Bruksanvisning
Denver
Earl
Dallas

Grattis till ditt nya utespa från

OBS! Vid start av ditt nya spa,
tag loss filtrena och avlägsna skyddsplasten
innan du startar ditt spa.

Balboa BP6013 G1 - Series Bruksanvisning
Start
Att tänka på vid uppstart:
Plocka ur filtret ur filterbehållaren (Vid Denver 2st filter).
Fyll karet med vatten genom hålet där filtret suttit. Avlägsna skyddsplasten på filtrena före ni sätter tillbaka
dom.
Koppla på strömmen.
Obs Behörig elektriker Se sista sidan för Elektrikerns instruktioner.
Uppstart
Styrenheten är standardkonfigurerad från fabriken. När karet strömsätts startar automatiskt en konfigurationssekvens där systemet själv känner av statusen på de ingående elektriska delarna, detta tar 4-5 minuter. När
detta är klart kan du trycka på knapparna JET och AIR BLOWER (luftblås) och kör jetstrålarna i några minuter.
Ett möjligt problem som kan uppstå när karet fylls är luftfickor i systemet gör att de inte fungerar alls. Pumpen
kan inte konfigueras när detta händer och därför körs den utan att något vatten pumpas igenom systemet.
Öppna luckan i panelen till pumpområdet, skruva lossa snabbkopplingen försiktigt uppe på pumpen och släpp
ut luft så att luftlåset bryts. När du ser vatten komma ut drar du åt snabbkopplingen igen, sätter på pumpen och
när den gått i några
sekunder börjar den pumpa vatten som den ska. Detta kan få göras flera gånger innan all luft är borta. Om det
ändå inte fungerar kan du kontakta Svenska Badrumsinredningar och be om hjälp.
RENGÖRING
ALLMÄN INFORMATION:
Filtrering av vattencirkulationen
För att hålla vattnet i spakaret rent ska du använda originalfilter. Smuts tas bort mekaniskt och kemikalier blandas i vattnet under kontinuerlig återcirkulation. I alla våra kar används en pump och ett filter för det här syftet.
Filtret tar bort smuts i vattnet eller på vattenytan. Om det blir partiklar kvar i karets botten som inte systemet
klarar av att ta hand om måste dessa avlägsnas manuellt, t.ex. med en skräpsug.
Låt inte spabadet stå i direkt solljus utan vatten i eller spalocket på eftersom exponering för direkt solljus kan
skada karets material. Använd spalocket när spabadet inte används, oavsett om karet är tomt eller fullt. Försök
att skydda spabadet mot regn och snö, och bygg om så är möjligt ett uterum för spabadet, alternativt använd
ett skyddstäcke.
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NAVIGERING
Navigering i menyn görs med två eller tre knappar på
kontrollpanelen. På paneler med två temperaturknappar (Warm
och Cool) kan båda användas för att förenkla navigeringen och
programmering där en enskild temperaturikon visas.
LIGHT-knappen används också för att välja olika menyer och
navigera i de olika delarna.
Typisk användning av temperaturknapparna möjliggör ändring av
inställd temperatur medan siffrorna blinkar på LCD-displayen. Du
kommer till menyerna genom att trycka på LIGHT-knappen medan
siffrorna blinkar.
Menyerna kan lämnas med vissa knapptryckningar. Om du
bara väntar i några sekunder återgår panelen till normal drift.

om.
baksida.

FÖRKLARING
En temperaturknapp, används för ”åtgärd”
Lampa eller dedikerad ”valknapp”,
beroende på kontrollpanelens konfiguration

Väntetid (beroende på menypost) för
återgång till originalinställning då ändringar
av menyposten ignoreras.

SE

Väntetid för att spara den senaste
ändringen av en menypost.

kontrollpanel
SKÄRMAR VID DRIFTSTART
Varje gång systemet sätts på visas ett antal siffror. Efter startsekvensen med siffror övergår systemet till primingläge.
HUVUDSKÄRM

AVSLUTA UPPSTARTSLÄGE (rekomenderas inte)
Du kan avsluta uppstartsläget manuellt genom att trycka på en
”Temp”-knapp (upp eller ned). Observera att om du inte avslutar uppstartsläget manuellt enligt ovan kommer det automatiskt att avslutas
efter 4–5 minuter. Kontrollera att pumparna är startade.
När uppstarten är avslutat visar panelen på ovansidan tillfälligt den
inställda temperaturen, men displayen kommer inte att visa temperaturen än, som visas nedan. Detta beror på att systemet behöver ungefär
en minut av vattenflöde genom värmaren för att avgöra vattentemperaturen och visa den.

Tryck på Light medan
temperaturen blinkar.
eller

(ej tillämpligt med menystil 2)

PUMPAR
Tryck på knappen ”Jets 1” en gång för att sätta på eller stänga av
pump 1
Om den får gå stänger pumpen av sig efter en timeout-period.
Pump 1 har en timeout på 30 minuter.

FÖRBEREDELSE OCH PÅFYLLNING
Fyll spabadet till korrekt användningsnivå. Var noga med att öppna
alla ventiler och jetmunstycken i rörsystemet inför påfyllningen
för att låta så mycket luft som möjligt komma ut ur rören och
kontrollsystemet vid påfyllningsprocessen.
När strömmen satts på via huvudpanelen kommer panelen på
ovansidan att gå igenom specifika sekvenser. Dessa sekvenser är
normala och visar information om konfigurationen av spabadets
kontroll.

CIRKULATIONSPUMPLÄGEN
Om systemet är utrustat med en cirkulationspump konfigureras den
för att fungera på ett av tre sätt:
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READY

RANGE FLTR1

Om du väntar i några sekunder på
huvudmenyn återgår displayen till
huvudskärmen.
De flesta ändringarna sparas inte om inte
Light trycks ned. Se förklaringen ovan.

Indikerar en menypost som beror
på en tillverkarkonfiguration och
visas kanske inte.

UPPSTARTSLÄGE – M019*
Det här läget varar i 4–5 minuter men du kan lämna primingläget manuellt när pumparna är avlästa och klara men bör låta hela sekvensen
gå fullt ut.

*M019 är en meddelandekod.

Oavsett om uppstarten avslutats automatiskt eller om du avslutar
det manuellt kommer systemet automatiskt att återgå till normal
uppvärmning och filtrering efter uppstarten. Under uppstarten är värmaren inaktiverad för att tillåta primingprocessen att slutföras utan
möjlighet att strömsätta värmaren under lågflödesförhållanden eller
utan flöde. Inget aktiveras automatiskt, men pumparna kan strömsättas med ”Jet”-knapparna. Om spabadet har en cirkulationspump kan
den aktiveras med ”Light”-knappen under uppstarten.

Produktinformation från westerbergs

2
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Cirkulationspumpen körs kontinuerligt (24 timmar) med
undantag för 30 minuter i taget när vattentemperaturen
överstiger inställd temperatur med 1,5°C (vilket mest sannolikt
händer i mycket varma klimat).
Cirkulationspumpen körs kontinuerligt, oavsett vattentemperatur.
En programmerbar cirkulationspump aktiveras när systemet
kontrollerar temperaturen (avfrågning), vid filtercykler, frostrisk
eller när en annan pump körs.

Det specifika cirkulationsläget som används har bestämts av
tillverkaren och kan inte ändras lokalt.
FILTRERING OCH UV-LAMPA
Samtliga spakar är utrustade med en UV-lampa för en effektiv
rening av vattnet. Detta är en specialprodukt för spabad som
angriper bakterier, virus, mögel och alger mycket effektivt. Den
reducerar även användningen av klor med upp till 80%.
I cirkulationssystem körs UV-lampan med cirkulationspumpen.
Systemet är fabrikspro-grammerat med två filtercykler som körs när
karet strömsätts och är konfigurerat. Filtreringens drifttid kan
programmeras.

FRYSSKYDD
Om temperatursensorerna i värmaren identifierar en tillräckligt låg
temperatur kommer pumpar och kompressorn automatiskt att aktivera
frysskyddet. Pumpar och kompressor körs antingen kontinuerligt
eller regelbundet beroende på förhållanden.

Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige

REST-läge avfrågar inte och uppvärmning körs endast under
filtercykler. Panelen visar inte alltid aktuell temperatur.
1tim

JUSTERA DEN INSTÄLLDA TEMPERATUREN
När du använder en panel med upp- och nedknappar (temperaturknappar) kommer temperaturen att blinka när du trycker på dem.
Om du trycker en gång till på en temperaturknapp justeras den
inställda temperaturen i den riktning som knappen indikerar. När
LCD-displayen slutar blinka kommer spabadet att värma vattnet till
den nya inställda temperaturen vid behov.
Temperaturen kan ställas in mellan 16°C och 40°C.
TRYCK OCH HÅLL
Om en temperaturknapp trycks ned och hålls ned när temperaturen blinkar kommer temperaturen att fortsätta ändras tills knappen
släpps upp. Om bara en temperaturknapp är tillgänglig och gränsen
för temperaturintervallet nås när knappen hålls ned kommer förloppet att byta riktning.

Huvudskärmen visar RUN PUMP FOR TEMP (kör pump för
temperatur) om filtreringspumpen inte har körts på en timme.
Huvudskärmen visas normalt vid filtercykler eller när spabadet
används.
Om filtreringspumpen inte körts på en timme eller mer och en
funktionsknapp, UTOM Light, trycks ned på panelen kommer
pumpen att köras tillsammans med värmaren så att temperaturen
kan identifieras och visas.
REDOLÄGE OCH VILOLÄGE
READY/REST (redo/vila) visas på displayen om spabadet är i viloläge
och Jet 1 trycks ned. Det antas att spabadet används och uppvärmning görs till inställd temperatur. Pump 1 Hög kan sättas på och
stängas av, men Pump 1 Låg körs tills inställd temperatur uppnåtts
eller under en timme. Efter en timme återgår systemet till viloläge.
Detta läge kan också återställas via lägesmenyn och val av läge.
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FLIP (VÄND DISPLAYEN)
HUVUDSKÄRM

CIRKULATIONSLÄGE

READY

RANGE FLTR1

SET

Om spabadet är konfigurerat för 24-timmarscirkulation körs
värmarpumpen i allmänhet kontinuerligt. Eftersom värmarpumpen
alltid körs kommer spabadet att bibehålla inställd temperatur och
värmas efter behov i Redo-läge, utan avfrågning.

När temperaturen blinkar trycker
du på Light flera gånger tills FLIP
visas på LCD-displayen.
Huvudskärm
eller
Flera sekunder

SET

I Vilo-läge kommer spabadet endast att värmas till inställd
temperatur vid programmerade filtertider, trots att vattnet filtreras
konstant i cirkulationsläge.

RANGE

Till nästa punkt på
huvudmenyn
Om ej växlad

SET

READY

RANGE FLTR1

Växla vändning av segmentdisplayen
Om du trycker på Light när displayen är
växlad kommer du till huvudskärmen.

Huvudskärm
När temperaturen blinkar trycker
du på Light flera gånger tills
MODE visas på LCD-displayen.

Huvudskärm
Ställ in
Väntar
Flera sekunder
Återgår till ursprunglig inställning
Till nästa punkt på
huvudmenyn
Om ej växlad

Växla mellan READY och REST
Om du trycker på Light när displayen är växlad kommer du
till huvudskärmen.
I READY-läge kan spabadet avfråga och bedöma behovet
av uppvärmning. Panelen bibehåller en ”aktuell”
temperaturvisning.

OBS: Vissa paneler kan ha en dedikerad FLIP-knapp, med vilken
användaren kan vända displayen med bara en knapptryckning.
LOCK
Denna låsfunktion förhindrar oönskad funktionsanvändning av eller
oönskad temperaturjustering. För att låsa temperaturinställning tryck
på upp-pilen och därefter på lampknappen upprepade gånger tills
”LOCK” visas i panelen, tryck därefter på upp-pilen 3 gånger.
För att låsa panelen tryck på upp-pilen och därefter upprepade
gånger på lampknappen till ”LOCK” visas i panelen, tryck därefter på
upp-pil, lampknapp, upp-pil, upp-pil och lampknapp.
För att låsa upp temperaturjustering och panel tryck och håll på
upp-pil och tryck därefter på lampknappen 2 gånger. Panelen låses
upp efter 3 sekunder

HUVUDFILTRERING
Filtercykler anges med en tidslängd. Varje inställning kan justeras i
steg om en timme. Filtercykel 1 och Filtercykel 2 (om den är
aktiverad) ställs in med samma tidslängd.

Vattnet är för varmt (OHS) – M029
En av vattentemperatursensorerna har identifierat att spabadets vattentemperatur är 43,3°C och spafunktionerna inaktiveras. Systemet
återställs automatiskt när spabadets vattentemperatur understiger
42,2°C. Kontrollera utökad pumpdrift eller hög omgivningstemperatur.

Huvudskärm
När temperaturen blinkar
trycker du på Light flera
gånger tills FLTR visas på
LCD-displayen.
Ställer in filtertidslängden i timmar

Huvudskärm
Ställ in
Väntar
Flera sekunder
Återgår till ursprunglig
inställning

Om Filtercykel 2 är aktiverad visas Filter 12 på LCD-displayen.
Om filtret är inaktiverat visas Filter 1.
RENSNINGSCYKLER
För att bibehålla sanitära förhållanden töms vatten från rören med
sekundära pumpar och/eller en kompressor som körs en kort stund i
början av varje filtercykel.
ALLMÄNNA MEDDELANDEN

Primingläge – M019
Varje gång spabadet sätts på startas primingläget. Syftet med
primingläget är att låta användaren köra pumparna och manuellt
kontrollera att pumparna är primade (lufttömning) och vattenflödet
är korrekt. Vanligtvis kräver detta observation av varje pump separat
och är i allmänhet inte möjligt vid normal drift. Primingläget varar i
fyra minuter, men du kan avsluta det tidigare genom att trycka på
valfri temperaturknapp (rekomenderas inte). Värmaren körs inte i
primingläget.
OBS! Om ditt spabad har en cirkulationspump aktiveras den med
Jetmunstycke 1 i primingläge. Cirkulationspumpen körs automatiskt
när primingläget avslutas.
Vattentemperaturen är okänd
När pumpen har körts i en minut visas temperaturen.

För kallt – frysskydd
Ett potentiellt frysningsförhållande har identifierats eller också har
hjälpfrysbrytaren slutits och alla pumpar och kompressorn aktiveras.
Alla pumpar och kompressorn körs i minst fyra minuter efter att det
potentiella frysningsförhållandet har avslutats, eller när hjälpfrysbrytaren öppnas.
I vissa fall kan pumparna startas och stoppas och värmaren köras
under frysskyddsprocessen.
Det här är ett driftsmeddelande, inte en felindikering.

Skyddsbrytare – blockerad insugspump* – M033
Det här felmeddelandet indikerar att vakuumbrytaren har slutits.
Detta händer vid ett insugsproblem för att undvika en möjlig risk att
något fastnar. (Obs! Det är inte alla spabad som har den här funktionen.)

*Det här meddelandet kan återställas med ett tryck på valfri knapp på panelen på ovansidan.

VÄRMARRELATERADE MEDDELANDEN
Reducerat värmarflöde (HFL) – M016
Vattenflödet genom värmaren kan vara för litet för att föra bort
värmen från värmeelementet. Värmaren startar igen efter en minut.
Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.

Reducerat värmarflöde (FL)* – M017
Vattenflödet genom värmaren är för litet för att föra bort värmen från
värmeelementet och värmaren har inaktiverats. Se ”Flödesrelaterade
kontroller” nedan. När problemet är åtgärdat trycker du på valfri
knapp för att återställa och starta värmaren.

Värmaren kan vara torr (dr)* – M028
Värmaren kan vara torr eller ha för lite vatten för att kunna startas. Spabadet stängs av i 15 minuter. Tryck på valfri knapp för att
återställa värmaren och starta den. Se ”Flödesrelaterade kontroller”
nedan.

Värmaren är torr* – M027
Värmaren har för lite vatten för att kunna startas. Spabadet stängs
av. När problemet är åtgärdat trycker du på valfri knapp för att återställa och starta värmaren. Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.

Värmaren har för hög temperatur (OHH)* – M030
En av vattentemperatursensorerna har identifierat en temperatur
på 47,8°C i värmaren och spabadet har stängts av. När vattnets
temperatur understiger 42,2°C kan du återställa med valfri knapp. Se
”Flödesrelaterade kontroller” nedan.

Ett återställningsmeddelande kan visas med andra meddelanden.
Vissa fel kräver att strömmen stängs av och sätts på igen.

Flödesrelaterade kontroller
Kontrollera om vattennivån är låg, om något blockerar insugsflödet,
om ventiler är stängda, om luftfickor finns, om för många jetmunstycken är stängda och om pumpen är primad. Även när spabadet
är avstängt kan vissa system aktivera viss utrustning för att övervaka
temperaturen eller aktivera frysskyddet.
*Det här meddelandet kan återställas med ett tryck på valfri knapp
på panelen på ovansidan.

ÖVRIGA MEDDELANDEN
Inga kommunikationer
Kontrollpanelen får ingen kommunikation från systemet.
Ring efter service.

Förproduktionsprogramvara
Kontrollsystemet körs med testprogramvara. Ring efter service.

°F eller °C är utbytt mot °T
Kontrollsystemet körs i testläge. Ring efter service.

*Det här meddelandet kan återställas med ett tryck på valfri knapp på panelen på
ovansidan.

SYSTEMRELATERADE MEDDELANDEN
Minnesfel – fel checksumma* – M022
Vid strömsättning har systemet haft fel checksumma. Detta indikerar
ett problem med systemets firmware (driftsprogram) och kräver ett
servicesamtal.

SENSORRELATERADE MEDDELANDEN
Dålig sensorbalans – M015
Temperatursensorerna KAN vara osynkade med några grader. Ring
efter service.

Minnesvarning – ihållande minnesåterställning* – M021
Visas efter alla systemkonfigurationsändringar. Kontakta leverantören eller
serviceorganisationen om detta meddelande visas vid fler än en systemstart, eller om det visas efter att systemet körts normalt under en tid.

Dålig sensorbalans* – M026
Temperatursensorerna ÄR osynkade. Dålig sensorbalans har identifierats i minst en timme. Ring efter service.
Minnesfel – klockfel* – M020 – gäller ej BP1500
Kontakta leverantören eller serviceorganisationen.
Sensorfel – Sensor A: M031, Sensor B: M032
En temperatursensor eller sensorkrets är trasig. Ring efter service.

SE

Konfigurationsfel – spabadet startas inte
Kontakta leverantören eller serviceorganisationen.

Jordfel – systemet kunde inte testa/utlösa jordfelsbrytaren – M036
ENDAST NORDAMERIKA Kan indikera en osäker installation. Kontakta leverantören eller serviceorganisationen.
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En pump tycks ha fastnat PÅ – M034
Vattnet kan bli för varmt.
STÄNG AV SPABADET. KLIV EJ I VATTNET.
Kontakta leverantören eller serviceorganisationen.

En pump tycks ha fastnat PÅ när strömmen till spabadet senast
sattes på – M035
STÄNG AV SPABADET. KLIV EJ I VATTNET.
Kontakta leverantören eller serviceorganisationen.

*Det här meddelandet kan återställas med ett tryck på valfri knapp på
panelen på ovansidan.
PÅMINNELSEMEDDELANDEN
Allmän underhållshjälp
Påminnelsemeddelanden kan stängas av med PREF-menyn.
Påminnelsemeddelanden kan väljas individuellt av tillverkaren. De
kan stängas av helt eller också kan ett begränsat antal påminnelser
finnas på en specifik modell. Förekomsten av varje påminnelse (t.ex.
var sjunde dag) kan anges av tillverkaren.
Tryck på en temperaturknapp för att återställa ett visat påminnelsemeddelande.
Visas regelbundet, t.ex. var 7:e dag.
Kontrollera pH-värdet med ett testkit och justera pH-värdet med
lämpliga kemikalier.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Visas regelbundet, t.ex. var 7:e dag.
Kontrollera nivån av desinfektionsmedel och andra vattenkemikalier
med ett testkit och justera med lämpliga kemikalier.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Visas regelbundet, t.ex. var 30:e dag.
Rengör filtermediat enligt instruktioner från tillverkaren.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Visas regelbundet, t.ex. var 30:e dag.
Jordfelsbrytaren är en viktig säkerhetsenhet och måste testas
regelbundet för att verifiera att den fungerar som den ska.
Alla användare ska ha lärt sig att säkert testa jordfelsbrytaren som
tillhör spabadsinstallationen. En jordfelsbrytare har en TEST- och
RESET-knapp som gör att användaren kan verifiera korrekt funktion.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Varning!
Om det finns risk för frysning ska en jordfelsbrytare återställas omedelbart för att undvika skador på spabadet. Slutanvändaren ska alltid
kunna testa och återställa jordfelsbrytaren regelbundet.
Visas regelbundet, t.ex. var 90:e dag.
Byt vattnet i spabadet regelbundet för att bibehålla korrekt kemisk
balans och sanitära förhållanden.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Visas regelbundet, t.ex. var 180:e dag.
Vinylskydd ska rengöras och underhållas för maximal livslängd.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Visas regelbundet, t.ex. var 180:e dag.
Träpanel och möbler ska rengöras och underhållas enligt tillverkarens
instruktioner för maximal livslängd.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Visas regelbundet, t.ex. var 365:e dag.
Filter ska bytas regelbundet för att bibehålla korrekt spafunktion och
sanitära förhållanden.
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Efter behov.
Installera ny mineralkassett
Växlar med temperaturen eller normal visning.

Tömning och vattenbyte
Vid normal användning måste vattnet bytas var 3-4:e månad. Det kan behövas göras oftare. Före tömning ska
strömmen brytas. Anslut en trädgårdsslang till tömningsventilen och öppna ventilen. Allt vatten försvinner inte vid
tömning utan det sista måste avlägsnas med våtdammsugare eller hink och trasa. Återfyll spabadet direkt efter
tömning.

Avstängning under vintern
Spabadet är byggt för att användas utomhus vintertid. Vid vattenbyte vintertid är det viktigt att återfylla
nytt vatten direkt efter tömning. Undvik vattenbyte vid sträng kyla. Vi rekommenderar inte att det töms och
vinterstängs. Det är alltid förenat med en viss risk då det är svårt att dränera ut spabadets omfattande
rörsystem fullständigt.

Filter
Filter sitter lätt åtkomligt bakom luckan. När filtret plockas bort ska punmpen vara avstängd.
Kontrollera noga att inga föremål åker ned i utsuget. Det kan fastna och skada pumpen samt stoppa flödet.
Filtret ska rengöras ungefär var annan vecka. Använd en trädgårdsslang med ett reglerbart munstycke för
hårdare stråle (ej högtryckstvätt som kan skada filtermaterialet). Spola först bort alla partiklar och skräp som
samlats mellan vecken. För strålen uppifrån och ned över hela filtret. Räkna med att byta ut filtren efter ett år.

Tillbehör går att köpa hos Svenska Badrumsinredningar
• Skyddstäcke
• Wi-Fi modul
• Kemikalier
• Tömningspump
Support
Mail: kundservice@svenskabadrumsinredningar.se
Tel: 0325-300 40

Instruktion till elektriker.
OBS! BEHÖRIG ELEKTRIKER
Elanslutningen skall göras i kontrollboxen som sitter
innanför serviceluckan. Serviceluckan är den lucka som
sitter på samma sida som displayen. Kopplingschema
finns på insidan av kontrollboxens lock.
Glöm ej att sätta dit en dragavledare (M32) vid
genomföringen. Tänk på att genomföringen för
skyddsjorden sitter separat under. (Märkt med grön
etikett)
Glöm ej att installera säkerhetsbrytare angränsande till
karet eller i maskinutrymmet.
Vi rekomenderar att karet har en separat
jordfelsbrytare.

Garantivillkor:
Svenska Badrumsinredningar lämnar 3års garanti på
samtliga nya spakar. Avser allt utom lock där garantin
är enl. konsumentsverkets riktlinjer. För att garantin skall
gälla krävs att man gör en leveransservice av behörig
tekniker utsedd av av SBI. Leveransservicen skall göras
senast 3mån efter leverans.

Datum______________ Signatur_________________________
Åtgärder:___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Svenska Badrumsinredningar
Isabergsvägen 1
512 63 Östra Frölunda
Tel. 0325-300 40

