
Snabbguide
Första gången ert spa startas efter det att strömmen varit avslagen går karet in i Priming Mode, visas som ”Pr” i displayen. ”Pr” 
varar ca 5 minuter innan karet startar och går över i Standard Mode. 
Medan det tår ”PR” i displayen, tryck upprepade gånger på ”Jets” knappen/knapparna för att lufta pumparna.

Temperatur
Temperaturen vid uppstart är inställd på 37 oC. Den senast 
uppmätta temperaturen i ert spa visas i LCD-displayen och 
uppdateras löpande, efter det att pumpen har varit igång i 
minst 2 minuter. 

Tryck på ”Temp”-knappen för att visa inställd temperatur. 
Temperaturen kommer att blinka i LCD-displayen. Trycks 
”Temp” knappen in igen medan displayen blinkar kommer 
temperaturen att höjas/sänkas beroende av vilket som valts. 
Varje tryck på ”Temp” knappen medför höjning/sänkning av 
inställd vattentemperatur. Efter tre sekunder går LCD-displayen 
tillbaka och visar den faktiska temperaturen. För att växla 
mellan att höja och sänka temperaturen upprepas proceduren. 
Varannan gång ”Temp” knappen trycks in i ursprungsläget 
höjer och varannan gång sänker man temperaturen. 

Jets
Tryck på knappen ”Jets” en gång för att aktivera låg hastighet 
på pumpen och sedan en gång till för att starta hög hastighet. 
Tryck på knappen igen för att stänga av pumpen. Lämnar man 
pumpen igång på låg hastighet kommer den att stängas av 
automatiskt efter 4 timmar, på hög hastighet går pumpen 15 
minuter innan den stängs av. 
Metis, Triton & Vega pump 2 har en hastighet. Tryck ”Jets 2” 
en gång för att starta pumpen och sedan en gång till för att 
stänga av den.

Medan karet värms upp och under filtreringscyklerna går 
cirkulationspumpen automatiskt på låg hastighet.

Ljus
Tryck på knappen ”Light” för att sätta på och stänga av ljuset. 
Lämnar man ljuset på, stängs det av automatiskt efter 4 
timmar. 

Mode
Ni ändrar ”mode” läge på ert spa genom att först trycka på 
”Temp”-knappen och därefter ”Light”-knappen. De olika 
lägena beskrivs nedan:

Standard mode:        
Programmet vidhåller den önskade temperaturen.  
Tänk på att den uppmätta temperaturen som visas i  
displayen uppdateras när pumpen har gått i drygt 2  
minuter och därför visar rätt först då. 
”St” visas ett ögonblick när ni byter till Standard mode.   

Economy mode: 
Värmer ert spa upp till inställd temperatur endast under
filtreringscyklerna. ”Ec” visas kontinuerligt när temp-
eraturen inte är uppnådd och kommer att växla mellan
”Ec” och temperatur när rätt temperatur uppnåtts. 

Sleep mode: 
Värmer upp vattnet under filtreringscyklerna till en
temperatur 10 grader under den angivna badtemp-
eraturen. ”SL” visas kontinuerligt i när temperaturen inte
är uppnådd och kommer att växla mellan ”SL” och 
temperatur när temperaturen är rätt. 

Inställning av filtreringssystemet
Första filtreringscykeln startar 6 minuter efter det att ert 
spa satts igång. Andra cykeln startar 12 timmar senare. 
Filtreringstiden kan ställas till 2, 4, 6 eller 8 timmar samt 
kontinuerlig, (indikeras med ”FC”). Filtreringstiden i 
standardinställningen är 2 timmar. För att ändra tiden, tryck 
först ”Temp” efterföljt av ”Jets”. Tryck därefter ”Temp” för att 
ändra tiden och tryck till sist på ”Jets” för att avsluta. Under 
filtreringscyklerna startar karet själv pumpen på låg hastighet 
för att cirkulera vattnet. 

Frostvakt
Sjunker vattentemperaturen i karet till under 7 oC kommer 
pumpen automatiskt att starta för att förhindra att det fryser i 
rören.



Felmeddelanden

 Förklaring     Åtgärd

 -- Temperaturen är okänd    Temperaturen kommer visas när pumpen varit 
       igång i 2 minuter

HH Överhettning - ert spa har stängts av.  GÅ INTE NER I ERT SPA!
 En sensor har uppmätt 48oC vid ett  Tag bort locket till ert spa och låt det kyla ned sig.
  värmelement     Nollställ genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen.

OH Överhettning - ert spa har stängts av.  GÅ INTE NER I ERT SPA!
 En sensor har uppmätt 43oC i    Tag bort locket till ert spa och låt det kyla ned sig.
 vattnet.      Vid 42oC ska badet automatiskt nollställas. Ifall detta ej sker,
       bryt strömmen och kontakta Skånska Byggvaror

IC ”ICE” - Systemet har upptäckt frostrisk Ert spa startar automatiskt pumpen oavsett inställning.

SA Ert spa har stängts av. Sensorn i   Om problemet fortsätter, Kontakta Skånska Byggvaror.
 utrymme A fungerar ej.    (Kan visas vid överhettning och försvinner när 
       värmaren kylts av)

Sb Ert spa har stängts av. Sensorn i   Om problemet fortsätter, Kontakta
 utrymme B fungerar ej.    Skånska Byggvaror.
       (Kan visas vid överhettning och försvinner när 
       värmaren kylts av)

Sn Sensorerna är ur balans. Om ”Sn” växlar Om problemet fortsätter, kontakta Skånska Byggvaror.
 med temperaturen i displayen kan det   
 vara tillfälligt. Blinkar enbart ”Sn” har ert 
 spa stängts av.

HL Väsentlig temperaturskillnad mellan   Kontrollera vattennivån i ert spa och fyll upp vid behov. När
 sensorerna. Kan indikera att det är problem nivån är ok, kontrollera att pumpen är igång.
 med vattenströmningen.

LF Ihållande problem med vattenströmningen.  Kontrollera vattennivån i ert spa och fyll upp vid behov. När
 (Visas efter den 5:e gånge ”HL” visats inom   nivån är ok, kontrollera att pumpen är igång.
 24 timmar). Värmelementet slås av, men 
 övriga funktioner fungerar normalt.

dr Möjligtvis otillräckligt med vatten, dålig  Kontrollera vattennivån i ert spa. Om nivån är ok, kontrollera
 vattenströmning eller luftbubblor i värme- att pumpen är igång. Tryck på valfri knapp för att återställa
 elementet. Ert spa stängs av i 15 minuter. direkt. Ert spa återställs automatiskt efter 15 minuter.

dY Otillräckligt med vatten i värmeelementet.  Kontrollera vattennivån i ert spa. Om nivån är ok, kontrollera
 (Visas efter den 3:e gången ”dr” visats ) att pumpen är igång. Tryck på valfri knapp för att återställa
 Ert spa stängs av.    direkt. Ert spa återställs automatiskt efter 15 minuter.

Automatisk temperaturcheck: ( Endast i Standard Mode )
Pumpen kommer att starta 1 - 2 minuter för att kontrollera temperaturen i vattnet:
•	 Varje halvtimma
•	 När en annan pump startas
•	 När den inställda temperaturen höjs 


