Spabad & Swimspa
Installation
Spabadet ska placeras på en helt plan yta. Samtliga modeller är isolerade, men för att reducera
värmeförlust ytterligare rekommenderar vi att placera cellplast under spabadet.
Elinstallation kräver trefas och ska utföras av behörig elinstallatör.

Underhåll
Badet bör rengöras fullständigt ca 4 – 8 gånger per år, det vill säga tömmas, rengöras och åter igen
fyllas med rent vatten. För att minska antalet fullständiga rengöringar per år är det viktigt att duscha
innan användning av badet. Använd inte tvål eller schampo innan du badar, då det ökar risken för
skumbildning på vattenytan. Vid god hygien minskar behovet för klor och vattenbehandlingen blir
enklare.
Vattenvärdena bör kontrolleras regelbundet för att upprätthålla hälsosamma pH- och klorvärden.
För spabad rekommenderas ett klorvärde mellan 3,0 och 5,0 ppm, detta kan dock minskas till 1,0
ppm tack vare ozonrengöring. pH-värdet ska ligga mellan 7,2 och 7,4. Det är viktigt att läsa
instruktionerna för just de produkter du valt att använda för reglering av pH- och klorvärde. Om pHvärdet är ur balans ska detta regleras innan tillsättning av klor.
Stäng aldrig av spabadet om det innehåller vatten, antifrysläget ska då vara igång, mer om detta i
avsnitt för avställning.

Rengöring
Karet rengörs i förstahand med en mjuk fuktad trasa, detta då akryl är känsligt mot slipmedel och
starka rengöringsmedel. Använd aldrig alkoholbaserade rengöringsmedel. Vid behov, om det är
envisa avlagringar, appliceras bikarbonat eller ett milt rengöringsmedel. Det är då viktigt att polera
karet med akrylvax efter rengöringen.

Filtret avlägsnas vid rengöring. Spola av filtret grundligt och använd sedan filterrengöring. Det är
viktigt att filtret torkar helt och hållet innan det monteras igen, därför rekommenderar vi att man har
en dubbel uppsättning filter att skifta mellan. Rengöring bör ske minst en gång per månad.

Kabinettet rengörs med en mjuk trasa och borste. Endast vatten bör användas vid rengöring.

Avställning
Badet står med fördel igång året om. Temperaturen kan regleras mellan 15° och 42° Celsius,
alternativt kan antifrysläge anges på kontrollsystemet. Vid antifrysläget går värmaren och
vattenpumparna igång så fort vattentemperaturen närmar sig fryspunkt.
Om badet ska ställas av under vintertid är det viktigt att tänka på följande,
Allt vatten ska tömmas och alla kopplingar vid pumparna ska lossas så att vattnet kan rinna ur.
Tryckluft kan användas för att blåsa bort allt vatten. Dräneringsventilen ska vara öppen. Strömmen
ska kopplas ur. Spabadet ska ha locket på.

