt 
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GENERELL INFORMASJON FOR BRUK 

• Ikke utsett spabadet for sollys når vannet er 

tomt eller lokket ikke er på. Langvarig ekspo-

nering for direkte sollys kan skade materialet. 

Sett på og lås termodekselet når spabadet ikke 

er i bruk, uansett om det er tomt eller fullt. 

• Prøv å holde spaet beskyttet mot sol, regn og 

snø ved hjelp av et overheng eller en paviljong. 

Dette reduserer slitasje og forlenger holdbar-

heten til maling på utvendige materialer. 

• Fjern nakkeputer og drikkeholdere fra boble-

badet når det ikke er i bruk for å unngå falming 

og sprekker. 

• Hvis spabadet ditt har et luftsystem med vifte, 

bør vannet aldri overstige hodestøttene da 

dette kan føre til vann i viftesystemet. Dette 

dekkes ikke av garantien.

 

• Ikke åpne kontrollboksen med mindre forhand-

leren har bedt deg om det i tilfelle en eventuell 

reklamasjon.  

• Tøm, rengjør og fyll spaet med rent vann med 

jevne mellomrom. Sørg for å lufte sirkulasjons-

pumpen etter hvert vannskifte og ved første 

påfylling av vann, dette for å unngå skader på 

blant annet sirkulasjonspumpen og varmeren. 

• Dusj med såpe før du bruker spaet. Ved å dusje 

og skylle av, og ved å skylle badetøyet i rent 

vann, reduserer du risikoen for skum og av-

leiringer i spaet. Etter å ha skylt håret og 

kroppen, kan mengden bakterier som hver 

person tar med inn i spaet halveres.  
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4. Instruksjoner for kontrollpanel 
         

 

 

Sett opp for første gang 
Når spaet aktiveres for første gang, vil displayet 

vise ulike konfigurasjonsinnstillinger. "Priming-

modus" vises i omtrent fem minutter, vent til 

den forsvinner før du trykker på noen knapper. 

Denne modusen skyver luft ut av systemet. 

Prøvekjør spabadet før du fortsetter med 

innstillingene. Test alle funksjoner ved å trykke 

på jet1/jet2/jet3/vifte.  

OBS! Displayene er universelle, ikke alle funk-

sjoner er tilgjengelige på alle spa. Se hva som 

gjelder for ditt spabad på nettsiden. 

Den sist målte vanntemperaturen vises kon-

stant. Den viste vanntemperaturen er kun 

relevant når pumpen har vært i drift i minst 2 

minutter. 

 

 

 

Hvis spabadet ditt har en Balboa Touch-skjerm, 

finner du manualen for det separat. 

BLUETOOTH 

For spabadene som er utstyrt med høyttalere, 

styres disse via Bluetooth. For å koble til smart-

telefonen eller nettbrettet, koble til enheten 

som heter "JOYONWAY", "P20" eller "SPA". 

Første gang du kobler til, må du taste inn en 

kode. Se nedenfor: 

”JOYONWAY” – Kode 2288 

”SPA” – Kode SPA 

”P20” – Kode 2288

  

TP600 

VL801D TP500 

TP800 
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Funksjoner og moduser 

JETS 1  

Trykk på “Jets 1” for å slå på eller av pumpe 1. 

Pumpen slås av automatisk etter 15 minutter. En 

del spabad er kun utstyrt med en jetpumpe.  

JETS 2 / JETS 3 / BLOWER (OM DET FINNES)  

Trykk på den tilsvarende knappen én gang for å 

slå enheten på eller av. Enheten slår seg av etter 

15 minutter. Hvis panelet har en knapp, men to 

enheter er det tilordnet pumpe 2 og pumpe 3. 

Trykk på knappen gjentatte ganger for å bla 

gjennom de forskjellige "av" og "på" kombina-

sjonene for begge enhetene. Knappen for vifte-

enheten kalles AUX på enkelte skjermer. Ikke 

alle spabad er utstyrt med en blåser eller med 

tre massasjepumper.  

BELYSNING  

Trykk på "Light" for å bruke lyset i spaet. Med 

flere tastetrykk skifter lyset til forskjellige 

moduser. Den slår seg automatisk av etter fire 

timer. 

STANDARD 

Vises som Std eller St på displayet. Den vanligste 

stillingen som holder varmen i vannet på ønsket 

temperatur. Se hvordan du stiller inn ulike 

moduser avhengig av hvilket display du har 

under "navigasjon".  

ECONOMY  

Vises som ECN eller EC på skjermen. Spaet bruk-

er bare varmeren når filtersyklusene er aktive, 

noe som betyr at temperaturen går under inn-

stilt temperatur utenfor filtersyklusene. Nyttig 

når du vet at du ikke kommer til å bruke spa-

badet ofte. 

 

SLEEP 

Vises som SLP eller SL på skjermen. Senker 

temperaturen til 10 °C under innstilt tempera-

tur. For eksempel, hvis standardinnstillingen er 

35 °C, vil varmeren kun aktiveres hvis 

temperaturen har sunket til 25 °C. Nyttig når du 

er borte og ikke skal bade på en stund.  

FORHÅNDSINNSTILLT FILTERSYKLUS 

Den første forhåndsinnstilte filtersyklusen 

starter kl 08:00 og slutter kl 10:00. Den andre 

forhåndsinnstilte filtersyklusen starter kl 20:00 

og slutter kl 22:00. 24 timers sirkulasjonssystem, 

sirkulasjonspumpe og ozongenerator går i 24 

timer. I varme omgivelser og i enkelte spa kan 

sirkulasjonspumpen slås av i 30 minutters 

perioder, bortsett fra under filtersykluser. I be-

gynnelsen av hver filtersyklus vil alt annet utstyr 

kjøre i kort tid for å rense rørene. Du kan også 

stille inn filtersyklusen selv, se hvordan under 

"navigasjon".  

AUTOMATISK LESING (I STANDARDMODUS)  

Pumpen aktiveres i 1-2 minutter for å kont-

rollere temperaturen:  

• Med 30 minutters mellomrom 

• Når en annen pumpe eller vifte slås på 

• Når den innstilte temperaturen er hevet  
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Navigasjon 
Avhengig av hvilken skjerm du har, er det forskjellige måter å gå gjennom menyen for forskjellige 

innstillinger.  

 

FOR DISPLAYER MED EN "MODUS/PROG"-

KNAPP (VL801D): 

Trykk på Warm eller Cool for å starte program-

meringen, og deretter på Mode/Prog-knappen 

for å bla gjennom menyen. For å endre 

innstilling/tid/modus: Trykk på Warm for å gå 

opp og Cool for å gå ned. 

Valgfri filtersyklusprogrammering for VL801D: 

Trykk på Time, Mode/Prog, Mode/Prog innen 3 

sekunder. SET START FILTER 1 (AM) vises. Trykk 

på Warm eller Cool for å tilbakestille filterets 

starttid. Trykk på Mode/Prog for å se SET STOP 

FILTER 1 og juster tiden med Warm eller Cool 

som gjort ovenfor. Trykk Mode/Prog for å se SET 

START FILTER 2 (PM) og fortsett som ovenfor. 

Trykk Mode/Prog for å se SET STOP FILTER 2 og 

fortsett som ovenfor. Trykk Mode/Prog for å 

bekrefte. 

Still inn klokken for VL801D: 

Trykk på Warm eller Cool og deretter 

Mode/Prog til SET, TIME og den innstilte tiden 

vises på skjermen. Trykk Warm eller Cool for å 

endre tid, trykk Mode/Prog for å endre til 

minutter, endre minutter med Warm eller Cool. 

Trykk Mode/Prog for å bekrefte. 

 

 

 

 

 

 

FOR DISPLAYER UTEN "MODUS/PROG"-KNAPP 

(TP600, TP500): 

Trykk på Warm eller Cool for å starte program-

meringen, og deretter på Light knappen for å bla 

gjennom menyen. For å endre innstilling/tid/ 

modus, trykk på Warm for å gå opp og Cool for å 

gå ned. 

Valgfri filtersyklusprogrammering for TP600, 

TP500: 

Trykk på Warm eller Cool og deretter Light til 

FLTR vises på skjermen. Trykk på Warm eller 

Cool til BEGN vises. Trykk på Warm eller Cool for 

å stille inn starttiden, for å bytte til minutter 

trykk på Lys. Trykk på Light for å bekrefte. Trykk 

på Warm eller Cool for å stille inn lengden på 

filtersyklusene, still inn tid på samme måte som 

starttid. Trykk på Light igjen for å bekrefte, så vil 

FLTR vises og 2 vil blinke, som representerer den 

andre filtersyklusen. PÅ eller AV vil vises på 

skjermen, velg på via Warm eller Cool-knappen. 

Trykk på Light for å godta og stille inn filtersyklus 

to på samme måte som filtersyklus en. 

Still inn klokken for TP600, TP500: 

Trykk på Warm eller Cool og deretter Light til 

SET, TIME og den innstilte tiden vises på 

skjermen. Trykk på Warm eller Cool for å endre 

tid, trykk på Light for å endre til minutter. Trykk 

på Light for å bekrefte. 

FOR DISPLAYER MED ELEKTRONISK DISPLAY 

(TP800): 

Naviger med piltastene til høyre i displayet, 

trykk på knappen i midten (Select) for å bekrefte 

innstilling og valg i menyen.  
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     Feilkoder 
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5. Spabadvedlikehold 
 

Å eie et spabad innebærer noe vedlikehold for å 

forlenge levetiden. Vedlikehold inkluderer kom-

ponentinspeksjon, rengjøring og vannved-

likehold. Nedenfor finner du informasjon om 

hvordan du best vedlikeholder de viktigste 

delene av spaet ditt.  

Vannvedlikehold 
Det er viktig med klart og desinfisert vann. Vann-

balanse og vannvedlikehold er de viktigste 

delene av spaet som du bør sjekke regelmessig. 

Visuell inspeksjon er viktig. Vannet skal alltid 

være krystallklart, uten skitne kanter på sidene 

av spaet og det skal ikke lukte.  

KJEMISK BALANSE 

Den kjemiske balansen og pH-kontrollen er 

avgjørende for den totale verdien av vannet ditt. 

En god balanse avgjør effektiviteten av hygienisk 

rengjøring: hvis det kan utvikle sin maksimale 

effekt, minimere avleiringer og øke den gene-

relle holdbarheten til spaet. Det er viktig å sjekke 

og behandle vannet regelmessig.  

Vær forsiktig når du bruker kjemikalier. Les 

etikettene nøye og følg instruksjonene nøyaktig. 

Selv om kjemikalier beskytter deg og spabadet 

ditt når det brukes riktig, kan det være svært 

skadelig hvis kjemikaliene brukes i konsentrert 

form. Det er viktig å kjøpe kjemikalier beregnet 

på spa da de har andre stoffer i seg enn for 

eksempel til basseng. Vannvedlikehold er veldig 

viktig for å bevare spaet ditt, men enda viktigere 

er det selvfølgelig å beskytte helsen din. 

 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER  

• Hold alle kjemikalier borte fra barn.  

• Koble alltid til kjemikaliene igjen når de ikke er i 

bruk. Oppbevar dem på et svalt, tørt og ventilert 

sted.  

• OBS! Ikke bruk innsiden av spabadet som 

oppbevaringsplass. Husk at syrer som pH ikke 

må lagres sammen med klor. 

• Mål nøyaktige mengder i henhold til etikettene 

på kjemikaliene. Overdoser aldri. Hold alltid 

vannsirkulasjonen i gang under dosering. 

• Ikke pust inn damper og unngå kontakt med 

øyne, nese og munn. Ved kontakt: skyll umiddel-

bart med vann og kontakt lege. 

• Ikke røyk i nærheten av kjemikalier og ikke bruk 

støvsugeren til å suge opp søl (noen kjemikalier 

er brannfarlige). 

• Vær forsiktig så du ikke lukker lokket til spabadet 

umiddelbart etter at du har tilsatt kjemikalier, da 

dette kan skade lokket og nakkeputene. La 

lokket ligge på i minst 30 minutter. 

PH-VERDI  

• Test pH hver dag og hold den balansert om nød-

vendig. 

• Når pH er høyere enn 7,4, bruk pH-.  

• Når pH er under 7,0 bruk pH+.  

• Bruk "Alkalinity Up" hvis du har problemer med 

å holde pH-verdien stabil. Les instruksjonene på 

pakken nøye. En pH-balanse som er for lav kan 

forårsake øyeirritasjon og skade på deler av 

spaet.  

KALKININNHOLDET I VANNET (KALSIUM) 

• Et lavt kalkinnhold kan korrodere deler av spaet.  

• Et høyt kalkinnhold kan skade ulike deler, som 

akryl, dyser eller varmeelementer.  
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TEMPERATUR  

• Temperaturen på vannet skal aldri være høyere 

enn 40° C.  

• Den anbefalte temperaturen er 32–38° C, for 

barn er den lavere avhengig av barnets alder. 

KLOR 

Klorinnholdet må være minst 0,5 og maksimalt 1 

ppm. Les bruksanvisningen før bruk. 

HVA SKAL GJØRES NÅR VANNET IKKE ER 

KLART? 

Gjørmete vann? Melkeaktig, grønn eller brun? 

Lukter vannet vondt? Lukt av klor? Skum? Du 

kan løse de fleste problemer ved å følge denne 

planen trinn for trinn 

 

• Sjekk at filteret er rent og rengjør om nødvendig 

med "Filter Cleaner". Hvis det er mye smuss i 

filteret, eller hvis lamellene på filtrene begynner 

å tørke ut, bør filterpatronene skiftes. 

• Sjekk at pH-verdien er mellom 7,0-7,4. Hvis pH-

verdien i vannet er under 7,0, bruk pH+. Hvis pH-

verdien i vannet er mer enn 7,4, bruk pH- 

• Les instruksjonene på pakken nøye.  

• Sjekk deretter klorverdien, som skal være 

mellom 0,5–1,0. Øk klorverdien litt under ren-

gjøring mellom 1-3 mg/l (ppm). 

• Hvis vannet ikke er blitt klart etter 3-4 dager, bør 

vannet skiftes.  

• Vannet blir mettet med tiden og bør skiftes etter 

ca 3 måneder og filteret rengjøres med filter-

rens.  

• Kontakt din forhandler dersom du ikke får riktig 

vann.  

• Desinfeksjon: Utfør en sjokklorering med "SPA 

Klor" eller "SPA Quick Tab 20 g". Vent 1-2 dager 

og mål klorverdien på nytt. Klorverdien skal nå 

være mellom 1–3 mg/l (ppm). Hvis klorverdien 

er null to dager etter sjokkloreringen (ingen fritt 

klor i vannet), utfør en ny sjokklorering.  

OBS! Sjekk alltid at pH-verdien er riktig før du 

utfører en sjokklorering. 

• Dobbeltsjekk pH-verdien igjen etter å ha utført 

en sjokklorering og juster om nødvendig. 
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Vedlikehold av filter 
Filtersystemet ditt er avgjørende for kvaliteten 

på badevannet ditt. For å opprettholde optimal 

renhet av badevannet, er filtreringssykluser for-

håndsinnstilt på spabadet, men de kan endres 

(se kapittel 4. instruksjoner for kontrollpanelet). 

En filterpatron består av plissert polyester og 

mikroporer, som skal filtrere de minste for-

urensningene fra vannet. Det er nødvendig å 

rengjøre filterpatronen regelmessig. For-

urensede eller slitte filtre har ikke evnen til å 

filtrere riktig og dermed legge press på pumpene 

i spaet ditt. Dette kan også forkorte levetiden til 

komponentene. 

RENGJØRING 

• Det anbefales å rengjøre spafiltrene minst en 

gang i uken (eller oftere hvis spaet brukes inten-

sivt). Bruk en hageslange og en vannstråle i en 

45° vinkel mot filteret. 

• Pass på at alt av smuss renner av når du skyller 

hver fold på filteret. Filtrene bør rengjøres med 

hageslange og bløtlegges i rengjøringsløsning i 

24 timer, i henhold til instruksjonene, minst en 

gang i måneden. 

• Det anbefales å ha et sett med ekstra filtre for 

hånden slik at du kan bruke spabadet under 

rengjøring. Dette vil gi lengre levetid for filtrene. 

IKKE BRUK: 

• Ikke bruk en børste til å rengjøre filteret.  

• Ikke bruk oppvaskmiddel eller universal-

rengjøringsmiddel for å bløtlegge filteret. Dette 

vil resultere i mye skum i spaet.  

• Ikke bruk en høytrykksspyler til å rengjøre 

filtrene, det høye vanntrykket vil skade 

materialet.  

• Ikke bruk saltsyre. Syren vil forkorte levetiden til 

filteret og er helsefarlig. 

 

 

 

 

Generelt vedlikehold 
I tillegg til vannvedlikehold, må delene av spaet 

vedlikeholdes regelmessig. Informasjon om ren-

gjøring finner du nedenfor. Det er en del av 

vanlig spabadvedlikehold å sikre at rørene er 

tette, at det ikke har dannet seg avleiringer, at 

det ikke er vann i spabadet og at det fungerer 

som det skal også når man ikke bader. Skulle noe 

avvike, kontakt din forhandler.  

DYPRENSING OG TØMNING 

Avhengig av hvor ofte spaet brukes, må det 

tømmes regelmessig, med 2-4 måneders 

mellomrom. Dette er nødvendig når mengden 

oppløste stoffer blir for høy, noe som gjør det 

vanskelig å opprettholde vannbalansen. Vi an-

befaler å bruke "Pipe Cleaner" før hvert vann-

skifte. Det hjelper å fjerne avleiringer og smuss-

lag i rørsystemet. Benytt anledningen til å 

dyprense hele spabadet (lokk, puter, akryl og 

filtre) ved vannskifte. Sørg for å lufte ut 

sirkulasjonspumpen etter hvert vannskifte og 

ved første påfylling av vann, dette for å unngå 

skader på blant annet sirkulasjonspumpen og 

varmeren, da det kan dannes luftlommer i 

systemet. 

I tillegg anbefaler vi å rengjøre alle avtakbare 

dyser, både foran og bak, samt forsiden av de 

resterende dysene minst en gang i året. 
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Avhengig av hvilket spa du har, fungerer tømm-

ingen på forskjellige måter.

1. Følg trinnene nedenfor for å tømme spaet:  

Dreneringen er plassert langs kanten i bunnen 

av spaet. I de fleste bad er den plassert på 

motsatt side fra displaysiden, i et av hjørnene. 

På bilde er en lignende ventil. La den alltid stå 

åpen, da den er til overflødig vann.  

• Slå av strømmen. 

• Ta bort spabadslokket. 

• Skru av ventildekselet (den ytre gjengen på 

bildet) til avløpet og fest en slangekobling (ikke 

inkludert). En standard "Gardena-kobling" bru-

kes til dette formålet.  

• Ettersom vannet renner med tyngdekraften, kan 

prosessen ta flere timer. 

• Sjekk om vannet renner ut i avløpet. Hvis du 

foretrekker å la vannet renne ut i hagen eller 

andre steder, anbefaler vi at du ikke behandler 

vannet dagene før. Dette for å beskytte området 

mot kjemikalier. 

• Fjern slangetilkoblingen når massasjebadet er 

tomt og sett lokket tilbake på tømmeventilen. 

• Fjern smuss og sand som kan være igjen i spaet. 

• Bruk en klut eller svamp for å fjerne overflødig 

vann. 

• Sjekk akryllageret. 

 

Pass på å lufte ut sirkulasjonspumpen etter 

hvert vannskifte og ved første påfylling av vann, 

dette for å unngå skader på blant annet 

sirkulasjonspumpe og varmeapparat. 

I stedet for å tømme vannet via tømmeventilen, 

kan en nedsenkbar pumpe brukes da den 

forkorter tømmetiden betraktelig. 

  



 

 15 

Avhengig av hvilket spa du har, fungerer tømmingen på forskjellige måter. 

2. Følg trinnene nedenfor for å tømme spaet: 

Dreneringen er plassert på den nedre delen av panelet, i de fleste bad er den plassert på motsatt side 

fra displaysiden. 

• Slå av strømmen. 

• Ta bort spabadslokket. 

• Skru av ventilen med klokken til den er skrudd ut av holderen. 

• Trekk deretter ut ventilen en annen bit og skru deretter med klokken til den stopper.  

• Skru av ventildekselet mot klokken og sett det til side, og fest deretter slangekoblingen. 

• Skyv inn ventilen og skru den med klokken til den ikke lenger kan skyves inn eller trekkes ut.  

 

 

 

 

• Ettersom vannet renner med tyngdekraften, kan 

prosessen ta flere timer. 

• Sjekk om vannet renner ut i avløpet. Hvis du 

foretrekker å la vannet renne ut i hagen eller 

andre steder, anbefaler vi at du ikke behandler 

vannet dagene før tømming. Dette for å 

beskytte området mot kjemikalier. 

• Følg instruksjonene bakover for å lukke ventilen 

igjen. 

• Fjern smuss og sand som kan være igjen i spaet. 

• Bruk en klut eller svamp for å fjerne overflødig 

vann. 

• Sjekk akryllageret. 

Pass på å lufte ut sirkulasjonspumpen etter 

hvert vannskifte og ved første påfylling av vann, 

dette for å unngå skader på blant annet 

sirkulasjonspumpe og varmeapparat. 

I stedet for å tømme vannet via tømmeventilen, 

kan en nedsenkbar pumpe brukes da den 

forkorter tømmetiden betraktelig.  
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RENGJØRING AV AKRYLLAGET 

Ditt spabad er laget av akryl av høyest mulig 

kvalitet. En enkel og regelmessig inspeksjon og 

vedlikehold er nødvendig for at spaet skal opp-

rettholde kvaliteten. Selv om akryllaget er lett å 

rengjøre, og det vanligvis er smussfritt, er det 

lurt å rengjøre overflaten med et anti-skrubbe-

middel (f.eks. denaturert alkohol) og en myk klut 

eller svamp. Gjør dette etter bruk eller under 

normale vedlikeholdsprogrammer.  

Bruk alltid lokket på spabadet, selv når det ikke 

er vann i spabadet. Unngå å få smuss og sand i 

spaet ved å legge en matte på gulvet eller et fot-

bad foran badekaret. Det vil beskytte akryllaget 

og forlenge holdbarheten til jetdysene dine. 

SPABADSLOKK 

Spalokket ditt er utstyrt med et lukkbart og 

hardt deksel i vinyl. Alle typer vinyl, selv den 

høyeste kvaliteten, er følsomme for UV-stråling. 

Direkte sollys og mugg kan skade dekselet, og 

vedlikehold av spadekselet er en del av det 

vanlige vedlikeholdsprogrammet. Trademax gir 

ingen garanti på lokket. 

 

Følg trinnene nedenfor for rengjøring: 

• Skyll lokket i kaldt vann med hageslange. 

• Påfør et mildt, ikke-skummende vaskemiddel og 

tørk av. 

 

 

• Bruk en myk svamp hvis lokket er veldig skittent. 

• Skyll grundig med vann og la lokket tørke. 

• Ikke bruk oppvaskmiddel, skuremiddel eller 

produkter som inneholder alkohol, milde eller 

sterke universalrengjøringsmidler. De kan skade 

dekkfargen på vinylen. 

• Unngå produkter som inneholder olje, petro-

leum eller petroleumsdestillater som etterlater 

et fettete belegg, for eksempel tørket voks. Ikke 

bruk produkter merket med "brennbar". 

• En lokkløfter vil forlenge levetiden til lokket ditt.  

• Trademax gir ingen garanti på spadekselet. 

 

NAKKEPUTER 

Avhengig av hvilken type spa du har, kan du ha 

puter til hode og nakke. Putene gir ekstra kom-

fort når du bruker spabadet ditt. 

Rengjør nakkeputene regelmessig med en våt 

klut eller en myk svamp. For lengre levetid bør 

putene fjernes når spaet ikke er i bruk. For å 

fjerne en pute: legg en hånd på hver side av 

puten slik at du får tilgang til brakettene på bak-

siden og vri på brakettene til puten løsner. Ikke 

trekk puten rett ut. 

Hvis du vedlikeholder spaet og opprettholder 

den riktige kjemiske balansen, bør putene vare i 

flere år. For høyt klorinnhold sliter på putene. 

Trademax gir ingen garanti på nakkeputene.
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Vintervedlikehold 
Vår anbefaling er å ha spaet i drift hele året. Det 

er en spesiell følelse å svømme utendørs i regn, 

frost eller snø. Det er under disse værforholdene 

kroppen trenger mest oppvarming og massasje 

og du føler deg avslappet og stresset ned etter 

15-20 minutter i det varme vannet.  

Vi anbefaler ikke at spaet tømmes for vann om 

vinteren. Hvis dette fortsatt må gjøres, se 

informasjonen om "Vinterlagring/levering om 

vinteren”.  

• Ved kraftig snøfall og frost kan spabadet ditt 

dekkes med presenning når det ikke er i bruk.  

• Frost og is kan føre til at termodekselets barne-

sikring fryser på grunn av kondens fra vannet fra 

spabadet. Ikke prøv å bryte låsen, men bruk varmt 

vann for å smelte frosten/isen.  

• Så lenge strømmen er koblet til spaet sørger frost-

sikring for at vann og teknologi ikke fryser.  

• Fjern snøen fra termodekselet. Maksimal belast-

ning på termodekselet er 5 kg og hvis du lar snø 

(og regnvann) stå igjen, kan isolasjonen inne i 

dekselet bøye/knekke. 

 

 

 

 

FOR VINTERLAGRING/LEVERING VINTERTID 

Hvis spabadet transporteres eller lagres ved 

temperaturer under null, er det viktig å beskytte 

det mot frost. Hvis spabadet ikke kobles til 

umiddelbart, følg trinnene nedenfor for å unngå 

frysing i pumper/slanger. Når spaet prøvekjøres 

på fabrikken, kan det være igjen litt vann.  

• Slå av strømmen og tøm spaet helt.  

• Fjern tømmeventilens sikkerhetshette og opp-

bevar den på en sikker måte.  

• Koble fra alle vannrør som er koblet til vann-

pumpene med tre omdreininger slik at vannet 

kan renne ut av pumpene.  

• Fjern og oppbevar filterpatronen på et tørt sted.  

• Tørk av selve karet med en klut.  

• Legg et stort håndkle i bunnen av karet for å 

suge opp resten av vannet. 

• Løsne koblinger på begge sider av kontroll-

boksen slik at eventuell restvann kan renne ut.  

• Bruk en pneumatisk pistol til å blåse inn i dysene 

til det ikke kommer mer vann ut ved koblingene. 

• Sett på termolokket og dekk til spaet med en 

presenning. 

• Ikke hell frostvæske eller lignende i spaet, da det 

kan falme akrylen. 

• Ved oppstart må alle koblinger strammes igjen 

slik at spaet holder seg tett. 

• Eventuelle fryseskader dekkes ikke av garantien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Skulle det oppstå feil eller at spaet holder seg under kalde forhold (minus grader), er det kjøpers ansvar 

å sørge for at spaet ikke fryser. Bruk da frostvakt i badekaret eller i maskinrommet. Alternativt kan du tømme 

spabadet helt for vann, og deretter koble fra pumpene slik at alt vann renner ut for å unngå frostskader. Ta 

så kontakt med din forhandler.  
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6. Feilsøking 
Nedenfor finner du noen enkle feilsøkingsalternativer som du kan gjøre selv før du kontakter din 

forhandler.  

 

HVIS SPAET IKKE KOMMER I GANG 

• Er den tilkoblet?  

• Er sikringen fortsatt på? I så fall slås jordfeilbryt-

eren på? 

• Kontakt en elektriker eller din forhandler hvis 

sikringen/jordfeilbryteren slår seg av flere 

ganger. 

DYSENE PRODUSERER LYD, MEN DET BLIR 

INGEN ELLER VERRE TRYKK 

• Det er mulig at det har dannet seg en luftboble i 

systemet når du fylte spaet. Trykk på samme 

stråle på displayet et par ganger. Hvis dette ikke 

løser problemet, prøv å lufte massasjepumpen. 

• Instruksjoner for lufting av sirkulasjonspumpen 

finner du på neste side. Følg instruksjonene, 

men finn massasjepumpen i stedet for 

sirkulasjonspumpen.  

• Avleiringer og skitt kan hindre vann i å slippe ut, 

rengjør med "Pipe Cleaner". 

SPABADET PRODUSERER ET SURKLENDE LYD  

• Vannet når trolig ikke halvveis opp til overløps-

avløpet.  

• Tilsett vann til vannstanden er nådd.  

VANNTRYKK FORSKRIVER FRA KRAFTIG TIL 

SVAK 

• Vannet når trolig ikke halvveis opp til overløps-

avløpet.  

• Tilsett vann til vannstanden er nådd. 

DET ER VANSKELIGERE Å HOLDE VANNET RENT 

ENN FØR 

• Les kapittelet om vannvedlikehold, under over-

skriften «Hva gjør jeg når vannet ikke er krystall-

klart? ”. 

• Hvis dette ikke fungerer, kan ozongeneratoren 

være ødelagt. Ozongeneratoren regnes som for-

bruksmateriell og garantiperioden er ett år. 

SPABADET STLÅR SEG IKKE AV  

Spaet er midt i oppvarming eller filtrering, det 

kan ikke slås av da. 

SPABADET BLIR IKKE VARMERE 

• Spaet er ikke satt opp riktig. Sett spabadet i 

standardmodus og ønsket vanntemperatur. 

• Spaet kan trenge mer tid, det varmes opp med 

omtrent én grad i timen. 

• Luftkontrollen er åpen. Spaet trenger mer tid til 

å varmes opp på denne måten. Lukk den. 

• MODUS er satt til SLP-Sleep. Badet stilles inn på 

10 grader mindre enn ønsket temperatur. 

MODUS er satt til ØKO-Økonomi. Badet varmes 

kun opp under filterperioden i denne 

innstillingen. Se kapittel 4. Instruksjoner for 

kontrollpanel for å endre modus.  

• Vannet sirkulerer ikke ordentlig gjennom varm-

eren. Feilkoder på skjermen kan vises som FLO 

eller OHH. Se hvordan du ventilerer systemet 

nedenfor. 

VANNET ER FOR VARMT  

• Temperaturen er kanskje ikke riktig stilt inn. Still 

inn ønsket vanntemperatur.  

• Varmeren overopphetes på grunn av luftlommer 

i systemet. Se hvordan du ventilerer systemet 

nedenfor.  

• Temperatursensoren er ikke lenger på rett plass 

eller er ødelagt. Rådfør deg med forhandleren 

nedenfor.
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DET KOMMER IKKE VANN FRA JETDYSENE  

• Dysene er satt til å være stengt. Åpne ved å vri 

den mot klokken.  

• Dysestrålen er ikke påsatt riktig. Snu og prøv 

igjen. 

• Inverterne på kanten av spabadet er lukket. 

Åpne helt.  

• Hvis trykket er lavere enn normalt, kan rørene 

ha avleiringer/smuss i seg. Rengjør med "Pipe 

Cleaner". 

VANNLEKASJE 

• For mye vann er tilsatt spaet. La litt vann renne 

av.  

• Det er kondens. Vær forsiktig når du tar av 

lokket.  

• Et rør eller en kobling lekker. Kontakt din for-

handler. 

OMFORMEREN ER TREG Å VRI PÅ ELLER 

LEKKER 

• O-ringen kan være slitt eller ligge feil. For å kont-

rollere: dra det øverste lokket rett opp, skru på 

den runde delen under lokket. I den runde delen 

sitter o-ringen. Reparer den hvis den er intakt, 

kontakt forhandleren hvis den er ødelagt. 

• Omformeren er for stram: åpne den ved å trekke 

toppdekselet rett opp, skru på den runde delen 

under dekselet til det er stramt nok.  

• OBS! Omformeren skal ikke snus når jet-

pumpene er i gang. Dette skaper trykk som kan 

føre til at delene går i stykker. 

 

TILBAKE STILL EN LUFTLOMME 

Det kan oppstå luftlommer når du fyller spaet 

med vann. Det skjer lett, men forårsaker mange 

problemer. Luft i rørene gjør at vannet ikke 

sirkulerer ordentlig gjennom varmeren og 

vannet varmes ikke opp. Vannkvaliteten kan for-

ringes. Pumpene kan høres høyt når de kjører 

med høy hastighet og dette forårsaker unød-

vendig slitasje på både varmeren og pumpene.  

 

 

Det finnes en enkel måte for å avhjelpe luft i 

systemet, ved å lufte ut sirkulasjonspumpen: 

• Slå av strømmen og fjern servicepanelet. 

• Finn sirkulasjonspumpen, på de fleste spabad er 

den i høyre hjørne hvis du ser på spabadet fra 

displaysiden. Det står "sirkulasjonspumpe" på 

etiketten på toppen av pumpen.  

• Det er et rør som går ned til toppen av pumpen. 

Det er en forbindelse mellom pumpen og røret, 

en stor hvit mutterlignende plastdel som kalles 

en rørunion (se bilde). 

• Vri rørkoblingen mot klokken til du hører luften 

puste ut.  

• Når vannet begynner å renne ut ved koblingen, 

stram den igjen. 

• Ta ut filteret og start spabadet. La det gå i ca 20 

minutter uten filter. 

• Dette må kanskje gjentas et par ganger, hvis det 

fortsatt ikke løser problemene, kontakt din for-

handler.
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7. Ved reklamasjon 
 

• Spaet må være tilgjengelig for teknikeren for 

reparasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at 

teknikeren har tilstrekkelig tilgang. Dersom 

pannel eller andre gjenstander skal demonteres 

for service, skal kjøper også sørge for at dette er 

klargjort til servicebesøket. Kjøper skal også 

sørge for at pannel og annet settes sammen 

igjen.  

• Hvis spabadet er nedsenket i bakken, må det 

heves før teknikere kommer. Hvis det er 

utvidelser rundt spabadet, må dørene være 

åpne eller deler fjernes slik at teknikere kan 

jobbe.  

• All unødvendig tid når teknikeren må gjøre spaet 

tilgjengelig for service er ikke inkludert i 

garantien og vil bli fakturert i henhold til service-

prisen som gjaldt på besøkstidspunktet. 

• Det må være plass til å bryte og slå på 

strømmen. En hageslange skal ha blitt trukket ut 

for eventuell vannfylling. 

 

• Trademax kan ikke holdes ansvarlig for skader 

som følge av vannlekkasjer, feil installasjon, feil 

bruk, manglende vedlikehold eller misbruk. 

• Trademax dekker ikke utgifter til service utført 

av eksternt servicepersonell som ikke har inn-

gått avtale med og forhåndsgodkjent av Trade-

max sin serviceavdeling. 

• Trademax forbeholder seg retten til å formidle 

faktura for service til kunden dersom feilen 

skyldes feil bruk/feilmontering eller manglende 

vedlikehold i henhold til vilkårene. 

• Reklamasjonsretten dekker ikke feil som skyldes 

feil installasjon, feil bruk, feil vedlikehold eller 

skade. 

• Kontroller alle spa-funksjoner umiddelbart etter 

installasjon, slik at eventuelle defekter oppdages 

umiddelbart. 

 

 

 

OBS! Skulle det oppstå feil eller at spaet holder seg under kalde forhold (minus grader), er det kjøpers 

ansvar å sørge for at spaet ikke fryser. Bruk da frostvakt i badekaret eller i maskinrommet. Alternativt kan 

du tømme spabadet helt for vann, og deretter koble fra pumpene slik at alt vann renner ut for å unngå 

frostskader. Ta så kontakt med din forhandler
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8. Garanti 
 

Trademax gir følgende garantier på delene av 

spaet: 

- 3 år på stammen/rammen 

- 2 år på Akrylen (lekkeasje & sprekker) 

- 2 år på Balboa kontrollboks 

- 1 år på resterende deler 

De resterende delene inkluderer pumper, rør, 

slanger, ventiler, avledere, jetdyser, belysning, 

display, ozonrensing, overløpsavløp, filterboks 

og sidepaneler.  

Garantier er personlige og kan ikke overføres. 

Garantien utløper dersom spaet selges videre. 

OBS! Trademax gir ingen garanti på nakkeputer, 

termotrekk (inkludert spenner, stropper og låser) 

og filtre. De regnes som forbruksvarer. For at de 

skal vare lengst mulig, bør du følge vedlikeholds-

rådene i tidligere kapitler. 

 
 
 
 
Denne garantien utløper hvis noe av det følgende 
har skjedd: 

• Hvis spabadet og dens deler har blitt skadet på 
grunn av funksjonsfeil. 

• Feil bruk av kjemikalier eller ubalansert vann, 
slik som pH, kalsiumhardhet, total alkalitet eller 
uautoriserte rengjørings-/rengjøringsmidler. 

• Ved feil installasjon eller hvis reparasjon er 
utført av andre enn en Trademax godkjent 
reparatør. 

• Feil håndtering av spabadet etter at det er levert 
til tomtegrensen. 

• Drift av spabadet utenfor spesifiserte spennings-
krav (230 volt +/- 10 %) 

• Drift av spaet ved en vanntemperatur utenfor 
området 10C til 40C. 

• Spenningstopper, lynnedslag eller strømbrudd. 

• Hvis spaet er utsatt for skadedyr. 

• Frostskader. 

 
 
 

 

 

 

 

 

9. Fraskriving 
 

• I noen land er et gjerde rundt spaet obligatorisk 

for å redusere risikoen for at barn drukner. Finn 

ut om eventuelle nasjonale regler/forskrift-

er/krav som gjelder i ditt tilfelle.  

• Trademax kan ikke holdes ansvarlig når personer 

ikke oppfyller de nasjonale regler/krav for 

installasjon som finnes. Unnlatelse av å følge 

regler/krav betyr at alle garantier blir ugyldige.
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10. Vanlige spørsmål og svar 
 

Hvordan bør jeg forbrede før en levering? 

Spabadet skal stå på ett jevnt og vektbærende 

underlag. Mykt underlag som en plen anbefales 

ikke. Les mer om plassering i kapitell 2 av 

manualen. Våre spabad har enten 1-fase, 2-fase 

eller 3-fase tilkobling. Sikkerhetsstille hvilken 

tilkobling din modell har (informasjon finner du 

på hjemmesiden) og kontakt en elektriker for 

eventuelle forberedelser.  

Hvordan skjer leveringen? 

Det kommer an på størrelse og vekt, noen spabad 

blir levert med kranbil og noen med vanlig 

lastebil. Ønsker man å få spabadet løftet lengre 

inn, kan man høre med krantransport (om badet 

leveres med kranbil) ved levering og om de har 

mulighet til å løfte det inn. Det er kundens ansvar 

å transportere spabadet til ønsket plass. 

Trademax står kun for leveringskostnaden frem 

til tomtegrensen. 

Jeg har mottatt mitt spabad – hva er neste steg? 

Spabadet har blitt testet grunndig i fabrikken før 

det sendes ut til dere. Det kan oppstå riper eller 

mindre hull på undersiden av badet, dette er fult 

normalt og ikke noe som påvirker funksjonen. 

Ettersom badet har blitt testet med vann kan det 

finnes rester igjen i rørene. Rengjør badet nøye 

før bruk. Kontakt en elektriker for å installere 

badet når det er på ønsket plass. 

Hvilket tilbehør trengs for å komme i gang? 

Den inkluderer et sett med filtre og et termisk 

lokk med alle spabad. Det du trenger i tillegg til 

dette er teststrimler for pH og desinfiserende 

kjemikalier. Vi anbefaler et ekstra sett med filtre 

å skifte med ved rengjøring. 

Hvilke desinfiserende kjemikalier bør jeg bruke 

til spaet mitt? 

Vi anbefaler at du bruker klor som er egnet til 

spabad. Klor er det vanligste og mest effektive. 

Skulle du være allergisk mot klor er det også 

mulig å bruke brom eller aktiv syre. Det er viktig å 

kjøpe kjemikalier beregnet på spabad da de 

skiller seg fra for eksempel bassenger.  

Hvordan doserer jeg kjemikaliene? 

Klorgranulat og raske klortabletter legges direkte 

i karet. Ukentlig tabletter med klor legges med 

fordel i klordispenser. Følg instruksjonene på 

pakningen for dosering. Les mer om 

vannvedlikehold i kapittel 5. 

Hvor ofte bør jeg teste vannverdiene? 

Anbefales hver dag, spesielt hvis du bader 

regelmessig. Jo, oftere du tester, jo lettere er det 

å holde de riktige verdiene. 

Bør jeg dusje før jeg bruker badekaret? 

Ja, og skyll badetøyet grundig. 

Hvor ofte bør jeg bytte og rense filtre? 

Vi anbefaler å skylle av filtrene en gang i uken. En 

dypere rengjøring bør gjøres omtrent en gang i 

måneden. Det kommer selvfølgelig an på hvor 

ofte du bader, jo oftere jo mer må filtrene 

rengjøres. Vi anbefaler et ekstra sett med filtre å 

skifte med ved rengjøring. 

Hvor ofte bør jeg skifte vann i spabadet? 

Som med filterrens kommer det an på hvor ofte 

du bader. Bytt vann ca. 4-5 ganger i året, har du 

barn som bader må vannet skiftes oftere.  

Hva betyr ozonrensing?? 

OZON er en naturgass som dannes når oksygen 

påvirkes av UV-lys fra solen. OZON hjelper til med 

å bryte ned bakterier og forurensninger og går 

deretter tilbake til oksygen. I spabadet har du i 

stedet for sol og atmosfære en UV-lampe som 

lyser opp noe av vannet som kommer ut av 

spabadet via sirkulasjonspumpen. Ozonrensing 

hjelper til med å holde vannet rent, men må 

suppleres med kjemikalier. Ozongeneratoren bør 

skiftes ut etter ca. 2-5 år. 
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Hvor lang tid tar det før badevannet er varmet 

opp? 

Badet varmer med cirka en grad i timen. 

Kan man senke ned spabadet? 

Det går an å senke ned badet, men tenk på at det 

må kunne være mulig å komme til alle sidene når 

du skal gjøre vedlikehold gjennom for eksempel 

lukene i dekksidene.  

Jeg kommer ikke til å være hjemme en måned 

frem, skal jeg slå av badet? 

Vi anbefaler å ikke slå av badet. Er man borte en 

lengre tid kan man stille inn badet i Sleep mode, 

som gjør at temperaturen senkes med 10 grader 

lavere enn den satte temperaturen, dette 

anbefales ikke på vinteren.  

Hvor mye koster det å drive spabadet? 

Man bruker å si at snittet er mellom 300–600 

kWh pr. måned. Kostnaden kommer så klart an 

på hvilket strømselskap man har, hvilket klima 

man bor i og hvilke spabad man har. Dette er et 

snitt så det kan være høyere på vinteren og 

lavere på sommeren.  

Hvordan kan jeg gjøre badet mer 

energieffektivt? 

Spaet er isolert for å miste så lite varme som 

mulig. Badet trekker mest energi når det varmes 

opp. Det anbefales derfor å ha den innstilt på den 

badetemperaturen du ønsker til enhver tid, eller 

noen grader under. Å senke temperaturen kraftig 

og deretter heve den hver gang du bader sparer 

ikke energi.  

Kan systemet fryse? Hva gjør jeg om det blir 

strømbrudd når det er vinter? 

Skulle strømmen gå eller varmeren slutte å 

fungere under vintertid kan systemet fryse. Det 

er kundens ansvar å holde øye sånn at rørene 

ikke fryser. Skulle fryseskader oppstå går det ikke 

på garantien. Man kan skaffe seg en frostvakt for 

å unngå disse skadene. Kontakt forhandleren din 

om spabadet slutter å varme eller 

jordfeilbryteren slår ut flere ganger. 

Hvorfor kommer det lyder fra badet når jeg ikke 

bruker det? 

Badet har en sirkulasjonspumpe som er i gang 

mer eller mindre hele tiden. Dette for at vannet 

skal sirkulere og varmen opprettholdes. Under 

filtersykluser lager badet mer lyd, for då startes 

også masassjepumpene. 

Kan jeg tømme vannet og slå av badet? 

Vi anbefaler at badet er i gang hele tiden. Ønsker 

du enda å tømme badet er det viktig at alt av 

vannet tømmes ut. Slå av alle dysene og ventiler 

og ta en våtstøvsuger eller høytrykksluft for å få 

ut vannet fra slangene. Det kan finnes opp til 20 

liter vann i slangene og pumpene. Løsne rørene 

som går til pumpene og varmerne, for å få ut alt 

vannet. Eventuelle frysekader går ikke på 

garantien. 

Hvor varmt bør vannet være? 

Vanntemperaturen får ikke overstige 40° C. 

Temperaturen som er anbefalt er mellom 32–38° 

C, men noe lavere for barn. Gravide og personer 

med hjerte- og karrsykdommer bør kontakte en 

lege før bading. 

Hvor kan jeg få tak i reservedeler? 

Komponentene fra Balboa og LX finnes flere 

steder og kan kjøpes. Rådfør deg med 

forhandleren hvis du er usikker. Deler som er 

spesifikke for ditt bad, slik som dyser, fossefall og 

mer er tilgjengelig i de fleste tilfeller hos 

forhandleren. 

Hvor bør jeg tømme vannet? 

Du kan tømme det i overvannsbrønn eller 

skog/plen/bekk. Kjemikalienivåene i spa-

badevannet har ingen langsiktig påvirkelse av 

miljøet, men du bør ikke tømme spabadet 

umiddelbart etter tilsetning av kjemikalier. Vent 

minst tre dager med å tømme badet, etter å ha 

tilsatt kjemikalier.  
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