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Jacuzzi
Gratulerar till ert val av spabad från Jacuzzi från Folkpool. Rätt skött kommer ert spabad att
skänka er många års njutning. Läs noga igenom instruktionerna före installation och användning.
Felaktig installation och skötsel innebär att garantier inte gäller.
Fyll i garantibeviset längst bak och returnera till Folkpool AB direkt efter mottagandet.

Spara och notera viktiga uppgifter om ert spabad
Spara kvitto/faktura
Inköpsdatum enl. kvitto/faktura………………………………………………………….................................
Spamodell……………………………………………………………………………………………………………………………
Färg på skal………………………………………….. Färg på panel..…………………………………………………….
Serienummer…………………..………………………………………………………….........................................

Termolock serienummer:
Etikett sitter på termolocket. Klipp ut och häfta fast här.

Återförsäljare
Namn …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress…………….……………………………………………………………………………………………………………………
Postnr…………………………………………..postadress………….…………………………………………………………
Telefon……………………….…………………………….………………………………...........................................
E-post……………………….…………………………….……………………………….............................................

Elektriker
Namn …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………….…………………………….………………………………...........................................
E-post……………………….…………………………….……………………………….............................................
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Installation


Spabadet placeras på en jämn yta av packad bergkross, betong, marksten eller trädäck
som lämnar fullt stöd åt badets hela bottenyta.



Tillse att trädäcket klarar badets belastning om ca 500 kg/m2.



Ytan ska vara i våg och väl dränerad så att översvämning inte kan ske.



Markskiva av polystyren (XPS) kan med fördel användas under spabadet på den
iordningställda ytan. Det ger extra skydd och isolering.



Vid nedfälld installation/inbyggnad i trädäck rekommenderas att lyftstroppar placeras
under badet och lämnas kvar så att badet lättare kan lyftas vid framtida behov.
Lyftstroppar för detta kan köpas hos er återförsäljare.



Vid inbyggnad i trädäck måste maskinrummet göras åtkomligt genom att göra en
löstagbar lucka i trädäcket framför maskinrummet.



Inomhusplacering kräver våtrum, golvbrunn, god ventilation. Luftavfuktare
rekommenderas.



Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på.



En behörig elektriker ska utföra el-anslutningen enligt bifogad instruktion.

Viktiga säkerhetsinstruktioner


För att undvika olyckor låt aldrig barn använda Spabadet utan tillsyn av vuxen. Lämna
aldrig spabadet öppet utan uppsikt, tillse att termolocket är stängt och låst när det inte
används.



Använd aldrig Spabadet om gallret till utlopp (utsug) skadats eller plockats bort. Beställ
nytt galler av er återförsäljare och tillse att det är rätt monterat innan badet används igen.



Använd inga elektriska apparater i närheten av spabadet.



Kontrollera alltid vattentemperaturen innan ni kliver i spabadet. Temperaturen ska inte
överstiga +40°C. Badtemperatur på + 38-40°C kan hållas för vuxna. 38-grader eller lägre
temperatur rekommenderas för barn och vid längre än 10 minuters bad.



Personer med hjärtproblem, högt eller lågt blodtryck, diabetes eller under medicinering
bör rådfråga sin läkare före användning av spabad.



Gravida kvinnor bör inte bada vid högre temperatur än + 38°C. Rådfråga er
mödravårdcentral.

El anslutningen till spabadet får endast göras av behörig Elektriker eller utbildad serviceman.
Installera alltid en separat jordfelsbrytare för spabadet
En rekommendation
Det kan hända att åskoväder leder till skador på elektrisk utrustning i huset och till det hör även
ett spabad. Även om det inte går att skydda sig helt mot skador orsakade av åska så är det en bra
investering att installera ett bra skydd, så kallat inledningsskydd för inkommande el och
teleledning. Om ni inte har detta så kan det vara ett bra tillfälle att låta installera när spabadet
ska installeras.

Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03

4

©Folkpool AB
Jacuzzi

Jacuzzi

Installation J-400 serien.
El anslutningen till spabadet får endast göras av behörig Elektriker eller serviceman.
Jacuzzi spas ansluts med 230V, 2x16A.
2x16A J-400 Serien.
En fyra ledare, 4x2,5m², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. Någonstans i
direkt anslutning till spabadet rekommenderas att en arbetsbrytare monteras för att underlätta
eventuell service och reparation av badet.
OBS! Om avståndet mellan elcentral och spabadet överstiger 30m rekommendera vi 4 x 4,0mm².
Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av locket till
elektronikskåpet.
Fyraledaren ansluts i spabadet enlig bilden nedan.
- Jorden ansluts till jordplinten under anslutningsplinten.
- Noll bygling läggs mellan L2 och L2 (se nedan)

Fas 2 Fas 1
Nolla
Jord
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Start instruktioner


Rengör spabadet från eventuell smuts och skräp.



När Spabadet står på plats kan ni öppna maskinrumsdörren som sitter med fem skruvar.
I en påse finner ni engelsk instruktion, internationell garanti.



Kontrollera täthet vid unionskopplingar i maskinrummet, efterdra unionsmuttrarna vid
behov.



Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på. Fyll vatten med trädgårdsslang i
bräddavloppet till ca 10-15 cm under kanten. Vatten nivå skulle ligger ca: 2cm under
nackkudden. Genom att fylla i bräddavloppet (filterbehållaren) evakueras luften i
systemet lättast. Om vattnet är järn och mineralrikt ska påfyllningsfilter och/eller
flockningskudde eller Antimetall (Sequestrant) användas (se vatten kemi).



En behörig elektriker ska utföra elanslutningen enligt schema på baksidan av locket till
centralen i maskinrummet. Det finns 2 ingångar för El kabeln som sitter på bottensockeln
på badets höger och vänster sidan. Se sidan 5 för instruktioner.



Slå på strömmen. Låg hastighet på pump 1 startar efter ett tag. Starta jetpumparna och
låt pumpen gå en halv minut. Om inget händer vid jetmunstyckena är vattennivån för låg
eller så har luft fastnat i pumpen. Stäng av och provstarta pumpen några gånger. Om
inget händer ska den gråa muttern vid pumpens unionskoppling vridas upp något så att
luften kan pysa ut. Dra åt muttern igen och starta pumpen.



Testa vattenkvalitén och justera om nödvändigt så att rekommenderade värden erhålls
(se avsnitt vattenkemi). När pH-värdet är bra (7,2 –7,6) doseras 3 msk Spa-Chock eller 1
msk Spaklor medan pumpen går i minst 15 minuter med termolocket av.



Lägg på termolocket och skruva fast fästena för snäpplåsen (skruven och låsnyckel ligger i
påse vid ett fäste på locket).



Ställ in önskad temperatur. Uppvärmning sker med ca 1-2°C per timme.

Luftlås
Vid nyinstallation eller återfyllning kan luftfickor uppstå i rör och pump. Provstarta pumpen några
gånger och låt gå i ca.10 sekunder. Om problemet kvarstår kan ni prova att föra filterpatronen
upp och ner i filterbehållaren flera gånger i snabb takt samtidigt som pumpen är igång för att få
luftfickan att släppa.
Vattennivån måste alltid ligga minst 5 cm över filtret.

Säkringar och jordfelsbrytare
Maskinenheten i spabadet misstänks ibland för att få jordfelsbrytare att lösa ut. Felaktigt
installerade jordfelsbrytare löser ut så snart de slås på. Innan maskinenheten inspekteras ska
elanslutning och säkringar kontrolleras av elinstallatören. Finner man inget fel kan följande
kontrolleras av elektrikern.
1. Kontrollera att inkopplingen i spa-centralen är utförd enl. schemat på insidan av
centralens lock.
2. Kontrollera att inga anslutningar är lösa och dåligt anslutna.
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Spa-funktioner

J-470 modell illustreras – Placering av munstycken och funktioner varierar mellan olika modeller.
1. J-1000 kontrollpanel
2. Reglerventil för vattenfall
3. Luftregleringsventiler (4 st) förser specifika
vattenstrålgrupper med luft
4. Högtalare till ljudanläggning (4 st – tillval)
5. Justerbara kuddar (4 st)
6. Upplysta mugghållare (4 st)
7. Massageväljare (2 st) Kontrollerar specifika
strålgrupper
8. Vattenfall
9. RX3-munstycken (6 st)
10. Filter/skimmergaller
11. MX2-munstycken (3 st)

Upprättad 2015-10-10
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12. FX2-S-munstycken (5 st)
13. NX2-munstycken (4 st)
14. FX-munstycken (10 st)
15. FX-S-munstycken (6 st)
16. FX-M-munstycken (8 st)
17. Upplyst sitslogotyp
18. Filtersugkåpor i fotutrymmet (4 st)
19. Filterreturledning för vattenfall
20. Belyst IX-munstycke
21. Dränering/Värmaringång/CLEARRAY
returkoppling
22. Flödesregleringsventil för belyst IXmunstycke
23. J-1000 ljudanläggning (tillval)
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Spa - Massage/Vattenfall

J-470 modell illustreras – Placering av munstycken och funktioner varierar mellan olika modeller.

Massageväljare (1-2)
• Massageväljare 1 fördelar vattnet från jetpump 1 mellan strålgrupperna 1a-1b.
• Massageväljare 2 fördelar vattnet från jetpump 2 mellan strålgrupperna 2a-2b.

Vattenfallsväljare (3)
• Vattenfallsväljare 3 styr vattnet från cirkulationspumpen till vattenfallen.

Flödesregleringsventil för IX-munstycke (4)
• Ventil (4) styr vattenflödet till IX-munstycket i fotutrymmet när jetpump 2 körs.

Strålmunstycken utan massageväljarreglage (5)
• Strålmunstyckena (5) är alltid på när jetpump 1 körs.

Upprättad 2015-10-10
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Spa – Luft inblandning

J-470 modell illustreras – Placering av munstycken och funktioner varierar mellan olika modeller.

Luftventilernas funktion
• Vrid luftventilerna (1-4) för att tillsätta luft till specifika strålgrupper.
• IX-munstycket (5) i mitten av fotutrymmet suger alltid in luft när jetpump körs. Detta munstycke
har ingen luftventil.
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Kontrollpanelens huvudmeny
Kontrollpanelen
Jacuzzi-spabadet är utrustat med en avancerad kontrollpanel. Den ger dig tillgång till olika menyer
med tillhörande undermenyer. Läs informationen nedan så att du kan dra full nytta av ditt
spabad. När du har lärt dig kontrollpanelens huvudfunktioner kommer du enkelt att kunna
navigera bland menyerna och programmera. Vi kommer att hänvisa tillbaka till denna sida i de
kommande avsnitten. Läs noggrant igenom punkterna nedan.
• Trots den högkvalitativa grafiken är LCD-displayen ingen pekskärm. I hörnen på displayen visas
menyikoner. Dessa menyer öppnas via knappen som är placerad närmast respektive ikon
(knapparna A-D).
• Ibland visas uppåt-, nedåt-, vänster- eller högerpilar runt de funktioner som har markerats med
knappsatsen (se nedan).
• I mitten av knappsatsen finns ”Splash”-knappen. Denna knapp används framför allt för att spara,
ställa in, återställa eller ange ändringar.
• Till vänster om skärmens mitt finns en ikon som anger vilken meny som för tillfället visas.
Anmärkning: Startskärmbilden döljs efter cirka 3 sekunder och därefter visas skärmbilden sidan11
Vad som visas på kontrollpanelen varierar beroende på modell.

STARTSKÄRMBILDEN

Knapp C

Knappsatsen
(Se nedan)

Knapp A
Knapp B

Knapp D
”SPLASH”

UPP
VÄNSTER

HÖGER

NER
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Funktioner på huvudmenyn
På huvudmenyn har du tillgång till de menyer som används för att styra ditt Jacuzzi-spabad.
Nedan beskrivs huvudmenyns ikoner.
A. Menyknappar

= Temperaturreglering: Anger att du med hjälp av knappsatsen kan:
• Höja temperaturen genom att trycka på uppåtknappen.
• Sänka temperaturen genom att trycka på nedåtknappen.
• Visa temperaturen i °F genom att trycka på högerknappen.
• Visa temperaturen i °C genom att trycka på vänsterknappen.
Anmärkning: Spabadets temperaturområde är 27 till 40 °C.
Hur du aktiverar förhöjd temperatur, som gör det möjligt för spabadet att nå 41 °C, beskrivs på
sidan 37.

= Värmeikon: Anger att värmaren är påslagen och värmer upp vattnet.
Om ikonen blinkar, se sidan 36.

= Temperaturindikator: Termometerikonen kommer antingen att stiga eller falla
beroende på den faktiska vattentemperaturen.

Under
26°C
Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03

26°-31°C

32°-36°C
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= Knapp A: Tryck på den här knappen för att öppna motsvarande meny till höger
om knappen.
= Knapp B: Tryck på den här knappen för att öppna motsvarande meny till höger
om knappen.
= Knapp C: Tryck på den här knappen för att öppna motsvarande meny till
vänster om knappen.
= Knapp D: Tryck på den här knappen för att öppna motsvarande meny till
vänster om knappen.
= Ikon för underhållningsmenyn (Entertainment): Tryck på knapp A för att
öppna menyn för att styra J-1000-ljudanläggningen.
= Ikon för strålmunstyckesmenyn (Jets): Tryck på knapp B för att öppna menyn
där du kan styra jetpumparna. (sidan 14).
= Belysningsmenyikon (Lights): Tryck på knapp C för att öppna menyn för att
styra belysningen och ljuseffekterna (sidan 15).
= Inställningsmenyikon (Settings): Tryck på knapp D för att öppna menyn för att
programmera och styra de flesta av spabadets funktioner.
B. Menyindikatorer

4:05PM
16:05

= Tidsindikator: Tiden visas alltid när huvudmenyn visas. Visningen varierar beroende
på om klockan är inställd på 12- eller 24-timmarsvisning sidan 29.

Anmärkning: Tidvisningen justeras inte automatiskt för sommartid utan det måste göras
manuellt. AM- eller PM-indikatorerna visas endast när 12-timmarsvisning är inställd.
98°F
37,6°C

= Temperatur: Visar den aktuella vattentemperaturen i antingen °F eller °C.
Se även ”Temperaturreglering” sidan 11.

INSTÄLLT
= Måltemperatur: Visar den temperatur som spabadet har ställts in på. Tryck
VÄRDE/SETPOINT på uppåt- eller nedåtknappen på knappsatsen en gång för att visa den
inställda temperaturen. Ordet ”Setpoint” visas endast när du ställer in
temperaturen manuellt.
Dec 22 2012
Upprättad 2015-10-10
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Menyschema
Flödesschemat nedan visar hur du navigerar bland spabadets menyer. Genom trycka på
knapparna bredvid respektive hörnikon kan du öppna ytterligare menyer och undermenyer.
Menyerna beskrivs i detalj i de följande avsnitten.
Anmärkning: Om spabadet inte är utrustat med en ljudanläggning. Underhållningsmenyn och
menyikonen (
) visas inte och ersätts med en låsikon (
).

Välkomst Meny

Underhållsmenyn

Belysningsmenyn

Huvudmenyn
med stereo

Jetpumpsmenyn

Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03
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Användarinstruktioner
J-1000™ kontrollpanel
Ditt Jacuzzi-spabad är utrustat med en J-1000™ kontrollpanel, massageväljare och
luftregleringsknappar placerade på spabadets övre kant (sidan 7-9). Med dessa kontroller kan du
styra många av funktionerna på ditt Jacuzzi-spabad. När du trycker på knapp B på huvudmenyn
öppnas jetpumpsmenyn (Jets – bild A).
Anmärkning: När du öppnar jetpumpsmenyn (Jets) aktiveras alla pumpar. Här kan du stänga av
alla jetpumpar med hjälp av Splash-knappen eller enskilda jetpumpar med hjälp av knappen
bredvid respektive jetpump.

Bild A
= Ikon för jetpump 1
= Ikon för jetpump 2 (om tillämpligt)
= Ikon för jetpump 3 (om tillämpligt)

= Knapp A: Slår på och av jetpump 1.
= Knapp B: Slår på och av jetpump 3 (om tillämpligt).
= Knapp C: Slår på och av jetpump 2 (om tillämpligt).
= Knapp D: Tryck på den här knappen för att återgå till huvudmenyn.

Aktivera jetpump (Jets)
På huvudmenyn (sidan 11) trycker du på knapp B för att öppna jetpumpsmenyn (Jets).
LCD-displayen visar jetpumpsmenyn (Jets – bild A).
På den här menyn kan du kontrollera pumparna enligt sekvensen nedan:
Anmärkning: Om pumpen/pumparna går ojämnt bör du kontrollera QuickDrain-locket för att
kontrollera att det är åtskruvat och korrekt installerat.
1. Tryck på Splash-knappen för att slå på och av alla jetpumparna.
2. Tryck på knapp A för att stänga av pump 1.
3. Tryck igen för att starta pump 1.
4. Tryck på knapp B för att stänga av pump 3.
5. Tryck igen för att starta pump 3.
Jetpumps ikon Jetpumps ikon
6. Tryck på knapp C för att stänga av pump 2.
när pumpen
när pumpen
7. Tryck igen för att starta pump 2.
avstängt
på
Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03
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Pumparna kommer att växla från påslaget läge (

) till ”OFF” läge.

Automatisk avstängning — En pump som har aktiverats manuellt stängs alltid av automatiskt
efter 20 minuter. Om du då vill fortsätta driften kan du aktivera pumpen/pumparna igen.

Aktivera belysning (Lights)
På huvudmenyn sidan 11 trycker du på knapp C för att öppna belysningsmenyn (Lights). LCDdisplayen visar belysningsikonerna (bild B).
På den här menyn kan du styra interiörbelysningen (vattenfall, fotutrymme, IX-logotyp, kuddar
och mugghållare). Spabadet är utrustat med två ljuslägen:
1) Fast färgläge (Interior). 2) Ljusväxlingsläge (Rotation) för interiörbelysning.
Anmärkning: Interiörbelysningen släcks automatiskt efter 2 timmar. Den kan återaktiveras vid
behov.

Bild B

= Ikon för interiörbelysning
= Ikon för ljusväxling
= Knapp A: Tryck på den här knappen för att öppna interiör belysningsmenyn.
= Knapp B: (knappen används inte).
= Knapp C: Tryck på den här knappen för att öppna ljusväxlingsmenyn.
= Knapp D: Tryck på den här knappen för att återgå till huvudmenyn.
= Färgval (Color): Används för att välja färger med hjälp av knappsatsen (sidan 10).
= Ljusstyrka (Brightness): Används för att reglera ljusstyrkan med hjälp av
knappsatsen.
= Ljusrotation: Används för att reglera hastigheten på interiörbelysningens
ljusväxling med hjälp av knappsatsen.
A. Välja fast färgläge för interiörbelysningen (Interior):
1. Tryck på knapp A för att aktivera fast färgläge.
Anmärkning: Standardfärgen och -ljusstyrkan är alltid den sist använda färgen och ljusstyrkan.
2. Tryck en gång till för att stänga av.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen på knappsatsen för att bläddra igenom eller välja någon
av de 7 olika färgerna (bild C).

Upprättad 2015-10-10
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• Tryck på vänsterknappen för att gå framåt i färgsekvensen.
(Blått-Cyan-Grönt-Gult-Orange-Rött-Purpur-Blått).
• Tryck på högerknappen för att gå bakåt i färgsekvensen.
(Blått-Purpur-Rött-Orange-Gult-Grönt-Cyan-Blått).

Bild C
4. Ljusstyrkan kan kontrolleras både i fast
färgläge och i ljusväxlingsläge med hjälp av
knappsatsen (bild D).
• Tryck på uppåtknappen för att öka
ljusstyrkan i steg om 25 %.
• Tryck på nedåtknappen för att minska
Bild D
ljusstyrkan i steg om 25 %.
Anmärkning: Ljusstyrkan kan ställas in från 25% till 100%, i steg om 25%. I takt med att ljusstyrkan
ökar/minskar blir glödlampssymbolen mörkare/ljusare för att illustrera effekten. Den senast valda
ljusstyrkan används som standardinställning.
B. Välja ljusväxlingsläge (Rotation)
Belysningen kan anpassas av användaren genom
att reglera intensitets- och frekvenseffekterna på
följande sätt:
1. Tryck på knapp C för att välja ljusväxlingsläge
(Rotation – bild E).
2. Använd knappsatsen för att kontrollera
ljusväxlingens hastighet: tryck på högerknappen för
att öka växlingens hastighet från steg 1 upp till 6 – där
1, 2, 3, 4, 5 och 6 motsvarar 60, 33, 18, 10, 5
respektive 3 sekunder – eller tryck på vänsterknappen
för att sänka växlingens hastighet från steg 6 ned till 1
– där steg 6, 5, 4, 3, 2 och 1 motsvarar 3, 5, 10, 18, 33
respektive 60 sekunder.
På LCD-displayen visas en siffra mellan 1 och 6 som anger inställd hastighet (bild F).

Bild E

Bild F

3. Så här ökar eller minskar du ljusstyrkan med hjälp av knappsatsen:
• Tryck på uppåtknappen för att öka ljusstyrkan i steg om 25 %.
• Tryck på nedåtknappen för att minska ljusstyrkan i steg om 25 %.
Anmärkning: Ljusstyrkan kan ställas in från 25 % till 100 %, i steg om 25 %. I takt med att
ljusstyrkan ökar blir glödlampssymbolen mörkare för att illustrera effekten (bild D). Den senast
valda ljusstyrkan används som standardinställning.
4. Tryck på knapp A för att avaktivera ljusväxlingsläget och välja fast färgläge (den senast använda
färgen och ljusstyrkan används).
5. Tryck på knapp C för att stänga av interiörbelysningen.
6. Tryck på knapp D för att återgå till huvudmenyn.
Upprättad 2015-10-10
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Justera individuella strålflöden
Vattenflödet till vissa strålmunstycken kan ökas eller minskas
genom att rotera munstyckets yttre ring.
Anmärkning: Se till att minst 6 justerbara munstycken alltid hålls
öppna.
Justera PowerPro™ MX2-munstycken
Luta PowerPro MX2-munstycket till önskad vinkel. Vrid
munstycket medurs för att minska vattenflödet eller moturs för
att öka vattenflödet.
Anmärkning: Se till att minst 6 justerbara munstycken alltid hålls
öppna.
Justera RX-munstycken
Vrid munstyckets yttre ring medurs för att minska eller stänga
vattenflödet. Vrid moturs för att starta eller öka vattenflödet.
Anmärkning: Se till att minst 6 justerbara munstycken alltid hålls öppna.
WaterColour™ vattenfallsventil
Vrid vattenfallets reglerventil (sidan 7-9) moturs för att öka
vattenfallets flöde. Vrid reglerventilen medurs för att minska
eller stänga av vattenfallet.
Luftventiler
Vissa strålsystem är försedda med egna luftventiler. Varje ventil
för in luft i de vattenledningar som försörjer den specifika
strålgruppen (sidan 7-9). Vrid valfri luftventil medurs för att
öppna eller vrid moturs för att stänga. För att minimera
värmeförluster bör alla luftventiler stängas när spabadet inte
används.
Välja önskat massageläge
Du kan anpassa massagefunktionen i ditt Jacuzzi-spabad till dina
önskemål. På modeller som har en massageväljare kan du anpassa
massagen och effekten genom att fördela vattnet mellan olika
strålsystem. Vrid massageväljaren till positionerna A (Combo), B
eller C för att fördela vattnet mellan olika strålgrupper.
Anmärkning: Massageväljarventilen bör vara inställd i något av
lägena A (Combo), B eller C för att uppnå optimala prestanda. Det är
normalt att ljudnivån varierar när ventilen är inställd mellan något
av lägena på grund av det starka vattenflödet. För att uppnå optimal
filtrering bör du alltid ställa ventilen i läge A när spabadet är
övertäckt. Välj läge B eller C för maximala prestanda när spabadet
används.
Indikeringslampor
Indikeringslampan på främre luckans panel är ett tidigt
varningssystem som meddelar när spabadet behöver omedelbar
tillsyn. Ett fast vitt sken indikerar att allt fungerar normalt. Ett fast
rött sken indikerar att omedelbar tillsyn krävs för att åtgärda en
felkod. En detaljerad förklaring finns på sidan 35. Använd alltid äkta
Jacuzzi-reservdelar.
Upprättad 2015-10-10
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J-1000™ Audio System (tillval)
Vissa Jacuzzi-modeller är tillvalsutrustade med en
avancerad integrerad ljudanläggning för ökad
trivsel. Dessa modeller har en integrerad
FM/BT/USB/Bluetooth-spelare/-receiver, trådlös
fjärrkontroll, kvalitetshögtalare för oöverträffad
ljudkvalitet och lång livslängd samt en subwoofer
med inbyggd förstärkare som garanterar en
enastående ljudupplevelse.

Programmeringsinstruktioner för inställningsmeny 1 (Settings 1)
Kontrollpanelen har tre inställningsmenyer där du kan programmera och aktivera olika
komponenter i spabadet. På menyn ”Settings 1” kan du programmera uppvärmning, CLEARRAY®
vattenreningssystem (UV) och påminnelser för kontroll/rengöring av filter. Du kan även öppna
menyn ”Settings 2” (sidan 24) och filterförstärkningsfunktionen.
Ditt Jacuzzi-spabad har tre uppvärmningslägen. En energibesparande uppvärmningscykel kallad
”Eco-Mode”. Ett automatiskt läge kallat ”Auto-Heating” där spabadets inställda temperatur
(”Setpoint”) kontinuerligt upprätthålls. Slutligen finns läget ”Programmable”, där värmaren
endast aktiveras vid förinställda tidpunkter som du programmerat. Följ stegen nedan för att
aktivera något av lägena.
Så här öppnar du menyn Settings 1:
1. Tryck på knapp D på huvudmenyn (sidan 11) så öppnas menyn Settings 1 (bild A).
2. På den här menyn kan du välja en uppvärmningscykel, ställa in timern för CLEARRAY
vattenreningssystem och ställa in påminnelsen för filterbyte/filterrengöring.

Bild A
= Uppvärmningsmenyikon (Heating): Tryck på knapp A för att visa
uppvärmningsprogrammen.
= Filterförstärkningsikon (Filter): Tryck på knapp C för att aktivera
filterförstärkningscykeln. Alla jetpumpar aktiveras i 20 minuter för ytterligare filtrering.
Displayen visar ”Filter Boost Enabled” (filterförstärkning aktiverad) och återgår till
”Settings 1”-menyn inom 5 sekunder.
= Menyikon för inställningar 2 (Settings 2): Tryck på knapp B för att visa ytterligare
programmeringsfunktioner.
= Bakåtikon: Tryck på knapp D för att återgå till föregående meny.
= Splash-knapp: Tryck för att öppna undermenyerna Set Filter eller UV Timer.

Upprättad 2015-10-10
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Programmera uppvärmningsläget Eco-Mode
Eco-Mode är ett energibesparande uppvärmningsprogram. Genom att värma upp spabadet under
tider med låg efterfrågan sparar du elektricitet. I Eco-Mode är spabadet programmerat att
dagligen värma upp vattnet från kl. 17 till kl. 7. Funktionerna för detta läge kan inte ändras.
Så här öppnar du Eco-Mode-menyn:
1. På ”Settings 1”-menyn (bild A) trycker
du på knapp A för att öppna
uppvärmningsprogrammen (Heating).
Menyn visas med Eco-Mode markerat.
Skärmbilden ändras till bild B.

Bild B

2. Om du vill använda detta läge trycker du på
Splash-knappen på knappsatsen. Då visas en
kort bekräftelse av ditt val enligt bild C innan
displayen återgår till Heating-menyn.
3. Stäng menyn genom att trycka på knapp
D, så återgår du till Settings 1-menyn.
4. Om du har programmerat Eco-Modecykeln så visas Eco-Mode-ikonen ( EN ) efter
ordet ”Heating” på displayen (bild A).

Bild C

Programmera uppvärmningsläget Auto-Heating
Auto-Heating-läget väljs av kunder i kallare
klimat där uppvärmningstiden är längre på
grund av lägre omgivningstemperatur. I detta
läge regleras vattentemperaturen av
temperaturinställningen som automatiskt
aktiverar värmaren vid behov.
Anmärkning: Om du väljer att använda AutoHeating kan du hoppa över det här avsnittet.
Auto-Heating är spabadets standardinställning.

Bild D

1.Tryck på knapp B för att öppna Heating-menyn
(bild D). Använd nedåtknappen på knappsatsen
för att välja Auto-Heating.
2. Om du vill använda detta läge trycker du på
Splash-knappen på knappsatsen. Då visas en
bekräftelse av ditt val (bild E) innan displayen
återgår till Heating-undermenyn.

Bild E

3. Stäng menyn genom att trycka på knapp D,
så återgår du till Settings 1-menyn.
4. Om du har programmerat AutoHeating-cykeln så visas termometerikonen
med våglinjer efter ordet ”Heating” på
displayen (bild F).
Upprättad 2015-10-10
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Programmerbart uppvärmningsläge (Heating)
Programmerbart uppvärmningsläge väljs normalt av
kunder i varmare klimat där uppvärmningstiden är
kortare på grund av högre omgivningstemperatur.
I detta läge regleras vattentemperaturen av den
inställda temperaturen endast när en programmerad
uppvärmningscykel körs, utom då sommarlogik är
inställd, se sidan25.

Bild G

På Heating-menyn (bild B, sidan 19) använder du knappsatsens nedåtknapp för att välja
inställningen Programmable (programmerbar) och trycker sedan på Splash-knappen för att
aktivera inställningen, se bild G.
A. Program A – Uppvärmningsläge (Heating)
1. Du kan ha två separata program
i programmerbart läge – du kan
välja att använda båda eller bara
det ena. Tryck på Splash-knappen
för att öppna undermenyn för
”Program A” (bild H).

Bild H

2. På den här menyn (bild I) kan
du ställa in dagar, tider och
programlängd. Med alternativet
”Day Settings” (daginställningar)
markerat trycker du på Splashknappen på knappsatsen för att
öppna undermenyerna.

Bild I
3. På undermenyn (bild J) kan du välja den dag
eller de dagar du vill att ”Program A” ska köras
för en uppvärmningscykel. Tryck på uppåt- eller
nedåtknappen (på knappsatsen) för att bläddra
markera de dagar du vill att värmaren ska
aktiveras. Använd vänsterknappen för att slå på
(ON) (
) eller högerknappen för att stänga
av (OFF) uppvärmningen för den dagen.

Bild J

4. Tryck på Splash-knappen för att spara inställningarna. Displayen återgår sedan till Program Amenyn (bild I).
5. Tryck på nedåtknappen på knappsatsen
för att markera ”Start Time” (starttid –
bild K). Använd knappsatsens vänstereller högerknapp för att välja starttid för
spabadet. Tryck på nedåtknappen för att
markera alternativet ”Duration”
(programlängd).

Bild K
Upprättad 2015-10-10
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Anmärkning: Om du använder 12 timmarsvisning visas tidpunkten i formatet ”1PM”.
Om du använder 24- timmarsvisning står det ”1300”.
6. Nu kan du justera ”Duration”
(programlängd – bild L). Programlängden
kan justeras från 0 (OFF) till 6 timmar.
Tryck på vänster- eller högerknappen på
knappsatsen för att justera
programlängden i steg om 1 timme.
Anmärkning: Standardvärdet för”Duration” är OFF.

Bild L

7. Tryck på knappsatsens Splash-knapp för att spara ändringarna och återgå till Heating-menyn.
Om du vill kan du nu programmera ett andra uppvärmningsläge (Program B) eller trycka på knapp
B för att öppna menyn ”Settings 2” ( sidan 24).
B. Program B – Uppvärmningsläge (Heating)
1. Om du vill programmera ett andra
uppvärmningsläge trycker du på
nedåtknappen på knappsatsen för att
öppna ”Program B”-menyn (bild M).
Tryck på Splash-knappen för att öppna
undermenyn för Program B.

Bild M
2. På den här menyn (bild N) kan du
ställa in dagar, tider och programlängd.
Med alternativet ”Day Settings”
(daginställningar) markerat trycker du
på Splash-knappen på knappsatsen för
att bekräfta inställningen.
3. När du öppnar undermenyn (bild O)
kan du välja den eller de dagar du vill att
”Program B” ska köras för en
uppvärmningscykel. Tryck på uppåteller nedåtknappen på knappsatsen för
att markera och ändra de dagar du vill
att uppvärmningen ska aktiveras.
Använd vänsterknappen för att slå på
(ON) (
) eller högerknappen för att
stänga av (OFF) uppvärmningen för den
dagen.

Bild N

Bild O

4.Tryck på Splash-knappen för att spara inställningarna.
Displayen återgår sedan till Program B-menyn (bild P).
5. När Program B:s huvudmeny visas trycker du på
nedåtknappen på knappsatsen för att välja ”Start Time”
(starttid – bild P). Använd knappsatsens vänster- eller
högerknapp för att välja starttid för spabadet.
Tryck på nedåtknappen för att markera inställningen
”Duration” (programlängd).
Upprättad 2015-10-10
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Anmärkning: Om du använder 12-timmarsvisning visas tidpunkten i formatet ”1PM”. Om du
använder 24-timmarsvisning står det ”1300”.
6. Nu kan du justera ”Duration”
(programlängd – bild Q).
Programlängden kan justeras från 0
(OFF) till 6 timmar. Tryck på vänstereller högerknappen på knappsatsen
för att justera programlängden i 1timmessteg.
Anmärkning: Standardvärdet för ”Duration” är OFF.

Bild Q

7. Tryck på knappsatsens Splash-knapp för att spara ändringarna och återgå till Heating-menyn.
8. Tryck på knapp D för att stänga Heating-menyn och
återgå till Settings 1-menyn. Om du har programmerat
båda uppvärmningscyklerna och inställningarna har
accepterats så visas båda programikonerna bredvid
ordet ”Heating” på displayen (bild R). Om bara en cykel
har programmerats visas endast en ikon.

Bild R

Rengöringscykel
Rengöringscykeln körs en gång per dag i alla uppvärmningslägen kl. 12 i två minuter. Denna
inställning är inte programmerbar av användaren. Varje jetpump aktiveras i en minut för att
pumpa ut eventuellt vatten i rören. Om en pump just har avslutat en 20-minuterscykel aktivera
Observera att den fabriksprogrammerade rengöringscykeln inte kan avbrytas eller ändras!
Programmera CLEARRAY®-timern
1. Tryck på Splash-knappen för
att aktivera UV-timern (bild S).

2. Tryck på vänsterknappen på
knappsatsen för att ställa in ”UV
timer” på 365 dagar (bild T).
Anmärkning: UV-timern räknar ned
antalet dagar utan hänsyn till
användningen. Dagarna lagras i
minnet i händelse av strömavbrott.
Timern återställs när den har räknat
ned till 0 dagar.

Bild S

Bild T
3. Tryck på Splash-knappen för att
bekräfta och spara ditt val eller tryck
på nedåtknappen för att
programmera Check Filter-timern
(filterkontrolltimern – sidan 23).
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4. När timern löper ut visas ett
meddelande på huvudmenyn
(bild U). UV-lampan måste då
bytas ut (sidan 40) och timern
återställas. Följ instruktionerna
ovan för att återställa UVtimern.

Bild U
Anmärkning: När timern löper ut
börjar indikatorn lysa rött. UVlampan måste bytas ut och timern
återställas. Om du vill återställa
timern innan 365 dagar har förflutit
trycker du på uppåtknappen och
håller den nedtryckt. Tryck sedan på
vänster- eller högerknappen i steg
om 10 dagar.

Bild V

Ställa in filterkontrollpåminnelse
1. Tryck på Splash-knappen för att
ställa in filtertimern (bild V).

2. Tryck på vänster- eller
högerknappen på knappsatsen för
att ange antal dagar till dess att
påminnelsen ska visas, så att
filtren och polerpåsen kan
rengöras eller bytas ut (bild W)

Bild W

3. Tryck på Splash-knappen för att bekräfta och spara inställningen.

4. När den inställda perioden har löpt ut visas meddelandet ”Please check filter!” (kontrollera
filtret) på huvudmenyn (sidan 37). Påminnelsen måste återställas när den inställda tiden har löpt
ut.
Anmärkning: Tiden kan ställas in mellan 10 och 365 dagar i steg om 10 dagar, eller stängas av
med alternativet ”OFF”.
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Programmeringsinstruktioner för inställningsmeny 2 (Settings 2)
På ”Settings 2”-menyn kan du programmera det primära filterläget (Primary), sekundära
filterläget (Secondary) och ”Settings 3”-undermenyerna.
Så här öppnar du menyn Settings 2:
1. På ”Settings 1”-menyn (bild A) trycker du på knapp B.
2. ”Settings 2”-menyn visas (bild B).
Anmärkning: Du kan när som helst återgå till de fabriksinställda filtreringslägena genom att trycka
på Splash-knappen när Settings 2-huvudmenyn visas (bild B), sidan 37.

Bild A

Bild B

= Ikon för primär filtercykel (Primary): Tryck på knapp A för att visa de primära
filtreringsmenyerna.
= Ikon för sekundär filtercykel (Secondary): Tryck på knapp C för att visa de sekundära
filtreringsmenyerna.
= Ikon för Settings3-menyn: Tryck på knapp B för att visa ”Settings 3”-undermenyerna.
= Bakåtikon: Tryck på knapp D för att gå till föregående meny.

Programmera den primära filtreringscykeln
1. Programmera den primära filtreringscykeln genom att
trycka knapp A. Denna cykel används främst för att ändra
cirkulationspumpens förprogrammerade arbetsperiod på
12 timmar. 12-timmarscykeln är från kl. 12 till kl. 24. (Om
du inte vill ändra cirkulationspumpens inställning kan du
hoppa över detta avsnitt). När du öppnar undermenyn
Primary är alternativet ”Start Time” markerat (bild C).
Upprättad 2015-10-10
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2. Använd knappsatsens vänster- eller högerknapp för att välja starttid för cirkulationspumpen.
Anmärkning: Om du använder 12-timmarsvisning visas tidpunkten i formatet ”1PM”. Om du
använder 24-timmarsvisning står det ”1300”.
3. Nu kan du justera ”Duration”
(programlängd – bild D). Tryck på
nedåtknappen för att markera
”Duration”. Tryck på vänster- eller
högerknappen på knappsatsen för
att justera programlängden i steg
om 1 timme. Tryck på
knappsatsens Splash-knapp för att
spara inställningarna för tid och
programlängd och återgå till
Settings 2-huvudmenyn (bild B,
sidan 24).

Bild D

Sommarlogik: Vid varmt väder kan spabadets vattentemperatur överstiga den inställda
temperaturen. Det kan ske på grund av värmeöverföring från filter-/cirkulationspump och
jetpumpar.
Om vattentemperaturen överstiger 35 °C och stiger två grader över den inställda temperaturen
startar ”sommarlogiken” som avaktiverar filter-/cirkulationspumpen och CLEARRAY®.
Denna säkerhetsfunktion kan inte ändras! Filter-/cirkulationspumpen och CLEARRAY® förblir
avstängda tills vattentemperaturen sjunker till den inställda temperaturen (utom kl. 9-11 då
filter-/cirkulationspumpen kör sin obligatoriska 2-timmarscykel). För att förebygga
”sommarlogik”-tillstånd kan det vara nödvändigt att reducera filter-/cirkulationspumpcyklernas
körtider vid varmt väder.

Programmera den sekundära filtreringscykeln
(Secondary)
1. Tryck på knapp C (bild B, sidan 24)
för att programmera den sekundära
filtreringscykeln (Secondary). När
denna cykel är programmerad
kommer den att starta
huvudjetpumpen för ytterligare en
filtrering (bild E). Om du väljer att inte
använda denna funktion kan du hoppa
över det här avsnittet.

Bild E

2. När den sekundära
filtreringscykelns undermeny
(Secondary) öppnas är alternativet
”Day Settings” markerat (bild F). På
den här menyn kan du ställa in dag,
tid och programlängd. Tryck på
Splash-knappen på knappsatsen för
att bekräfta valet.
Upprättad 2015-10-10
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3. Här anger du vilken eller vilka
dagar du vill köra en sekundär
filtreringscykel (bild G). Tryck på
uppåt- eller nedåtknappen på
knappsatsen för att markera de
dagar du vill att filtreringen ska
köras. Tryck på vänster- eller
högerknappen för att slå på
(ON) (
) eller av (OFF)
filtreringen för den dagen.

Bild G

4. Tryck på Splash-knappen för att spara inställningarna. Displayen återgår sedan till den
sekundära programmeringsmenyn (bild H).

5. Tryck på nedåtknappen på
knappsatsen för att markera ”Start
Time” (starttid – bild H). Använd
knappsatsens vänster- eller
högerknapp för att välja starttid för
filtreringen. Tryck på nedåtknappen
för att markera inställningen
”Duration” (programlängd).
Anmärkning: Om du använder 12timmarsvisning visas tidpunkten i
formatet ”1PM”. Om du använder
24-timmarsvisning står det ”1300”.

Bild H

6. Här anger du filtercykelns
”Duration” (programlängd – bild
L). Programlängden kan justeras
från 0 (OFF) till 120 minuter. Tryck
på vänster- eller högerknappen på
knappsatsen för att justera
programlängden i steg om 15
minuter.

Bild I

7. Tryck på Splash-knappen på knappsatsen för att spara inställningen. Tryck sedan på knapp D för
att återgå till ”Settings 2”-huvudmenyn (sidan 24).
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Programmeringsinstruktioner för inställningsmeny 3 (Settings 3)
På skärmbilden ”Settings 3” kan du programmera språk (Language), datum (Date) och tid (Time)
för att låsa/låsa upp (Lock/Unlock) spabadet.
Så här öppnar du menyn Settings 3:
1. På ”Settings 2”-menyn (bild A) trycker du på knapp B.
2. ”Settings 3”-menyn visas (bild B).

Bild A

Bild B

= Språkikon: Tryck på knapp A för att öppna undermenyn Language.
= Tidsikon: Tryck på knapp C för att öppna undermenyerna Date och Time.
Anmärkning: Den av undermenyerna Date och Time som senast användes kommer att visas först.

= Datumikon: Tryck på knapp C för att öppna undermenyerna Date och Time.
Anmärkning: Den av undermenyerna Date och Time som senast användes kommer att visas först.

= Lås/lås upp-ikon: Tryck på knapp B för att låsa och låsa upp kontrollpanelen.
= Bakåtikon: Tryck på knapp D för att gå till föregående meny.

Upprättad 2015-10-10
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Välja språk
1. Tryck på knapp A för att öppna
undermenyn Language. Skärmbilden
ändras till bild C.
Anmärkning: Engelska är
standardspråk.
2. Använd uppåt- och nedåtknapparna
på knappsatsen för att växla mellan
engelska och franska.

Bild C

3. Tryck på Splash-knappen för att spara ändringarna. Skärmbilden återgår till Settings 3huvudmenyn.
Ställa in datum (Date)
1. Tryck på knapp C (bild B,
sidan 27) för att öppna
datummenyn. Menyn öppnas
med alternativet ”Set Year”
(ange årtal) markerat enligt bild
D. Tryck på vänster- eller
högerknappen på knappsatsen
för att stega igenom årtalen.
När korrekt årtal visas trycker
du på nedåtknappen på
knappsatsen för att välja
månad.

Bild D

2. Menyn öppnas med ”Set
Month” (ange månad) markerat
enligt bild D. Använd vänstereller högerknappen för att stega
fram till önskad månad. När
korrekt månad visas trycker du
på nedåtknappen på
knappsatsen för att välja dag.

Bild E

3. Med ”Set Day” markerat (bild
D) använder du vänster- eller
högerknappen för att stega fram
till önskad dag. När korrekt dag
visas trycker du på Splashknappen för att spara
ändringarna. Displayen ändras
och visar undermenyn för
tidsinställning (Time).

Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03

Bild F

28

©Folkpool AB
Jacuzzi

Jacuzzi

Ställa in tiden (Time)
1. Displayen öppnas med ”Set
Clock” (ange tidsformat)
markerat (bild G). Tryck på
vänster- eller högerknappen på
knappsatsen för att välja 12eller 24-timmarsvisning. Tryck
sedan på nedåtknappen för att
gå till timinställningen.

Bild G

2. Med ”Set Hour” (ange timmar) markerat
(bild H) använder du vänster- eller
högerknappen för att bläddra fram till
önskad timme. När korrekt timme visas
trycker du på nedåtknappen för att gå till
minutinställningen.
Anmärkning: Om du använder 12timmarsvisning visas tidpunkten i formatet
”1PM”. Om du använder 24-timmarsvisning
står det ”1300”.

Bild H

3. Med ”Set Min.” (ange minuter)
markerat (bild I) använder du
vänster- eller högerknappen för
att bläddra fram till önskad minut.
När korrekt minut visas trycker du
på Splash-knappen för att spara
ändringarna. Tryck på knapp D för
att återgå till Settings 3huvudmenyn.

Bild I

Låsa och låsa upp kontrollpanelen
1. På ”Settings 3”-menyn (bild J) trycker du på knapp B för att
öppna låsfunktionen (Lock). På låsmenyn visas en hänglåssymbol
(bild K). Funktionen begär en tresiffrig kod för att låsa och låsa
upp kontrollpanelen för att förhindra obehörig användning.

Bild K

Bild J
2. Använd vänster- eller högerknappen på knappsatsen för att
välja den siffra i koden som du vill ange. För att ändra en siffra
använder du uppåt- eller nedåtknappen som stegar från 0 till 9
(bild L). När du har angett önskad 3-siffrig kod trycker du på
Splash-knappen för att spara ändringarna. När spabadet är låst
ser LCD-displayen ut som i bild M.
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Bild L

Bild M

3. Om du vill låsa upp
kontrollpanelen trycker du på
Splash-knappen på knappsatsen.
Låsikonen visas på LCD-displayen
(bild N). Använd uppåt-, nedåt-,
vänster- och högerknapparna för att
ange sifferkoden från vänster till
höger. När alla tre låskoder har
angetts trycker du på Splashknappen för att visa huvudmenyn
(om korrekt kod angetts).

Bild N

Anmärkning: Om du tappar eller glömmer bort koden kan standardkoden 772 användas för att
låsa upp kontrollpanelen.

Underhåll av spabadet
Korrekt och regelbundet underhåll av spabadet gör att det håller sig i gott skick under längre tid.
En auktoriserad Jacuzzi-återförsäljare kan tillhandahålla den information och de förbrukningsvaror
och tillbehör som du behöver för underhållet.

Rengöring av filterpatroner
Den programmerbara påminnelsen
”Please Check Filter” visas på
kontrollpanelen efter ett visst antal
dagar för att påminna dig om att
rengöra skimmerfiltret och kontrollera
polerpåsfiltret. Denna påminnelse
måste återställas efter varje
filterrengöringsintervall.

Se sidan 23 för ytterligare information och programmeringsdetaljer. Ditt nya spabad är utrustat
med ett avancerat filtreringssystem i två steg. Fint skräp filtreras med hjälp av cirkulationspumpen
som pumpar vatten genom ProClarity™/ProClear™-skimmern och veckfilterpatronerna under 12
timmar (om inget annat programmerats). Större skräp filtreras då spabadet används med hjälp av
jetpump 1 , en sekundär filterpåse och ytterligare filter.
Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03

30

©Folkpool AB
Jacuzzi

Jacuzzi

A. Rengöra filter och filterpåsar
Så här säkerställer du optimala prestanda:
1. ProClarity™-filterpatronen (A) måste rengöras var
tredje månad och bytas ut vartannat år.
2. ProClarity-djupfiltret (B) måste bytas ut var tredje till
fjärde månad.
3. ProClarity-filterbehållaren (C) kan sköljas ur när filtren
rengörs.
4. ProClear II-skimmingfilterpatronen (D) måste
rengöras var tredje månad och bytas ut vartannat år.
5. ProClarity-skräppåsen (E) bör kontrolleras och
tömmas varje månad.
Hur du gör detta anges i den följande
filterrengöringsproceduren.
Anmärkning: Försök inte tvätta ProClarity-djupfiltret (B)
eller ProClear/ProClarity-skräppåsen (E) – då förstörs de!
B. Rengöra filter/skräppåse:

Lyft kåpan för att komma åt
filterpatronerna.

Ta bort ProClarity-skräppåsen
från klämmorna och avlägsna
sedan skräpet.

Vrid filterpatronerna moturs för att
lossa dem från väggfästet.

Lyft upp filterpatronerna ur
skimmerbrunnen.

Om det finns en kemisk
doseringsapparat ska den
avlägsnas innan filterpatronen
spolas. Spola bort skräp från
patronernas filterveck med en
vattenslang med
högtrycksmunstycke. Starta
uppifrån och fortsätt nedåt mot
handtaget. Upprepa tills alla veck
är rena.

Ta bort filterstiften (1) för att
separera ProClarity-filtret från
behållaren
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När stiften är borttagna vrider du
filterpatronerna moturs för att lossa
dem från filterbehållaren. Du kan
rengöra filtret (1) och behållaren (3)
men du måste byta ut ProClaritydjupfiltret (2) var 3:e till 4:e månad.

Spola bort skräp från
patronernas filterveck med en
vattenslang med
högtrycksmunstycke. Starta
uppifrån och fortsätt nedåt mot
handtaget. Upprepa tills alla veck
är rena. Skölj ut allt skräp från
behållaren.

Sätt tillbaka ProClarity-filtret. Kom
ihåg att byta ut djupfiltret mot ett
nytt. När filtret är monterat säkrar
du det med filterstiften (1).

Sänk ned filterpatronerna i spabadet.
Vänd den gängade delen uppåt för att
avlägsna luftbubblor, och håll sedan
patronerna under vatten för att undvika
instängd luft under installationen.

Återställ patronerna i
skimmerbrunnen och vrid dem
medurs för att fästa dem i
förskruvningen.
DRA INTE ÅT FÖR HÅRT!

Installera ren skräppåse på
filterkåpans klämmor enligt
bilden (du kan vända på
filterskimmern och använda
baksidan för att förlänga
livslängden).

Sätt tillbaka skimmerkåpan över
filtren. Slå sedan på strömmen till
spabadet.
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Dränering och återfyllning
Ungefär var tredje till sjätte månad bör du byta vatten i spabadet. Frekvensen beror på ett antal
variabler, bland annat hur ofta badet används, antalet användare, hur vattenkvaliteten underhålls
osv. Det är dags att byta vatten när löddret inte försvinner och/eller vattnet inte återfår sin
normala känsla eller glans trots att vattnets mätvärden ligger inom godkända intervall.
FÖRSIKTIGHET! LÄS DETTA INNAN DRÄNERING: För att förhindra skador på spabadets
komponenter måste strömmen stängas av vid effektbrytaren innan den dräneras. Slå inte på
strömmen förrän spabadet åter har fyllts med vatten.
FÖRSIKTIGHET: Vidtag försiktighetsåtgärder vid dränering av spabadet. Om det är mycket kallt
och spabadet är placerat utomhus kan vatten frysa i ledningarna eller utrustningen. Om det å
andra sidan är mycket varmt utomhus bör spabadets yta inte exponeras för direkt solljus.

A. Så här dränerar du spabadet (standarddränering):
1. Slå av strömmen till spabadet i gruppcentralen.
2. Lokalisera dräneringsventilen i främre vänstra
hörnet av den svarta plastpanelen. Håll i den större
(bakre) dräneringsventilen så att den inte roterar,
och lossa sedan och avlägsna locket för att exponera
yttergängorna.
3. Skruva fast en vattenslang i gängorna.
4. Rotera försiktigt den större (bakre) ventilringen
1/3 varv moturs för att frigöra dräneringsventilen.

Frigöra
dräneringsventilen

5. Drag den större (bakre) ringen utåt enligt bilden
för att öppna dräneringsventilen.
Öppna
dräneringsventilen

6. När spabadet har dränerats utför du steg 2–5 i
motsatt ordning för att stänga dräneringsventilen
innan vattenpåfyllning.

När badet fyllts med vatten slår du på strömmen och följer stegen under ”Påfyllning av spabadet”
(sidan 6). Fyll alltid på spabadet genom båda filterbehållarna.

Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03

33

©Folkpool AB
Jacuzzi

Jacuzzi

B. Så här dränerar du spabadet (QuickDrain):
1. Slå av strömmen till spabadet i gruppcentralen.
2. Lokalisera QuickDrain-ventilen på vänstra sidan av den svarta plastpanelen (bild A).
3. Skruva loss ventillocket för att exponera de underliggande innergängorna (bild B). Lägg locket åt
sidan.
4. Skruva in adaptern och den medföljande slangen som finns i utrustningsfacket (bild C). Se till att
slangen riktas mot ett område där vattnet kan rinna undan.
5. När du har monterat QuickDrain-adaptern (bild D) kommer den att trycka in ventilen så att
spabadet dräneras.
6. När vattnet har runnit ut skruvar du loss QuickDrain-adaptern. Montera tillbaka QuickDrainlocket innan du fyller på spabadet igen.

När badet fyllts med vatten slår du på strömmen och följer stegen under ”Påfyllning av spabadet”
(sidan 6). Fyll alltid på spabadet genom båda filterbehållarna.
Anmärkning: Om pumparna går ojämnt bör du kontrollera att QuickDrain-locket är fastskruvat
och korrekt installerat.
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Fel-/displaymeddelanden
Det finns ett flera unika funktioner som är integrerade i ditt Jacuzzi-spabad för att skydda det mot
skada och/eller underlätta felsökning. När ett fel inträffar visas meddelandet i bilden nedan på
displayen inklusive en felkod. Även indikeringslampan på främre luckans panel är ett
varningssystem som meddelar när spabadet behöver omedelbar tillsyn. Ett fast vitt sken indikerar
att allt fungerar normalt. Ett fast rött sken indikerar att omedelbar tillsyn krävs för att åtgärda en
felkod. Listan nedan innehåller alla meddelanden som kan komma att visas, inklusive förklaringar.
Använd alltid äkta Jacuzzi-reservdelar.
Fel
Overheat Protection
Water is below set-temp
Communication Error
Pump does not operate
Freeze Protection
Emergency Shutdown
Open Sensor
Shorted Sensor
Open Sensor (Hi-Limit)

Indikator
Röd
Vit
Röd
Röd
Vit
Röd
Röd
Röd
Röd

Fel
Shorted Sensor (Hi-Limit)
Start-up Malfunction
Open Flow Switch
Closed Flow Switch
Audio Comm. Malfunction
Blinking Heater Icon
Extended Temp Activated
Please Check Filter
Feature Not Installed

Indikator
Röd
Röd
Röd
Röd
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit

1. Overheat protection/Överhettningsskydd: (Värmaren är avaktiverad, filter-/cirkulationspump
är aktiverad). Vattentemperaturen är för hög. STIG INTE NED I VATTNET! Ta bort spabadets
övertäckning för snabbare avkylning. Se ”Vattnet är för varmt” på sidan 38. Om förhållandet
kvarstår bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad.
2. Water is below set-temp/Vattentemperaturen understiger det inställda värdet: Om
spavattnets temperatur understiger den inställda temperaturen med mer än 6 °C så aktiveras
cirkulationspumpen och värmaren automatiskt som frostskydd. Spabadet kvarstår i detta läge tills
vattentemperaturen når 1,5 grader under den inställda temperaturen. Ingen korrigerande åtgärd
krävs.
3. Communication error/Kommunikationsfel: Kommunikationsfel mellan kontrollpanel och
kretskort. Om förhållandet kvarstår bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller
serviceverkstad.
4. Pump does not operate/Pumpen arbetar inte: Vattenflödet hindras eller så fungerar inte
tryckbrytaren. Kontrollera att vattennivån är korrekt och att filtren inte är igentäppta (sidan 30).
Om inget ljud eller ett summerljud hörs stänger du av strömmen till spabadet. Pumpen kan vara
dåligt preparerad. Om förhållandet kvarstår bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller
serviceverkstad.
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5. Freeze protection/Frostskydd: Potentiell frost har detekterats. Ingen åtgärd krävs.
Jetpumpen/jetpumparna och värmaren körs tills spabadet är utom fara. Beroende på
strömstyrkan sker driften enligt följande:
• Med 2 x 16 A (50Hz) är värmaren påslagen hela tiden, medan pump 1 och pump 2 slås på i 10
minuter och sedan av i 10 minuter. Pumparna körs omväxlande tills frosttillståndet upphör.
Anmärkning: Pumparna kan inte styras manuellt så länge frosttillståndet består. Om du trycker på
någon knapp försvinner felmeddelandet men återkommer om frosttillståndet kvarstår 5 minuter
senare. Detta fel inträffar normalt när spabadet fylls på för första gången eftersom kranvattnet
ofta är mycket kallt.
6. Emergency shutdown/Nödstopp: Vattentemperaturen är för hög. STIG INTE NED I SPABADET!
(Spabadet är avaktiverat) Ett problem har detekterats som kan skada spabadet eller dess
komponenter. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.
7. Open sensor/Öppen sensor: Temperatursensorn fungerar inte. Värmaren är avaktiverad. Den
får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller servicetekniker.
8. Shorted sensor/Kortsluten sensor: Temperatursensorn fungerar inte. Värmaren är avaktiverad.
Den får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller servicetekniker.
9. Open sensor (Hi-Limit)/Öppen sensor (övre gräns): Högtemperatursensorn fungerar inte.
Värmaren är avaktiverad. Den får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller
servicetekniker.
10. Shorted sensor (Hi-Limit)/Kortsluten sensor: Högtemperatursensorn fungerar inte. Värmaren
är avaktiverad. Den får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller servicetekniker.
11. Start-up malfunction/Fel vid start: Flödesbrytaren fungerar inte. Stängd eller kortsluten
flödesbrytare vid systemstart (systemet avaktiverat). Detta får endast repareras av en
auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad.
12. Open Flow Switch/Öppen flödesbrytare: (Värmaren är avstängd. Filter-/cirkulationsfläkten
kan också vara avstängd.) Flödesbrytaren har fastnat i öppet läge, cirkulationspumpens
filterpatron är mycket smutsig eller så har en luftblåsa uppstått i cirkulationspumpens inlopp.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad.
13. Closed Flow Switch/Stängd flödesbrytare: (Värmaren är avstängd. Filter-/cirkulationsfläkten
kan också vara avstängd.) Flödesbrytaren har fastnat i stängt läge. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.
14. Audio Communication Malfunction/Fel på ljudkommunikation: Kommunikationsfel mellan
kontrollpanel och ljudanläggning. Stäng av spabadet, vänta 3 sekunder och starta om spabadet för
att återställa kommunikationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad.
15. Blinking Heater icon/Blinkande värmarikon: Ikonen blinkar på och av för
att indikera att:
• Temperatursensorn registrerar en skillnad på 6 °C mellan faktisk och
inställd temperatur, eller
• Temperatursensorn registrerar en temperatur över 44 °C, alternativt
registrerar högtemperatursensorn en temperatur över 46°C.
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16. Extended Temperature Activated/Förhöjd temperatur aktiverad:
Spabadet är inställt på att värmas
upp till 40 °C, men det kan ställas in
UPP
på 41° C. För att nå denna förhöjda
temperatur måste du trycka på
uppåtknappen på knappsatsen och
knapp D samtidigt i 2 sekunder.
Bild A
Systemet låter dig nu höja
temperaturen till 41 °C.
På LCD- displayen visas då ”EXTENDED TEMPERATURE ACTIVATED” (bild A). Om du trycker på
nedåtknappen på knappsatsen försvinner meddelandet och temperaturen sänks till 40° C eller lägre.

17. Please Check Filter!/Kontrollera filter!
Meddelandet visas när filtertimern
har löpt ut (bild B). Ta bort
ProClarity/Proclear-filtren och filter/skräppåsen för rengöring eller byte.

Bild B
18. Feature not installed/Funktionen är inte installerad:
Det här meddelandet visas när en användare försöker aktivera en funktion som inte är installerad.
Du raderar meddelandet genom att trycka på knapp D, så återgår du till huvudmenyn.

19. Clear Settings 2 Programs/Radera Settings 2-program:
Det här meddelandet visas när du väljer att återställa alla inställningar på Settings 2-menyn till
fabriksvärdena (bild C). Du kan antingen trycka på Splash-knappen för att återställa eller trycka på
bakåtknappen för att avbryta.

Bild C
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Felsökning
Om spabadet mot förmodan inte skulle fungera korrekt bör du först läsa igenom alla installationsoch användningsinstruktioner i denna handbok och kontrollera meddelandet på displayen. Om du
ändå inte är nöjd med funktionen kan du följa felsökningsinstruktionerna nedan.
PROBLEM
PROCEDUR
INGEN AV
KOMPONENTERNA
FUNGERAR (dvs.
pumplampan)

Kontrollera kontrollpanelens lampor.
1. Om bokstäver eller symboler visas på displayen kan du läsa föregående
avsnitt för att avgöra betydelsen och lämpliga åtgärder.
2. Om inget visas på displayen:
A. Kontrollera hushållets automatsäkring.
B. Kontakta din återförsäljare eller auktoriserade serviceverkstad.

PUMPEN
FUNGERAR INTE
MEN IKONEN GÖR
DET

Aktivera strålmunstyckena (”JETS”):
1. Om inget ljud hörs eller om ett summerljud hörs stänger du av
strömmen till spabadet och kontaktar din återförsäljare eller
serviceverkstad.
2. Om motorn fungerar men inget vatten kommer till strålmunstyckena:
A. Pumpen kan vara dåligt preparerad. Se instruktionerna nedan.
B. Kontakta återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.

Preparera pumpen (Pump priming):
1. Stäng av strömmen till spabadet.
2. Ta bort handtaget från massageväljaren som medföljde den pump du förbereder.
3. Lossa massageväljarens lock något (moturs) och lyssna om luft sipprar ut.
4. Dra åt locket med fingrarna, sätt tillbaka handtaget och slå på strömmen till spabadet igen.
Anmärkning: Den här metoden måste användas för jetpumparna eftersom de inte är kopplade till
huvudfiltersystemet på något sätt.
SVAGA
1. Se till att jetpumparna är påslagna.
VATTENSTRÅLAR 2. Kontrollera massageväljarnas position.
(se sidorna 7-9)
3. Öppna luftventilen för valt strålsystem.
4. Kontrollera att vattennivån är tillräcklig.
5. Kontrollera om något filter är smutsigt (sidan 30).
VATTNET ÄR FÖR
VARMT

1. Sänk termostatinställningen (sidan 11).
2. Ställ in spabadet i läget ”Programmable” så att värmaren endast startas
under programmerade filtercykler (sidan 20).

INGEN VÄRME

1. Kontrollera termostatinställningen.
2. Ta inte bort locket under uppvärmningen.
3. Om värmeindikatorn visas men ingen temperaturökning sker inom en rimlig
tidsperiod bör du kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad
serviceverkstad.

FILTER/CIRKULATIONSPUMP
AVSTÄNGD

1. Kontrollera att filter-/cirkulationspumpen är programmerad att köras 12
timmar per dag (sidan 24).
2. Filter-/cirkulationspumpcykeln har avbrutits på grund av strömavbrott.
Vänta 24 timmar på att spabadet återställs.
3. Spabadets vattentemperatur är varmare än 34 °C och två grader varmare
än den inställda temperaturen. Säkerhetsfunktionen sommarlogik (”Summer
Logic”) har aktiverats. Se anmärkning på sidan 25 för ytterligare information.
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Tömning vintertid
Spabadet är byggt för att användas utomhus vintertid. Vid vattenbyte vintertid skall nytt vatten
fyllas direkt efter tömning. Undvik vattenbyte vid sträng kyla. Vi rekommenderar inte att spabadet
töms och vinterstängs. Det är alltid förenat med en viss risk då det är svårt att dränera ut
spabadets omfattande rörsystem fullständigt. Utrustningen i maskinrummet mår bäst av att vara i
drift. Om ni avser stänga ert spa inför vintern ska en kraftig våtdammsugare (ev. kompressor)
användas för att få bort allt vatten från rörsystemet för att undvika frysskador. Placera
dammsugarens sugmunstycke över varje jet 15 sekunder, ev. fördelningsventiler ska vridas fram
och tillbaka när detta görs. Tag bort filterpatronen och gör samma där. I maskinrummet ska alla
komponenter tömmas helt. Dela unionerna i båda ändarna på värmaren och jetpumpen och
lämna dem öppna. Plocka bort pumparna och förvara dessa i varmbonat utrymme. Slutligen ska
spabadet lutas åt olika håll.
Frysskador pga. felaktig vinterstängning omfattas inte av garantin.

Vattenkemi
Viktiga värden för ert spa-vatten.
 pH-värde
7,2-7,6
 Alkalinitet
120-160 ppm
 Kalkhårdhet
200 – 300 ppm (högre halt kan accepteras).
 Järn och mineralhaltigt vatten måste flockas före dosering av Spa-Klor.

Desinfektion



Spa-Klor
1-3 ppm
Swimmingpool-klor får ej användas
(starkare och ej pH-neutralt).
Spa-Chock
kan endast mätas direkt efter dosering. Doseras enl. nedan.

Testa ert vatten med test-strips och läs av mot färgskalan. Vattnets pH är viktigast och ska vara
mellan 7,2 –7,6. Felaktigt pH-värde kan skada material i spabadet. Kontrollera först vattnets
alkalinitet som ska vara ca 120 ppm (dvs. högre än angivet 80-120 ppm på test-setet). Detta värde
avgör hur lätt vattnets pH-värde påverkas. Vid för låg alkalinitet <80 ppm förändrar sig pH-värdet
lätt och vattnet blir svårskött. Vid för hög alkalinitet >160 ppm är det svårt att justera pH.
Alkaliniteten ska alltid vara lägre än kalkhalten. När alkaliniteten är bra kontrolleras pH och
justeras upp eller ner vid behov. Överdosera inte och använd inte mer än 2 tsk (10 gram) pHjustering per 1000 liter vatten. Bra kalkhalt ligger på ca 250 ppm. Justera upp kalkhårdheten vid
behov med ”Höj Kalk”. Sänkning av kalkhårdhet kan endast göras genom att ersätta påfyllt vatten
med avhärdat vatten. När dessa grundparametrar ligger rätt ska vattnet desinficeras.
Starta alltid pumparna (>15 min) och vik undan termolocket vid dosering av kemikalier. Dosera
kemikalier mitt i badet med alla pumpar igång. Var försiktig, akta ögon och spill ej utanför
vattnet. Akta även träpanelen och kläder. Låt locket stå öppet minst 15 minuter efter klor har
doserats.
Om enbart Spa-Klor (snabblösligt pulver) används bör en halt på 1-3 ppm upprätthållas och testas
med test-set minst 2 ggr/vecka. Testa alltid vattnet före dosering. Vid bad förbrukas kloret som
måste återdoseras. Generellt doseras ca 2 msk (30 gram)/1000 lit/vecka samt dosering vid bad ca
1 tsk (5 gram)/1-2 badande/timme. Klorlukt beror på kloraminer (bundet klor) dosera ca 3 msk
Spa-Chock. Det oxiderar bort kloraminerna och frigör den bundna kloren.
Används Spa-Chock aktivt syre (snabblösligt pulver) doseras ca 3 msk (45 gram)/1000 lit 1-2
ggr/vecka samt 1-2 msk vid bad.
Det vi rekommenderar är en kombination av Spa-Klor och Spa-Chock.
Använd i huvudsak Spa-Klor enl. ovan och tilläggs dosera Spa-Chock vid behov.

Upprättad 2015-10-10
Reviderad 2016-05-03

39

©Folkpool AB
Jacuzzi

Jacuzzi

Övriga kemikalier
Foam Remover (skumreducering) används om vattnet skummar och löddrar (använd aldrig tvål
och badskum i ert spa). Duscha före bad så minskar risken för skumbildning och mindre kemikalier
förbrukas.
Super Flock binder Järn och mineraler i vattnet, eliminerar risk för järnutfällning. Vid mycket
järnhaltigt vatten, klipp upp kudden och lägg i en tablett. OBS!! Inte hela kudden.
Metal Magic (Anti Metall), eliminerar risk för missfärgning av järn och mineraler. Dosera ca 1 dl
vid uppstart och nypåfyllning före desinficering. Alternativt kan flockkudde (Super Flock) för
swimmingpool kan användas.

CLEARRAY® vattenreningssystem
ClearRay vattenreningssystem är en exklusiv lösning som eliminerar vattenburna bakterier, virus
och alger i bärbara spabad. Det ultravioletta ljuset, kallat UV-C eller bakteriedödande ljus,
oskadliggör mikroorganismer och förstör deras DNA så att de inte kan reproducera sig och anses
livlösa. CLEARRAY är integrerat med filtreringssystemet. Efter att vattnet passerat pumpen, filtret
och värmaren dirigeras det genom CLEARRAY-systemet.
Vattnet passerar genom ultraviolett ljusenergi som behandlar och desinficerar vattnet. Vattnet
pumpas sedan tillbaka till spabadet och ger dig omedelbart kristallklart vatten. Systemet har en
ballasttransformator som utgör nätaggregatet för reningssystemet. Det har två LED-lampor där
den gröna indikerar ingångsströmmen och den röda indikerar att systemet fungerar korrekt.
CLEARRAY är standardutrustning på alla modeller.
Anmärkning: CLEARRAY-systemet körs endast när jetpump 1 arbetar.
Efter ett år måste lampan bytas ut. Om UV-timern är korrekt programmerad kommer ett
meddelande att visas på LED-displayen när tiden har löpt ut. För att radera “blb”-meddelandet
måste en ny UV-lampa monteras och timern återställas (se sidan 22).
Anmärkning: För att få tillgång till CLEARRAY-enheten måste frontpanelen eller stereopanelen
och den högra hörnpanelen avlägsnas.
CLEARRAY® lampbyte och underhåll av kvartsrör

Viktigt: Det är OBLIGATORISKT att byta UV-lampan och rengöra kvartsröret var 12:e månad för att
bibehålla optimala prestanda.

Bild 1
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BYTE AV UV-LAMPA OCH UNDERHÅLL AV KVARTSRÖR:
Anmärkning: CLEARRAY-systemets placering och anslutning kan
variera beroende på modell.
1.Slå AV strömbrytaren till spabadet. DRÄNERA BADET. Koppla loss
CLEARRAY-systemet från kontrollenheten, bild2.
Anmärkning: Om du enbart byter UV-lampan behöver spabadet inte
dräneras. Du måste dränera det om du byter ut eller rengör
kvartsröret.

Bild 2

2. När UV-lampan har svalnat tar du bort locket (10) och (9) packningen på CLEARRAY-systemets
skyddskåpa genom att lossa de fyra skruvarna (11).

Bild 3

Bild 5

Bild 4

3. Ta bort kvartsrörets svarta damask (8) genom att dra den över kabeln bort från
kompressionsmuttern (7), bild 3.
4. Ta försiktigt ut UV-lampan (4) ur kvartsröret.
5. Ta bort lampsockeln (5) från UV-lampan (4), bild 4.
6. Lossa kompressionsmuttern (7) genom att vrida den moturs, bild 3. Använd vid behov en
polygriptång, bild 5. Du kan se en klämring (6) som glider över kvartsröret. Spara ringen (6) till
senare, bild 6. Greppa den svarta tätningsringen (13) och ta försiktigt bort kvartsröret.
7. Nu är du redo att rengöra och byta ut kvartsröret (2).
För att rengöra kvartsröret (2) utför du steg 8, 9 och 10. För att byta ut kvartsröret (2) hoppar du
över steg 8 och 9 och går direkt till steg 10.
8. Rengöra kvartsröret: Rengör kvartsröret genom att torka av det med en pappersnäsduk eller
torr bomullstrasa. Vid behov kan en vanlig hushållsprodukt för kalkborttagning i badrum
användas.
VARNING: Använd inte slipande rengöringsmedel eftersom de kan repa kvartsrörets yta.
9. Skölj kvartsröret med rent vatten för att fullständigt avlägsna eventuella rengöringsprodukter
som användes i steg 4.
10. Byta kvartsröret: Det nya kvartsrörets välvda ände saknar den svarta kudde som fanns på det
gamla kvartsröret. Det är normalt eftersom kudden levererades med det ursprungliga kvartsröret
för att skydda det från transportskador. Montera den svarta tätningsringen (13) över den öppna
änden av kvartsröret. Placera det nya kvartsröret (2) i vattenhuset (1) med den välvda änden
först. Se till att det är ordentligt infört och tryckt mot ändfästet. Endast en liten del är synlig när
det är korrekt installerat.
11. Montera klämringen (6) över den öppna änden av kvartsröret (2). Tryck den mot den svarta
tätningsringen (13).
12. Montera och dra åt kompressionsmuttern (7) för hand genom att vrida den medurs.
13. Fyll spabadet med vatten.
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Garantier: För att den utökade garantin enligt nedan skall gälla krävs att du gör en garantiregistrering på
ditt spa bad till Folkpool AB. Detta görs på en garantisedel som hittar du i din användarmanual. Du får
manualen när du köper ditt bad. Annars har du enbart 6 månaders garanti och 3års reklamationsrätt.
Arbete ingår endast de första 6 månaderna därefter står kunden för utbyte av trasig detalj. Den utökade
garantin gäller enbart på material ej arbete.

JACUZZI J-400 SERIEN
TIO ÅR - SKAL STRUKTUR: Ytmaterialet har strukturgaranti beträffande vattenförlust på grund av
defekter i material, utförande och är fri från defekter i material och utförande under tio (10) år från den
ursprungliga konsumentens inköpsdatum.

SJU ÅR - FÄRG/FÄRGAT SKAL YTA: Jacuzzi lämnar garanti på spabadets inre yta beträffande blåsor,
sprickor och laminatförlust på grund av defekter i material och utförande under sju (7) år från den
ursprungliga konsumentens inköpsdatum.

TVÅ ÅR - RÖRDRAGNING OCH UTRUSTNING: Jacuzzi lämnar garanti på levererat Spabad
beträffande vattenläckor från massagemunstycken, luftkontroller, rörledningsanslutningar och utrustning
(inklusive pumpar, kontroll system, blås- och värmeutrustning) på grund av defekter i material och
utförande under två (2) år från den ursprungliga konsumentens inköpsdatum.

TVÅ ÅR - PANELSIDORNA: Jacuzzi lämnar garanti på panelsidorna gällande sprickor, blåsor, flagning,
flisor, böjning och förlust av laminering beträffande defekter i material och utförande under två (2) år från
den ursprungliga konsumentens inköpsdatum.

ÖVRIGT
För termolocket gäller 2 års garanti för defekter som uppstår pga. material- och tillverkningsfel enligt
separat garantisedel som följer med locket. Använd alltid handtaget att lyfta termolocket. Använd inte
stropparna som handtag. En reklamation på en spruckit söm vid stropparna bli inte godkänd.
UV-lampan är en förbrukningsartikel och har 1 års garanti mot material- och tillverkningsfel.
Fabriksinstallerade ljudsystem täcks av garanti under ett (1) år gällande defekter i material och utförande.
Fabriksinstallerade rostfria massagemunstycken täcks av garanti under ett (1) år gällande defekter i material
och utförande.
Fabriksinstallerade LED-lampor täcks av garanti under två (2) år.

VILLKOR
Garanti gäller inte vid spabad som används kommersiellt.
Garantin gäller från leveransdagen för ursprungsägaren mot registrerad garantisedel. Vid åberopande av
garanti ska kvitto bifogas. Garanti gäller inte vid yttre åverkan, misskötsel, felaktig el-anslutning eller
spänningstoppar. Ej heller felaktig vattenbalans eller bruk av felaktiga kemikalier som leda till förstörning av
Nackkuddar, Filter, Munstycken, Termolock, Kontrollpanelen, Värmaren, Pumpar, Plast detaljer som har
bleknat m.m.
Garantin gäller material, ej arbete. Garantin omfattar inte följdkostnader som uppstår pga. installation som
försvårar reparationen.
För ej godkänd reklamation debiteras kostnad för reparation eller byte av defekt produkt.
OBS! Garantier gäller inte vid användning av saltvatten.
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Checklista vid Spa bads installation

□ Läst igenom SPA instruktionerna för ditt bad.
□ Var SPA badets emballage helt vid leverans?
□ Inga synliga skador på badets panel, skal, lock.
□ SPA badets placering gjort enl. Folkpools instruktioner.
□ Installation av SPA badet gjort enl. Folkpools instruktioner.
□ Inga synliga läckage efter påfyllning av vatten i badet.
□ Provstartat jetpumparna.
□ Testat vattnet och dosera enl. värdena, kör jetpumparna minst 15
minuter utan locket.

□ Läs igenom och fyll i garanti registreringen, skicka in till Folkpool, se
adress på pappret.
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Garanti-registrering Jacuzzi
Detta garantikort ska fyllas i och returneras till Folkpool AB, 153 91 Järna senast 14 dagar efter
mottagandet.

Inköpsdatum enl. kvitto/faktura…………………………………………………………...
Modell (model)……………………………………………………………..
Färg (shell color).…………………………………………………………….
Serienummer (serial number)……………………………………………………………...
Placerat på filterbehållaren i maskinrummet.

Ägarinformation (owner)
Personnummer…………………………………………………………………………….
Namn (name)……………………………………………………………………………….
Adress (address)……………………………………………………………………………
Postnummer (zip)…………………………………………………………………………..
Postadress (postal address)……………………………….………………………………...
Telefon (phone)…………………………………………………………………………….
Mobiltelefon (cellphone)…………………………………………………………………...
E-post (e-mail)……………………………………………………………………………...
Återförsäljare (dealer)
Namn (name)……………………………………………………………………………….
Adress (address)……………………………………………………………………………
Postnummer (zip)…………………………………………………………………………..
Postadress (postal address)……………………………….………………………………...
Telefon (phone)…………………………………………………………………………….
Jag har läst instruktionerna och accepterar garantivillkor
Datum……………………………

……………………………………………………………………………………………...
Underskrift av ägare enl. ovan
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