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Inledning

Kära kund
Detta dokument är sammanställt för att ge dig all
den information du behöver för att säkerställa en
smidig leverans och installation av ditt spabad
eller swimspa.
Läs det noga igenom och prata med din säljare
om du behöver ytterligare information.
Att du har valt ett Spabad från Spakompagniet
visar att du satsar på kvalitet.
Hos Spakompagniet anser vi att erfarenhet och
bra material krävs för att tillverka en kvalitets
produkt, både vad gäller design och användarvänlighet. Våra spabad är tillverkade med de
bästa materialen och den mest avancerade
teknik, för att klara de tuffaste väderförhållanden.
Spabad från Spakompagniet är byggda för att
fungera, var du än bor.
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Uppställning

Enkel uppställning på plant underlag:
Placera ditt spabad eller swimspa på ett plant
och bärkraftigt underlag. Trädgårds-plattor eller
ett stabilt trädäck fungerar utmärkt som underlag. Önskar man att placera spabadet på en
gräs- eller jordyta, rekommenderar vi att man
gräver undan 1-2 decimeter och fyller upp med
krossad singel som planas ut och packas hårt.
På singelbädden läggs sedan en markisolering
i polystyren. Detta är ett enkelt och billigt sätt
att få extra isolering mot marken och dessutom
undvika markbakterier som på lång sikt kan
skada spabadet. Spabadet skall placeras så att
service underlättas från alla sidor och naturligtvis, ta till vara på den bästa utsikten, dock är
luckan under styrpanelen viktigast. Där ärstyrboxen, pumpar m.m. placerade.
Placera spabadet på ett underlag som klarar
badets belastning, inklusive det antal personer
spabadet är ämnat för. Kontakta en byggnadsexpert för att kontrollera ytans bärighet om du
är osäker. Utan godkännande vad gäller ytans
bärighet kan ytan kollapsa, vilket kan resultera
i personskador, skador på omgivningen och
medföljande kostnader för återställning.
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Se till att du installera spabadet med utrustning på ett sådant sätt att det inte bliver något
problem att släppa ut vatten. Det bör innas lätt
åtkomst till ett närliggande avlopp.
Placeras spabadet mot en vägg, mur eller ett
staket bör man se till att det inns lätt åtkomst
till den sidan av karet där kontrollpanelen är
placerad. Största delen av karets elektronik har
placerats i kabinettet under kontrollpanelen (på
våra swimspa är det bakom den korta sidan av
spadelen). Har
ni köpt ett locklyft till ert spabad, ta höjd för
detta när spabadet placeras. Locklyft kräver
som regel mellan 50 till 70 cm plats, beroende
på modell. Beslaget kräver dessutom ytterligare
10-15 cm på den sida där lock-lyftet monteras
fast.
Välplanerad placering ökar njutningen av din
spa upplevelse. Placera ditt spabad nära ditt
hus för snabb och enkel tillgång. Har du en utsikt att beundra från ditt spabad? Var då noga
med att placera det så utsikten nås från sätena
utan att hindra åtkomst av servicepanelen.
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Uppställning innan
leverans
Nedsänkt spabad i trädäck
Till följd av spabadets höjd, kan det vara en god ide att bygga en trädäck runt spabadet eller
sänka ner det som en del av ett existerande trädäck. Detta förenklar i och urstigning till spabadet.
Ta alltid höjd för att en servicetekniker måste kunna komma åt spabadets tekniska delar.
Vi rekommenderar att man bygger en lucka i trädäcket som har samma bredd som serviceluckan
på själva spabadet (på sidan av spabadet där displayen också är placerad eller kortsidan på
swimspaet där spadelen är placerad).

Nedgrävning i marken
Planerar ni att gräva ner ert utomhusspa eller swimspa i marken, är det viktigt att ha följande
i åtanke: Dels att underlaget är väl dränerat samt att det är möjligt att komma åt överallt på
spabadet vid eventuell service. El-installationer ska dessutom utföras av en auktoriserad elektriker
och skyddas mot fukt.

VIKTIGT: Konsultera alltid en byggnadsexpert för exakta rekommendationer innan
påbörjad nedgrävning av spabadet.

Observera:
Vid inbyggnad och nedsänkning av spabad
och swimspa i marken/trädäck, är det alltid
ägarens skyldighet att se till att det inns god
åtkomst till spabadets teknik och
arbetsutrymme så att servicemontörer kan
utföra exempelvis reparation eller service.
Försvåras arbetet för våra servicemontörer,
debiteras du som kund för den extra
arbetstiden och eventuella kostnader i samband
med att spabadet exempelvis behöver lyftas
upp/grävas fram.
Ta alltid höjd för att en servicetekniker måste
kunna komma åt spabadets tekniska delar.
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Placering

Placering av spabad
När du skapar ett däck runt ditt nya spabad så rekommenderar vi att du upprättar
stöd med jämna mellanrum runt ditt spabad. Placera fribärande reglar 600 mm från
ditt spabad som bär däcket runt ditt spabad.

300 mm

Det skall placeras så att service underlättas från alla sidor och naturligtvis, ta till vara
på den bästa utsikten, dock är luckan under styrpanelen viktigast. Där är styrboxen,
pumpar m.m. placerade.
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Leverans

Leverans av ditt Spabad
Standard leverans:
Spabadet levereras till tomtgräns med lastbil
som har bakgavellift.

Special leverans:
Skall det lyftas in med kran måste detta
beställas separat av kund.
En kran kan krävas om tillgängligheten är dålig.
Att använda en kran är inte så dyrt som man
kan tro och ger en enkel lösning för att få
ditt spabad på plats i trånga utrymmen. Ett
swimspa kommer nästan alltid att kräva en
kran. Om lastbilen har en kran kan denna i vissa
fall användas mot en extra kostnad och därmed
förebygga behovet av att hyra en kran.

lighet och för att säkerställa att den avsedda
platsen är inom räckhåll. Även om spabad ofta
kan lytas utan lyftbyglar är detta ett beslut som
kranföretaget tar och vi rekommenderar att de
används för att lyfta swimspa. Kranföretaget
är ensamt ansvarig för att se till att ditt spabad
lyttas utan skador, och det är
ditt ansvar att se till att de är lämpligt försäkrade
för skador som uppstår på ditt spabad eller din
egendom. Vi kan inte och kommer inte att hållas
ansvariga för eventuella skador på personer
eller egendom medan produkten är i luften, eller
när kranen är i drift.

Ditt kranföretag kommer alltid att besöka dig för
att bedöma eventuella problem kring tillgäng-
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Anslutning

Elanslutning
Spabadets el måste endast anslutas av en behörig elektriker.
I medföljande teknisk speciikation står det
angivet hur spabadet skall kopplas in.
Använd endast en behörig elektriker som kan
erbjuda den säkraste och mest effektiva
metoden för installationen. Arbetet som din
elektriker utför kan ibland kräva två besök.
Det första för att göra den initiala anslutningen
och den andra för att ansluta kablarna efter att
badet levererats. Vi rekommenderar att du
bokar ett datum med en elektriker en tid efter
beräknat leveransdatum i händelse av

förseningar med leveransen. Elektriska
anslutningar inns under kontrollpanelen på
ditt spabad. Elektrikern kommer vanligtvis
borra ett hål i spaet och dra en ledning för att
ansluta ditt spabad. Prata med elektrikern om
var du vill att detta hål ska borras.
Från en 2,5 kvadratkabel ansluts 3 faser till
anslutningarna 1, 3 och 4.
Den neutrala “0” ledningen ska anslutas till 2,
och jord ansluts till terminalen på utsidan av
kontrollboksen. (Se illustration.)

Anslutningsdiagram.
400 V anslutning till
utomhus spa
Anslut de tre faserna till
terminalerna 1, 3 och 4
Anslut 0 (Noll) till terminal 2
Anslut jord till terminalen
utanför kontrollboxsen
Kom ihåg att installera
spänningsavlastning inuti
kontrollboxsen

Diagram över elboxen.
På insidan av locket inns ytterligare tabeller och instruktioner.
Observera att ändringar i kontrollboxen får endast göras av en auktoriserad elektriker
eller en utbildad montör.
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Kemi

Vattenkemi
Genom att underhålla vattenkvalliteten, förebygger du eventuella skador på ditt spa och
garantera säkert vatten för användarna.

Vatten kvalité:
Filtrerat vatten hjälper till att hålla, klart och rent vatten. Ditt spa är utrustat med ett två eller lera
patroners iltersystem. Även om iltret kontinuerligt renar vattnet, är det nödvändigt att använda
klor eller brom till vattnet. Detta hjälper till att oxidera organiskt material och minska ansamling av
alger eller bakterier.
Obs:
• Använd inte peroxidtal kemikalier.
För att säkerställa säker drift av ditt spa, rekommenderar vi att du använder kemikalier från din
auktoriserade spa återförsäljare. Din återförsäljare informerar Dig om vård och underhåll av ditt
spa och kan ge vägledning vid val av alternativa metoder för att upprätthålla vattenkvaliteten.
•

Användning av fel kemikalier kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin på ditt spa.

Vatten test:
Testa Ditt spa vatten på regelbunden basis med ett test kit eller teststickor rekommenderas också
Dessa är tillgängliga från din auktoriserade spa återförsäljare.

PH kontrol:
Allt vatten har ett pH-värde. Detta värde mäter sura till alkaliska relation från en 14-gradig skala.
En läsning av 7,0 anses neutralt medan ett lägre värde är surt och ett högre värde är alkaliskt. Ett
perfekt pHvärde för spa vattnet är mellan 7.0 -7.4. Ett högt pH (över 7,4) minskar reningsgraden
markant och ger bl.a grumligt vattnet och minskar ilter driften.
När PH-värdet är för högt, använd pH minus. Lågt pH under 7.0 kan orsaka korrosion av
utrustning, irriterar användare och effektiv rening.
Lågt pH kan höjas genom att tillföra klor.

Anmärkning:
Rätt pH är viktigt för en korrekt vattenrening. Följ tillverkarens anvisningar. Varmt vattnet skapar
en fruktbarmiljö för tillväxt av bakterier. För att förhindra att tillväxten, är det mycket viktigt att
bibehålla tillräckliga och konstanta nivåer av kemikalier i Ditt spa.

DANSK BADEMILJØ ApS

SKA N D I NAV I SK

D E SIG N

O C H

K VA L I T E T

9

Kemi

OBS:
Endast kemikalier avsedda för användning i spa får användas, användning av preparat och
kemikalier som inte är godkända gör att samtliga garantier upphör att gälla.

Brom:
Att upprätthålla en korrekt total bromnivå på 3,0-5,0 PPM kan kontrollera bakterierna. Tabletterna
är lätta att använda och effektiva. Bromerande tabletter håller vattnet rent, klart och luktfritt. En
bromin-”lottör” fördelar ut tabletterna ordentligt och jämnt i spavattnet för att undvika skada på
spaets yta. Släng inte bromtabletterna direkt i vattnet. Möjliggör en bromreserv genom att tillsätta
1cl natriumbromid per 400 liter vatten varje gång du fyller ditt spa.

Klor:
Även klor är ett saneringsmedel. Det är känsligt för pH. Alla pH-värden utanför det
optimalaintervallet 7,0–7,4 minskar klorets effektivitet. För svårt förorenat vatten är det effektivast
att tömma spaet och fylla det igen med rent vatten. Tillsätt kloret medan strålarna är igång och
låt dem köra i en halv timme. Eller desinicera spaet med en stor klordos mellan 8 och 10 ppm.
Använd en testremsa för att bibehålla ett värde på 1,0–3,0 ppm fritt klor.
Om värdet ligger under 1 ppm, höjer du nivån innan du använder spaet.Om värdet är ovanför
3 ppm, låter du halten sjunka till ett korrek t intervall innan du använder spaet.
Öka klorets effektivitet genom att lämna skyddsöverdraget över spaet. Att inte ha överdraget på
kan göra att kloret bryts ner genom att det utsätts för solsken, och att kloret får sämre effektivitet
p.g.a. beläggningar av organiskt skräp. Högre vattentemperaturer gör också att kloret snabbare
bryts ner.

Anmärkning:
Två personer i ett spa kan minska klorhalten med så mycket som 3 ppm på 20 minuter. Läs
noggrant instruktionerna på klorförpackningen, eller kontakta din lokala spa återförsäljare om du
har svårigheter att justera klornivån.

Chockbehandlingar:
Även om man sanerar regelbundet kan det uppstå behov av chockbehandling. Chockning
rekommenderas framför super klorering eftersom det inte kräver något extra saneringsmedel.
Chockning är också effektivt för att oxidera avfall och minska kloraminer eller bromaminer. Följ
tillverkarens instruktioner på etiketten.

Superklorering:
Superklorering oxiderar snabbt spa vattnet så att avfall i stil med hårspray och lotioner, som
inte spailtret kan ta bort, försvinner. Sådant ansamlat avfall minskar saneringsmedlets förmåga,
vilket leder till glanslöst vatten och kan orsaka irritation av ögon och hud. Det kan ocksåmedföra
ineffektiv sanering. Superklorering kan förhindra att sådant inträffar. För att erhålla en tillräcklig
superklorering ska du tillsätta en klordos på 5 gånger den normala.
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Vanliga frågor
1. Vad ska jag tänka på inför köpet?
Du skal sitta skönt och ha vattnet åtminstone upp till axlarna. Det inns även spabads modeller som
har en liggdel som är väldigt populära.
2. Vad ska jag tänka på innan leverans?
Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag. Prata med en fackman om du är osäker på
om ditt trädäck håller eller hur djup en grusbädd på en gräsmatta bör vara för att det inte ska bli
sättningar.
Alla elektriska installationer skall utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 2-fas 16 ampere
alt. 3-fas 16 ampere. Swimspa kopplas in med 3x20 ampere.
Om spabadet ska byggas in i ett trädäck eller liknande, tänk på att göra det tillgängligt för service.
Servicelucka är placerad på ena kortsidan under kontrollpanelen, men det kan bli nödvändigt att
kunna ta bort samtliga paneler och kunna arbeta runt om hela karet.
Badet fylls med vattenslang, det går ca 900-1600 L vatten beroende på spabadsmodell.
Boka INTE installatör innan du fått hem ditt spabad.
3. Om jag beställer spabad under den kallare delen av året?
Vid mottagandet av spabadet måste du se till att badet kommer direkt i drif. Annars måste spabadet
förvaras frostfritt.
4. Hur transporteras spa/Swimspaet?
Ditt spabad skickas direkt hem till kund från leverantören. Fraktbolaget använder sig av ett fordon
med bakgavellyft (inte kranbil) till tomtgräns/garageuppfart. Har du beställt et Swimspa ska du anlita
en kranirma till att lyfta in ditt Swimspa.
5. Hur installerar och placerar jag mit Spabad?
Platsen där ett spabad placeras skall vara plant och hålla för vikten 1500-2500 kg. (Swimspa min.
7000 kg.)
En singelbädd eller annat liknande dränerande material på 5-10 cm behövs om badet ställs direkt på
mark. Om man har mjukt underlag bör man gjuta en betong platta.
6. Hur får jag spabadet på plats?
Då spabadet tomt väger från 250 kg och uppåt, rekommenderar vi att du bokar en kranbil som kan
lyfta ditt bad på plats.
7. Fungerar spa-badet lika bra inne som ute?
Ja det gör det, men det är dock viktigt att tänka på god ventilation inomhus. Rådgör med fackman.
8. Vad krävs för elinstallationen?
Det är viktigt att du anlitar en behörig elektriker. Dessutom måste du se till att det inns tillräckligt
med kabel så att den räcker från utsidan av kabinettet till elektroniken på insidan. Den extra längd
som krävs beror på vilken sida du vill ansluta ifrån, men för att vara på den säkra sidan behöver du
3–5 extra meter.
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Vanliga frågor
9. Hur underhåller jag mitt spabad?
Det är viktigt att kontrollera att vattnet har rätt pH-värde och klorhalt med jämna mellanrum för bästa
badkomfort men även för att badets ingående komponenter tar skada av för lågt pH. För bästa
vattenkvalitet följ instruktioner angående de rengöringskemikalier du använder.
Använd milt låglöddrande rengöringsmedel för att hålla rent ytan. Använd inte medel som innehåller
slipmedel. Kuddarna kan man ta loss och tvättas med vatten. Om spabadet inte ska användas
under en längre tid plocka då ur kuddarna för att förlänga livslängden på dessa. Ytterpanelen tvättas
av med vatten och fuktig trasa. Använd inte högtryckstvätt på panelen då vatten kan tränga igenom
och skada elektroniken.
10. Hur är det med garantin?
Jämför gärna olika tillverkares garantier. Fabriksgarantin ska vara minst 2 år. Det mest kostsamma
i ett spabad är själva karet man sitter i och det är därför mycket viktigt att det är av det bästa
materialet så det håller i många år och att det inte spricker eller får missfärgningar. Man bör känna
sig trygg med återförsäljaren och att reservdelar inns på lager om olyckan skulle vara framme. För
mer utförande av garantivillkor se på vår hemsida. www.spakompagniet.se
11. Hur mycket ström drar Spabadet?
En av de vanligaste frågorna som är nästintill omöjlig att besvara. Faktorer som bidrar är hur varmt
man har i badet, var i landet man bor (utetemperaturen/klimatet), hur ofta och hur länge man badar
osv. Men beroende på bad och användning så varierar det mellan 200-500 kwh per månad.
12. Är spabadet isolerat?
De lesta kvalitéts spabad är i dag isolerade genom att man på karet utsidan sprutar på en isolering
av polyuretanskum. Värmeförlusten reduceras betydligt och minskar uppvärmningskostnaderna
vilket är bra. Polyuretanskum är en fördyrande del som lågpristillverkarna gärna sparar in på vilket
för kunden medför en högre uppvärmningskostnad.
13. Är isolering viktigt för att hålla ner uppvärmnings kostnaden?
Spakompagniets Spabad är isolerade i lera skikt runt hela badet för att uppnå de bästa isolerande
egenskaperna. Närmast karet ligger ett 50 mm tjock lager av teknisk skumisolering och för att
uppnå termoseffekten och tillvarata värmen från alla pumpar så är ramen isolerad med 45mm tjockt
isoleringsmaterial med högt K-värde, samt en thermofolie som relekterar bort det kalla från utsidan
och relekterar tillbaks värmen från spabadet. Thermofolie fungerar även som en diffusionsspärr och
skyddar därmed badet extra bra.
14. Är det isolering i locket?
Viktigast av allt när det gäller isolering är locket. Värmen stiger uppåt och utan ett väl isolerande lock
så är mycket av den övriga isoleringen bortkastad. Våra lock består av 150mm polystyren. Alla våra
lock är låsbara samt V-formade för avrinning av vatten och smältande snö.
15. Varför är bottenplattan viktig?
Bottenplattan är grunden i konstruktionen och viktig för att förenkla installationen och hålla
kostnaden nere för underlaget spabadet ska stå på. Spabad från Spakompagniet vilar tryggt på en
förstärkt och isolerad bottenplatta, tillverkat i en slitstark ABS plast. Detta gör det enkelt att placera
ditt bad där du vill ha det, utan en massa extra markberedning och tilläggsisolering. Bottenplattan är
isolerad och håller smågnagare på behörigt avstånd.
16. Vad är panelerna gjorda av?
Alla våra paneler är gjorda i kompositmaterial för minimalt underhåll och längsta livslängd.
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Vanliga frågor
17. Vilket material är stommen gjord av?
I en del modeller är Stommen tillverkard av tryckbehandlat trä och antimögel medel och på andra är
det en plast stomme i proilplast.
18. Vad använder vi för kontrollsystem?
Vi använder oss uteslutande av kontrollsystem från välkända Balboa.
19. Hur ofta behöver vattnet bytas?
Vattnet i ett spabad bör bytas 3-6 gånger/år beroende på hur många som badar och hur ofta. Detta
gäller vid normalt användande, 4 personer som badar 2 gånger i veckan. Fler badande och mer
frekvent användande medför ler vattenbyten. Har man egen brunn kan man behöva byta vatten
oftare. Använd gärna rörcleaner innan tömning. Se produktens information.
Innan vattnet töms ska elen till badet stängas av. För snabb och enkel tömning rekommenderar vi en
dränkbar pump. Medans vattnet pumpas ur, skölj med vattenslang i jets och utsug. Filterkorg, insug
och jets ska rensas regelbundet.
20. Hur varmt ska badvattnet vara?
Vi rekommenderar en badtemperatur på 36-38 grader.
21. Hur lång tid tar det att värma upp vattnet?
Spabadet värmer vattnet ca 1,5-2°C per timme.
22. Hur mycket vatten ska det vara i spabadet?
Badet fylls upp med vatten så vattenlinjen går ca två centimeter ovanför jetsen.
23. Kan jag tömma ur vattnet och stänga av badet?
Vi rekommenderar att spabadet alltid är fyllt med vatten och inkopplat. Det är svårt att tömma badet
på allt vatten och vid kallare temperaturer riskerar bland annat pumpar och jets frysa sönder om det
ligger vatten kvar i systemet. Vid varmare temperaturer inns risk för alg- och mögelbildning då det
inte blir någon cirkulation eller kemikalier i vattnet.
24. Krävs det kemikalier för att hålla badvattnet rent?
Även om badet är utrustat med cirkulationspump, partikelilter och ozonator så krävs
det kemikalier i form av granulat klor för att badvattnet ska hålla sig rent och fräscht.
Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive produkt hur just din produkt ska
användas. Kemikalier ska tillsättas även när nytt vatten är påfyllt eller vid uppstart första gången.
Det är viktigt att du använder rätt spakemiprodukter till ditt spabad. Annars kan du skada
exempelvis cirkulationspumpen och använder du fel produkter så täcker ingen garanti.
25. Filtervård/Filterunderhåll
Ett spailter skall rengöras och spolas av 1-2 gång i veckan. Vid rengöring rekommenderas
Spakompagniets iltertvätt, var tredje månad. Filtret bör bytas var 12e månad för att behålla tillräcklig
iltrering. Ett igensatt ilter beror oftast på att det inte rengjorts ordentligt.
Filterkorgarna ska rensas regelbundet, där fastnar större partiklar exempelvis löv, insekter och hår.
Använd inte spabadet utan ilter.
26. Bör man duscha innan man badar?
Ja, vi rekommenderar alla kunder som önskar få en bra vattenkvalite att duscha innan bad.
En icke duschad person smutsar ner vattnet lika mycket som 200 duschade personer.
Dessutom kan man få problem med skumbildning om man badar med lotion, deoderant eller
liknande på huden.
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Vanliga frågor
27. Vad händer om man glömmer stänga av pumparna när man har badat?
Pumparna slås av automatiskt efter 25-30 minuter.
28. Jag ska inte vara hemma på en månad, kan jag stänga av badet?
Spabadet bör alltid vara vattenfyllt och igång. Cirkulationspumpen gör att vatten cirkulerar, håller
inställd temperatur och förhindrar algtillväxt. Instruktioner inns i bruksanvisningen. Ta ur
nackkuddarna och se till att locket är fastlåst. Innan badet används gör ett vattentest för att
kontrollera att bl a pH-värde är korrekt.
29. Vad händer om värmaren inte fungerar på vintern?
För säkerställande av att vattnet i spabadet inte fryser om värmaren inte fungerar som den
ska inns det en frostvakt. Denna startar alla pumpar så att vattnet inte blir stillastående om
vattentemperaturen sjunker under 8 grader. Pumparna går tills vattentemperaturen stigit över 8
grader.
30. Vad gör jag om det blir strömavbrott mitt i kalla vintern?
Låt locket ligga kvar på spabadet för att förhindra värmeförlust. När strömmen återkommer
kontrollera att cirkulationspumpen startar. Om badvattnet gått ner i temperatur kommer värmaren
starta upp och värma vattnet till inställd temperatur.
31. Vad är ozon?
Ozon är en gas bestående av tre stycken syreatomer. Ozonet bilds naturligt i naturen genom att
syrepartiklarna i luften binds samman med hjälp av UV ljus eller elektriska urladdningar i atmosfären.
Ozonskiktet 10-50 kilometer upp i atmosfären skyddar oss mot solens UV-strålning. Ozon är en
väldigt kraftig oxidant som vid kontakt dödar bakterier. Ozon är därför ett mycket bra hjälpmedel för
att hålla ditt vatten i gott skick. Om du inte badar räcker ozonrening ofta för att hålla vattnet rent från
bakterier.
32. Ger en större pump bättre massage?
Svaret är nej. Effektivt rörsystem, bättre strålar och lödeskontroll är mycket viktigare än hög effekt.
En pump med lägre effekt i ett effektivt spabad kan ge lika mycket kraft i vattenstrålarna som en
pump med högre effekt.
33. Var sitter pumparna?
Samtliga pumpar är placerade på en och samma kort sida, dvs. den sidan som kontrollpanelen sitter
på.
34. Belysning, behövs det?
Det är detaljerna som gör helheten, och vad kan bättre förhöja badupplevelsen än ett stämningsfullt
ljus? En stor LED lampa för kraftfullt undervattenljus, belysta jets, belysning kring reglage i vissa
modeller och kontrollpanel skapar ett ljussken som höjer badupplevelsen till skyarna.
35. Går det styra styrkan på vattenjetsen?
Beroende på modell så kan man justera styrkan variabelt och på vissa modeller inte.
36. Garanti-villkor.
Vi ger dig 3-års garanti
Garantin gäller inte förslitningsdetaljer som tex. filter, lock, trappa, locklyft, nackkuddar och
lampor eller handhavande fel.
10 års reservdelsgaranti: Vi garanterar att inom 10 år efter ditt köp, kunna framskaffa just den
reservdel du är i behov av.
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