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INLEDNING

Grattis!
Grattis till köpet av ditt nya Spa från Artesian! Vi är säkra på att du kommer att uppskatta ditt nya 
spabad. Även om spabadande är både kul och avslappnande är vi dessutom övertygade om att 
det är en oumbärlig del av en hälsosam livsstil.
En	spabadande	livsstil	är	en	livsstil	som	uppmanar	till	god	hälsa	och	välbefinnande.

Att äga ett spabad medför också ett visst ansvar. Om du sköter det rätt så kommer ditt spabad ge 
dig många års glädje och njutbar behandling för din familj och för dina vänner.
Vänligen ta dig tid att läsa igenom och förstå alla instruktioner som levererats innan du installerar 
ditt Artesian spa. Denna bruksanvisning är avsedd att fungera som ett komplement till den träning 
du bör erhålla från din leverantör när du köpt ditt spa och ska starta upp det för första gången.

Kom också ihåg att ditt spa bad innehåller kraftig elektronik och därför är det extremt viktigt att det 
blir korrekt installerat för att försäkra en säker användning.
Den här manualen förklarar nödvändiga säkerhetsåtgärder, installation, användning och underhåll-
sprocedurer.

Om du har några frågor om denna manual är du välkommen att ringa din kompetente Artesian spa 
handlare som gladeligen hjälper dig vidare.

För att underlätta för dig och framtida referenser ber vi dig notera serienummer och modellnum-
mer samt installationsdatum i nedan avsedda fält.

Serienumret och modellnumret är monterat på basen av en av täckpanelerna enligt nedanstående 
bild.

Innan du gör någonting mer, gå in på www.artesianspas.se och kontakta oss via e-post för att ak-
tivera din garanti (Se sista sidan). 

Spa serienummer:
Spa modellnummer:
Spa installationsdatum:
Leverantörsnamn, adress och telefonnummer:
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

VÄNLIGEN TA DIG TID ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ DESSA VARNINGAR OCH UPPMANINGAR INNAN 
DU ANVÄNDER DITT SPA

Vänligen var en ansvarsfull spabadsägare. Håll alltid fast vid samtliga standard säkerhetsföreskrifter.
Säkerställ att du har skrivit ner telefonnumret till närmaste larmcentral (112), doktor, sjukhus, ambulans, 
polis och brandstation vid närmsta telefon. Var noga med att förklara samtliga säkerhetsföreskrifter för alla 
nya och tillfälliga användare av ditt spa. Kom ihåg att de kanske inte är medvetna om möjliga risker som 
kan förknippas med spabadets vattentemperatur. Se till så att åtminstone en familjemedlem lär sig och 
behärskar tekniken för hjärt- och lungräddning. DET KAN RÄDDA LIV!

1. LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER!

2. VARNING – För att reducera risken för skador, låt aldrig barn använda denna produkt utan 
 noggrann och konstant övervakning.

3. Enheten är försedd med anslutning för jord som måste vara en minst 8,4 mm bred kopparledare  
 som ansluts till jordad utrustning av metall, metallhölje till elektrisk utrustning, vattenledning av
 metall,  eller ledare inom 1,5 meters avstånd från spabadet.

4. För kabelanslutningen gäller följande, VARNING FÖR SKADA.
 a. Byt omedelbart kabeln om den skadas.
 b. Bygg aldrig in eller begrav aldrig kabeln.
 c. Anslut endast till jordad matning

5. FARA – Risk för drunkning, extrem försiktighet måste iaktas för att undvika att barn tillträder spat  
 utan godkännande och permanent övervakning.

6. FARA – Risk för skada – suganslutningarna i detta område är dimensionerade för att matcha det  
	 specifika	vattenflöde	som	pumpen	genererar.	Om	suganslutningarna	eller	pumpen	måste	ersättas	
	 är	det	viktigt	att	flödeskapaciteten	är	kompatibel.

7. FARA - Risk för elektrisk stöt – Installera spat minst 1,5m från metalliska ytor. Som alternativ kan  
 spat installeras inom 1,5m från metalliska ytor om varje yta är permanent ansluten med en godkänd  
 kabel till kabelanslutningen i terminalboxen som är avsedd för detta syfte. Jord?

8. FARA – Risk för elektrisk stöt – Tillåt inte att någon elektronisk utrustning som t.ex. lampor,
 telefoner, radioapparater, televisionsapparater används eller förvaras inom 1,5m avstånd från spat.

9. VARNING – För att minska risken för skada:
 a) Låt aldrig vattentemperaturen i spabadet vara varmare än 40°C. Vattentemperaturer mellan   
 38°C och 40°C anses vara säkert för vuxna friska personer. Lägre vattentemperaturer rekommend 
 eras för småbarn och när spa badandet varar längre än 10 minuter.
b) Höga vattentemperaturer kan orsaka fosterskador under de graviditetens första månader. Därför bör  
 gravida eller misstänkt gravida kvinnor begränsa vatttentemperaturen i spabadet till 38°C.
c) Innan spa badet beträds bör användaren kontrollera vattentemperaturen med en kalibrerad termom 
 eter eftersom att toleransen i spabadets termostad och regulatorer kan variera.
d) Användandet av alkohol, droger eller mediciner före eller under spabadandet kan leda till medvets- 
 löshet och drunkning.
e) Mycket överviktiga personer och personer med känt hjärtproblem, lågt eller högt blodtryck, problem  
 med blodcirkulationen eller diabetes bör konsultera en läkare innan spabad.
f) Personer som använder mediciner för konsultera en läkare innan spabad eftersom att vissa medi- 
 ciner kan framkalla dåsighet och påverka hjärtrytm, blodtryck och cirkulation.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Forts..

ÖVRIG UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

För övrig utrustning och tillbehör gäller förjande säkerhetsföreskrifter utöver de redan genomgångna för 
spabadet.

1. VARNING - Risk för drunkningsolyckor, var aktsam om säkerheten och låt inte barn använda spba 
 det utan tillåtelse och övervakning.

2.  FARA - För att minimera risken att fastna med hår eller kroppsdelar är det extremt viktigt att sugkop 
	 par	och	munstycken	är	markerade	med	godkänd	flödeskapacitet	och	överrensstämmer	med	eller		
	 överstiger	flödeskapaciteten	i	spabadet.	

3.  FARA - För att minimera skaderisken får inte sugkoppar eller kopplingar demonteras.
 Använd aldrig spabadet eller badkaret om sugkoppar eller kopplingar är trasiga eller saknas. Byt  
	 aldrig	ut	en		sugkopp	eller	koppling	mot	en	med	lägre	flödeskapacitet	än	vad	spabadet	levererar.

4.  FARA - Risk för elektrisk stöt – Installera spat minst 1,5m från metalliska ytor. Som alternativ kan  
 spat installeras inom 1,5m från metalliska ytor om varje yta är permanent ansluten med en godkänd  
 kabel till kabelanslutningen i terminalboxen som är avsedd för detta syfte. Jord?

5. FARA – Risk för elektrisk stöt – Tillåt inte att någon elektronisk utrustning som t.ex. lampor, telefon 
 er, radioapparater, televisionsapparater används eller förvaras inom 1,5m avstånd från spat.

6. VARNING – För att minska risken för skada:
a)  Låt aldrig vattentemperaturen i spabadet vara varmare än 40°C. Vattentemperaturer mellan   
 38°C och 40°C anses vara säkert för vuxna friska personer. Lägre vattentemperaturer rekommend 
 eras för småbarn och när spa badandet varar längre än 10 minuter.
b) Höga vattentemperaturer kan orsaka fosterskador under de graviditetens första månader. Därför bör  
 gravida eller misstänkt gravida kvinnor begränsa vatttentemperaturen i spabadet till 38°C.
c) Innan spa badet beträds bör användaren kontrollera vattentemperaturen med en kalibrerad termom 
 eter eftersom att toleransen i spabadets termostad och regulatorer kan variera.
d) Användandet av alkohol, droger eller mediciner före eller under spabadandet kan leda till medvet- 
 slöshet och drunkning.
e) Mycket överviktiga personer och personer med känt hjärtproblem, lågt eller högt blodtryck, problem  
 med blodcirkulationen eller diabetes bör konsultera en läkare innan spabad.
f) Personer som använder mediciner för konsultera en läkare innan spabad eftersom att vissa medi 
 ciner kan framkalla dåsighet och påverka hjärtrytm, blodtryck och cirkulation.

7.  FÖR SPABAD UTRSUTADE MED GASVÄRMARE
 VARNING - Risk för kvävning. Utrustningen använder en gasvärmare och är avsedd för utomhus 
 bruk om inte tillräcklig ventilation kan tilhandahållas inomhus.

8.  FÖR SPABAD UTRUSTAD MED FLÄKT
 VARNING	-		Installera	aldrig	fläkten	lägre	än	305mm	ovanför	maximal	vatteninvå.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Forts..

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SPA BAD UTRUSTAT MED LJUDANLÄGGNING

1. VARNING – Risk för elektrisk stöt, lämna inte ljudanläggningsutrymmets dörr öppen.

2. VARNING – Risk för elektrisk stöt, komponenter som måste ersättas måste ersättas med  
 identisk komponent.

3.	 Använd	inte	ljudanläggningens	kontroller	när	du	befinner	dig	i	spabadet.

4. VARNING – Förhindra elektriska stötar – Anslut inga tillbehörskomponenter (som t.ex. kab 
 lar, extra högtalare, hörlurar, extra audio/video kompontenter etc.) till systemet.

5. Enheten är inte försedd med utomhusantenn; om det är medlevererat måste den installeras  
 enligt gällande regelverk för ditt land.

6. Serva inte produkten på egen hand eftersom att det kan innebära livsfara genom elektrisk  
 stöt om du öppnar eller avlägsnar komponenternas höljen. Kontakta och anlita alltid kval  
	 ificerad	servicepersonal.

OBS! FÖRVARA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA PÅ EN LÄTTILLGÄNGLIG PLATS
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ELEKTRISKA KRAV OCH INSTALLATION

Följande information är avsedd för att ansluta elektrisk matning till ditt nya spabad.
Arbetet	måste	utföras	av	en	kvalificerad,	licenserad	elektriker.
Om dessa regler inte följs upphör all garanti omedelbart och du kan skadas eller riskera att avlida.
Ditt Artesian spabad är förinställt att matas med 240V spänning och 48A ström.
Dessa förutsättningar ger dig maximal prestanda ur ditt spabad och kräver 60A säkring.
Om	60A	säkring	inte	finns	tillgängligt	bör	spabadets	ställas	in	till	att	drivas	med	32A	eller	40A	
ström matning.
Denna inställning görs genom att trycka SELECT på spabadets kontrollpanel och i den menyn 
ändra till önskad matning.

ELEKTRISK KABELDRAGNING

VARNING: All kabeldragning till ditt spabad måste utföras av en licenserad elektriker och enligt 
följande instruktioner. Om dessa regler inte följs upphör all garanti omedelbart och Artesian spas 
friskrivs från allt ansvar.

1) South Seas Spa kräver 240VAC genom direktkoppling till för ändamålet godkänd ans-
 lutningsdosa utan användandet av stickkontakter, förlängnings- eller fördelningskabel.

2) Spa badet kräver 6 eller 8 mm kopparledning beroende på säkringens styrka. Använd inte  
 aluminumkabel.

3) Strömförsörjningsenheten måste vara utrustad med jordfelsbrytare som ska kunna använ 
 das som strömbrytare. Den måste placeras väl synlig och inom 1,5m från spa badet.

4) Använd bara icke metalliska rör och kopplingar när du ansluter ström till ditt spabad.

5)	 Dra	lednings	linjer	genom	spa	badets	höger	eller	vänstra	hörn	där	öppning	finns.

6) Anslut ditt spa bad.

OBS! ANSLUTNINGEN MÅSTE UTFÖRAS AV EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER
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Alternativ A Alternativ B

ELEKTRISKA KRAV OCH INSTALLATION Forts..

KRAV PÅ JORDFELSBRYTARE

En jordfelsbrytare krävs för att installera strömförsörjningen till Spabadet. Jordfelsbrytare är
ultrakänsliga brytarenheter som ger maximal säkerhet. Den
vanligaste typen av jordfelsbrytare fungerar också som högspänningskydd.

En	av	de	två	konfigurationer	som	visas	nedan	kräv	för	att	genomföra
installationen

STRÖMBRYTARE

En extern strömbrytare måste installeras, utomstående från serviceenheten. Strömbrytaren installeras väl 
synlig från spabadet. Strömbrytares ska anslutas så att den bryter alla icke jordade anslutningar till spaba-
det.

Om strömbrytaren placeras inom riktlinjerna kan en jorfelsbrytare installeras på denna plats och utgöra 
funktionen som strömbrytare enligt alternativ A.

En ny sub-panel bör installeras för att uppfylla kraven om åtkomlighet enligt de två alternativen nedan.

1. Jordfelsbrytaren kan installeras i huvudenheten och en lämplig brytare, strömbrytare eller annan lämplig 
brytande utrustning installeras i sub-panelen. (Alternativ A)

2. Jordfelsbrytaren installeras i sub-panelen och en lämplig, klassad strömbrytare installeras i huvudpan-
elen.(Alternativ B)
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50Hz INSTALLATION 3 - FAS

3-fas, IT elektriska system (ingen neutral ledning).
Ledning – strömledning är 230 VAC
4 ledningar (3 ledande + 1 jordad)

Den jordade kabeln (grön/gul) måste kopplas in i systemterminalen som markerad.

All utrustning (pumpar, blåsare och värmare) går genom ledning L1 där L2 agerar återsändare.
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UPPSTART AV SPABADET

Vänligen läs igenom alla steg av startprocessen innan du påbörjar den.

VAL AV PLACERING

Innan du installerar ditt Artesian spa bör du försäkra dig om att den plats du valt klarar följande rikttlijner:

1. Placera ditt spa på en yta som är tillräckligt stor för att rymmas. Tänk på att utrymme behövs för att  
 enkelt kunna nå utrustnings- och kretsutrymmen m.m. Kom ihåg att all elektronik måste hållas torr.
2. Spabadet måste placeras på en stadig och vågrät yta. Förslagsvis en 10cm tjock betongbädd som  
 härdat i minst 72 timmar.
3. För att undvika vattenskador på kjol och ram bör spa badet placeras så att det är utom räckhåll för  
 vattenspridare etc.
4. UTOMHUS SPA: Tänk på byggregler, el och vvs regler, vind- och solpåverkan, lokalisering av träd  
 (fallande löv och skugga), omklädningsrum, landskap och ljusarkitektur.
5. INOMHUS SPA: Golv måste utrustas med halkskydd för att undvika olyckor. Luftfuktigheten kom 
 mer att öka kraftigt, se till att installera tillräcklig ventilation för att undvika fuktskador, röta och   
 mögel.
6. Försäkra dig om att utrustningsutrymmet är placerat på ett sådant sätt att det inte kan skadas   
 av vattenläckage. Täck utrymmet med en tung metallplåt om den riskerar att angripas av gnagare  
 eller andra djur.
7. Säkerställ att en kunnig hantverkare bygger däcket så att det är korrekt dimensionerat och klarar  
 avsedd belastning.
8. Om spabadet placeras på marken måste det stöttas upp av stenar som är minst 5cm tjocka och  
 15cm breda. En solid betongplatta bör installeras snarast.

KONTROLL

Du bör kontrollera ditt spabad innan du fyller upp med vatten. Leta efter och avlägsna skräp i både   
bad	och	filter.	Säkerställ	att	pump	anslutningar	och	tätningar	är	korrekt	installerade	och	täta.
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FYLL SPABADET MED VATTEN

OBS! Fyll inte spabadet med varmvatten driekt ur varmvattenledning eller varmvattenberedare. Det vattnet 
kan vara för varm och kan orsaka skada  på spabadets yta och på rördelar. Sådana skador täcks inte av 
garantin. Se till så att spabadet står vågrätt innan du fyller det med vatten.
 
1.  Förbered spabadet för att fyllas med vatten genom att ta bort allt skräp.

2.		 Avlägsna	alla	filter	från	ditt	spa	(se	avlägsna,	installera	och	rengör	filter,	sid	36)

3.		 Placera	din	trädgårdslang	där	filtret	varit	placerat	enligt	bilden	nedan.

4. Fyll spabadet från linjen vid cirkulationspumpen tills vattennivån når över fotbrunnen.
 OBS! Detta dränerar all luft ur cirkulationspumpen. Luft i systemet kan skada cirkulationspumpen  
 och täcks inte av garantin.

5. När vattennivån nått over fotbrunnen kan du avlägsna vattenslangen och fortsätta fylla spabadet  
	 m.h.a.	filterbrunnen.

6. Fyll spabadet till nederkant av kuddarna eller 25-30cm från överkant.
 OBS! FYLL INTE DITT SPABAD MED FÖR MYCKET VATTTEN!

7. Med frontpanelen avstängd, passa på att säkerställa inget läckage förekommer vid pumpen och vid  
 kopplingar.

8.	 Återinstallera	cirkulationspumpen	och	alla	filter.

TESTA JORDFELSBRYTAREN

OBS! Den elektriska servicepanelen på spabadet måste vara utrustad med separat jordfelsbrytare för att 
undvika elektriska stötar. Genomför följande säkerhetstest innan du använder ditt spabad varje gång.

1. Säkerställ att strömmen är påslagen på den elektriska servicepanelen.

2. Aktivera jordfelsbrytaren. Om den förblir aktiverad fungerar den som den ska.
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DISPLAYEN VID UPPSTART

Varje gång systemet startas visas ett antal siffror innan LINK visas i displayen, såvida inga knappar har 
tryckts. När LINK visas trycker du på valfri knapp för att länka panelen med spabadet.

HUVUDMENYER

Navigering i hela menystrukturen görs med 2 eller 3 knappar på kontrollpanelen.
Knappar för varmt (WARM) och kallt (COLD) anges med en enda temperaturikon i denna användarhand-
bok. En del kontrollpaneler har endast en temperaturknapp. Paneler som har två temperaturknappar
kan använda dem båda för att förenkla navigering och programmering där endast en temperaturikon visas.

Knappen för belysning (LIGHT) används också för att välja i de olika menyerna och navigera i varje avsnitt.
Exempel på användning av temperaturknappen är att den ändrar den inställda temperaturen när den 
blinkar i displayen. Om du trycker på LIGHT-knappen när temperaturen blinkar öpnnas menyerna.
Du kan gå ur menyerna med vissa knapptryckningar eller vänta 10 sekunder då panelen återgår till normal 
drift och visar spabadets status.

ATT SLÅ PÅ STRÖMMEN

Slå på strömmen på spabadets huvudtrömbrytare. Säkerställ att inga felmeddelanden förekommer
Säkerställ att det är god vattencirkulation i spabadet. Pumparna aktiveras i cykler om 1 minut vardera.

ATT SÄKERSTÄLLA VATTENCIRKULATION

1. Öppna alla jet munstycken.

2. Tryck på Pump 1 knappen för att starta eller stoppa pumparna.

3.	 Säkerställ	att	varje	säte	har	vattenflöde.
 OBS! Vissa modeller har fördelingsventil, kontrollera vart den är placerad.

Jets Warm

Mode

CoolLight
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HUVUDMENYER Forts..

NAVIGERING

Huvuddisplay

Tryck på LIGHT medans temperaturen 
blinkar

Tidsstyrd belysning om 
aktiverad.

Genom att vänta 10s i huvudmenyn 
återgår skärmen till startläget.

En streckad ruta markerar ett alternativ 
som	endast	finns	i	vissa	varianter	av	
spabad	och	finns	eventuellt	inte	i	ditt	
exemplar.
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UPPSTART AV PUMPARNA

UPPSTARTLÄGE

Detta läge kommer att pågå i 4-5 minuter eller så kan du manuellt avsluta läget efter att pumparna har 
startats

.

Oavsett om uppstartläget avslutas automatiskt eller manuellt kommer systemet automatiskt tillbaka till nor-
mal	värme	och	filtrering	i	slutet	av	uppstartläget.
Under	uppstartläge	är	värmaren	avstängd	så	att	den	inte	utsätts	för	belastning	av	lågt	eller	inget	vattenflöde
Ingenting startar automatiskt, men pumparna kan strömförsörjas genom att trycka på "JET"-knapparna.
Om spabadet har en circulationspump, kan den aktiveras genom att trycka på "LIGHT" knappen även i 
uppstartläge.

UPPSTART AV PUMPARNA

Så snart ovanstående display visas i panelen, tryck på “Jet”-knappen en gång för att starta Pump 1 i låg 
hastighet och sedan igen för att växla till höghastighetsläge.
Tryck även på Pump 2 eller “AUX”-knappen, för att slå på den om du har en sådan.
Pumparna kommer nu att köras i hög hastighet för att underlätta priming.
Om pumparna inte har startat efter 2 minuter, och vatten är inte strömmar ur spabadets jets bör du stänga 
av dem omedelbart. Stäng av pumparna och upprepa processen.

OBS: Genom att slå av på strömmen inleds en ny uppstartprocess. Ibland kan det hjälpa att tillfälligt stänga 
av	och	på	pumpen	för	att	hjälpa	den	att	flöda.	Gör	inte	detta	mer	än	5	gånger.	Om	pumpen	eller	pumparna	
inte startats, stäng av spabadet och ringe efter service.

VIKTIGT: En pump inte köras utan att den startats i minst 2 minuter. Under inga omständigheter får en 
pump tillåtas att köra utan att den startats utanför det 4-5 minuter långa uppstartläget.
Det kan orsaka skador på pumpen och leda till att systemet strömförsörjer värmaren och blir överhettad

ATT MANUELT LÄMNA UPPSTARTLÄGET

Du kan manuellt avsluta Uppstartläget genom att trycka på WARM eller COOL. Observera att systemet 
automatiskt lämnaruppstartläget efter 4-5 minuter om du inte avslutar manuellt.
Var noga med att pumparna har startats innan du avslutar manuellt.
När systemet har lämnat uppstartläget kommer topppanelen tillfälligt visa inställd temperatur.

Uppnådd temperatur visas inte, enligt nedan. Detta beror på att systemet kräver ungefär 1 minut av vatten 
som strömmar genom värmaren för att avgöra vattentemperaturen och visa den.
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SPABADETS FUNKTIONER

PUMPAR
Tryck på "Jets 1"-knappen för att starta eller stänga av pump 1, och att skifta
mellan	låg	och	hög	hastighet	om	sådan	funktion	finns.	Om	pumpen	lämnas	igång
stängs den av efter en viss tidsperiod. Om pump 1 körs i låg hastighet stängs den av efter 30 minuter och 
efter 15 minuter om den körs i hög hastighet.
När	circulationspumpen	inte	är	aktiverad	kör	systemet	pump	1	med	låg	hastighet	när	fläkten	eller
någon annan pump är på.
Om	spa	är	i	läget	READY	kan	Pump	1	även	aktiveras	i	låg	flöde	under	minst	1	minut	var	30	minut	för	att	
känna av vattentemperaturen (polling) och sedan värma vattnet till inställd temperatur om det
behövs.

OBS! När pumpen startar i låg hastighet automatiskt kan den inte stängas av från panelen, men hög has-
tighet kan aktiveras.

FILTRERING OCH OZON

I system utan circulationspump kommer Pump 1 att köras i låg hastighet och ozon generatorn kommer att 
pågå	under	filtrering.	I	system	med	circulationspump	kommer	ozon	köras	med	circulationspumpen.

Systemet	är	förprogrammerad	med	att	köra	en	filter	cykel	på	kvällen	(förutsatt	att	tiden	är	rätt	inställd)	då	
el-priser ofta är lägre. Filtret tid och varaktighet är programmerbara. En
andra	filtercykel	kan	aktiveras	vid	behov.

I	början	av	varje	filter	cykel	kommer	fläkten	(om	det	finns	någon)	eller	pump	2	(om
finns)	att	köras	en	kort	stund	för	att	rensa	rören	och	upprätthålla	god	vattenkvalitet.

FRYSSKYDD

Om temperatursensorerna i värmaren upptäcka en tillräckligt låg temperatur, aktiveras automatiskt frys-
skyddet	i	pumpar	och	fläkt.	Pumpen	eller	pumparna	samt	fläkt	kommer	att	köras	kontinuerligt
eller periodvis beroende på omständigheter.

I kallare klimat kan en extra sensor monteras för att skydda mot frysning som standardsensorn eventuellt 
inte känner av. Ett extra sensorskydd agerar på liknande sätt förutom att tröskelvärden för temperaturen 
bestäms av en omkopplare. Kontakta din återförsäljare för mer information.



TEMPERATUR OCH TEMPERATUROMRÅDE

JUSTERA INSTÄLLD TEMPERATUR

När du använder en panel med temperaturknappar WARM och COOL knappar kommer tryck på någon av 
dessa leda till att temperaturen blinkar i displayen.
Tryck på knappen igen och du kan justera inställd temperatur enligt önskemål.

Om panelen endast har en temperaturknapp kommer temperaturen att blinka i displayen vid den första 
knapptryckningen.
Nästa gång du trycker på knappen kommer inställd temperatur antingen att öka eller minska.
För att ändra läge, dvs minska istället för att öka temperaturen släpper du knappen och väntar till displayen 
slutar blinka. Vid nästa knapptryckning kommer displayen åter att blinka och nu minska inställd temperatur.

TRYCK OCH HÅLL NED

Om en temperaturknapp hålls intryckt när temperaturen blinkar, kommer temperaturen att fortsätta att 
förändras tills knappen släpps.
Om ditt spabad endast har en temperaturknapp och gränsen för temperaturområdet är nådd när knappen 
hålls nedtryck kommer värdet att byta riktning.

DUBBLA TEMPERATUROMRÅDEN

Detta system har möjligheten till två inställda temperaturområden med oberoende värden.
Det högsta värdet utläses i displayen med en “upp” pil, och den lägsta med en “ner “ pil.
Dessa intervall kan användas av olika skäl, vanligtvis används dessa som “färdig att använda” inställning 
kontra en “semester” inställning.
Intervallen väljs med menystrukturen nedan. Varje temperaturområde har sin egen inställdatemperatur som  
programmeras av användaren. På så sätt kommer spabadet att värmas till den inställda temperaturen i 
samband med att ett temperaturområde väljs.

Högsta värdet kan ställas in mellan 26 ° C och 40 ° C.
Lägsta värdet kan ställas in mellan 10 ° C och 26 ° C.
Mer	specifika	temperaturområden	kan	bestämmas	av	tillverkaren.
Frysskydd är aktiv oavsett temperaturområde.
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Huvudmeny

Huvudmeny

HuvudmenyÄndra med pilarna som syns i displayen

Huvudmeny

Huvudmeny

Inställd temp. 
visas och blinkar

Inställd temp. 
visas och blinkar

Medans 
temperaturen 

Välj mellan högt eller 
lågt temp.område.

Eller vänta 5s.

Tryck på temp.knappen för att ändra inställd temp

Tryck på temp.knappen för att ändra inställd temp
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Huvudmeny

Huvudmeny

LÄGEN - REDO (READY) OCH VILA (REST)

För att spabadet ska värmas upp behövs att en pump aktiveras och pumpar vatten genom
värmaren. Pumpen som utför denna funktion kalls för "värmarpump. "
Värmarpumpen kan vara en antingen vara pump 1 med två hastigheter eller en circulationspump.
Om värmarpumpen är en 2-hastighetspump, kommer spabadet cirkulera vatten varje 1 / 2 timme i läge 
Redo (READY), med hjälp av pump 1. Detta för att upprätthålla en konstant vattentemperatur, värme som 
behövs samt uppdatera temperaturvisning.
Detta kallas "polling".

Viloläge	(REST)	kommer	endast	att	tillåta	uppvärmning	under	programmerade	filter	cykler.
Eftersom att “polling” inte sker, kan displayen inte visa aktuell temperatur förrän värmarpumpen varit igång i 
en minut eller två.

CIRKULATIONSLÄGE

Om	spabadet	är	konfigurerad	för	24H	cirkulation	går	värmarpumpen	kontinuerligt.
Eftersom värmarpumpen alltid körs, kommer spabadet att bibehålla inställd temperatur och värme som 
behövs i  redoläge (READY) även utan “polling”.

I viloläge (REST) kommer spabadet bara för att värmas upp till inställd temperatur under programmerade
filtercykler,	trots	att	vattnet	filtreras	kontinuerligt	i	Cirkulationsläget.

Tryck	på	LIGHT	flera	gånger	
medans temperaturen 
blinkar tills MODE visas.

Tryck på LIGHT för att 
nästa läge i huvud-
menyn.

För att skifta mellan   och REST. Nå huvudmenyn genom att trycka på LIGHT menyn 
är skiftad.
READY gör att spabadet cirkulerar vattnet och bestämmer om mer värme behövs.
Displayen fortsätter att visa nuvarande temperatur.

I REST läge görs ingen temperaturkontroll  eller uppvärmning av vattnet förutom under 
programmerade cirkulationstider. Displayen visar inte nuvarande temperatur hela 
tiden.

Displayen	vsar	RUN	PUMP	FOR	TEMP	om	inte	filteringspumpen	körts	på	över	1h.	Under	filter-
cykler eller vid normal användning visas normal information.

Om	filtrations	pumpen	har	varit	avstängd	i	en	timme	eller	mer	när	någon	funktionsknapp	förutom	
LIGHT trycks ned på panelen kommer pumpen som används tillsammans med värmaren att ak-
tiveras så att temperaturen kan kännas av och visas.
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KLAR-I-VILOLÄGE (READY IN REST MODE)

REDO / REST visas i displayen om spabadet är i viloläge och Jet 1 trycks in.
Det antas att spabadet används och kommer att värma upp sbabadet till rätt temperatur.
Medan Pump 1 höghastighetsläge kan slås på och av kommer Pump 1 i låghastighet att vara aktiv till 
inställd temperatur uppnås eller att 1 timme har passerat. Efter 1 timme kommer systemet att återgå till 
viloläge. Detta läge kan också återställas genom att ändra läge i Huvudmenyn.

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny

VISA OCH STÄLL IN TID OCH DATUM

VAR NOGA MED ATT STÄLLA IN RÄTT TID OCH DATUM
Det	är	viktigt	att	rätt	datum	och	tid	är	inställd	för	filtreringscykler	och	and	funktioner	som	körs	i	bakgrunden.	
TIME kommer att blinka i displayen om ingen tid eller datum är inställd.
Du kan välja 24h tidsvisning under PREF i menyn.

ATT ÄNDRA VISNINGSRIKTNING PÅ DISPLAYEN

OBS! Vissa spabad kan ha en egen knapp för att vända på panelen (FLIP) vilket då enkelt sker med en 
knapptryckning.

OBS! Om strömmen bryts kommer inte inställd tid att nollställas.

Tryck	på	LIGHT	flera	gånger	
medans temperaturen 
blinkar tills TIME visas.

Tryck på LIGHT 
för att nästa läge 
i huvudmenyn.

Huvudmeny

Huvudmeny

Tryck på LIGHT 
för att nästa läge 
i huvudmenyn.

Skifta läge på bokstäverna.
Genom att trycka LIGHT kommer du åter till huvudmenyn.
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Tryck	på	LIGHT	flera	gånger	
medans temperaturen 
blinkar tills LOCK visas.

Tryck på LIGHT 
för att nästa läge 
i huvudmenyn.

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny
Valfri 
knapp

LOCK visas i displayen i 3s innan den 
återgår till normalläge.

Låst panel

Låsta temperaturinställningar

Låser temperatur och 
inställningar Låser alla funktionsknappar.

Huvudmeny

HuvudmenyHuvudmeny

BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

Tillgängliga inställningar kan begränsas för att förhindra att någon ändrar på temperaturinställningarna. Att 
låsa panelen hindrar att någon kan göra ändringar, automatiska funktioner är dock fortfarande aktiva.
Genom att låsa temperaturen kan fortfarande Jets och andra funktioner användas, men temperaturen och 
andra programmerade inställningar kan inte ändras.

Låst temperatur tillåter åtkomst till ett begränsat antal menyer:
Set temperature, FLIP, LOCK, UTIL, INFO och FALT LOG

När temperaturen är låst visar displayen Inställd Temperatur när man try-
cker på temperaturknapparna.
LOCK visas vid försök att ändra temperaturen. Andra inställningar i menyn 
är också låsta medands övriga funktionsknappar fungerar som vanligt.
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LÅSA UPP

Upplåsningssekvensen kan användas när som helst när spabadet är programmerat för begränsad an-
vändning.

Tryck och håll ner temperaturknappen.

Tryck på belysningsknappen två gånger

Huvudmeny

HOLD (STANDBY)

Hold läget används för att stoppa pumparna tillfälligt vid service eller vid övriga korta ingrepp. Hold stannar 
pumparna i en timme om läget inte avbryts manuellt.

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny

Tryck	på	LIGHT	flera	gånger	
medans temperaturen 
blinkar tills HOLD visas.

Tryck på JET knappen för att pumpa ut/dränera, om DRAIN läge är aktiverat

Vissa spabad kan dränera 
(PUMP ING OUT) med JET 1 
knappen.

JET 1 skiftar pump av/på
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STÄLLA IN FILTRERING

Filtercykler ställs in genom att ange en starttid och en längd. Start tid indikeras med ett A eller ett P i dis-
playens nedre högra hörn (Längd har inte denna indikering).
Inställningen görs i 15 minutersintervall och sluttid räknas ut automatiskt och visas i displayen.

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny

Huvudmeny

Tryck	på	LIGHT	flera	gånger	
medans temperaturen 
blinkar tills FLTR 1 visas.

Visar starttid Ställ in timme Ställ in minut 15 minuters intervaller

För att visa körtid Ställer in Filter 1 tid i h Del av timme i 15 minuters inter-
valler

För att visa F1 sluttid

Till nästa meny Visar starttid Ställ in timme Ställ in minut 15 minuters intervaller

För att visa körtid Ställer in Filter 2 tid i h Del av timme i 15 minuters inter-
valler

För att visa F2 sluttid

FILTER CYKEL 2 - TILLVAL VID BEHOV

Filtercykel 2 är avstängd som standard.

Filtrering 1 och 2 kan överlappas, vilket förkortar cykeltiderna med inställd överlappningstid.

RENSNINGSCYKLER

För att bibehålla sanitet kommer den sekundära pumpen eller värmaren att hämta vatten från resp 
vattenledning	genom	att	kort	aktiveras	i	början	av	varje	filtercykel.
Om	filtecykel	1	är	inställd	på	24h	kommer	filtercykel	2	att	inledas	med	en	rensningscykel	när	den	är	pro-
grammerad att starta.
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GS SERIEN KONTROLLER

När ditt spa aktiveras för första gången, kommer den att börja i uppstartsläget som indikeras av “Pr” (Prim-
ing). Detta läge kommer att pågå i 5 minuter och spabadet börjar värmas upp och upprätthåller vattnets 
temperatur i standardläge.

TEMP/SET 26°C - 40°C

Start temperaturen är inställd till 37°C. Senast uppmätt temperatur visas konstant i displayen. OBS: Senast 
uppmätt temperatur kan endast visas efter att pumpen varit aktiv i minst 2 minuter. För att visa inställd tem-
peratur, tryck på kall (COOL) eller varm (WARM) knappen en gång. För att ändra inställd temperatur, tryck 
en gång till innan displayen slutat blinka. Höj eller sänk sedan temperaturen med hjälp av kall eller varm 
knappen.

BELYSNING

Tryck på Belysningsknappen för att tända eller släcka belysningen. Inbyggd timer släcker automatiskt be-
lysningen efter 4 timmar om den inte släckts manuellt innan dess.

SPABAD LÄGE (MODE)

Läget ändras genom att trycka på kall (COOL) eller varm (WARM) knappen och sedan belysning (LIGHT).

Standard Mode - Bibehåller inställd temperatur, observera att senast uppmätt temperatur endast visas när 
pumpen varit aktiv i minst 2 minuter. “ST” visas i displayen tillfälligt när du aktiverar Standard Mode.

Economy Mode	-	Värmer	upp	spabadet	till	inställd	temperatur	endast	under	filtercykler.	“Ec” visas konstant 
i displayen när temperaturen inte är stabil och konstant när den är stabil.

Sleep Mode	-	Värmer	upp	spabadet	till	10°C	lägre	än	inställd	temperatur	endast	under	filtercykler.	“SL” 
visas konstant i displayen när temperaturen inte är stabil och konstant när den är stabil.

FRYSSKYDD

Om temperatursensorena mäter upp temperaturer under 6.7°C i värmaren aktiveras frysskyddet automa-
tiskt.
Den körs då till temperaturen uppmätts till 7.2°C eller mer och fortsätter att köra i ytterliggare 4 minuter.

I kallare klimat kan en extra extra frysa sensor monteras för att skydda mot frysning som standardsensorn 
eventuellt inte känner av. Ett extra sensorskydd agerar på liknande sätt förutom
att tröskelvärden för temperaturen bestäms av en omkopplare. Kontakta din återförsäljare för mer informa-
tion.

JETS

Tryck på “JETS” knappen en gång för att aktivera pumpen till Jet munstyckena. Tryck på knappen igen för 
att stänga av. Pumparna stängs av automatiskt efter 15 minuter.

FÖRINSTÄLLDA FILTERCYKLER

Filtercykeln	börjar	efter	6	minuter	efter	att	spabadet	fått	strömförsörjning.	Den	andra	filtercykeln	börjar	
12h	senare.	Filtrering	är	programmerbart	till	2,	4,	6	eller	8	timmar	för	återkommande	filtrering	(visas	“FC”	i	
displayen). Standardinställning är 2h. För att programmera, tryck “WARM” eller “COOL” sen “JETS”. Ändra 
med “WARM” eller “COOL” och tryck på “JETS” igen för att spara.
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Okänd temperatur.
Efter att pumpen har varit igång i 2 minuter så visas temperaturen.

“Overheat” – Spa-badet har stängts av. En av
sensorerna har upptäckt att temperaturen i
varmvattenberedaren är 48°C.

STIG INTE NER I VATTNET. Ta bort spa-höljet och låt vattnet svalna.
Starta om när varmvattenberedaren har svalnat genom att trycka på valfri knapp.
Om ditt spa inte startar om så stäng av strömmen till spa-badet och ring din återförsäljare.

“Overheat” – Spa-badet har stängts av. En av
sensorerna har upptäckt att temperaturen i vattnet är 43°C.

STIG INTE NER I VATTNET. Ta bort spa-höljet och låt vattnet svalna.
Vid 42°C ska spa-badet automatiskt starta om.
Om ditt spa inte startar om så stäng av strömmen till spa-badet och ring din återförsäljare.

“Ice”	–	potentiellt	köldförhållande.	Kräver	inget	agerande.	Pumpen	och	fläkten	aktiveras
automatiskt oavsett spa-badets status.

Spa-badet stängs av. Sensorn som sitter i sensoruttag A fungerar ej.

Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår (kan ske temporärt under överhettning 
och sen försvinna när värmaren svalnar).

Spa-badet stängs av. Sensorn som sitter i sensoruttag
B fungerar ej.

Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår (kan ske temporärt under överhettning 
och sen försvinna när värmaren svalnar).

En markant skillnad har upptäckts mellan temperatursensorerna.
Detta	kan	tyda	på	problem	med	flödet.	
Kontrollera spa-badets vattennivå och fyll på om det behövs.
Kontrollera att pumparna fungerar manuellt om vattennivån är okej.Kontakta din återförsäl-
jare om problemet kvarstår.

MEDDELANDEN

HH

OH

IC

SA

Sn

HL

- -
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Ihållande	problem	med	lågt	flöde	(visas	vid	femte	”HLFfelmeddelandet”	inom	24	timmar).	
Varmvattenberedaren stängs av men andra spa-funktioner fortsätter att fungera som van-
ligt.

Vidta de åtgärder som bör göras vid ”HLF-felmeddelande”.
Spa-badets uppvärmnings möjligheter kommer inte att startas om automatiskt. Du kan 
trycka på valfri knapp för omstart.

Möjligen	finns	det	otillräckligt	vatten,	dåligt	flöde	eller	luftbubblor
upptäckts i varmvattenberedaren. Spa-badet stängs av i 15 minuter.
Kontrollera spa-badets vattennivå och fyll på om det
behövs. Kontrollera att pumparna fungerar manuellt om
vattennivån är okej. 

Tryck på valfri knapp för omstart, annars kommer detta meddelande att starta om inom 15 
minuter. Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

Otillräckigt med vatten har upptäckts ivarmvattenberedaren.
Kontrollera spa-badets vattennivå och fyll på om det behövs. Kontrollera att pumparna fun-
gerar manuellt om vattennivån är okej. Tryck på valfri knapp för omstart, annars kommer 
detta meddelande att starta om inom 15 minuter. Kontakta din återförsäljare om problemet 
kvarstår.

Standard Mode - Bibehåller inställd temperatur, observera att senast uppmätt temperatur 
endast visas när pumpen varit aktiv i minst 2 minuter. “ST” visas i displayen tillfälligt när du 
aktiverar Standard Mode.

Economy Mode	-	Värmer	upp	spabadet	till	inställd	temperatur	endast	under	filtercykler.	
“Ec” visas konstant i displayen när temperaturen inte är stabil och konstant när den är 
stabil.

Sleep Mode - Värmer upp spabadet till 10°C lägre än inställd temperatur endast under 
filtercykler.	“SL”	visas	konstant	i	displayen	när	temperaturen	inte	är	stabil	och	konstant	när	
den är stabil.

MEDDELANDEN Forts..

LF

dr

dy

ST

Ec

SL
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SKÖTSEL AV DITT SPA

UNDERHÅLL OCH TÖMNING

Ditt spa-bad måste dräneras, tvättas, vaxas och återfyllas var sjätte månad. Frekventare vattenbyten kan 
behövas	om	du	använder	badet	mycket.	Ett	slangmunstycke	finns	till	vänster	om	den	främre	täckpanelen
för att underrätta dräneringen.

1) Stäng av strömmen till spabadet.
Om du inte stänger av strömmen kan vitala komponenter
ta skada. Lämna inte spa-badet tomt under längre perioder
om det är utsatt för hög värme eller sol.

2) Anslut en trädgårdsslang till slang-
Ventil munstycket.

3) Placera slangens andra ända på
en plats som kan hantera spabadets
vattenmängd.

4) Öppna slangmunstycket genom att vrida ventilen motsols tills
det tar stopp.

5) Kontrollera slangen så att vattnet rinner igenom. Om vattnet inte
rinner igenom, leta efter väck och kontrollera att ventilen är fullt öppen.

VARNING: Vattnets temperatur och kemikalierna kan skada viss vegetation. Vi rekommenderar inte att du 
släpper ut vattnet över plantor eller gräsmattor. Om du gör det ändå, se då till att vattnet kallnat minst 24 
timmar med spa-badet avstängt.

SKÖTSEL AV KUDDAR

Avlägsna och rengör kuddarna med tvålvatten och en mjuk trasa vid behov. Använd vinyl rekonditionerare 
en gång i månaden. Avlägsna kuddarna under kemikaliebehandlingen.

Ventil

Slangmunstycke
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SKÖTSEL AV DITT SPA Forts..

SKÖTSEL AV JETS

Vi rekommenderar att du rengör jet-munstyckena när du dränerar ditt spa.

1) Spraya jet-munstyckena med en blandning
av vinäger och dubbelt så mycket varmt
vatten. Låt det ligga i blöt i 10-
15 minuter. Rotera spinnmunstycket då och då
för att lösa upp rester inne i jetmunstycket.

2) Skölj jet-munstyckena med
en vanlig trädgårdsslang.
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SKÖTSEL AV DITT SPA Forts..

ATT AVLÄGNSA, INSTALLERA OCH RENGÖRA
FILTER

Följande	steg	är	nödvändiga	att	vidta	för	att	byta	ut	dina	filter.
Du	bör	byta	dina	filter	och	rengöra	dina	återanvändbara	filter	
var fjärde månad.

1)	Stäng	av	strömmen	till	ditt	spa	och	avlägsna	filterlocket	
genom att lyfta det.

2)	Vrid	filtret	motsols	och	avlägsna	det	från	filterbrunnen.

3)	Släng	det	använda	filtret.

5) Sätt tillbaks ramen och vrid medsols, dra inte åt för hart!

6)	Placera	det	nya	filtret	och	vrid	medsols	för	att	montera	det,	
dra inte åt för hårt!

7)	Följ	direktiv	1)	och	2)	för	att	rengöra	de	återanvändbara	fil-
terna.	Skölj	sen	filtret	med	din	trädgårdsslang	och	tvätta	det	i	en	
mix	av	filterrengöringsmedel	och	vatten	i	minst	12	timmar.
Filtret måste vara helt nedsänkt i rengöringsmixen. Repetera 
sen	steg	5)	och	6)	för	att	återmontera	filtret.

VARNING: Strömmen till spabadet måste vara avstängd innan 
du	avlägsnar	filtret.	Suget	vid	filtret	är	extremt	starkt	och	du	risk-
erar	att	skadas	om	filtret	inte	är	på	plats	och	suget	är	aktivt.
Kör	ALDRIG	ditt	spabad	utan	filtret	rätt	monterat!	Personer	och	
utrustning kan skadas. All skada på utrustningen täcks inte av 
garanti	om	filtret	inte	är	monterat.

VINTERFÖRVARING

Det är inte rekommenderat att du dränerar ditt spabad fullständigt under frystemperaturer. Vi rekommend-
erar att du låter spabadet vara fullt och med strömmen på slagen för att förhindra att det ryser sönder.
Om du beslutar att tömma ditt spabad, kontakta din återförsäljare för hjälp. Kontakta din Artersian försäljare 
innan du åter fyller ett spa under frystemperaturer.

VARNING: Skador på spa badet orsakade av frysning täcks inte av garantin.
Kontakta din Artesian försäljare för hjälp att vinterförvara ditt spa bad.
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SKÖTSEL AV DITT SPA Forts..

ATT BYTA GLÖDLAMPA

1) Slå av strömmen på huvudströmbrytaren.

2) Avlägsna frontpanelen.

3)	Lokalisera	och	avlägsna	reflektorn	genom	att	vrida	den	motsols	tills	den	släpper	från	sitt	väggfäste.

4) Avlägsna lampan från sin sockel.

5) Ersätt med en ny glödlampa. Din lokala Artesina handlare har sådana lampor i lager.

6)	Ersätt	reflektorn	genom	att	skruva	den	medsols	i	väggfästet.

7) Återmontera frontpanelen.

8) Slå på strömmen på huvudströmbrytaren.

OBS! Glödlampan täcks inte av garantin.

SKÖTA KABINETTET

Ditt spabad levereras med ett PermaWood, eller ädelträ kabinett.
Kabinettet behöver inget underhåll men vi rekommenderar att du rengör det då och då.
Om du köpt ett spabad med träkabinett är det behandlad med en oljebaserad acryl.
Acrylen är speciellt framtagen för spa kabinett och däck användning och tål ultraviolett ljus och är mot-
ståndskraftigt mot mögel och insektsangrepp.
Din Artesianhandlare har sådan acryl på lager när du vill återbehandla ditt kabinett vilket bör göras åtmin-
stone en gång per år, eller oftare beroende på väderförhållande.

1) Tvätta kabinettet med mild tvål och vatten och låt det torka.

2) Fukta en trasa med acryl som du köpt av din Artesianhandlare.

3)	Behandla	hela	kabinettet	och	torka	av	överflöd.

4) Låt acrylet torka minst 24 timmar innan du utsätter det för vatten.

OBS! Applicera	ingen	typ	av	lack	eller	finish.	När	den	åldras	kommer	den	att	spricka	och	gulna.	Då	måste	
du slipa rent trät för att applicera nytt. Använd bara acryl som rekommenderas av din Artesinanhandlare.



SKÖTSEL AV DITT SPA Forts..

ATT RENGÖRA INTERIÖREN

Det är viktigt att rengöra interiören varje gång du tömt ditt spa för att bevara ytornas glans. Det 
är också viktigt att du inte använder några starka rengöringsmedel eller starka kemikalier. Din 
Artersian spa återförsäljare kan förse dig med lämplig rengöringslösning för ditt spa.
Var noga med att alla rengöringsrester är bortsköljda innan du åter fyller ditt spa. Annars är det 
risk för att den kemiska balansen i badet blir felaktig.

SKÖTSEL AV TÄCKNING

Att rengöra ditt spa bads täckning är en viktig del av underhållsrutinen.
Smuts kan vara frätande på vinyltäckningen och slita på vikningar, sömmar och fogar. Röta som 
växer fuktig och smutsig vinyl kommer successivt att ta sig in i tyget och accelerera åldrandet.
Följ denna enkla rutin för rengöring innan du applicerar eventuell vinyl skyddsmedel.

1) Skölj med kallt vatten 

2) Spraya med ett milt icke skummande rengöringsmedel och torka rent.
Använd aldrig tvättmedel, alkohol, diskmedel eller grovrengöringsmedel. Dessa kan avlägsna 
ytskiktet och bidra till åldrande.

3) Använd en svamp för att avlägsna envis smuts.

4) Skölj igen och låt torka.

5) Upprepa proceduren månadsvis eller vid behov. 

Din	vinyltäckning	påverkas	utav	UV	ljus	från	solen.	Periodvis	behandling	med	flytande	vinylsky-
ddsmedel förlänger ditt spa bads hållbarhet. Fel skyddsmedel kan skada mer än att inte använda 
något medel alls. Använd aldrig medel som är brandfarligt, innehåller olja eller som lämnar en 
vaxad yta på din täckning.
Stå eller sitt aldrig på din täckning och dra det aldrig över repande ytor.
Använd avsedda handtag när du lyfter din täckning.
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BILD AV SPA INTERIÖR (EXEMPEL)

1) Spa Paket (Elbox)
2) Värmare
3) Jet pump
4) 24h Cirkulationspump

SOUTH SEAS MED GS SERIEN ELBOX

13

2

4
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ADRESS TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Spabad Specialisten AB
Stockholmsvägen 35
194 54 Upplands Väsby

Telefon +46 8 503 34 300

Niklas Ljungqvist - Tekniker/Säljare
Johan Brunnberg - ÅF ansvarig Norden/Säljare
Johan Richert - Tekniker/Säljare

www.artesianspas.se



Denna garanti gäller alla Artesian Spas Hotspa/South Seas 2004- 

Garanti 
2års 5års 

1års 1års 

TVÅ ÅRS-AKRYL 
Garantin avser sprickor, missfärgning i 
mtrl för en period på 2 år som beror på  
fabriksmässiga fel som mtrl fel eller mon-
terings fel. Garantin börjar gälla då kund 
mottagit varan. 

 FEM ÅRS-KONSTRUKTION 
Garantin avser konstruktions fel på mtrl i ramen 
samt mot monterings fel fabrik. 
Garantin börjar gälla då kund mottagit varan. 
 

ETT ÅRS-LÄCK GARANTI 
Läck garantin avser fel konstruktion på 
rördelar eller fabriks fel vid limning på en 
period av 1 år. Garantin börjar gälla då 
kund mottagit varan. 

ETT ÅRS-ELEKTRONIK 
Fel på pumpar, värmare, elbox , styrsystem 
ersätts om det är ett fabriksmässigt fel vid till-
verkning eller fel vid montering inom en peri-
od på 1 år. Garantin börjar gälla då kund mot-
tagit varan.  

Stereo/video system 
Garantin avser fabrikationsmässiga fel  
eller fel vid montering på TV, DVD, 
Dolphin fjärrkontrollen,  Subwoofer 
samt lyftanordning högtalare på 1 år 
Garantin börjar gälla då kund mottagit 
varan. Gäller ej då skivor börjar hacka i 
CD spelaren pga att man har fört in fukt-
tiga cd-skivor.    

Ozonator 
Garantin avser fabrikations mässiga fel  
på transformatorn på upp till 1 år. För 
ozonator chip gäller garantin upp till 1 
år. Garantin börjar gälla då kund motta-
git varan. 

Kabinett 
Garantin på kabinettet avser sprick-
bildning eller färgsläpp inom loppet 
av 2 år. Garantin börjar gälla då 
kund mottagit varan.  

LED Belysning/Jets 
Garanti gäller ej efter installation då 
dessa är förbrukningsvara. 
 
 

Begränsningar i Garantin 
Garantin avser inte missbruk, fel hanter-
ing, slarv eller onormalt badande. 
Garantin gäller heller inte om kund för-
sökt laga skadan själv utan skriftlig inrå-
dan från behörig BEHÖRIG ÅF repre-
sentant. Vid felaktig installation eller 
felaktig vattenbalans då skador på pum-
par, skal och övrig utrustning kan upp-
komma gäller inte heller någon garanti. 
Se nedan.  
I. Skador som uppkommit pga att 

badet stått utan lock eller blivit 
täckt med någon form av plast-
film. 

II. Akrylen tagit skada av förbjudna 
preparat. 

III. Skador som uppkommit pga 
strömavbrott täcks inte av garan-
tin. När vattentemperaturen legat 
under +1 grad C eller över +40 
grad C.  

IV. Skador uppkomna av ej godkän-
da kemikalier såsom kalcium 
hypoklorit, svavel hypoklorit, tri-
klor, klorin eller andra kemikalier 
som ligger olösta på spabadets 
yta. 

V. Skador uppkomna pga lera, eller 
smuts som sätter igen filter. 

VI. Skador uppkomna då badet inte 
sköts regelbundet enligt bifogade 
skötselråd. 

VII. Displayen har endast 1 års garan-
ti. 

Utanför Garanti åtagandet 
Garantin avser originalköparen, ej om 
varan sålts vidare utan BEHÖRIG ÅF 
inblandning. All garanti börjar gälla 
from det datum varan levererades till 
kunden oavsett om varan ej tagits i bruk 
detta datum. Garantin gäller inte för 
lampor, säkringar, nackkuddar, filter 
eller kemikalier. Om spabadet används i 
kommersiellt bruk försvinner alla garan-
tiåtaganden. Om badet behöver flyttas 
från kund till service plats, står kunden 
för denna kostnad. Oavsett om det är att 
montera ner altandäck eller lyfta med 
mobilkran. Samt all annan kostnad för 
att transportera badet till serviceplats. 
Det är på kundens ansvar att spabadet är 
tillgängligt vid service, om detta inte är 
möjligt står kunden för kostnaden. För 
att åtgärda detta se separat tariff. BE-
HÖRIG ÅF är inte ansvarigt för vatten-
kvaliteten i spabadet. Kunden ansvarar 
för vattenkvaliteten enligt bifogat sköt-
selråd . BEHÖRIG ÅF är endast vägle-
dande. Om badet fryser sönder vid vin-
terförvaring, så är endast BEHÖRIG 
ÅF ansvariga om vi har utfört vinterför-
varingen. BEHÖRIG ÅF ansvarar en-
dast för baden om kemikalier är inhand-
lade på BEHÖRIG ÅF eller rekommen-
derade handlare. Vid fel uppkomna pga 
felaktigt ph eller klor/brom värde gäller 
inga garantier. 

Termolock/nackkuddar. 
Garantin avser fabrikationsfel samt 
monterings fel på varan i upp till 1 år. 
Garantin börjar gälla då kund mottagit 
varan. Gäller ej då skadan uppkommit 
Pga hög belastning av snö eller dylikt. 



Garanti 

 
Serienr: 
Modell: 
Levererad: 

Transportskador. 
Transportskador ska reklameras senast 2 
dagar efter leverans och efter 2 dagar 
godkänns inte felen som transportska-
dor, beaktas då under  reklamation. Se 
kolumn ”Reklamation”.  

Undantag för fullservicegarantin. 
Fullservicegarantin innebär att BEHÖRIG 
ÅF kommer ut kostnadsfritt och byter ut 
delar på spabadet som följer garantiåtagan-
det. Vid garanti 5/1/1 år så är fullservice 
garantin på upp till 1 år, när 1 år passerat står 
ÅF för reservdelen och kunden för service 
kostnaden enligt lokal service tariff. 
Nedan undantag ligger utanför garantin. 
 
I. Byte av led-lampa, byte av jets eller 

rengöring jets.  
II. Vred som har fastnat. 
III. Allt som rör poolskydd och nackkud-

dar. 
IV. Transport av spabad 
V. Force Majeure. 
VI. Inställning av TV samt Stereo. 
VII. Byte av stereo samt högtalare. 
VIII. Byte av trasig back-ventil för Ozon 

rening samt byte Ozonrenare. 
IX. Byte av skruvar till spabaden. 
X. Slipning av träsidor. 
XI. Byte av defekta kabinettsidor. 
XII. Smörjning av pumpar. 
XIII. Grumligt vatten. 
XIV. Övrigt gällande vattenkvalitet 
XV. Byte av Axeltätning pumpar 
XVI. Filter 
XVII. Nackkuddar 
XVIII. Spa vred 
XIX. Säkringar 
 

Reklamation 
Vid upptäckt fel ska BEHÖRIG ÅF 
omedelbart kontaktas via mail. Beskriv 
felet ingående, vilken spabads modell 
samt leveransdatum och serienr. Först 
när dessa uppgifter har inkommit kan 
man avgöra om det är ett garanti eller 
service ärende. BEHÖRIG ÅF åter-
kommer snarast för att åtgärda felet 
inom skälig tid för ev. reservdelar som 
måste beställas. Skador uppkomna av 
yttre påverkan som inte är transportska-
dor bekostas av kunden själv. BEHÖ-
RIG ÅF tillämpar konsumentköplagen 
och följer dessa regler. Se 
(www.konsumentverket.se under konsu-
mentköplagen och garanti förfarande). 
Att du som kund använt kemikalier/filter 
som INTE är inköpta hos BEHÖRIG 
ÅF eller rekommenderad ÅF, så gäller 
inte garantin vid uppkomna fel till följd 
av detta.  

 

Spabad Specialisten har när som helst rätten att uppdatera 
detta dokument utan förbehåll. 

Behörig ÅF 
 Behörig återförsäljare, är där ba-
det är inhandlat och har rätten att 
sälja Artesian Spas. Godkänd av 
Spabad Specialisten som äger 
försäljningsrätten i Norden. 
Det är ALLTID återförsäljaren 
som har sålt badet som är ansvarig 
mot slutkund.  

 
Behörig Återförsäljare/Garanti ansvarig. 
Företag: 
Adress: 
Postnr  postort 
Tel.   
mail.  


