
 

 

 

Vi håper du vil få mye glede, avslapping, helse og velbehag ved bruk av ditt nye  spabad. 
Nyt ditt spabad utendørs året rundt, uansett vær! 

 

Manual til spabadmodellene: 

Venus, Merkurius, Jupiter, Galaxy, Earth, Star, Saturn, Mars og Pluto. 

VIKTIG! 

Les nøye gjennom manualen og følg våre sikkerhetsinstruksjoner, råd og  
anbefalinger. Om du har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss:   

info@trademax.no  
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Innholdsfortegnelse 

1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner 

2. Installasjon av spabadet 

3. Innstilling av spabadet 

4. Instruksjon kontrollpanel 
5. Vannvedlikehold 

6. Filtervedlikehold 

7. Spabadslokk 

8. Spabad vedlikehold 

9. Frostbeskyttelse 

10. Strømforsyning 

11. Ansvarsfraskrivelse  
12. Feilsøking 

13. Allmenn informasjon 

14. Vinterbruk/Vinterforberedelser 

15. Ved reklamasjoner  
  
Elinstallasjon/Balboa Styreenhet 

Installasjonsinstruksjoner til autorisert elektriker, se side 55 och 77. 

Alle våre spabad er CE-merket. Merkingen beviser at produktet oppfyller 
EUs grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetskrav. 

1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner 
For å forhindre elektrisk støt  
• Plasser stikkontakten minst 1,5 meter fra spabadet. 
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• Plasser aldri noen elektriske apparater, som for eksempel radio, tv eller telefon nærmere spabadet enn 
1,5 meter. 

• Plasser aldri spabadet under kraftledninger. 
• Pass på at spabadet er koblet til et separat jordet system med jordet tilkobling som oppfyller de 

nasjonale installasjonskravene. La alltid en autorisert elektriker utføre installasjonen. Bruk ikke 
jordfeilbryterboksen som medfølger noen av spabadene. 

• Plasser spabadet minst 1,5 meter fra metalloverflater. 

For å garantere sikkerheten for barn 
• Det er ditt eget ansvar å passe på at alle, både barn og voksne er sikre i spabadet. 
• Barn bør kun oppholde seg i spabadet under oppsikt av en voksen. 
• For å forhindre ulykker og drukning, bør spabadet aldri brukes av barn uten oppsikt av  en voksen. 
• En lavere vanntemperatur anbefales til små barn, fordi at de er ekstra følsomme for varmt vann. Test 

temperaturen med et termometer innen du lar barn bruke spabadet. Ved å gjøre dette kan du være 
sikker på at vanntemperaturen er bekvem for dem. 

• Pass på at spabadet er helt tildekket etter bruk samt at det låsbare lokket er stengt for å ivareta barns 
sikkerhet. OBS! La ikke barn klatre på toppen av spabadets lokk. 

• Advar barna for den mulige sklifaren på det våte gulvet rundt spabadet og be dem utvise største 
mulige forsiktighet når de stiger inn og ut av spabadet. 

• La ikke barn håndtere eventuelle elektriske apparater, skjøteledninger, lamper etc. innenfor en radius 
av 5 meter rundt spabadet. 

• Ikke forsøk å gjøre noen justeringer av spabadet uten skriftlig samråd med din forhandler angående 
saken. 

Steng lokket til spabadet med de medfølgende remmene for å garantere barns sikkerhet. Tenk også på at 
festene kan fryse fast på vinteren, så hell da litt varmt vann på festene innen de åpnes. Ellers så finnes det 
en risk for at festene kan bli ødelagte. Trademax gir ingen garanti på festene. 

 

Forhindre skader 
• Ikke bruk glass eller annet ømtålig materiale i eller rundt spabadet. 
• Bruk plastglass for å unngå personskader i badet samt skader på spabadet. 
• Ta ikke bort noen deler av spabadet, spesielt ikke dreneringspluggen. Ikke bruk  spabadet dersom 

lokket til dreneringsrøret er fjernet eller har blitt skadet, ta da kontakt med din  forhandler. Kraften i 
avløpet kan forårsake alvorlige skader. 
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• Vanntemperaturen i ditt spabad må aldri overstige 40° C. En temperatur mellom 37° C - 40° C er en 
sikker temperatur for friske voksne. En lavere temperatur passer for barn og ved bruk av spabadet 
lengre enn 10 minutter. 

• Kjenn på vannet for å sikkerstille en bekvem badetemperatur. 
• Gravide kvinner bør være forsiktige og ta kontakt med lege før de benytter spabadet, da temperaturer 

over 37° C kan være skadelig i visse stadier av graviditeten. 
• Inntak av narkotika, alkohol eller legemiddel før eller under bruk av ditt spabad kan føre til 

bevisstløshet og mulig drukning. 
• Overvektige personer, personer med hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, diabetes eller 

personer med andre sirkulasjonsproblemer bør ta kontakt lege før de bruker spabadet. 
• Ikke bruk spabadet umiddelbart etter hardt arbeid. 
• Personer med sår eller eksterne infeksjoner bør ikke bruke spabadet.  
• Varmt vann kan stimulere tilveksten av infiserte bakterier om spabadet ikke er tilstrekkelig desinfisert 

og den kjemiske balansen ikke opprettholdes korrekt. 
• Ikke bruk spabadet for lenge og gå ut i rimelig tid. Langvarig eksponering av høye  temperaturer kan gi 

en høy kroppstemperatur, som kan føre til svimmelhet, kvalme,  døsighet, bevisstløshet, minsket 
bevissthet og manglende evne til å stige ut av spabadet. Disse tilstandene kan lede til eventuell 
drukning. 

• Vær alltid oppmerksom når du stiger inn og ut av spabadet. 
• For å unngå ulykker bør du passe på at flatene rundt spabadet har god drenering og et godt sklisikret 

underlag. 
• Det er meget viktig å opprettholde korrekt og god vannkvalitet, selv når du ikke bruker spabadet. Be 

din forhandler om det mest passende vedlikeholdsprogrammet for akkurat ditt spabad. 
• Ikke bruk spabadet alene! 

• Tildekk spabadet med det medfølgende lokket når spabadet ikke brukes. 
• Ikke hopp eller dykk i spabadet! 

• Vær oppmerksom på det maksimale antallet personer som ditt spabad har plass til. Om den maksimale 
vektgrensen blir overskredet kan dette skade spabadskonstruksjonen og endre den kjemiske balansen i 
vannet. 

2. Installasjon av spabad 
Kontroller nøye etter eventuelle transportskader innen du pakker opp ditt spabad (kontakt din forhandler 
umiddelbart om det finnes transportskader. Start aldri med en installasjon om det finnes en anmerkning 
ved levering). Du må plassere ditt spabad på egnet sted og ha oppfylt alle installasjonskrav.  
Strømmen skal kobles til av en sertifisert og autorisert elektriker. Spabadet har blitt grundig testet på 
fabrikken for optimal pålitelighet. Ta bort gjenværende vann som fortsatt kan finnes igjen i rørene etter 
prøvekjøringen av spabadet i fabrikken. Pass på at spabadet er helt rent. 

• Plasser spabadet på et plant og stabilt underlag.  
• Pass på at underlaget/støtten kan holde hele spabadets tyngde, inklusive det antall personer spabadet 

er beregnet for. 
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• En eventuell strukturell skade på spabadet som har oppstått på grunn av en feilaktig installasjon vil 
gjøre produsentens garanti ugyldig. 

• Pass på at du installerer spabadet med utstyr på en slik måte at det ikke blir noen problemer med å 
slippe ut vannet. Vannutkastet finnes langs siden på bunnplaten. 

• Pass på at alle paneler og elektriske komponenter forblir tilgjengelige for service og  vedlikehold av 
spabadet. 

• Om du vil plassere ditt spabad på en takterrasse eller uteplass, kontakt en 
bygningsekspert/bygningsingeniør for å kontrollere underlagets bæreevne. Uten godkjenning av 
underlagets bæreevne kan underlaget kollapse, som kan resultere i personskader, skader på 
omgivelser og medfølgende kostnader for gjenoppretting. 

• Om du installerer et spabad innendørs, pass på at det finnes en tilstrekkelig vannsikring rundt ditt 
spabad. Pass også på å ha en fullgod sklisikring og installer et godt  ventilasjonssystem. Er du usikker 
angående ventilasjonen, kontakt din forhandler. 

• Det er spaeierens ansvar å påse at det er en kvalifisert og autorisert elektriker som utfører 
elinstallasjonen. Installasjonen må være i samsvar med National Electrical Code, samt i henhold til 
norske elforskrifter. Følgende informasjon gis for å koble til den elektriske strømforsyningen til ditt nye 
spabad. 

  

ADVARSEL: Slå ikke på strømmen til spabadet før du blir bedt om å gjøre det senere i denne manualen. 
Feilaktige elektriske tilkoblinger kan skade utstyret, lede til brann og gjøre spabadsgarantien ugyldig.  

VIKTIG: Spabadet må kobles sammen med en ekstern jordfeilsbryter. Jordfeilsbryteren må være godkjent 
for den ampere som ditt nye spa forbruker. Mislykkes du med å gjøre dette kan dette lede til skader på 
utstyret som ikke dekkes av garantien. Gjør elektrikeren oppmerksom på dette. Bruk ikke 
jordfeilsbryterboksen som følger med noen av spabadene. 

Spabadet må være direkte koblet til strømnettet, uten stikkontakter, skjøteledninger, og må heller ikke 
dele kurs med andre apparater eller installasjoner. Spabadet krever at du bruker solid kobbertråd, 
avhengig av størrelsen på jordfeilsbryteren (RCD) som du bruker. Bruk ikke aluminiumtråd. 
Strømforsyningen skal ha en passende jordfeilsbryter (RCD). Den skal kunne brukes som en 
avstengningsbryter, og må installeres synlig fra ditt spabad. Den elektriske tilkoblingen må være lett 
tilgjengelig for spaeieren, men må være plassert minst 1,5 meter unna spabadet. Når du har plassert 
spabadet på et egnet sted, kobler du til kabelen via fremre venstre eller fremre høyre hjørne av ditt spa. 
Koble deretter til den elektriske strømmen til spabadet. For en mer detaljert installasjonsmanual for 
Balboa-boksen, vennligst se medfølgende dokument.  

Tilkobling  
Kontroller hvilken Balboa-pack som sitter i ditt spabad. Se på etiketten på styreenhetens topp. Installa- 
sjonsmanual for styreenhetene fra Balboa står lengst bak i manualen. Følg denne installasjonsmanualen 
og fortsett deretter på denne manualen. I Norge finnes det to ulike typer av koblingsmetoder, som en 
autorisert elektriker bør ha oversikt over. Manualer for begge koblingsløsningene er vedlagt.  Balboa-
styreenheter: GS510DZ / GS523DZ.   
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VIKTIG! Kontroller nøye hvordan switchbanken skal stå avhengig av hvilken spabadsmodell du har kjøpt! 
Strømmen må være frakoblet når endringer blir gjort på switchbanken. Se sammenfatning nedenfor. OBS! 
Følg alltid instruksjonene i manualen. 
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3. Innstilling av spabad 
   

Fyll alltid opp ditt spabad med springvann (drikkevann). Skru løs filtret/filtrene og begynn å fylle gjennom 
breddeavløpet. På vinteren er det viktig at du ikke bare fyller med kaldt vann, men at vannet har en 
temperatur på minst +10 grader. 
• Spyl med hageslangen i et minutt før du fyller opp spabadet for å forhindre at bakterier fra 

• vannslangen kommer inn i ditt spabad. 
• Fyll ikke spabadet med vann som har en høyere temperatur enn 40° C. Dette kan forårsake feil i 

overopphetningsvernet når du slår på spabadet. 
• Fyll opp spabadet når strømmen er koblet fra. 
• Slå på kranen og vent til vannivået når “vannivået”. Termen “ vannivået” er oftest markert i midten av 

breddeavløpet. Hvis ikke, må vannivået være over alle munnstykker. Dette kan ta litt tid da det er 
avhengig av ditt vanntrykk. 

• Når vannet når helt opp til ”vannivået”, steng av kranen og ta bort slangen. Om du overstiger det 
høyeste vannivået kan dette føre til oversvømming av spabadet. 

• Ved oppstart første gang, løsne ytterpanelene, sjekk inne i maskinområdet etter lekkasjer (noe kan ha 
løsnet under transporten) og steng deretter panelene igjen. 

  

Bruke spabadet 
Du har nå oppfylt alle krav for å kunne starte spabadet. 

• Kontroller at alle jet/strålemunnstykker er helt åpne (se 
bilde; er strålene stengt av - vri mot klokken for  å åpne 
munnstykket).  

• Installer filterpatronene på nytt.   
• Steng av luftkontrollene (se bilde; stenges av med klokken)  

etter at du har stilt inn systemet og plassert lokket på ditt 
spabad slik at det kan varmes opp på en effektiv måte.  

• Slå på strømmen og gå til kapittel 4. Kontrollpanelinstruksjoner. 

Luftkontrollene 
Obs! Dersom du ikke stenger av luftkontrollene og/eller ikke bruker lokket ved oppvarming kan det ta 
lengre tid for spabadet å bli varmet opp og oppvarmingskostnadene kan bli høyere. 

Luftlommer 
Om du har tømt og fylt på ditt spabad og pumpen er skrudd på, men det mangler vannbevegelse er det 
troligvis en luftlomme i vannsystemet. For å få ut luften av pumpen, skru av strømmen til spabadet og finn 
filtreringspumpen, som sitter innenfor sidepanelene. Lokaliser røret som går inn til toppen av pumpen. 
Der har koblingen en stor mutter, som kalles pipeunion/rørunion. Vent med å skru på vrideren. Vrid 
motsols til du hører at luften siver ut. Når vannet har blitt drenert, stram til koblingen. Dette bør fikse 
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luftslusen og ta bort luftlommen. Iblant må man starte pumpen på nytt for å ta bort ytterligere luft. 
For å forhindre at dette hender, pass på å alltid fylle på spabadet gjennom filterbeholderen. Om du 
har kjøpt en startpakke med kjemikaler som skal brukes til å behandle vannet i ditt spabad før det tas 
i bruk: følg instruksjonene nøye, bruk en første dose og fortsett deretter med å stille inn 
styresystemet. 

4. Kontrollpanelinstruksjoner 

 

Pumpen starter i en grunnleggende modus og trykker ut all luften fra systemet. Pass på at det står 
STANDARD i displayet for at spabadet skal starte med å varme opp vannet. Gjør det ikke det må du endre 
modus - se kapitel 4 MODE/PROG. Det er mulig at det finnes en luftlomme i systemet. Du kommer til å 
merke dette om alle, eller noen dyser/jets ikke spruter ut vann.   
Kontroller også at alle munnstykkene er åpne. 

Temp Control (80° F - 104° F / 26,0° C - 40,0° C) 
Den vanntemperaturen som ble målt sist blir stående. Vanntemperaturen som vises er kun aktuell når 
pumpen har vært i gang i minst 2 minutter. For å vise den innstilte temperaturen, trykk på “WARM” 
eller “COOL” en gang. For å endre den innstilte temperaturen, trykk på knappen igjen før displayet 
slutter å lyse. Etter tre sekunder kommer displayet til å slutte å lyse og viser den aktuelle 
vanntemperaturen. 

Alle spabad leveres med det store panelet. Alle er ikke utstyrt med  jets 
(stråler) nr. 2 og 3 samt Blower (vifte). 

Jets (stråler)1 
Trykk på “Jets 1” (stråler1) for å slå på eller av pumpe 1. Den stenges automatisk av etter 15 minutter.  
Spabad: Venus, Merkurius, Pluto er kun utstyrt med en jetpumpe.  

Jets 2 (stråler 2)/Jets 3 (stråler 3)/Blower (Vifte) om den finnes 
Trykk på motsvarende knapp en gang for å stenge av eller sette på enheten. Enheten stenges av etter 
15 minutter. Om panelet har en knapp med 2 enheter, vil de bli tildelt som pumpe 2 og pumpe 3. Trykk 
på knappen gjentatte ganger for å gå gjennom de ulike kombinasjonene for å stenge begge enhetene 
av og på.  
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Belysning 
Trykk på “LIGHT” for å skru på lyset i spabadet. Ved flere knappetrykk endres lyset i ulike nivåer. Lyset 
stenges automatisk av etter 4 timer. 

Klokke 
Still klokken når du starter opp spabadet  for første gang. SET TIME blinker på displayet. Trykk på “TIME” 
og deretter “MODE / PROG” og deretter “WARM” eller “COOL”. Tiden endres stegvis med et minutt i 
gangen. Trykk “WARM” eller “COOL” for å stoppe tiden. Trykk på “TIME” for å bekrefte. 

MODE / PROG 
Du kan endre modusen ved å trykke på “WARM” eller “COOL” og deretter trykke på “MODE/ PROG” -
knappen. Standardmodus opprettholder innstilt temperatur og ikonet STANDARD vises. Økonomi- modus 
varmer kun opp spabadet under filtersykluser, ikonet ECONOMY vises. Vil du varme opp spabadet ved 
flere anledninger, slå av ECONOMY, se ” Forhåndsinnstilt filtersyklus”. 

Forhåndsinnstilt filtersyklus 
Den første forhåndsinnstilte filtersyklusen begynner 08:00 og slutter 10:00. Den andre forhåndsinnstilte 
filtersyklusen begynner 20:00 og slutter 22:00. Det 24-timers sirkulasjonssystemet, CIRC pumpen og 
ozongeneratoren (om installert) kjører i 24 timer. I varme miljøer kan sirkulasjonspumpen stenges av i 
perioder på 30 minutter, bortsett fra under filtersykluser. Ved begynnelsen av hver filtersyklus kommer alt 
annet utstyr til å kjøre en kort stund for å rense VVS. 

Hvilemodus 
Varmer kun spabadet til 20° F / 10° C av den innstilte temperaturen under filtersykluser. Vises når 
vanntemperaturen ikke er korrekt, og kommer til å veksle med den aktuelle vanntemperaturen når  
pumpen er i gang. (Denne modusen bør ikke brukes om vinteren). 

Valgfri filtersyklusprogrammering 
Du behøver ikke endre filtersykluser, men om du likevel ønsker det, trykk på “TIME”, “MODE / PROG”, 
“MODE/ PROG” innen 3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) vises. Trykk “WARM” eller “COOL” for å 
tilbakestille filter starttid. Trykk på “MODE / PROG” for å se SET STOP FILTER 1 og juster tiden med 
“WARM” eller “COOL” som gjort ovenfor. Trykk på “ MODE / PROG” for å se SET START FILTER 2 (PM) og 
fortsett som angitt ovenfor. Trykk på “ MODE / PROG” for å se SET STOP FILTER 2 og fortsett som angitt 
ovenfor. Trykk på “ MODE / PROG” for å bekrefte. 

Automatisk avlesning (i standardmodus) 
Pumpen kommer til å bli aktivert i 1-2 minutter for å kontrollere temperaturen: 
• Med 30 minutters mellomrom 

• Når en annen pumpe eller vifte er påslått 

• Når den innstilte temperaturen heves 
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 Låse styrepanelet  Låse temperaturen  
Trykk på "Time" (Tid), "Blower" (Vifte) og "Warm" (Varmt) innen 3 Trykk på "Warm" (Varmt), "Time" (Tid), "Blower" (Vifte) og "Warm" (Varmt) innen sekunder. 
Styrepanelet er nå låst. 3 sekunder. Nå er knappene "Warm" (Varmt) og "Cool" (Kaldt) aktivert.  

 Hvis du vil låse opp styrepanelet, trykker du på "Time" (Tid), "Blower"  Hvis du vil låse opp temperaturen, trykker du på "Time" (Tid), "Blower" (Vifte) og  
"Cool" (kaldt) innen 2 sekunder. (Vifte) 

og "Cool" (kaldt) innen 2 sekunder.  

OBS: I visse systemer brukes knappen "Jets 1" (Stråler 1) i stedet for "Blower" (Vifte) til låsing/opplåsing. 

Diagnostiske meldinger  
Melding  Betydning  Nødvendig tiltak  
  Ingen melding på skjermen. Strømmen til spabadet er 

slått av.  

Ukjent temperatur.  Den aktuelle vanntemperaturen vises etter at pumpen har kjørt i minst 2 minutter.  

"Overheat" (Overoppheting) – Spabadet er slått av. * En 
av sensorene har registrert 118 °F / 47,8 °C ved 
varmeapparatet .  

"Overheat" (Overoppheting) – Spabadet er slått av. * En 
av sensorene har registrert 110 °F/43,5 °C i spavannet.  

IKKE GÅ OPPI VANNET. Ta lokket av spabadet, og la vannet kjøle seg ned.  
Spabadet skal tilbakestille seg automatisk ved 107 °F/41,7 °C. Hvis spabadets funksjon 
ikke tilbakestilles, slår du av strømmen til spabassenget og kontakter forhandleren eller 
serviceverkstedet.  

Spabadet er slått av. * Sensoren som er koblet til 
sensoruttak "A" fungerer ikke.  
Spabadet er slått av. * Sensoren som er koblet til 
sensoruttak "B" fungerer ikke.  

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren eller serviceverkstedet. (Kan skje 
midlertidig ved overoppheting.)  

Sensorene er ikke i balanse. Hvis meldingen veksler med 
spabadets temperatur, kan problemet være forbigående. 
Hvis kun denne meldingen blinker, er spabadet slått av.  

Det er registrert en betydelig forskjell mellom 
temperatursensorene. Dette kan tyde på problemer med 
strømningen.  

Hvis vannivået er normalt, kontrollerer du om alle pumpene har gjennomgått priming. 
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren eller serviceverkstedet.  

Vedvarende problem med lav strømning. (Vises etter fem 
HFL -meldinger innen 24 timer). Varmeapparatet  
slås av, men de andre funksjonene til spabadet fortsetter 
å fungere normalt.  

Mulig vannmangel, dårlig strømning eller luftbobler er 
registrert i varmeapparatet. Spabadet slås av i 15 minutter. 

Hvis vannivået er normalt, kontrollerer du som alle pumpene har gjennomgått priming.  
Trykk på valgfri knapp for å tilbakestille. Meldingen tilbakestilles innen 15 minutter.  
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren eller serviceverkstedet.  

Vannmangel registrert i varmeapparatet. (Vises etter tre 
dr-meldinger.) Spabadet slås av. *  

 
"Ice" (Is) – Mulig frost er registrert.  
* – Enkelte enheter slås på hvis det er behov for frostbeskyttelse, 
også når spabadet er slått av.  

Ingen tiltak nødvendige. Alle enheter aktiveres automatisk uavhengig av spabadets 
status. Enhetene være slått på i 4 minutter etter at sensorene registrerer at spabadets 
temperatur har steget til 45 °F/7,2 °C eller høyere. Systemet kan bygges ut med en 
frostsensor (ekstrautstyr) som beskytter mot uvanlig kaldt vær. En ekstra frostsensor 
anbefales i kaldere klima. Be forhandleren om nærmere informasjon.  

Advarsel! Fare for elektrisk støt! Ingen komponenter kan repareres av brukeren.  
Du må aldri prøve å reparere styresystemet. Kontakt forhandleren eller serviceverkstedet for hjelp. Følg alle instruksjoner 
i bruksanvisningen for manuell tilkobling av det elektriske anlegget. Installasjonen skal utføres av en faglært elektriker, og 
alle jordforbindelser skal installeres på riktig måte.  

Styrepanelet er deaktivert til strømforsyningen slås på igjen. Spabadets innstillinger  
lagres til neste oppstart.  

IKKE GÅ OPPI VANNET. Ta lokket av spabadet, og la vannet kjøle seg ned. Når  
varmeapparatet har kjølt seg ned, tilbakestiller du ved å trykke på  valgfri  knapp. Hvis  
spabadet ikke kan tilbakestilles, slår du av strømmen til spabassenget og kontakter  
forhandleren eller serviceverkstedet.  

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren eller serviceverkstedet. (Kan  
skje midlertidig ved overoppheting.)   

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren eller serviceverkstedet.   

Følg instruksjonene for  HFL ' 
  - meldingen. Oppvarmingen av spabadet tilbakestilles ikke 

automatisk  –  trykk på valgfri knapp for å tilbakestille.  

Følg instruksjonene for dr - meldingen.  Spabadet tilbakestilles ikke automatisk. Trykk på  
valgfri knapp for manuell tilbakestilling.  
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5. Vannvedlikehold 
  
Det er viktig å ha klart og desinfisert vann. Da vannbalanse og vannvedlikehold er noen av de viktigste 
delene av ditt spabad bør de kontrolleres regelmessig. Din forhandler kan gi deg råd om et 
vannvedlikeholdsprogram som oppfyller dine krav. 

Det grunnleggende vedlikeholdet består av tre deler: 

Filtrering 
For å beholde optimal renhet på ditt badevann, still inn filtreringen som utføres av styresystemet.  Det 
er nødvendig å rengjøre filterpatronen regelmessig (se kapitel 6 filtervedlikehold). 
  
Hygienisk rengjøring 
Den hygieniske rengjøringen er viktig for helsen og velværet til alle besøkere i ditt spabad. Det er ditt 
ansvar å regelmessig kontrollere og opprettholde et ønskverdig nivå. Den hygieniske rengjøringen 
kontrollerer om det finnes bakterier og virus i vannet. Det finnes flere metoder av hygienisk 
rengjøring: Ozon eller konvensjonelle metoder med rengjøringskjemikaler. Din spabadfor- 

handler kan informere deg om en passende hygienisk rengjøringsmetode. 
  

Kjemisk balanse 
Den kjemiske balansen og pH-kontroll er vesentlig for den totale kvaliteten på vannet ditt. En god balanse 
avgjør effektiviteten av den hygieniske rengjøringen, om den kan utvikle høyest mulig effekt, minimere 
avleiringer og øke den allmenne holdbarheten av ditt spabad. Det er viktig å kontrollere og behandle 
vannet regelmessig.  

Vær forsiktig når du bruker kjemikaler. Les etikettene nøye og følg instruksjonene til punkt og prikke. Selv 
om kjemikalene beskytter deg og ditt spabad når de brukes på korrekt måte, kan de være meget skadelige 
for deg og ditt spabad om kjemikalene brukes i konsentrert form. Vannvedlikehold er meget viktig når det 
gjelder levetiden til ditt spabad, men det er enda viktigere å beskytte helsen din.  

Retningslinjer: 

• Hold alle kjemikaler borte fra barn. 
• La kun ansvarlige personer utføre alt vedlikehold av ditt spabad. 
• Lukk alltid kjemikalene når de ikke brukes og behandle dem med forsiktighet. Oppbevar kjemikalene 

på et svalt, tørt og godt ventilert sted. Obs! Bruk ikke panelet som oppbevaringsplass. 
• Mål angitte kvantiteter nøyaktig. Overdoser aldri. 
• Unngå å puste inn damp fra kjemikalene og unngå kontakt med øyne, nese og munn. 
• Kontakt lege umiddelbart ved kontakt med kjemikaler. 
• Ikke røyk i nærheten av kjemikaler og bruk ikke støvsugeren for å suge opp søl  (noen kjemikaler er 

brannfarlige). 

pH-verdi 
• Test pH-verdien hver dag og hold den balansert om nødvendig. 
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• Når pH-verdien er høyere enn 7,4, bruk pH-. 
• Når pH-verdien er under 7,0, bruk pH+. 

Bruk Alkalinity Up om du har problem med å holde pH-verdien stabil. 
Les nøye igjennom instruksjonene på pakken. En pH-balanse som er for lav kan forårsake irritasjon i 
øynene samt skader på ditt spabad. 

Kalkinnholdet i vannet (Kalsium) 
• Et lavt kalkinnhold kan etse deler av ditt spabad. 
• Et høyt kalkinnhold kan skade ulike deler av spabadet, som badekar, dyser/jets eller varmeelement. 

Temperatur  
Temperaturen på vannet må aldri overstige 40° C. 

Klorid  
Klorinnholdet kan være som minst 0,5 ppm. og som mest 1 ppm. Les instruksjonene før bruk. 

Obs!   
Filtret må rengjøres minst en gang i uken. Det er også svært viktig med visuell kontroll.   
Vannet skal alltid være krystallklart, uten skitne kanter på sidene og det bør ikke lukte. 

Hva skal man gjøre når vannet ikke er glassklart? 

• Kontroller om filtrene er rene. Hvis ikke, bytt til nye eller rengjør filtrene som sitter i. 
• Kontroller at pH-verdien ligger mellom 7,0-7,4. Om pH-verdien i vannet er under 7,0, bruk pH+. Om 

pH-verdien i vannet er mer enn 7,4, bruk pH-. Les nøye igjennom instruksjonene på pakken. En feilaktig 
pH-balanse kan forårsake irritasjon i øyne samt skader på ditt  spabad. 

• Kontroller deretter klorverdien som normalt skal ligge mellom 0,5-1,0. Øk klorverdien noe under 
rengjøringen mellom 1-3.  

• Har ikke vannet blitt klart etter 3-4 dager, bør vannet byttes ut. 
• Vannet blir mettet med tiden og bør byttes etter 3 måneder.  Filtret bør rengjøres samtidig med 

filterrengjøringsmiddel. 
• Kontakt din forhandler om du ikke får rett farge på vannet eller en tilfredsstillende vannkvalitet. 

Vannvedlikehold 
Grumsete vann? Melkete, grønt- eller brunfarget? Lukter vannet dårlig? Klorlukt? Skum? De aller fleste 
problemene kan du løse ved å følge stegene i skjemaet under. 
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• Undersøk om filtret er rent og rengjør ved behov med Filter Cleaner. Ved mye smuss i filtret bør 
patronene byttes ut.  

• Test vannkvaliteten, spesielt pH-verdien og desinfeksjonsnivået. 
• pH-verdien skal ligge mellom 7,0 og 7,4. Dette er viktig fordi at pH-verdien påvirker desinfeksjonen 

samt andre vannkvaliteter. Er pH-verdien for høy fungerer ikke klormidlet. Dobbeltsjekk pH-verdien på 
nytt etter du har utført en sjokkbehandling med klor og juster om nødvendig. Juster pH-verdien ved 
behov slik at den ligger mellom 7,0 og 7,4. 

• Måler du en pH-verdi under 7,0, kan du heve pH-verdien med Spa pH Plus. 
• Desinfeksjon: gjennomfør en sjokkbehandling med klor med SPA Klor* eller SPA Quick Tab 20 g*. Vent 

1-2 døgn og mål klorverdien igjen. Klorverdien skal nå ligge mellom 1–3 mg/l (ppm). Om klorverdien er 
null to døgn etter sjokkbehandling med klor (ikke noe fritt klor i vannet) gjennomfør ytterligere en 
sjokkbehandling med klor. OBS! Kontroller alltid at pH-verdien er korrekt før du utfører en 
sjokkbehandling med klor. 

6. Filtervedlikehold  
  
Ditt filtersystem er avgjørende for kvaliteten på ditt badevann. Forurensede eller slitte filter har ikke lenger 
egenskapen til å filtrere korrekt og setter dermed press på sirkulasjonspumpen/massasjepumpen i ditt 
spabad; dette kan også forkorte maskinens levetid. 

• En filterpatron består av foldet polyester og microporer, som er beregnet til å filtrere de minste 
forurensningene fra vannet. 

• Det anbefales å rengjøre spabadsfiltret minst en gang i uken (eller oftere om spabadet brukes 
intensivt). Bruk en hageslange og rett vannstrålen i 45° vinkel mot marken. Kontroller at smusset løsner 
når du skyller hver fold av filtret. Filterpatronen bør i det minste rengjøres med en hageslange og 
deretter ligge i en rengjøringsløsning i 24 timer, ifølge instruksjonene, minst en gang i måneden. 

• Det anbefales å ha et ekstra filter liggende tilgjengelig slik at du kan bruke ditt spabad under 
bløtleggingsprosessen. Dette kommer til å resultere i at filtrene får en lengre levetid. Om du bruker et 
filterrotasjonssystem, la de rengjorte filtrene tørke etter bløtleggingen slik at de kan kobles på direkte 
ved neste filterrengjøring. 

IKKE bruk: 

• Ikke bruk en børste for å rengjøre filtret. 
• Ikke bruk rengjøringsvæsker eller allrengjøringsmiddel til bløtlegningen. Det kommer til å resultere i en 

masse skum i ditt spabad. 
• Ikke bruk en hydroblaster til å rengjøre filterpatronene, det høye vanntrykket skader materialene. 
• Ikke bruk saltsyre. Syren forkorter filtrets levetid og er en helsefare. 
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7. Spabadslokk  
  
Ditt spabad er utstyrt med et stengbart hardt deksel av vinyl. Alle typer av vinyl, selv vinyl av 
høyeste kvalitet, er følsom for UV-stråling. Direkte sollys og mugg kan skade dekslet.   
Vedlikehold av det harde dekslet er en del av det vanlige vedlikeholdsprogrammet. 

Følg disse stegene: 

• Skyll lokket med kaldt vann med en hageslange. 
• Påfør et mildt, ikke-skummende rengjøringsmiddel og tørk rent. 
• Bruk en svamp om luken er meget skitten. 
• Skyll nøye med vann og la lokket tørke. 
• Bruk ikke rengjøringsvæsker, skrubbrengjøring eller produkter som inneholder alkohol, milde eller 

sterke allrengjøringsmidler. De kan skade vinylets dekkfarge.  
• Unngå produkter som inneholder olje, petroleum, petroleumsdestillat, som er fettete eller som 

etterlater et belegg - som tørket voks. Bruk ikke produkter som er markert som “brannfarlig”, 
“ekstremt brannfarlig” eller “meget brannfarlig” på det harde dekslet. 

• En lokkløfter kommer til å forlenge levetiden til ditt lokk. Kontakt produsenten av spabadcovers for 
instruksjoner om hvordan du skal feste lokket. Trademax gir ingen garanti på lokket. 

 

8. Spabad vedlikehold  
  
Avhengig av bruksfrekvensen av spabadet, må det tømmes regelmessig, med ca. 2-4 måneders mellomrom. 
Dette er nødvendig da mengden av oppløste stoffer i vannet blir for høy, som gjør det vanskelig å opprettholde 
vannbalansen og forstyrrer den hygieniske rengjøringseffekten. Vi anbefaler å bruke Spa pipe cleaner før hvert 
vannbytte. Det hjelper til med å fjerne avleiringer og smusslag i rørsystemet.  
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Følg følgende steg for å tømme ditt spabad: 
• Skru av strømmen. 
• Ta bort lokket. 
• Skru løs ventildekslet (den ytre gjengen på bildet nedenfor) til avløpet og fest slangetilkoblingen. 
• Fordi at vannet renner ut ved hjelp av tyngdekraften, kan prosessen ta flere timer. 
• Kontroller at vannet flyter inn i avløpet. Om du foretrekker å la vannet renne inn i hagen eller et annet 

sted, anbefaler vi at du ikke behandler vannet dagene før tømming. 
Dette for å beskytte området fra kjemikaler. 

• Ta bort slangetilkoblingen når spabadet er tomt og plasser lokket 
tilbake på avløpsventilen. 

• Bruk en klut eller svamp for å fjerne overflødig vann. 
• Fjern all smuss og sand som kan være igjen i spabadet. 
• Kontroller akryllaget. 
• Ta ut filterpatronen og bløtlegg den over natten. 
• Rengjør lokket og behandle det med det anbefalte produktet. 

Rengjøring av akryloverflaten  
Ditt spabad er produsert av akryl av høyeste mulige kvalitet. En enkel og regelmessig kontroll samt vedlikehold 
av spabadet er nødvendig for at spabadet skal beholde sin kvalitet. Selv om akryllaget er lett å rengjøre, og det 
som oftest er uten smuss, kan man rengjøre overflaten med et antiskrubbmiddel (for eksempel denaturert 
alkohol) og en myk klut eller svamp. Gjør dette etter bruk eller under et normalt vedlikeholdsprogram. Kontakt 
din forhandler om du har flekker som er vanskelige å få bort. De kan gi deg råd angående vedlikehold av  
akryloverflater. Bruk alltid lokket på spabadet, selv når det ikke finnes noe vann i den. Unngå å få smuss og 
sand i spabadet ved å helt enkelt plassere en matte på gulvet eller et fotbad fremfor badet. Det kommer til å 
beskytte akryllaget samt holde dine dyser/jets intakte. 

Undervannsbelysning 
Spabadet er utstyrt med undervannsbelysning. Lyset er helt sikkert og fungerer på 12 volt. Belysningen kan 
oftest endres i ulike nivåer. 

Nakkeputer 
Avhengig av hvilken type av spabad du eier, kan du også ha puter til hode og nakke. Disse nakkeputene gir en 
fantastisk komfort under bruk av spabadet og behøver ikke noe særlig vedlikehold. De er utstyrt med små 
knotter. For å ta bort putene, plasser to fingrer bak puten som en gaffel, og rør langs vrideren/knotten for å ta 
dem bort. Trekk aldri i selve putene. Rengjør dem med en våt klut eller svamp. Nakkeputene bør tas bort når 
spabadet ikke brukes slik at de får en lengre levetid. Om du vedlikeholder ditt spabad og opprettholder korrekt 
kjemisk balanse, bør putene holde i flere år. Er klorinnholdet for høyt sliter det mer på putene. Trademax gir 
ingen garanti på nakkeputene. 

9. Frostbeskyttelse  
  
Om spabadet transporteres eller oppbevares ved temperaturer under null, er det viktig å beskytte det mot 
frost. Kobles ikke spabadet til med en gang, følg stegene nedenfor for å unngå at vannet fryser i pumper 
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og slanger. Har spabadet blitt trykktestet i fabrikken kan det finnes litt vann igjen. 
• Tøm spabadet helt for vann. 
• Ta bort ventilens sikkerhetslokk og oppbevar dette på et sikkert sted. 
• Plasser noe mellom ventilen for å tømme ut vannet, slik at den forblir åpen. 
• Løsne alle vannledninger som er tilkoblet til vannpumpene med tre omdreininger slik at vannet kan 

renne ut av filterpatronen, og oppbevar den på et tørt sted. 
• Vår anbefaling er å ha spabadet i drift året rundt.  

10. Strømforsyning  
  
Kontakt din elektriker for råd om nasjonale regler samt regler for tilkobling av ditt spabad. 
• Ditt spabad er produsert slik at det følger alle lokale standardbestemmelser. Garantien gjelder ikke om 

spabadet er koblet til feilaktig strømnett/kilde. Det er dessuten farlig for din egen og andres helse 
(strømkilden får avvike med 10%, dette betyr at det for spenninger på 230 Volt er tillatt å ha en 
spenning mellom 207 og 253 Volt). 

• Det bør ikke finnes noen plugger/uttak, strømbrytere, armaturer etc. i direkte nærhet av spabadet, om 
det ikke er godkjent av en elektriker til å være i henhold til nasjonale regler/forskrifter. 

• Trademax tar ikke ansvar for tilkobling av strøm eller andre nasjonale regler/bestemmelser/krav. For 
at garantien skal gjelde må samtlige regler følges. 

11. Ansvarsfraskrivelse  
• I noen land er det obligatorisk med et gjerde rundt spabadet for å minske risken for at barn kan 

drukne. Undersøk hvilke eventuelle nasjonale regler/forskrifter/krav som gjelder i din situasjon. 
• Trademax kan ikke holdes ansvarlige når personer ikke oppfyller de nasjonale regler/krav for 

montering som finnes. Å ikke følge regler/krav medfører at samtlige garantier blir ugyldige. 

12. Feilsøking  
Om spabadet ikke starter 
• Er det tilkoblet? 
• Er sikringene fortsatt på? Om de er det, er jordfeilbryteren slått på? Kontakt en elektriker eller din 

forhandler om sikringen/jordfeilbryteren går flere ganger. 

Strålen produserer lyd, men det kommer ikke noe trykk 
Er vannivået på rett høyde? Hvis ikke, fyll spabadet med litt mer vann. Det er mulig at en luftboble ble dannet i 
systemet når du fylte opp ditt spabad. Trykk på “on“ og “off“ på samme stråle et par ganger og/eller la en del 
av vannet/luften flyte gjennom og drenere spabadet. 
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Spabadet produserer en slurpende lyd 
Vannet når antakelig ikke halvveis opp til breddeavløpet. Fyll på vann til vannivået er nådd. Vannivået bør være 
ca. 2 cm over det øverste munnstykket. 

Vanntrykket skifter fra kraftfullt til svakt 
Vannet når antakelig ikke halvveis opp til breddeavløpet. Fyll på vann til vannivået er nådd. 

Det er vanskeligere å holde vannet rent enn tidligere 
• Les kapitlet om vannvedlikehold nøye. 
• Ozongeneratoren kan være ødelagt. 

Spabadet stenges ikke av 
Spabadet er midt i oppvarmingen eller filtreringen, og kan da ikke stenges av. 

Spabadet blir ikke varmere 
• Spabadet er kanskje ikke korrekt innstilt. Still inn ønsket vanntemperatur. 
• Spabadet behøver kanskje mer tid. Spabadet varmer opp omtrent en grad per time. 
• Luftkontrollen er åpen. Spabadet behøver mer tid for å varme opp på denne måten. Skru den av. 
• Knappen MODE er innstilt på SLP - SLEEP. 
• Knappen MODE er innstilt på ECO - ECONOMY. Spabadet varmer bare opp i filterperioden med denne  

 innstillingen. Se visningsinstruksjoner. 

Vannet er for varmt 
• Temperaturen kan ikke stilles inn på korrekt måte. Still inn ønsket vanntemperatur.  
• Temperatursensoren er ikke lengre på korrekt sted eller er ødelagt. Spør forhandler om råd. 

Det kommer ikke vann fra dyser/jets 
• Strålen er innstilt for å være stengt. Åpne ved å vri den mot klokken. 
• Strålen er ikke applisert korrekt. Vrid om og prøv igjen. 

Vannlekkasje 
• For mye vann har blitt fylt i spabadet. Drener litt vann. 
• Det er kondens. Vær oppmerksom når du tar bort lokket. 
• Et rør eller en tilkobling lekker. Kontakt din forhandler. 

13. Allmenn informasjon 
• La ikke spabadet bli utsatt for vedvarende sollys når det er tomt for vann eller når lokket ikke ligger på. 

Langvarig påvirkning fra direkte sollys kan medføre skader på materialet. Legg på og lås termolokket 
når spabadet ikke brukes, uansett om det er tomt eller fullt. 

• Prøv også å holde spabadet beskyttet fra sol, regn og snø med hjelp av et overbygg eller en paviljong.  
Dette minsker slitasje og forlenger fargenes holdbarhet på utvendige materialer. 

• Ta bort nakkeputer og drikkeholdere fra spabadet når de ikke brukes for å unngå bleking og sprekker. 
• Om ditt utespa har luftblåsesystem bør vannet ALDRI overstige nakkestøtten da dette kan forårsake 

vann i luftblåsesystemet. Dette er ikke en garantisak. 
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• Ikke rull spabadet når det står på høykant og dra det ikke stående på siden da dette skader badets 
ytesjikt/finish. Spabadet kan kun transporteres på høykant ved transport på medfølgende paller. 

• Prøv ikke å åpne den elektroniske kontrollboksen. Det er ikke mulig å gjøre noen brukerinnstillinger 
inne i boksen. 

• Tøm, rens og fyll på spabadet med rent vann med jevne mellomrom. 
• Rens filterpatronen og filterkassetten minst 1 gang i måneden. Trademax anbefaler at de renses 

annenhver uke om spabadet brukes regelmessig. 
• Dusj før bruk. Etter skylling av håret og kroppen reduseres bakteriemengden som hver person tar med 

seg ned i spabadet til en femtiendedel. 
• Dusj uten såpe og sjampo før du bruker spabadet. Ved å unngå såpe og sjampo før badet, og ved å 

skylle badetøyet ordentlig godt i rent vann, minsker du risken for skum og avleiringer i spabadet. 
• Låsen på lokket kan fryse fast på vinteren. Hell da litt varmt vann over festene innen de åpnes, slik at 

festene ikke blir ødelagte. 

14. Vinterbruk/vinterforberedelser 
  
I allmenhet står et utendørsspa fylt med vann året rundt – klar til å brukes. Det er en spesiell følelse å 
spabade utendørs i regn-, frost- eller snøvær. Det er under disse værforholdene som kroppen har størst 
behov av oppvarming og massasje, og du føler deg avslappet og avstresset etter 15-20 minutter i det 
varme vannet. 

• Spabadets medfølgende termolokk og den gode isoleringen på spaskallets innside og akrylens 
underside sikrer minimalt strømforbruk. 

• Ved kraftig snøfall og frost kan frittstående utendørsspabad med fordel dekkes over med en 
presenning når det ikke brukes.  

• Vær oppmerksom på at i sterk frost kan termolokkets barnesikringslås fryse fast på grunn av 
kondensvannet fra spabadet. Prøv ikke å bryte løs barnesikringen, men bruk varmt vann til å smelte 
isen. 

• Så lenge strømmen er tilkoblet til spabadet passer CPU-ens frostsikring på at vann og teknikk ikke 
fryser. 

• Ta bort snøen fra termolokket. Den maksimale belastningen på termolokket er 5 kg. 
• Trademax gir ingen garanti på termolokket.  

Om du ikke bruker spabadet om vinteren: 

• Om du ikke har tenkt til å bruke ditt spabad i løpet av vintersesongen må du tømme ut vannet og tørke 
karet etterpå. 

• Løs koblingene på begge sider av den elektroniske kontrollboksen slik at eventuelt restvann kan renne 
ut. 

• Løs koblingene ved pumpene slik at eventuelt restvann kan renne ut. 

VIKTIG! 
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Bruk alltid en trykkluftpistol for å blåse inn i munnstykkene til det ikke lenger  kommer ut vann 
ved koblingene.  

• La avløpsventilen være åpen. 
• Legg en stor håndduk i bunnen av karet for å suge opp resten av vannet. 
• Steng av strømmen, sett på termolokket og dekk over spabadet med en presenning. 
• Hell ikke i frostvæsker eller liknende i ditt spabad, da dette kan bleke akrylen. 

OBS!   
Ved start skal alle koblingene strammes igjen slik at spabadet holder tett. 
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15. Viktig ved reklamasjoner  
• Spabadet skal være tilgjengelig for tekniker ved reparasjon. Det er kjøperens ansvar å påse at 

teknikeren har tilstrekkelig ankomst. Skal plater eller annet monteres fra hverandre innen service skal 
kjøperen også se til at dette er forberedt innen servicebesøket. Kjøperen skal også selv påse at plater 
og annet monteres tilbake igjen. Om spabadet er nedsenket i marken skal det være løftet opp innen 
teknikeren kommer. Eventuelt tidsbruk som teknikeren må bruke for å gjøre spabadet tilgjengelig for 
service inngår ikke i garantien og faktureres i henhold til den servicetaksten som gjaldt ved tidspunktet 
for besøket. 

• Det skal finnes plass til å slå på og bryte strømmen. En hageslange skal ha blitt dratt fram for eventuell 
vannpåfylling. 

• Trademax kan ikke holdes ansvarlige for skader som oppstår som følge av vannutslipp, feilmontering, 
feilaktig bruk, manglende vedlikehold eller misbruk. 

• Trademax dekker ikke utgifter for service utført av eksternt servicepersonale som ikke på forhånd har 
inngått avtale med og blitt godkjent av Trademax serviceavdeling. 

• Trademax forbeholder seg retten til å formidle faktura på service til kunden om dette har blitt 
forårsaket av feilaktig bruk. 

• Reklamasjonsretten omfatter ikke feil som har blitt forårsaket av feilmontering, feilaktig bruk, feilaktig 
vedlikehold eller skadegjørelse.  

• Kontroller alle spabadets funksjoner umiddelbart etter montering slik at eventuelle feil oppdages 
omgående. 

VIKTIG!  
Skulle feil oppstå eller har spabadet stoppet under kalde forhold (minusgrader) er det kjøperens ansvar å 

påse at spabadet ikke fryser. Bruk en frostvakt i badet eller i maskinrommet ved lave  
temperaturer (minusgrader). Alternativt, tøm spabadet helt for vann, og deretter koble fra pumpene slik 

at alt vannet renner ut for å unngå frostskader. Kontakt deretter din forhandler. 

Elinstallasjon/Balboa Styreenhet 
 

Følgende sider er installasjonsmanualer for styreenhetene fra Balboa. 

VIKTIG! 



 

70 

Bruk ikke jordfeilsbryterboksen som følger med noen av spabadene.   
OBS! Kabelgjennomføring medfølger ikke til innkommende mating til styreenhet. 

Datablad for GS510DZ 3PHASE 

Balboa  

System PN 55415-01  

Systemmodell nr. GS5-GS510DZ-RCA-3.0  

Programvareversjon nr.43   

EPN nr. 2808  

Grunnleggende trykt kretskortenhet – PN 
55416-01 Trykt kretskort GS500Z – PN 
22015 rev. B  

Grunnpaneler  
VL801D (Serial Deluxe) – PN 54108  
VL802D – PN 54528  

 

System PN  EPN  Dato  Anmodet av  Endringer utført  

55415-01  2808  01.30.2009  Balboa  Oppdater programvare til versjon 43.  

          

          

          

Systemets revisjonshistorikk 
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Grunnleggende systemegenskaper og -
funksjoner  
Effektbehov  
Enkeltdrift [3 kabler (ledning, nøytral, jord)]  

• 230 VAC, 50 Hz, 1~, 16 A/32 A, (ytelse for automatsikring = maks. 20 A/40 A)  
Dobbeltdrift [5 kabler (ledning 1, nøytral 1, ledning 2, nøytral 2, jord)]  

• 230 VAC, 50 Hz, 1 ~, 2 x 16A, (ytelse for automatsikring = maks. 20 A for hver drift.)  
Trefaset drift [5 kabler (ledning 1, ledning 2, ledning 3, nøytral, jord)] Krever trykt kretskort rev. B.  

• 400 VAC, 50 Hz, 3N~, 16 A, (ytelse for automatsikring = maks. 20 A for hver faseledning.)  

• VIKTIG – Drift må omfatte en nøytralkabel med en ledningen til nøytral spenning på 230 VAC.  

Systemeffekter  
Oppsett 1 (som fremstilt)  

• 230 V pumpe 1, 2-
hastighet  

• 230 V pumpe 2, 1-
hastighet  

• 230 V vifte  
• 230 V ozon  
• 10 V spa-lys  
• 230 V AV (stereo)  
• 3,0 kW varmeapparat *  

Oppsett 2  

• 230 V pumpe 1, 2-
hastighet  

• 230 V pumpe 2, 1-
hastighet  

• 230 V vifte  
• 230 V sirk.pumpe  
• 230 V ozon  
• 10 V spa-lys  
• 230 V AV (stereo)  
• 3,0 kW 

varmeapparat *  
* Ytelse for varmeapparat er som har en merkestrøm på 240 V.  
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Andre alternativer   
•   Dolphin-fjernkontroll for alle funksjoner  

og Dolphin-fjernkontroll kun for spa   

•   IR-mottakermodul Kobles til  
klemme J1 eller J2 (må være 8- 
pinners kontakt)   

•   MoodEFX-belysning   
Kobles til spa-lysklemme J20   

•   FiberEFX-belysning   
Kobles til spa-lysklemme J20   
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Grunnleggende systemegenskaper og -
funksjoner 

Når du skifter ut en annen DIP-bryter enn A1, må du 
tilbakestille det faste minnet for at nye DIP-bryterinnstillinger 
skal tre i kraft. Hvis du ikke tilbakestiller det faste minnet, kan 
det hende at systemet ikke fungerer som det skal.  

Slik tilbakestiller du det faste minnet:  

• Slå av spaet ved å koble fra strømkilden.  
• Plasser en bro over J43 som dekker begge pinner. (Se 

illustrasjonen nedenfor.)  
• Slå på spaet ved å koble til strømkilden.  
• Vent til "Pr" vises på panelet.  
• Slå av igjen.  
• Fjern broen fra J43 (kan også flyttes slik at den kun 

dekker 1 pinne)  
• Slå på igjen.  

Om fast minne og klokkeslettbevaring  
Dette systemet bruker minne som ikke krever et batteri for å 
lagre en rekke innstillinger. Det vi kaller et fast minne lagrer 
filterinnstillingene, den angitte temperaturen og 
varmemodusen.  

Fast minne brukes ikke til klokkeslett. Kun modeller som har 
et Serial Deluxe-panel installert (VS5xxDZ og GS5xxDZ) 
kan vise tiden. Ved et strømbrudd til spaet, vil systemet 
imidlertid miste riktig tid, og tilbakestille til 12:00 p.m. når 
strømmen kommer tilbake.  

 
Skjermsekvens under oppstart  
Når du starter opp, skal du se følgende på skjermen:  

• Tre tall på en rad, som er SSID-et (systemets 
programvare-ID). Det tredje av disse tallene er 
programvareversjonen, som skal samsvare med versjonen 

i systemet. Hvis disse tre tallene for eksempel er 100 67 
38, er det et VS511SZ med versjon 38.  

• Deretter vises: "24" (som angir at systemet er konfigurert 

for et varmeapparat mellom 3 og 6 kW) eller "12" (som 
angir at systemet er konfigurert for et varmeapparat i 
realiteten* mellom 1 og 3 kW).  
"24" skal vises for alle VS-modeller som kjører på 240 
VAC.  
"12" skal vises for alle VS-modeller som kjører på 120 
VAC samt alle GS-modeller. (*Et varmeapparat som har 
en merkestrøm på 4 kW ved 240 VAC vil fungere som et 
1 kW-varmeapparat ved 120 VAC.)  

• "Pr" vises for å signalisere at primingmodus starter.  

Nå er oppstartssekvensen fullført. Informasjon om 
hvordan spaet fungerer videre, inkludert hvordan du 
justerer klokkeslett hvis du bruker et Serial Deluxe-
panel, finnes på referansekortet for VS- eller GS-
systemmodellen.  

J43 på hovedkort i VS5xxZ -   og VS300 - serien vises.   
J43 på GS5xxZ-serien er plassert i omtrent samme posisjon.  

BRYTERANLEGG A   
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Koblingskonfigurasjon og DIP-innstillinger 
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Oppsett 1 (som fremstilt)   
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Koblingskonfigurasjon og DIP-innstillinger  
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79 

DIP-brytere og brodefinisjoner  

SSID 100 99 43 Grunnmodell GS500DZ-
GS501DZ-GS510DZ 

Nøkkel for DIP-bryter  
 A1  Testmodus (normalt AV)  

A2+A10 Krav til strømstyrke for styring (se tabell 1)  
 A3 Posisjon "PÅ": Ekspansjonkort kun aktivert for pumpe med 1-hastighet.  

 Posisjon "AV" Ekspansjonskort deaktivert. A4 Reserve frost (må være AV)  
A5+A9 Sirk.modi og hastigheter for pumpe 1:  

A6 

Posisjon "PÅ": Drift med 50 Hz 
Posisjon "AV" Drift med 60 Hz  

A7 Posisjon "PÅ": J17/26 aktivert for vifte 
eller pumpe med 1-hastighet. Posisjon 
"AV" J17/26 deaktivert.  
A8 Posisjon "PÅ": Temperatur vises i 
grader celsius Posisjon "AV": Temperatur 
vises i grader fahrenheit  

 
Nøkkel for bro  
J11  Hvis du bruker et varmeapparat med strømstyrke 3 kW eller høyere, kan broen settes i hvilken 

som helst posisjon, men den yter kan hende bedre på pinne 1 og 2. Hvis du bruker et 
varmeapparat med strømstyrke 2,5 kW eller lavere, må broen kun settes på 1 pinne.  

J12  Fabrikkinnstilling. MÅ IKKE FLYTTES.  
Broen må være på pinne 1 og 2 for GS51xZ-/GS52xZ-/GS5xxSZ-/GS5xxDZ-programvare.  
Broen må være på pinne 2 og 3 for GS50xZ-programvare.  

J43  Når broen er plassert på 2 pinner under oppstart, vil systemet tilbakestille det 
faste minnet. La kun 1 pinne være på for å aktivere funksjonen for fast minne.  

ADVARSEL:  
•Hvis du stiller inn DIP-brytere feil, kan det føre til unormal systemfunksjon og/eller skade på systemkomponenter.  
•Informasjon om riktige innstillinger for dette systemet finnes i illustrasjonen av bryteranlegget på siden for 
koblingskonfigurasjon.  
•Kontakt Balboa hvis du har behov for å legge til flere konfigurasjonssider i dette databladet.  

A5  A9  Sirk.modus  Hastighet for 
pumpe 1  

AV  AV  Ikke-sirk.  2-hastighet  
PÅ  AV  Sirk. "fungerer som pumpe 1 lav" 

(filtre/forur.st./ect.)  
1-hastighet  

AV  PÅ  24-timers med utkobling ved 3 °F  1-hastighet  
PÅ  PÅ  24-timers med utkobling ved 3 °F  2-hastighet  

Tabell 1   Antall   
pumper/vifter med høy hastighet 

før varmedeaktivert  
A2   A10   
AV   AV  0   
PÅ   AV  1   
AV   PÅ  2   
PÅ   PÅ  3   
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Panelknapposisjoner Informasjon om hjelpepanel 

Støtter 2-knappers 

hjelpepanel 

VX20  
  

Støtter 4-knappers 
hjelpepanel 

Panelknapptilordninger VX40D  
 1=Tid  5=Lys   
 2=Modus/program  6=Pumpe 1  

3=Temp. opp  7=Ekspansjonspumpe (når A3 er PÅ) 4=Temp. ned 
 8=J17/26 (når A7 er PÅ)  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk drift 

Systemer med kun trykt kretskort rev. B  

Enkeltdrift, elektriske TN- og TT-
systemer  

(1 x 16 A eller 1 x 32 A)  
3 kabler (1 ledning + 1 nøytral + 1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Dette alternativet konfigureres og leveres som standard.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på 
driftsledning L1.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

For drift med 1 x 1 6 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  

   For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri 
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 
Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, 
og still inn bryterne vist i tabell 1 slik at systemet samlet sett 
aldri trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  
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Dobbeltdrift, elektriske TN- og TT-
systemer  

(2 x 16 A)  
5 kabler (2 ledninger + 2 nøytrale + 1 
vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Varmeapparatet kjører på driftsledning L1, mens alt annet 
utstyr, slik som pumper og vifter, kjører på driftsledning L2.  

Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32.  
Merk: J32 og J25 er elektrisk identiske. Den hvite kabelen 
kan kobles til hvilken som helst klemme før fjerning.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

DIP-bryter A10 må være AV.  
 Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 

Se siden med oversikt over systemets 
DIPbryterdefinisjoner, og sett begge brytere som vises i 
tabell 1 i posisjon PÅ.  

  
  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk 

drift Systemer med kun trykt kretskort rev. 

B  
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Til et valgfritt,  
avsikret  
ekspansjonskort.   

Trefaset drift, elektriske TN -   og TT - systemer 
 

5  kabler (3 ledninger + 1 nøytral + 1 vernejording )   
Jordledning  (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme  
som merket.   
VIKTIG  –   Drift MÅ omfatte en nøytralkabel med en ledningen 
til nøytral spenning på 230  VAC.  
Varmeapparatet kjører på driftsledning L1.   
Alt hovedkortutstyr kjører på driftsledning L3.   
Tilleggsutstyr, slik som ekspansjonskort, kjører på driftsledning L2.   
Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32 eller J25.   
Fjern den blå kabelen helt fra J28 og J58.   
Hvis et ekspansjonskort er installert, må svart kabel kun kobles 
til J28 (ledning L2).   
S ystemer som kun bruker 1 DIP- bryter (A10) for varmedeaktivering: 

DIP-bryter A10 må være AV.  
Systemer som bruker flere DIP - brytere for varmedeaktivering :   

Se siden med oversikt over systemets DIP- bryterdefinisjoner,  
og sett begge brytere som vises i tabell 1 i posisjon PÅ.  

MERK:   
•Ikke alle GS5xxZ - systemer kan støtte trefaset.  
•Trefaset krever trykt kretskort rev. B for systemet.   
•Hvis du bruker et ekspansjonskort, må kortet være avsikret.   
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Enkeltdrift, elektrisk IT-system (ingen 
nøytral)  
Ledning – nettspenning er 230 VAC (1 x 16 A 
eller 1 x 32 A)  
3 kabler (2 ledninger + 1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på 
driftsledning L1, mens L2 fungerer som retur.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  

For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri  

 trekker mer strømstyrke enn nominell 
driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering:  
 Se  siden  med  oversikt  over  systemets  DIP- 

bryterdefinisjoner, og still inn bryterne vist i tabell 1 slik at systemet samlet sett aldri trekker mer strømstyrke enn nominell 
driftseffekt.  

Konfigurasjonsalternativer 
  for elektrisk drift 

Systemer med kun trykt kretskort rev. B 
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DIP- 

 

Merk: Du trenger et spesialverktøy for å fjerne pinnene fra kontaktenheten når de har klikket på 
plass. Be kundekontakten din hos Balboa om informasjon om kjøp av et pinnefjerningsverktøy.  

Balboa ozonkontaktkonfigurasjon for 230 VAC 50 Hz:  

 

 

 Ledning 3  –   hetteende  
( isolert), må ikke kobles til.   

Trefaset drift, elektrisk IT - system (ingen nøytral)   
Ledning  –  nettspenning er 230  VAC  
4  kabler (3 ledninger + 1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som  
merket.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på driftsledning  
L1, mens L2 fungerer som retur.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for varmedeaktivering:  
For drift med 1 x 16 A:  

DIP-bryter A10 må være PÅ.  
For drift med 1 x 32 A:  

Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri  
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering:  
siden  med  oversikt  over  systemets  Se  

bryterdefinisjoner, og still inn bryterne vist i tabell 1 slik  
at systemet samlet sett aldri trekker mer strømstyrke enn  
nominell driftseffekt.   

MERK:   
•Ikke alle GS5xxZ - systemer kan støtte trefaset.  
•Trefaset krever trykt kretskort rev. B for systemet.  
•Hvis du bruker et ekspansjonskort, må kortet være avsikret.   

Ozontilkoblinger 
  

Svart eller brun ledningsleder  
Tom  

Hvit eller blå nøytralleder  
Tom  

Flate sider på stikkontakter som vist 
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Konfigurasjoner for Serial Deluxe-panel  

J29   
OZON 

  
J23   
PUMPE 1 

 

Ledning  –  svart eller brun leder  
Ikke i bruk   
Nøytral  –  hvit eller blå leder  
Ikke i bruk   

SIRK. PUMPE 
  

Sirk.pumpe 

Audiovisuell 
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VL801D (Serial 
Deluxe)  

PN 54108 med overlagring PN 
10763 • Kobles kun til 
hovedkortklemme J1*  

• Kobles kun til hovedkortklemme J1*  

* Paneler med bakgrunnsbelysning (pærer installert) skal aldri plugges inn i J2.  
Bruk kun J1. Hvis pærene for bakgrunnsbelysning fjernes, kan både J1 og J2 brukes.  

VL802D   
PN 54528 med overlagring PN 11789   
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55415-01_97_B 

 

Balboa  
System PN 54763-01  

Systemmodell nr. GS5-GS523DZ-RCA-3.0  

Programvareversjon nr. 43  

EPN nr. 2808  

Grunnleggende trykt kretskortenhet – PN 
55857-01 Trykt kretskort GS500Z – PN 
22015 rev. B  

Grunnpaneler  

VL801D (Serial Deluxe) – PN 54121  

VL802D – PN 54562  

Systemets 
revisjonshistorikk  

System 
PN  

EPN Dato  Anmodet 
av  

Endringer utført  

54763-01  2808  02.10.2009  Balboa  Oppdater programvare til versjon 43.  

54763-01  2808  03.17.09  Balboa  Oppdatering av sidene om datablad for konfigurasjon av elektrisk drift  

          

          

          

Datablad for GS523DZ 
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Grunnleggende systemegenskaper og -
funksjoner 
Effektbehov  
Enkeltdrift [3 kabler (ledning, nøytral, jord)]  
• 230 VAC, 50 Hz, 1~, 32 A, (ytelse for automatsikring = maks. 40 A)  
Dobbeltdrift [5 kabler (ledning 1, nøytral 1, ledning 2, nøytral 2, jord)]  
• 230 VAC, 50 Hz, 1~, 2 x 16 A, (ytelse for automatsikring = maks. 20 A for hver drift.)  
Trefaset drift [5 kabler (ledning 1, ledning 2, ledning 3, nøytral, jord)] Krever trykt kretskort 
rev. B.  
• 400 VAC, 50 Hz, 3N~, 16 A, (ytelse for automatsikring = maks. 20 A for hver faseledning.) • 

VIKTIG – Drift må omfatte en nøytralkabel med en ledningen til nøytral spenning på 230 
VAC.  

Systemeffekter    

Oppsett 1 (som 
fremstilt)  

Oppsett 2  

● 230 V pumpe 1, 2-
hastighet  

● 230 V pumpe 1, 2-
hastighet 

● 230 V pumpe 2, 1-
hastighet  

● 230 V pumpe 2, 1-
hastighet 

● 230 V pumpe 3, 1-
hastighet  

● 230 V pumpe 3, 1-
hastighet 

Andre alternativer   
•   Dolphin-fjernkontroll for alle  

funksjoner og Dolphin- 
fjernkontroll kun for spa  

•   IR-mottakermodul  
Kobles til klemme J1 eller J2  
( må være 8-pinners kontakt)  

•   MoodEFX-belysning  
Kobles til spa-lysklemme J20  

•   FiberEFX-belysning  
Kobles til spa-lysklemme J20  
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● 230 V vifte  ● 230 V vifte  
● 230 V ozon  ● 230 V ozon  
● 10 V spa-lys  ● 230 V sirk.pumpe  
● 230 V AV (stereo)  ● 10 V spa-lys  
● 3,0 kW varmeapparat*  ● 230 V AV (stereo)  
    ● 3,0 kW 

varmeapparat*  
* Ytelse for varmeapparat er som har en merkestrøm på 240 V. 

Grunnleggende systemegenskaper og -
funksjoner 

Når du skifter ut en annen DIP-bryter enn A1, må du 
tilbakestille det faste minnet for at nye DIP-
bryterinnstillinger skal tre i kraft. Hvis du ikke 
tilbakestiller det faste minnet, kan det hende at 
systemet ikke fungerer som det skal.  

Slik tilbakestiller du det faste minnet:  
• Slå av spaet ved å koble fra strømkilden.  
• Plasser en bro over J43 som dekker begge pinner. (Se 

illustrasjonen nedenfor.)  
• Slå på spaet ved å koble til strømkilden.  
• Vent til "Pr" vises på panelet.  
• Slå av igjen.  

• Fjern broen fra J43 (kan også flyttes slik at den kun 
dekker 1 pinne)  

• Slå på igjen.  

Om fast minne og klokkeslettbevaring  
Dette systemet bruker minne som ikke krever et batteri 
for å lagre en rekke innstillinger. Det vi kaller et fast 
minne lagrer filterinnstillingene, den angitte 
temperaturen og varmemodusen.  

Fast minne brukes ikke til klokkeslett. Kun modeller 
som har et Serial Deluxe-panel installert (VS5xxDZ og 
GS5xxDZ) kan vise tiden. Ved et strømbrudd til spaet, 
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vil systemet imidlertid miste riktig tid, og tilbakestille 
til 12:00 p.m. når strømmen kommer tilbake.  

 
Skjermsekvens under oppstart  
Når du starter opp, skal du se følgende på skjermen:  
• Tre tall på en rad, som er SSID-et (systemets 

programvare-ID). Det tredje av disse tallene er 
programvareversjonen, som skal samsvare med 
versjonen i systemet. Hvis disse tre tallene for 
eksempel er 100 67 38, er det et VS511SZ med 
versjon 38.  

• Deretter vises: "24" (som angir at systemet er 
konfigurert for et varmeapparat mellom 3 og 6 kW) 
eller "12" (som angir at systemet er konfigurert for et 
varmeapparat i realiteten* mellom 1 og 3 kW).  
"24" skal vises for alle VS-modeller som kjører på 
240 VAC.  

"12" skal vises for alle VS-modeller som kjører på 120 
VAC samt alle  

GS-modeller. (*Et varmeapparat som har en 
merkestrøm på 4 kW ved 240 VAC vil fungere som 
et 1 kW-varmeapparat ved 120 VAC.)  

• "Pr" vises for å signalisere at primingmodus starter.  

Nå er oppstartssekvensen fullført. Informasjon om 
hvordan spaet fungerer videre, inkludert hvordan 
du justerer klokkeslett hvis du bruker et Serial 
Deluxe-panel, finnes på referansekortet for VS- 
eller GS-systemmodellen.  

J43 på hovedkort i 
 

- og 
 
- serien 

 
  

J43 på GS5xxZ-serien er plassert i omtrent samme 
posisjon.  

BRYTERANLEGG A 
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Koblingskonfigurasjon og DIP-innstillinger  
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• 230 V pumpe 1, -hastigh • 230 V vifte • 230 V AV  

• 230 V pumpe 2, 
1

-hastigh
et

 • 230 V ozon • 3,0 kW 
varmeapparat

  
• 230 V pumpe 3, -hastigh • 10 V -lys • -hovedpan  

Merknad om HiPot - test:   
Koble slippklemme med grønne kabler fra  
J90 før du utfører en HiPot - test. Hvis ikke  
du kobler fra, kan testen mislykkes. Koble  
klemmen til J90 igjen etter at HiPot - testen  
er fullført.   

ADVARSEL:  Hovedstrømmen til systemet skal slås AV FØR du justerer DIP - brytere.   
ADVARSEL:  Fast minne (J43) må TILBAKESTILLES for at nye DIP-bryterinnstillinger skal tre i kraft. (Se siden om fast minne.)  

SSID - nr.   
Bryteranlegg A   

3 , 0   kW   Varme- 
apparat  

A1, testmodus AV 
  A6 50 Hz  

A2 se tabell 1 
  A7, J17/26 aktivert  

A3 i.a. 
  A8, grader C  

A4, reserve frost 
  A9, ikke-sirk.modus  

A5, 2 hastighet P1  - A10, se tabell 1  
Tilbakestille  
minne 

  

Panelknapptilordninger   
Tid 1=   Lys 5=   

2= Modus/program 
  6= Pumpe 1  

Temp. opp 3= 
  Pumpe 2  7= 

Temp. ned 4= 
  J 17/26  8= 

Panelknapposisjoner   

Nøytrale ( felles) vekselstrømtilkoblinger 
  

Spesielle vekselstrømtilkoblinger 
  

Vekselstrømtilkoblinger, nett 
  

10 volts tilkoblinger  - 
Reléstyreledninger 

  

Legg merke til flate sider på kontakt 
  

Merk:  Konfigurasjonen som vises gjelder kun  
enkeltdrift, instruksjoner om omstilling til  
dobbeltdrift eller trefaset finnes på sidene om  
elektrisk drift (8, 9, 10).   

Varmerapparat med merkestrøm 240 
  V 

  J11 må utstyres med bro 
  

Audiovisuell   

Spa - lys 
  

Til J57 eller J58 på trykt  
hovedkretskortenhet  

Grønn 
Svart 
Hvit 
Grønn 

Hvit 
Rød  

GS523DZ 
  Programvare 

  
Fargenøkkel for kobling 

Nøkkel for kortkontakt 
Typisk nettspenning 

  
Typisk nettspenning for 2 - hastighetspumper 

  
Nøytral (felles) 

  
Jord 

  

3 ,0 kW 
3 , 0 

  kW 

VALGF. VIFTE/PUMPE 2 

PUMPE 1 

SIRK. PUMPE 

OZON 

GS5xxDZ - modus 
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Oppsett 1 (som fremstilt)   
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Koblingskonfigurasjon og DIP-innstillinger  
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DIP-brytere og brodefinisjoner  

 SSID 100 91 43  Grunnmodell GS523DZ 
Nøkkel for DIP-bryter  

A1 Testmodus (normalt AV)  
A2+A10 Krav til strømstyrke for styring (se tabell 1) A3 i.a. (må være AV)  

A4 Reserve frost (må være AV)  
A5+A9 Sirk.modi og hastigheter for pumpe 1:  

 A6  Posisjon "PÅ": Drift 
med 50 Hz  

Posisjon "AV" Drift med 60 Hz  
A7 

 Posisjon "PÅ": J17/26 aktivert for 
vifte eller pumpe 4 med 1-hastighet. 
Posisjon "AV" J17/26 deaktivert.  

 A8  Posisjon "PÅ": Temperatur vises i grader 
celsius  

Posisjon "AV": Temperatur vises i 
grader fahrenheit  

 
Nøkkel for bro  
J11  Hvis du bruker et varmeapparat med strømstyrke 3 kW eller høyere, kan broen settes i hvilken som helst 

posisjon, men den yter kan hende bedre på pinne 1 og 2.  
Hvis du bruker et varmeapparat med strømstyrke 2,5 kW eller lavere, må broen kun settes på 1 pinne.  

J12  Fabrikkinnstilling. MÅ IKKE FLYTTES.  
Broen må være på pinne 1 og 2 for GS51xZ-/GS52xZ-/GS5xxSZ-/GS5xxDZ-programvare.  
Broen må være på pinne 2 og 3 for GS50xZ-programvare.  

J43  Når broen er plassert på 2 pinner under oppstart, vil systemet tilbakestille det 
faste minnet. La kun 1 pinne være på for å aktivere funksjonen for fast minne.  

ADVARSEL:  
•Hvis du stiller inn DIP-brytere feil, kan det føre til unormal systemfunksjon og/eller skade på 
systemkomponenter.  
•Informasjon om riktige innstillinger for dette systemet finnes i illustrasjonen av bryteranlegget på siden for 
koblingskonfigurasjon.  
•Kontakt Balboa hvis du har behov for å legge til flere konfigurasjonssider i dette databladet.  

A5  A9  Sirk.modus  Hastighet for 
pumpe 1  

AV  AV  Ikke-sirk.  2-hastighet  
PÅ  AV  Sirk. "fungerer som pumpe 1 lav" 

(filtre/forur.st./ect.)  
1-hastighet  

AV  PÅ  24-timers med utkobling ved 3 °F  1-hastighet  
PÅ  PÅ  24-timers med utkobling ved 3 °F  2-hastighet  

Tabell 1   Antall   
pumper/vifter med høy hastighet  

før varmedeaktivert  
A2   A10   
AV  AV  0   
PÅ  AV   1   
AV  PÅ  2   
PÅ  PÅ     3 

Varsel:   
Pumpe 2  og pumpe   3   er påkrevd ,   
bruk X - P332 CE ekspansjonskort med  
PS -23  splittkabel.  
Bruk J17/26 hvis du  ønsker å benytte vifte 
eller pumpe 4 med 1 - hastighet i tillegg.  
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Panelknapposisjoner Informasjon om hjelpepanel 

Støtter 2-knappers 
hjelpepanel 

VX20  
   

Støtter 4-knappers 
hjelpepanel 

Panelknapptilordninger VX40D  
 1=Tid  5=Lys  

  

 2=Modus/program  6=Pumpe 1  
 3=Temp. opp  7=Pumpe 2+pumpe 3  
 4=Temp. ned  8=J 17/26 (når A7 er PÅ)  
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Konfigurasjon av elektrisk drift  

Systemer med kun trykt 
kretskort rev. B 

Enkeltdrift, elektriske TN- og TT-
systemer  

(1 x 32 A)  
3 kabler (1 ledning + 1 nøytral + 1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som 
merket.  

Dette alternativet konfigureres og leveres som standard.  
Alt utstyr (pumper, vifte, varmeapparat og eventuelt 
ekspansjonskort) kjører på driftsledning L1.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for varmedeaktivering: 
Drift med 1 x 1 6 A støttes ikke:  

For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri trekker 
mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: Se 
siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, og still 
inn bryterne vist i tabell 1 slik at systemet samlet sett aldri trekker 

mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Dobbeltdrift, elektriske TN- og TT-
systemer  

(2 x 16 A)  
5 kabler (2 ledninger + 2 nøytrale + 1 
vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som 
merket.  

Varmeapparatet og eventuelt 
ekspansjonskort kjører på driftsledning L1, 
mens alt annet utstyr, slik som pumper og 
vifter, kjører på driftsledning L2.  

Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32.  

Merk: J32 og J25 er elektrisk identiske.  
Den hvite kabelen kan kobles til hvilken som 
helst klemme før fjerning.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for varmedeaktivering: DIP-bryter Al0 må være AV.  

Til W1 på et  
valgfritt, avsikret  
ekspansjonskort.   

Til strøm på et  
valgfritt,  
avsikret  
ekspansjonskort.   

Til W1 på et  
valgfritt, avsikret  
ekspansjonskort.   

Til strøm på et  
valgfritt, avsikret  
ekspansjonskort.   
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Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, og sett begge 
brytere som vises i tabell 1 i posisjon PÅ.  

Hvis du bruker et ekspansjonskort:  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: Se 
siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, og sett 
begge brytere som vises i tabell 1 i posisjon AV.  

  
  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk 

drift Systemer med kun trykt kretskort rev. 

B  

 

Til   W1 på et  
valgfritt, avsikret  
ekspansjonskort.   

Til strøm på et  
valgfritt, avsikret  
ekspansjonskort.   

Trefaset drift, elektriske TN -   og TT - systemer   
5  kabler (3 ledninger + 1 nøytral + 1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som  
merket.  
VIKTIG  –  Drift MÅ omfatte en nøytralkabel med en ledningen til  
nøytral spenning på 230 VAC.  
Varmeapparatet kjører på driftsledning L1.  

 .   
 

 
Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32 eller  J25.   
Fjern den blå kabelen helt fra J28 og J58.  
Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for varmedeaktivering:  

DIP-bryter A10 må være AV.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering:  

Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, og  
sett begge brytere som vises i tabell 1 i posisjon PÅ.  

MERK:   
•Ikke alle GS5xxZ - systemer kan støtte trefaset.  
•Trefaset krever trykt kretskort  rev. B for systemet.  
•Hvis du bruker et ekspansjonskort, må kortet være avsikret.   
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Denne siden er spesifikk for GS523DZ-modellen med pumper på 
maks. 7 A. (De foregående sidene dekker alle mulige GS-
bruksområder.)  

Som fremstilt leveres dette systemet konfigurert for enkeltdrift.  
På de foregående sidene finner du instruksjoner om hvordan du flytter kabler for konfigurasjonene 
med dobbeltdrift eller trefaset.  

Bruk følgende retningslinjer for innstilling av DIP-brytere på riktig måte for 
driftskonfigurasjonen som du har valgt.  

For drift med 1 x 16 A 
Støttes ikke.  

 For drift med 1 x 32 A:  Side 9  54763-01_97_D 

Ozontilkoblinger  

Merk: Du trenger et spesialverktøy for å fjerne pinnene fra kontaktenheten når de har klikket på 
plass. Be kundekontakten din hos Balboa om informasjon om kjøp av et pinnefjerningsverktøy.  

Merknader til bruk av elektrisk drift 
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Konfigurasjoner for Serial Deluxe-
panel 

 

VL801D (Serial Deluxe)  
PN 54121 uten overlagring  
• Kobles kun til hovedkortklemme J1*  

Balboa ozonkontaktkonfigurasjon for 230   VAC 50   Hz: 

Svart eller brun ledningsleder   
Tom  

Hvit eller blå nøytralleder  
Tom  

Flate sider på stikkontakter som vist   

Ledn ing  –  svart eller brun leder er   
I kke i bruk  
Nøytral  –  hvit eller blå leder er  
I kke i bruk  

Audiovisuell   

Sirk.pumpe   
SIRK.  PUMPE 

 

OZON 
  PUMPE 1 

  

Tid 

Modus/program Kaldt   Stråler 1   Stråler 2/3   

Varmt   Vifte   Lys   
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VL802D  
PN 54562 uten overlagring  

• Kobles kun til hovedkortklemme J1*  

* Paneler med bakgrunnsbelysning (pærer installert) skal aldri plugges inn i J2.  
Bruk kun J1. Hvis pærene for bakgrunnsbelysning fjernes, kan både J1 og J2 brukes.  

Tid Varmt   Vifte   Lys   

Kaldt   Stråler 1 Stråler 2/3 Modus/program 
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GS5xxZ-serien  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk drift  

Trykt kretskort GS500Z PN 22015 rev. A  

Enkeltdrift, elektriske TN- og TT-systemer  
(1 x 16 A eller 1 x 32 A)  

3 kabler (1 ledning +1 nøytral +1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som 
merket.  

Dette alternativet konfigureres og leveres som standard.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på driftsledning 
L1.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  

   For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri 
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 
Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, 
og still inn bryterne vist i tabell 1 slik at systemet samlet sett 
aldri trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Dobbeltdrift, elektriske TN- og TT-systemer  
(2 x 16 A)  

5 kabler (2 ledninger + 2 nøytrale + 1 
vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Varmeapparatet kjører på driftsledning L1, mens alt annet 
utstyr, slik som pumper og vifter, kjører på driftsledning L2.  

Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32.  
Merk: J32 og J25 er elektrisk identiske. Den hvite kabelen kan 
være kobles til hvilken som helst klemme før fjerning.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

DIP-bryter A10 må være AV.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 
Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, og 
sett begge brytere som vises i tabell 1 i posisjon PÅ.  

GS5xxZ-serien  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk drift  

Kun trykt kretskort GS500Z PN 22015 rev. B.  
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Enkeltdrift, elektriske TN- og TT-
systemer  

(1 x 16 A eller 1 x 32 A)  
3 kabler (1 ledning + 1 nøytral + 1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Dette alternativet konfigureres og leveres som standard.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på 
driftsledning L1.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  
For drift med 1 x 32 A:   
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri 
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 
Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, og 
still inn bryterne vist i tabell 1 slik at systemet samlet sett aldri 
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Dobbeltdrift, elektriske TN- og TT-
systemer  

(2 x 16 A)  
5 kabler (2 ledninger + 2 nøytrale + 1 
vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Varmeapparatet kjører på driftsledning L1, mens alt annet 
utstyr, slik som pumper og vifter, kjører på driftsledning L2.  

Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32.  
Merk: J32 og J25 er elektrisk identiske. Den hvite kabelen 
kan kobles til hvilken som helst klemme før fjerning.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

DIP-bryter A10 må være AV.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 

Se siden med oversikt over systemets DIP-bryterdefinisjoner, 
og sett begge brytere som vises i tabell 1 i posisjon PÅ.  

 

GS5xxZ-serien  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk drift  

Kun trykt kretskort GS500Z PN 22015 rev. B.  
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Trefaset drift, elektriske TN- og TT-
systemer  
5 kabler (3 ledninger + 1 nøytral + 1 
vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  
VIKTIG – Drift MÅ omfatte en nøytralkabel med en 
ledningen til nøytral spenning på 230 VAC.  
Varmeapparatet kjører på driftsledning L1.  
Alt hovedkortutstyr kjører på driftsledning L3. 
Tilleggsutstyr, slik som ekspansjonskort, kjører på 
driftsledning L2.  

Fjern den hvite kabelen helt fra J26 og J32 eller J25. Fjern 
den blå kabelen helt fra J28 og J58.  
Hvis et ekspansjonskort er installert, må svart kabel kun kobles 
til J28 (ledning L2).  

Til et valgfritt, avsikret Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for ekspansjonskort. 
varmedeaktivering:  

DIP-bryter A10 må være AV.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for 

varmedeaktivering: Se siden med oversikt over systemets  
DIP-bryterdefinisjoner, og sett begge brytere som vises i 
tabell 1 i posisjon PÅ.   
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GS5xxZ-serien  

Konfigurasjonsalternativer for elektrisk drift  

Kun trykt kretskort GS500Z PN 22015 rev. B.  

Enkeltdrift, elektrisk IT-system (ingen 
nøytral)  
Ledning – nettspenning er 230 VAC (1 x 16 A eller 
1 x 32 A)  
3 kabler (2 ledninger + 

1 vernejording)  
Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på 
driftsledning L1, mens L2 fungerer som retur.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  

For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri 
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering: 
Se siden med oversikt over systemets  
DIP-bryterdefinisjoner, og still inn bryterne vist i tabell 1 
slik at systemet samlet sett aldri trekker mer strømstyrke 
enn nominell driftseffekt.  

Trefaset drift, elektrisk IT-system (ingen 
nøytral)  

Ledning – nettspenning er 230 VAC  
4 kabler (3 ledninger + 1 vernejording)  

Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme 
som merket.  

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på 
driftsledning L1, mens L2 fungerer som retur.  

Systemer som kun bruker 1 DIP-bryter (A10) for 
varmedeaktivering:  

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være 

PÅ.  
For drift med 1 x 32 A:  

Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri 
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  
Systemer som bruker flere DIP-brytere for varmedeaktivering:  

 Se  siden  med  oversikt  over  systemets  
DIP-bryterdefinisjoner, og still inn bryterne vist i tabell 1 Ledning 3 – hetteende slik at systemet samlet sett 

aldri trekker mer strømstyrke (isolert), må ikke kobles til. enn nominell driftseffekt.  
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Konfigurasjonsalternativer for elektrisk drift 

Systemer med kun trykt kretskort rev. B  

 

Bruksanvisning for Balboa 500DZ-serien  

Idriftsetting  

Enkeltdrift, elektrisk IT - system (ingen nøytral)   
Ledning  –  nettspenning er 230 VAC (1 x 16 A eller 1 x 32 A)  
3 )  kabler (2 ledninger + 1 vernejording   
Jordledning  grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som  ( 
merket.   

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på  
driftsledning L1, mens L2 fungerer som retur.   

Systemer som kun bruker 1 DIP - bryter (A10) for  
varmedeaktivering:   

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  

For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett aldri  
trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP brytere for varmedeaktivering:  - 
Se siden med oversikt over systemets  
DIP-bryterdefinisjoner, og still inn bryterne vist i tabell 1  
slik at systemet samlet sett aldri trekker mer strømstyrke  

Trefaset drift, elektrisk IT - system (ingen nøytral)   
Ledning  –  nettspenning er 230  VAC  
 kabler  4 ( 3  ledninger + 1 vernejording)  

Jordledning (grønn/gul) må kobles til systemets jordklemme som  
merket.   

Alt utstyr (pumper, vifte og varmeapparat) kjører på driftsledning  
L1, mens L2 fungerer som retur.   

Systemer som kun bruker 1 DIP - bryter (A10) for  
varmedeaktivering:   

For drift med 1 x 16 A:  
DIP-bryter A10 må være PÅ.  

For drift med 1 x 32 A:  
Still inn DIP-bryteren A10 slik at systemet samlet sett  
aldri trekker mer strømstyrke enn nominell driftseffekt.  

Systemer som bruker flere DIP - brytere for varmedeaktivering:  
Se siden med oversikt over systemets  
DIP-bryterdefinisjoner, og still inn bryterne vist i tabell 1  
slik at systemet samlet sett aldri trekker mer strømstyrke  
enn nominell driftseffekt.  

Ledning 3  –   hetteende  
( isolert), må ikke kobles til.   

MERK:   
•Ikke alle GS5xxZ - systemer kan støtte trefaset.   
•Trefaset krever trykt kretskort rev. B for systemet.   
•Hvis du bruker et ekspansjonskort, må kortet være avsikret.   
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Ved oppstart går spabadet til primingmodus (Pr).  
I primingmodus: Trykk på knappen/knappene "Jets" (Stråler) gjentatte ganger, 
og kontroller at alle pumper er utluftet. Primingmodus varer i mindre enn 5 
minutter. Trykk på "Warm" (Varmt) eller "Cool" (Kaldt) for å lukke menyen. 
Etter primingmodus fungerer spabadet i standardmodus (se avsnittet 
Mode/Prog. (Modus/program)).  

Pumpen som er beregnet på oppvarming og filtrering (pumpe 1 for lav hastighet 
i systemer uten sirkulasjon eller sirkulasjonspumpen i sirkulasjonssystemer) kalles 
bare pumpen nedenfor.  

Når du trykker på flere knapper i sekvens, kan det hende at systemet ikke reagerer 
på et knappetrykk hvis du trykker for fort på knappene etter hverandre.  

Temperaturjustering (80 °F – 104 °F / 26,0 °C – 40,0 °C)  

Den sist målte vanntemperaturen vises konstant.  
Den aktuelle vanntemperaturen vises først etter at pumpen har vært på i 
minst 2 minutter.  
Trykk én gang på knappen "Warm" (Varmt) eller "Cool" (Kaldt) for å vise 
den innstilte temperaturen. Hvis du vil endre temperaturinnstillingen, trykker 
du på temperaturknappen igjen før skjermen slutter å blinke. Etter tre 
sekunder slutter skjermen å blinke og viser den aktuelle temperaturen i 
spabadet.  

 Jets 1 (Stråler 1)  
  

Trykk på "Jets 1" (Stråler 1) for å slå pumpe 1 på eller av, og for å veksle 
mellom lav og høy hastighet (hvis funksjonen finnes). Den lave hastigheten 
slås av etter 4 timer. Den høye hastigheten slås av etter 15 minutter. Den 
lave  

Modusen endres ved å trykke på "Warm" (Varmt) eller "Cool" (Kaldt) og deretter 
trykke på knappen "Mode/Prog" (Modus/program).  
I standardmodus beholdes den innstilte temperaturen, og ikonet STANDARD
vises.  
I økonomimodus varmes spabadet kun opp til den innstilte temperaturen under 
filtersykluser. Ecn vises når vanntemperaturen ikke tilsvarer den innstilte, og 
veksles med vanntemperaturen mens pumpen er på. Ikonet ECONOMY 
(Økonomi) vises.  
I hvilemodus varmes spabadet kun opp til 20 °F/10 °C under den innstilte 
temperaturen under filtersykluser. SLP vises når vanntemperaturen ikke 
tilsvarer den innstilte, og veksles med den aktuelle vanntemperaturen mens 
pumpen er på.  

hastigheten blir iblant aktivert automatisk, og da kan den ikke aktiveres fra 
styrepanelet, men den høye hastigheten kan styres.  

 Jets 2/Jets 3/Blower [Stråler 2/stråler  
3/vifte) [hvis funksjonen finnes]  

Trykk på respektive knapp én gang for å slå enheten på eller av. Enheten slås 
av automatisk etter 15 minutter. I enkelte systemer har pumpe to forskjellige 
hastigheter.  

 Light [Belysning]  
Trykk på "Light" (Belysning) for å slå på spa-belysningen. Den slås av automatisk 
etter 4 timer.  

Forhåndsinnstilte filtersykluser  
Den første forhåndsinnstilte filtersyklusen starter kl. 8:00 a.m. og slutter kl. 10:00 
a.m. Den andre forhåndsinnstilte filtersyklusen starter kl. 8:00 p.m. og slutter kl. 
10:00 p.m. I systemer uten sirkulasjon er lavhastighetspumpe 1 og 
ozongeneratoren (hvis den er installert) på under filtrering.  
For sirkulasjonssystem er sirkulasjonspumpen og ozongeneratoren (hvis den er 
installert) på døgnet rundt. I varme miljøer kan sirkulasjonspumpen slå seg av i 30 
minutter om gangen, unntatt under filtersykluser.  
I begynnelsen av hver filtersyklus slås alle andre enheter på et kort øyeblikk for å 
rense rørsystemet.  

Mode/Prog (Modus/program)   
Utformingen og navnet på knappene kan variere. 
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Stille inn tid  
Når spabadet startes for første gang, begynner ordene SET TIME (still inn 
tid) å blinke på skjermen. Trykk på "Time" (Tid), så "Mode/Prog"  
(Modus/program) og deretter "Warm" (Varmt) eller "Cool" (Kaldt). Tiden 
justeres fremover i trinn på ett minutt. Trykk på "Warm" (Varmt) eller  
"Cool" (Kaldt) for å lagre ønsket tid. Trykk på "Time" (Tid) for å bekrefte.  

 
Stille inn filtersykluser (etter ønske)  
Du trenger ikke å endre filtersyklusene, men hvis du ønsker det, trykker du på  
"Time", (Tid) "Mode/Prog" (Modus/program) og "Mode/Prog"  
(Modus/program) innen 3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) (Still inn  
filterstart 1, a.m.) vises. Trykk på "Warm" (Varmt) eller "Cool" (Kaldt) for å stille 
inn filterets starttid.  
Trykk på "Mode/Prog" (Modus/program) til SET STOP FILTER 1 (Still inn 
filterstopp 1) vises, og still inn tiden ved hjelp av "Warm" (Varmt) eller "Cool" 
(Kaldt) som forklart over. Trykk på "Mode/Prog" (Modus/program) til SET  

START FILTER 2 (PM) (Still inn filterstart 2, p.m.) vises, og fortsett som forklart over. Trykk på "Mode/Prog" 
(Modus/program) til SET STOP FILTER 2 (PM) (Still inn filterstopp 2) vises, og fortsett som forklart over.  
Trykk på "Mode/Prog" (Modus/program) for å bekrefte.  

Dette dokumentet gjelder for VS- og GS- systemer 500DZ til 520DZ med Balboa-styrepaneler VL801D eller 
VL802D.  
www.balboa-instruments.com    


