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Manual till Balboa -serien
För system med programvara v41

Pumps
Lightning

Lower RaiseDisplay

Starta upp
När du sätter på ditt utomhusbad kommer displayen in 
”Priming Mode” ( ) 

Under Priming Mode, tryck upprepade gånger på pumpknap-
pen för att säkerställa att pumpen är tom för luftfickor.

Priming Mode varar mindre än 5 minuter. Tryck på uppåt- eller 
nedåtpilen för att avbryta primingläget. 
 
Efter Priming Mode, går spaet till standardläge (se avsnittet 
Läge). 

Temperaturkontroll (26 ° C - 40 ° C) 
Displayen visar den senast uppmätta vattentemperaturen. Den 
aktuella temperaturen visas bara när pumpen har varit igång i 
minst en minut.

Tryck på upp- eller nedknappen en gång för att visa den in-
ställda temperaturen. För att ändra den inställda temperaturen, 
tryck på knappen igen innan displayen slutar blinka. Varje tryck 
på upp- eller nedknappen ändrar temperaturen med en grad.  
 
Efter tre sekunder slutar displayen blinka och visar aktuell tem-
peratur igen.

Pumps
Tryck på pumpknappen för att slå på eller stänga av pumpen. 
Tryck igen för att få pumpen med hög hastighet. 
 
Pumpen går under en förutbestämd period, som kan vara så 
lång som två timmar vid låg hastighet. 
 
Om pumpen slås på automatiskt vid låg hastighet kan pumpen 
inte stängas av på displayen. Hög hastighet kan slås på eller av. 
Om en ozonator är installerad kör den medan pumpen arbetar 
med låg hastighet. Cirkulation för filtrering och uppvärmning 
går också med låg hastighet. 
 
Om knapparna trycks in för snabbt kan det hända att displayen 
inte upptäcker efterföljande tryckningar.

Belysning
Tryck på ljusknappen för att slå på / av lampan. Den stängs av 
automatiskt efter fyra timmar.

Mode
Beroende på konfigurationen av ditt spa kan du köra flera lägen 
(lägen) på ditt utomhusbad. Om ditt spa inte kan byta läge körs 
det i standardläge, indikerat med   på displayen.

För att växla, tryck på en upp- eller nedknapp och sedan på 
ljusknappen.  
 
I ekonomiläge värms spaet bara upp till den inställda tempera-
turen under filtreringscykeln (låg hastighet). Det står   i 
displayen och den visade temperaturen är inte aktuell men 
ändras till vattentemperaturen under cykeln. 

I viloläge värms spaet upp till 10 ° C under filtreringscykeln. Det 
står   i displayen och den visade temperaturen är vattentem-
peraturen under cykeln. 

Förinställda filtreringscykler 
Den första förinställda filtreringscykeln börjar 6 minuter efter 
att spaet har slagits på.

Nästa cykel börjar 12 timmar senare.

Filtreringscykler kan programmeras i 1-8 timmar i timmars 
intervall. Standard är en timme.

För att ställa in cykeln, tryck först på upp- eller nedknappen och 
sedan på pumpknappen. Använd sedan upp- eller nedknap-
parna för att ställa in tiden och tryck på pumpknappen för att 
avsluta. 



2DANSK BADEMILJØ

Felkoder
Felkoder Status Lösning

Inget meddelande på displayen.

Det finns ingen el på spaet. 

Displayen stängs av tills spa -enheten är strömförsörjd.
Alla inställningar sparas tills nästa gång.

     
Okänd temperatur. Den aktuella temperaturen visas först efter ca. en minut. 

”Överhettning” - spaet är avstängt. *

En av sensorerna har mätt en temperatur 
över 47,8 ° C vid värmaren. 

GÅ INTE I VATTEN. Ta bort locket och låt spaet svalna. När 
spaet har svalnat igen trycker du på valfri knapp för att 
återställa displayen. Om displayen inte återställs, stäng 
av strömmen och ring efter service.

”Överhettning” - spaet är avstängt. *

En av sensorerna har mätt en temperatur 
på 43,5 ° C i vattnet. 

GÅ INTE I VATTEN. Ta bort locket och låt vattnet svalna. 
När vattnet når en temperatur på 41,7 ° C startar display-
en om automatiskt. Om displayen inte återställs, stäng av 
strömmen och ring efter service.

Spaet är avstängt. * Sensorn i ”A” -uttaget 
fungerar inte.

Om problemet kvarstår, ring service. Tillståndet kan vara 
tillfälligt vid överhettning.

Spaet är avstängt. * Om meddelandet 
ändras med temperaturdisplayen kan det 
vara tillfälligt. Om meddelandena blinkar 
ensam stängs spaet av *. 

Om problemet kvarstår, ring service. Tillståndet kan vara 
tillfälligt vid överhettning.

Sensorerna är inte i balans. Om meddelan-
det ändras med temperaturdisplayen kan 
det vara tillfälligt. Om meddelanden blinkar 
ensam är spaet avstängt. * 

Om problemet kvarstår, ring service.

Det finns en signifikant skillnad mellan de 
uppmätta temperaturerna vid sensorerna. 
Detta kan vara ett flödesproblem.

Om vattennivån är normal, se till att det inte finns några 
luftfickor i pumparna. Om problemet kvarstår, ring ser-
vice.

Ihållande lågt vattenflöde (Visas på den 
femte visningen av HL inom 24 timmar). 
Värmaren är avstängd, men andra spa-
funktioner är normala. 

Gör samma sak som med HL -meddelandet. Återställ 
genom att trycka på valfri knapp. Om problemet kvarstår, 
ring service.

Det kan finnas för lite vatten, dåligt flöde 
eller luftfickor i värmaren. Spaet är av-
stängt i 15 minuter. 

Om vattennivån är normal, se till att det inte finns några 
luftfickor i värmaren Tryck på en knapp för att starta om. 
Meddelandet stängs av inom 15 minuter. Om problemet 
kvarstår, ring service.

Det finns inte tillräckligt med vatten i vär-
maren. (Visas efter tredje dörrmeddelan-
det) Spaet är avstängt. * 

Gör samma sak som för dr -meddelandet. Spaet startar 
inte om automatiskt. Tryck på en knapp för att starta om.

”Is”. Det finns risk för frostskador. Inget behöver göras. All utrustning startar automatiskt 
oavsett spaets läge. Utrustningen körs till fyra minuter 
efter att sensorerna har mätt en temperatur på 7,2 ° C 
eller mer.

* Även när spaet är avstängt startar utrustningen vid risk för frostskador. 


