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 Læs manualen nøje igennem for sikkert og nemt brug. 
Ved eventuelle spørgsmål tøv ikke med at kontakte os: 
info@trademax.dk 

  

 

Samtlige spabade er CE-mærket. CE-mærket verificere 
at produkterne opfylder de grundlæggende helbreds-, 
miljø- og sikkerhedskrav. 

 



 

 1 

1. Sikkerhedsinstruktioner 
 

FORHINDRE ELEKTRISK STØD 

• Placere stikkontakten mindst 1,5 meter fra spa-

badet. 

• Stil aldrig elektriske apparater, som for 

eksempel radio, fjernsyn eller telefon tættere 

end 1,5 meter på spabadet.  

• Stil aldrig spabadet på kraftledninger.  

• Sørg for at spabadet er tilsluttet til et separat 

jordet system med jordtilslutning der opfylder 

de nationale installationskrav. Lad altid en 

professionel elektriker udføre installationen. 

Brug ikke jordfejlsafbryder boksen eller 

ledningen med jordfejlsafbryder der medfølger 

till nogle spabade.  

• Placere spabadet mindst 1,5 meter fra metal-

overflader. 

 

 

 

GARANTERE SIKKERHEDEN FOR BØRN 

• Børn bør kun opholde sig i spabadet under opsyn 

af en voksen for at forhindre ulykker og 

drukning. 

• En lavere vandtemperatur anbefales til børn da 

de er følsomme over for varmt vand. Det er ikke 

egnet for børn under 5 år da de er ekstra føl-

somme for overhedning. Tjek temperaturen 

med et termometer inden du lader børn bruge 

spabadet. På den måde kan du være sikker på at 

vandtemperaturen er perfekt for dem.  

• Sørg for at spabadet er helt dækket til efter brug 

samt at det låsebare låg er lukket for børnenes 

sikkerhed. OBS! Lad aldrig børn klatre på 

spabadets låg.  

• Advar børnene om den mulige risiko for at glide 

og falde på det våde gulv rundt om spabadet og 

bed dem om at være forsigtige når de stiger ind 

og ud af spabadet.  

• Lad ikke børn håndtere eventuelle elektriske 

apparater, forlængerledninger, lamper eller lig-

nende inden for en radius af 4 meter rundt om 

spabadet.  
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FOR AT FORHINDRE SKADER 

• Brug ikke glas eller andet skrøbeligt materiale i 

eller omkring spabadet. Brug plastikglas for at 

undgå personskader i spabadet samt skader på 

selve badet.  

• Fjern ikke dele af spabadet, specielt ikke af-

tapningsproppen. Brug ikke spabadet hvis låget 

til aftapningsrøret mangler eller er skadet, 

kontakt da din forhandler. Kraften i afløbet kan 

forårsage alvorlige skader.  

• Vandtemperaturen i dit spabad må aldrig være 

mere end 40° C. Anbefalet temperatur er 

mellem 32–38° C. En lavere temperatur er bedre 

egnet til børn.  

• Mærk på vandet for at sikre en behagelig bade-

temperatur. Det er dit ansvar at sørge for at alle, 

både børn og voksne, er sikre i spabadet.  

• Gravide kvinder bør være forsigtige og søge råd 

fra læge inden de bruger spabadet, da 

temperaturer over 37° C kan være skadeligt 

under visse dele af graviditeten.  

• Indtagelse af stoffer, alkohol eller lægemidler 

før eller under brug af dit spabad kan medføre 

bevidstløshed og mulig drukning.  

• Overvægtige personer, personer med hjerte-

problemer, lavt eller højt blodtryk, diabetes eller 

andre cirkulationsproblemer bør konsultere sin 

læge inden de bruger spabadet.  

• Personer med sår eller eksterne infektioner bør 

ikke bruge spabadet. Varmt vand kan stimulere 

væksten af inficerede bakterier hvis spabadet 

ikke er desinficeret nok og den kemiske balance 

ikke opretholdes korrekt.  

 

 

 

• Brug kun spabadet under en rimelig tid. 

Langvarig eksponering for høje temperaturer 

kan resultere i for høj kropstemperatur som 

derefter resultere i svimmelhed, kvalme, 

døsighed, bevidstløshed, nedsat bevidstløshed 

og besvær med at komme ud af badet hvilket 

kan resultere i eventuel drukning. 

• For at undgå ulykker bør du sørge for at 

overfladen omkring spabadet har god dræning 

og et godt skridsikkert underlag. 

• Det er meget vigtig at beholde den korrekte 

vandværdi, også når du ikke bruger spabadet.  

• Brug ikke spabadet alene. 

• Dæk spabadet til med det medfølgende låg når 

det ikke bruges. 

• Hop eller dyk ikke ned i spabadet. 

• Vær opmærksom på hvor mange personer der 

maks er plads til i dit spabad. Hvis den 

maksimale vægt grænse bliver overskredet kan 

dette både skade spabad konstruktionen og 

ændre den kemiske balance i vandet.  

• Luk låget til spabadet med medfølgende remme 

for at garantere børns sikkerhed. Tænk på at 

disse kan fryse fast om vinteren, så hæld lidt 

varmt vand på dem inden du åbner dem, ellers 

risikere du at de går i stykker. Trademax 

efterlader ingen garanti på spabadslåget og 

delene dertil. 
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2. Installation  
 

Søg nøje efter eventuelle transportskader inden 

du pakker dit spabad op. Kontakt din forhandler 

snarest muligt hvis skader opdages. Begynd 

aldrig en installation hvis der er anmærkninger 

ved leverance. Elinstallationen skal udføre af en 

professionel elektriker og instruktioner for 

installation findes i en separat manual. Dit 

spabad er testet på fabrikken for optimal 

pålidelighed i et testtilstand og er dermed ikke 

korrekt indstillet fra fabrik. Derfor skal 

installationen udføres af en elektriker og mere 

udførlig information om installationen findes i 

en separat manual. 

Det kan være ridser og mindre hul på undersiden 

af badet ved levering. Disse opstår fra fabrik 

testen og er ikke noget der påvirker 

funktionen.Da badet er testet med vand kan 

rester være tilbage i rørene, så rengør badet 

nøje før brug. Rul ikke spabadet når det står på 

højkant og hiv ikke i det når det står på siden. 

Spabadet må kun transporteres på højkant ved 

transport på medfølgende paller. 

Underlag/placering 
• Badet bør placeres på en lige, stabil og bærende 

overflade.  

• Vær sikker på at overfladen kan bære hele 

spabadets vægt når det er fyldt med vand, 

inklusive det antal personer badet er egnet til. 

• Spabadet skal placeres så det er tilgængeligt hvis 

en Trademax tekniker skulle have brug for at 

føre fejlsøgninger. Vi anbefaler 50 cm fri plads 

rundt om samtlige sider af spabadet så 

panelerne kan tages af.  

• Skal badet sænkes ned og bygges ind bør det 

kunne løftes op (eksempelvis ved at lade løfte-

stropperne ligge) eller hvis der er låger i til-

bygningen så man kan komme til. 

• Sørg for at du installere spabadet på en sådan 

måde at der ikke opstår problemer når vandet 

skal lukkes ud. Afløbet sidder langs med siden på 

bundpladen. 

Udendørs Installation 
• Hvis spabadet placeres udendørs bør det 

placeres på et underlag af beton, træ, tørt grus, 

sten eller lignende.  

• Spabadet bør ikke stå på et fugtigt underlag som 

en græsplæne der kan påvirkes af spabadets 

vægt. 

• Hvis du vil placere spabadet på en tagterrasse 

eller balkon, kontakt en bygge ekspert for at 

kontrollere overfladens bæreevne. Uden god-

kendelse kan overfladen kollapse hvilket kan  

resultere i personskader og skader på om-

givelserne. 

Indendørs Installation 
• Hvis spabadet placeres indendørs, sørg for at der 

er nok vandbeskyttelse rundt om dit spabad. 

Gulvet skal kunne tåle vand og være skridsikkert.  

• Spabadet afgiver fugt under brug, derfor er det 

vigtig at installere et godt ventilationssystem. 

Hvis ventilationen er utilstrækkelig kan dette 

resultere i alvorlige fugtskader. Vi anbefaler 

desuden affugtere i rummet.   
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El installation 
• Det er spabads ejerens forpligtelse at sørge for 

at en professionel elektriker udføre el installat-

ionen.  

• Installationen skal ske i henhold til National 

Electrical Code, samt i henhold til danske el 

regler. 

• En ledning egnet til udendørs brug skal trækkes 

fra elcentralen til pladsen hvor spabadet skal 

installeres. Ledningen medfølger ikke med 

badet. 

• Spabadet kræver at du bruger solid kobbertråd, 

afhængig af størrelsen på den jordfejlsafbryder 

(RCD) du bruger. Brug ikke aluminiumstråd.  

• Spabadet skal tilkobles en ekstern jordfejls-

afbryder der opfylder de nationale krav. Brug 

ikke jordfejlsafbryderen eller ledningen med 

jordfejlsafbryder der medfølger til visse 

spabade. 

• Strømforsyningen skal have en egnet jordfejls-

afbryder (RCD). Den skal kunne bruges som 

afbryderkontakt, som skal installeres synligt på 

dit spabad. Den elektriske tilslutning skal være 

lettilgængelig for spabads ejeren men må ikke 

være inden for 1,5 meter fra spabadet. 

• Strømkilden skal kunne afbrydes separat ved 

elcentralen. 

• Spabadet skal være direkte koblet til elnettet, 

uden stikkontakter eller forlængerledninger, og 

må heller ikke dele fase med andre apparater. 

• Dit spabad er fremstillet på en måde der følger 

alle lokale standardbestemmelser. Garantien 

gælder ikke hvis spabadet er tilsluttet til et 

fejlagtig elnet/kilde. Det er desuden farligt for 

din egen og andres helbred. (Kraftkilden må 

afvige 10%, dette betyder at det for 230 Volt er 

tilladt at have mellem 207 og 253 Volt.) 

• Der bør ikke være nogle plugs/stikkontakter, 

strømafbrydere, armaturer eller lignende i 

direkte nærhed af spabadet hvis det ikke er 

godkendt af en elektriker i henhold til nationale 

regler/forskrifter. 

• Trademax tager ikke ansvar for tilslutning af 

strøm eller andre nationale regler/bestemmel-

ser/krav. 

• For at garantien skal gælde skal samtlige regler 

følges. 

Tilslutning 

Afhængig af hvilket spabad du har fås forskellige 

styreenheder. Vær sikker på hvilken Balboa 

styreboks der sidder på dit spabad (etiketten 

sidder på boksen overside). Følg installations-

vejledningen i styreboksen. 

Dip switchene er ikke forindstillede fra fabrik. 

Kontroller nøje hvordan switchbanken skal stå 

afhængig af hvilken spabads model du har købt. 

Strømmen skal være koblet fra når du laver 

ændringer på switchbanken. Se switch indstil-

lingerne i separat manual.  

For at komme til styreboksen skal du fjerne 

panelet, på den side displayet sidder. Det kan 

gøres på forskellige måder afhængig af hvilken 

spabad model du har. Hvis der er små knopper 

på panelet så sidder der skruer under, fjern 

knopperne for at komme til skruerne. Hvis der 

ikke er knopper skal du fjerne de smalle, lodrette 

lister der er på panelet og det gøres ved at tage 

fat længst nede under listen og hive udad. Der 

bagved er der skruer der skal løsnes.
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Start spabadet 
 

FYLD MED VAND 

Fyld altid vand fra vandhanen (drikkevand) i spa-

badet. Skru filtret løst og fyld vand på med 

vandslange gennem filterkassen.  

• Lad haveslangen skylle vand ud i et minut inden 

du fylder spabadet op for at forhindre bakterier 

fra vandslangen i at havne i dit spabad. 

• Fyld spabadet mens elektriciteten er frakoblet. 

• Fyld ikke med vand der har en højere 

temperatur end 40°C. Dette kan forårsage fejl i 

overophedningsbeskyttelsen når du tænder for 

spabadet. 

• Om vinteren er det vigtig at du ikke fylder koldt 

vand i, det skal være mindst +10° C. 

• Fyld vand på indtil niveauet er i samme niveau 

som de LED lamper der sidder øverst inden i 

spabadet. Hvis der ikke er LED lamper på 

indersiden af spabadet skal vandniveauet være 

over alle dyser (de dyser der er under eventuelle 

nakkepuder) 

• Hvis du overstiger den højeste vandniveau kan 

dette resultere i oversvømning af badet. 

• Ved idriftsætning for første gang, løsne de ydre 

paneler, kig ind i maskine området efter lækage 

(noget kan være løsnet under transport) og sæt 

derefter panelerne tilbage igen. 

• Sørg for at lufte cirkulationspumpen efter hver 

gang der bliver skiftet vand samt ved påfyldning 

for første gang. Dette for at undgå skader på 

blandt andet cirkulationspumpe og varmer da 

der kan skabes luftlommer ved vandpåfyldning. 

• Skulle du opdage lækage, kontakt da din 

forhandler, start ikke spabadet. 

 

 

 

BRUG SPABADET 

Du har nu opfyldt 

kravene for at starte 

spabadet.  

• Kontrollere at alle 

dyser er helt åbne (se 

billede: er strålerne 

lukkede - vrid mod 

uret for at åbne). 

• Installer 

filterpatronerne igen. 

 

• Sluk for luft konverteren (se billede: luk med 

urets retning) efter du har indstillet systemet 

og placeret låget på dit spabad så det kan 

varmes op på en effektiv måde. Slukker du ikke 

for konverteren tager det længere tid at varme 

badet op og det bliver dyrere. 

• Tænd nu for strømmen og gå til kapitel 4. 

Kontrolpanelets instruktioner. 

  

Åben Lukket 
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GENERAL INFORMATION VED BRUG 

• Lad ikke spabadet blive udsat for sollys når det 

er tomt eller når låget ikke ligger på. Langvarig 

påvirkning fra direkte sollys kan medføre skader 

på materialet. Læg låget på og lås det når 

spabadet ikke bruges, uanset om det er tomt 

eller fuldt. 

• Prøv at holde spabadet beskyttet mod sol, regn 

og sne med hjælp af et overhæng eller en 

pavillon. Dette formindsker slitage og forlænger 

holdbarheden af farver på den udvendige 

materiale. 

• Fjern nakkepuder og drinksholdere fra spabadet 

når det ikke bruges for at undgå sprækker og at 

det bliver bleget. 

• Hvis spabadet har et luftsystem med en blower 

bør vandet ikke overstige nakkestøtterne da 

dette kan forårsage vand i blower systemet. 

Dette dækkes ikke af garantien.

 

• Åben ikke styreboksen hvis ikke forhandleren 

har bedt dig om at gøre dette ved et reklamat-

ions ærinde.  

• Tøm, rens og fyld spabadet med rent vand med 

jævne mellemrum. Sørg for at lufte cirkulations-

pumpen efter hvert vandskifte samt ved vand-

påfyldning for første gang, dette for at undgå 

skader på blandt andet cirkulationspumpen og 

opvarmeren. 

• Tag et brusebad med sæbe inden du bruger 

spabadet. Ved at bade og skylle dig af, og ved at 

skylle badetøjet med rent, vand bliver risikoen 

for skum og aflejringer i spabadet mindre. Efter 

skylning af hår og krop kan bakteriemængden 

hver person tager med ned i spabadet, halveres. 
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4. Kontrolpanel Instruktioner 
         

 

 

 

Indstil første gang 

Når spabadet aktiveres første gang vil displayet 

vise forskellige konfigurationsindstillinger. 

“Priming mode” vises cirka fem minutter, vent 

indtil det er væk inden du trykker på nogle 

knapper. Denne funktion trykker luften ud af 

systemet. 

Testkør badet inden du går videre med 

indstillingerne. Test alle funktioner ved at trykke 

på jet1/jet2/jet3/blower. 

OBS! Displayene er universale, alle funktioner 

fås ikke til alle spabade. Se hvad der gælder for 

dit spabad på hjemmesiden 

 

 

 

 

Den seneste opmålte vandtemperatur vises 

konstant. Vandtemperaturen der vises er kun 

aktuel når pumpen har været i gang i mindst 2 

minutter. 

Har dit spabad en Balboa Touch display finder du 

manualen til denne separat. 

BLUETOOTH 

Til de spabade der er udrustet med højtalere 

kontrolleres disse via Bluetooth. For at koble din 

smartphone eller tablet til, skal du koble til 

enheden der hedder ”JOYONWAY”, ”P20” eller 

”SPA”. Første gang du kobler skal du skrive en 

kode. Se herunder: 

”JOYONWAY” – Kode 2288 

”SPA” – Kode SPA 

”P20” – Kode 2288

  

TP600 

VL801D TP500 

TP800 
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Funktioner og indstillinger 

JETS 1  

Tryk på “Jets 1” for at tænde for pumpe 1. 

Pumpen slukkes automatisk efter 15 minutter. 

En del spabade er kun udrustet med en 

jetpump..  

JETS 2 / JETS 3 / BLOWER (HVIS DET FINDES)  

Tryk på modsvarende knap en gang for at tænde 

eller slukke for enheden. Enheden slukkes efter 

15 minutter. Hvis panelet har en knap med to 

enheder, bliver de tildelt som pumpe 2 og 

pumpe 3. Tryk på knappen flere gange for at 

gennemgå de forskellige kombinationer for “af” 

og “på” for begge enheder. Knappen til blower 

enheden betegnes som AUX på displayet. Alle 

spabade er ikke udrustet med en blower eller 

med tre massagepumper. 

BELYSNING  

Tryk på “Light” for at bruge lyset i spabadet. Ved 

flere knaptryk ændres lyset til forskellige ind-

stillinger. Det slukkes automatisk efter fire 

timer. 

STANDARD 

Vises som Std eller St på displayet. Den mest 

normale indstilling der opretholder varmen i 

vandet på ønsket temperatur. Se hvordan du 

indstiller det forskellige funktioner afhængig af 

hvilken display dy har under “navigering”. 

ECONOMY  

Vises som ECN eller EC på displayet. Spabadet 

bruger kun varmen når filter kredsløbet er 

aktive, hvilket betyder at temperaturen er under 

den angivne temperatur udenfor filter 

kredsløbene. Brugbart når man ved at man ikke 

vil bruge badet ofte.

 

SLEEP 

Vises som SLP eller SL på displayet. Sænker 

temperaturen til 10° C under den angivne 

temperatur. For eksempel hvis standard-

indstillingen er 35 °C vil varmen kun være aktiv-

eret hvis temperaturen går ned til 25 °C. 

Brugbart når man er væk hjemmefra og ikke 

kunne bade i et stykke tid.  

FORINDSTILLET FILTER KREDSLØB 

Det første forindstillede filter kredsløb begynder 

kl. 08:00 og slutter omkring kl. 10:00. Det andet 

forindstillede filter kredsløb begynder kl. 20:00 

og slutter omkring 22:00. 24-timer cirkulations-

system, cirkulationspumpe og ozongenerator 

køres under 24 timer. I varme miljøer og på 

nogle spabade kan cirkulationspumpen slukkes i 

30 minutters perioder, ud over når filter 

kredsløbet er i gang. I starten af hvert filter 

kredsløb vil alt udstyr køre en kort stund for at 

rense rørene. Man kan også indstille filter 

kredsløbet selv, se hvordan under “navigering”. 

AUTOMATISK AFLÆSNING (STANDARD 

TILSTAND) 

Pumpen vil aktiveres i 1-2 minutter for at 

kontrollere temperaturen:  

• Med 30 minutters mellemrum 

• Når en anden pumpe eller blæser er i gang 

• Når den indstillede temperatur øges 
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Navigering 
Afhængig af hvilket display du har er der forskellige måder at gennemgå menuen på for forskellige 

indstillinger.

 

TIL DISPLAYS MED EN “MODE/PROG” KNAP 

(VL801D): 

Tryk Warm eller Cool for at begynde program-

meringen, derefter Mode/Prog knappen for at 

bladre igennem menuen. For at ændre 

indstilling/tid/tilstand: tryk på Warm for at gå op 

og Cool for at gå op og Cool for at gå ned. 

Valgfrit filter kredsløbs programmering til 

VL801D: 

Tryk på Time, Mode/Prog, Mode/Prog inden for 

3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) vises. Tryk 

”Warm” eller ”Cool” for at gendanne filterets 

starttid. Tryk på ”Mode / Prog” for at se SET 

STOP FILTER 1 og indstil sluttid med ”Warm” og 

”Cool” som tidligere beskrevet. Tryk på ”Mode / 

Prog” for at se SET START FILTER 2 (PM) og 

fortsæt med tidsindstilling som skrevet foroven. 

Tryk på ”Mode / Prog” for at se SET STOP FILTER 

2 og fortsæt med tidsindstilling som skrevet 

foroven. Tryk til allersidst på ”Mode / Prog” igen 

for at bekræfte. 

Indstil ur til VL801D: 

Tryk på Warm eller Cool og derefter på 

Mode/Prog indtil SET, TIME og den indstillede 

tid står på skærmen. Tryk Warm eller Cool for at 

ændre tiden, tryk på Mode/Prog for at skifte til 

minutter, ændre minutter med Warm/Cool. Tryk 

på Mode/Prog for at bekræfte. 

 

 

 

 

 

 

TIL DISPLAYS UDEN “MODE/PROG” KNAP 

(TP600, TP500):): 

Tryk Warm eller Cool for at komme i gang med 

programmering, derefter Light knappen for at 

bladre igennem menuen. For at ændre 

indstilling/tid/tilstand tryk på Warm for at gå op 

og Cool for at gå ned. 

Valgfrit filter kredsløbs programmering til 

TP600, TP500: 

Tryk på Warm eller Cool og derefter Light indtil 

FLTR kan ses i displayet. Tryk på Warm eller Cool 

indtil BEGN vises. Tryk Warm eller Cool for at 

indstille starttiden, for at skifte til minutter tryk 

Light. Tryk Light for at bekræfte. Tryk Warm eller 

Cool for at indstille længden på filter 

kredsløbene, indstil tid på samme måde som 

starttid. Tryk Light igen for at bekræfte, da kan 

FLTR ses og 2 vil blinke, hvilket står for det andet 

filter kredsløb. ON eller OFF vil ses på skærmen, 

vælg ON via Warm eller Cool knappen. Tryk på 

Light for at godkende og indstille filter kredsløb 

to på samme måde som filter kredsløb et. 

Indstil ur til TP600, TP500: 

Tryk på Warm eller Cool og derefter på Light 

indtil SET, TIME og den indstillede tid står på 

skærmen. Tryk på Warm eller Cool for at ændre 

tiden, tryk Light for at bytte til minutter. Tryk på 

Light for at bekræfte. 

 

TIL DISPLAY MED ELEKTRONISK DISPLAY 

(TP800): 

Navigering med piletasterne til højre på 

displayet, tryk på knappen i midten (Select) for 

at bekræfte indstilling og valg i menuen.  
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Fejlkoder 
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5. Spabads vedligeholdelse 
 

At eje et spabad indebære en del vedlige-

holdelse for at forlænge levetiden på det. 

Vedligehold inkludere blandt andet kontrol af 

komponenter, rengøring og vedligeholdese af 

vandet. Herunder finder du information om 

hvordan du bedst vedligeholder de vigtigste dele 

af dit spabad.  

Vedligeholdelse af vand  
Det er vigtigt at have klart og desinficeret vand. 

Vandbalancen og vedligeholdelsen af vandet er 

den vigtigste del af dit spabad og bør kontrolle-

res regelmæssigt. Det er vigtigt med visuel 

kontrol. Vandet skal være krystalklart, uden 

beskidte kanter på spabadets sider og bør ikke 

lugte.  

KEMISK BALANCE  

Den kemiske balance og pH-tjek er væsentlige 

for den samlede værdi af dit vand. En god 

balance afgør effektiviteten af hygiejniske 

rengøring: hvis rengøring fungerer optimalt, 

minimeres dannelse af aflejringer og dit spabads 

samlede holdbarhed øges. Det er vigtigt at 

kontrollere og behandle dit vand jævnligt.  

Vær forsigtig, når du bruger kemikalier. Læs 

etiketterne nøje og følg instruktionerne præcist. 

Selv de kemikalier der beskytter dig og dit spa, 

ved korrekt anvendelse, kan være meget 

skadelige for dig og spabadet, hvis de bruges i 

koncentreret form. Det er vigtigt at købe 

kemikalier egnet til spabad da de indeholder 

andre midler end dem der for eksempel skal 

bruges til pools. Vedligeholdelse af vand er 

meget vigtigt for at bevare dit spabad, men det 

vigtigste er altid at beskytte dit helbred. 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER 

• Hold samtlige kemikalier væk fra børn. 

• Luk altid kemikalierne når de ikke bruges. 

Opbevar dem på en kølig, tør og ventileret plads. 

• OBS! Brug ikke indersiden af spabadet som 

opbevaringsplads. Vær opmærksom på at syre 

med pH ikke må opbevares sammen med klor. 

• Mål de anviste mængder nøjagtigt i henhold til 

kemikaliernes etiketter. Overdosere aldrig. Hav 

vandcirkulationen i gang ved dosering. 

• Undlad at indånde dampe og undgå kontakt 

med øjne, næse og mund. Ved kontakt: skyl 

med vand med det samme og kontakt læge. 

• Ryg aldrig i nærheden af kemikalier og brug 

ikke en støvsuger til at opsuge spild (visse 

kemikalier er brandfarlige). 

• Tänk Vær opmærksom på at ikke lukke spabad 

låget direkte efter at kemikalierne er tilsat, da 

dette kan skade låget og nakkepuderne. Vent 

mindst 30 minutter inden du sætter låget på. 

PH VÆRDI 

• Test pH værdien dagligt og hold den balanceret 

ved behov. 

• När Brug pH- (minus) når pH værdien er højere 

end 7,4.  

• Brug pH+ (plus) når værdien er lavere end 7,0 

• Brug “Alkalinity U” hvis du har svært ved at 

holde pH værdien stabil. Læs instruktionerne på 

pakken nøje igennem. En for lav pH balance kan 

forårsage irritation i øjnene og skader på dit 

spabad.  

KALKINDHOLD I VANDET (CALCIUM) 

• Et lavt calcium niveau kan ætse dele af dit 

spabad 

• Et højt calcium niveau kan skade diverse dele, 

bl.a. kar, jetdyser og varmelegeme.  
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TEMPERATUR  

• Temperaturen i vandet bør aldrig overstige 40° C.  

• Anbefalet temperatur er  32–38° C, til børn er 

den lavere afhængig af børnenes alder. 

KLORID 

Klorindholdet skal være mindst 0,5 og maks 1 

ppm. Læs instruktionerne inden brug.  

HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS VANDET IKKE ER 

KRYSTALKLART?  

Grumset vand? Mælkeagtig, grønlig eller brunlig 

farve? Lugter vandet dårligt? Klorlugt? Skum? 

Alle disse problemer løser du ved at trinvist følge 

disse instruktioner. 

• Tjek at filtret er rent og rens ved behov med 

Filter Cleaner. Ved meget snavs i filteret, eller 

hvis filtrets lameller er begyndt at tørre ud, bør 

filterpatronerne skiftes ud. 

• pH værdien bør ligge mellem 7,0 - 7,4.  

Hvis pH værdien i vandet er under 7,0, brug 

pH+. Hvis pH værdien i vandet er mere end 7,4, 

brug pH-. 

• Læs instruktionerne nøje igennem på pakken. 

• Kontroller derefter klorværdien som skal ligge 

mellem 0,5 - 1,0. Øg klorværdien lidt under 

rengøring, mellem 1-3 mg/l (ppm). 

• Er vandet ikke blevet klart efter 3-4 dage, bør 

vandet skiftes ud. 

• Vandet bliver mættet med tiden og bør skiftes 

efter ca. 3 måneder, og filter rengøres med 

filter rengøringsmiddel. 

• Kontakt din forhandler hvis det ikke lykkedes at 

få vandet rent. 

• Desinficering: Gennemfør en chokkloring med 

“SPA Klor” eller “SPA Quick Tab 20 g”. Vent 1-2 

døgn og mål klorværdien igen. Klorværdien skal 

nu ligge mellem 1 - 3 mg/l (ppm). Hvis 

klorværdien er nul to dage efter chokkloringen 

(ikke frit klor i vandet), gennemfør yderligere 

en chokkloring. 

OBS! Kontroller altid at pH værdien er korrekt 

inden du udfører en chokkloring. 

• Dobbelt tjek pH værdien igen efter du har udført 

en chokkloring og juster hvis nødvendigt. 
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Vedligeholdelse af filter 
Dit filtersystem er afgørende for kvaliteten på 

dit spabad. For at beholde optimal renhed af dit 

badevand er filter kredsløb forudindstillede på 

dit spabad, men de kan ændres (se under kapitel 

3 - Kontrolpanels instruktioner). En filterpatron 

består af foldet polyester og mikroporer, der er 

egnet til at filtrere de mindste forureninger fra 

vandet. Det er nødvendigt at rengøre filter-

patronerne regelmessigt. Forurenede eller slidte 

filtre har ikke samme evne at filtrere på en 

korrekt måde og sætter dermed pres på 

pumperne i dit spabad. Dette kan desuden 

forkorte livslængden på komponenterne. 

RENGØRING 

• Det anbefales at rengøre spabads filtrene 

mindst en gang om ugen (eller oftere hvis 

spabadet bruges intensivt. Brug en haveslange 

og ret vandstrålen i 45° vinkel mod filtret. 

• Kontrollere at snavs løsner sig når du skyller hver 

fold i filtret. Filtret bør rengøres med en have-

slange og lægges i blød i egnet rengøringsmiddel 

i 24 timer, i henhold til instruktionerne, en gang 

i måneden. 

• Det anbefales at man har en opsætning med 

ekstra filter på lager så du kan bruge dit spabad 

under rengøringen. Dette kan vil resultere i en 

længere livslængde for filtrene. 

BRUG IKKE: 

• Brug ikke børste til at rengøre filtret.  

• Brug ikke vaskevæske eller universalrengørings-

middel til at lægge filtret i blød i. Det vil resultere 

i for meget skum i dit spabad. 

• Brug ikke højtryksrens til at rengøre filtret, det 

høje vandtryk skader materialet. 

• Brug ikke saltsyre. Syret vil forkorte livslængden 

på filtret og er en sundhedsfare. 

Generel vedligeholdelse 
Udover vedligeholdelse af vandet skal spabadet 

deles også vedligeholdes med jævne mellem-

rum. Information om rengøring finder du her-

under. Normalt skal man ved spabads vedlige-

holdelse sikre at rørene er tætte, at der ikke er 

opstået aflejringer, at der ikke står vand i 

spabadet og at det fungere som det skal selvom 

man ikke bader. Skulle noget ikke være korrekt 

skal du kontakte din forhandler.  

 

DYBDERENGØRING OG TØMNING 

Afhængig af bruger frekvensen af spabadet skal 

det tømmes regelmæssigt, med 2-4 måneders 

mellemrum. Det er nødvendigt da mængden 

oplæste emner bliver for høj, hvilket gør det 

svært at opretholde vandbalancen. Vi anbefaler 

at bruge “Pipe Cleaner” inden hvert vandskift. 

Dette hjælper med at fjerne aflejringer og lag af 

snavs i rørsystemet. Benyt muligheden og 

dybderengør hele badet (låg, puder, akryl og 

filtre) når du skifter vand. Sørg for at lufte 

cirkulationspumpen efter hvert vandskift samt 

ved vandpåfyldning for første gang, dette for at 

undgå skader på blandt andet cirkulations-

pumpen og opvarmeren, da der kan opstå 

luftlommer i systemet. 

Udover dette anbefaler vi at rengøring af alle 

aftagelige dyser, både for- og bagside, samt 

forsiden af resterende dyser mindst en gang om 

året. 
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Afhængig af hvilket spabad du har fungere tøm-

ningen på forskellige måder.

1. Følg disse trin for at tømme dit spabad:  

Dræneringen sidder langs med den nederste kan 

på spabadet. På de allerfleste bad sidder den på 

modsat side fra Display siden, i et af hjørnerne. 

Til venstre sidder en lignende ventil. Lad den 

altid være åben da den er til overflødigt vand.  

• Sluk for strømmen 

• Fjern spabads låget 

• Skru ventil kapslen (det ydre gevind på billedet) 

til afløbet løs og sæt slangetilslutningen til (med-

følger ikke). Til dette bruges en almindelig “Gar-

dena tilsutning”.  

• Da vandet løber ned med gravitation kan proces-

sen tage flere timer. 

• KontrolleraKontrollere at vandet løber ind i 

afløbet. Hvis du foretrækker at lade vandet løbe 

ud i haven eller et andet sted, anbefaler vi at du 

ikke behandler vandet dagene op til tømning. 

Dette for at beskytte området fra kemikalier. 

• Fjern slangetilslutningen når spabadet er tomt 

og sæt låget tilbage på tømningsventilen igen. 

• Fjern alt snavs og sand der kan være tilbage i dit 

spabad. 

• Brug en klud eller en svamp for at fjerne det 

vand der skulle være tilbage. 

• Kontrollere akryl laget. 

 

Sørg for at lufte cirkulationspumpen efter hvert 

vandskift samt ved påfyldning af vand første 

gang, dette for at undgå skader på blandt andet 

cirkulationspumpen og opvarmeren. 

I stedet for at tømme vandet via drænings 

ventilen kan en pumpe man ligger ned i vandet 

bruges, da den gør tømningstiden meget 

kortere. 
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Afhængig af hvilket spabad du har fungere tømningen på forskellige måder. 

2. Følg disse trin for at tømme dit spabad: 

Dræneringen sidder på den nederste del af panelet, på de fleste spabade sidder den på modsat side fra 

displayet. 

• Sluk for strømmen. 

• Fjern spabadets låg 

• Skru ventilen ud med urets retning indtil den er skruet ud af holderen. 

• Træk derefter ventilen ud yderligere et stykke og skru derefter med urets retning så langt du kan. 

• Skru ventil kapslen af mod urets retning og ig til siden, sæt derefter slangetilslutningen til. 

• Tryk ventilen ind og skru med urets retning indtil det ikke længere er muligt at trykke ind eller hive ud.  

 

 

 

 

 

 

• Da vandet løber med gravitation kan processen 

tage flere timer. 

• Kontrollere at vandet løber ned i afløbet. Hvis du 

foretrækker at lade vandet løbe ud i haven eller 

et andet sted, anbefaler vi at du ikke behandler 

vandet nogle dagene før tømning. Dette for at 

beskytte området fra kemikalier. 

• Følg instruktionerne baglæns for at lukke 

ventilen igen. 

• Fjern alt snavs og sand der kan være tilbage i dit 

spabad. 

• Brug en klud eller svamp til at fjerne det vand 

der skulle være tilbage. 

• Kontrollere akryl laget. 

Sørg for at lufte cirkulationspumpen efter hvert 

vandskift samt ved vandpåfyldning for første 

gang, dette for at undgå skader på blandt andet 

cirkulationspumpe og opvarmer. 

I stedet for at tæmme vandet vi drænings 

ventilen kan en pumpe, man ligger ned i vandet, 

bruges da den gør tømningstiden meget kortere.  
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RENGØRING AF AKRYL LAGET 

Dit spabad er fremstillet af akryl af højeste 

mulige kvalitet. En nem og regelmæssig kontrol 

samt vedligeholdelse er nødvendig for at dit 

spabad skal holde den bedste kvalitet. Også 

selvom akryl laget er nemt at gøre rent, og det 

oftest ikke er snavset, er det en god idé at 

rengøre ydersiden med et anti-scrub middel (for 

eksempel denatureret sprit) og en blød klud eller 

en blød svamp. Gør dette efter brug eller under 

et normalt vedligeholdelsesprogram.  

Brug altid låget på spabadet, også når der ikke er 

vand i badet. Undgå at få snavs og sand i dit 

spabad ved at placere en måtte på gulvet eller et 

fodbad foran badet. Det vil beskytte akryl laget 

samt forlænge holdbarheden på dine jetdyser. 

SPABADS LÅG 

Dit spabads låg er udrustet med et hårdt lag af 

vinyl, der kan lukkes. Alle typer af vinyl, også det 

af høj kvalitet er følsomme over for UV-stråling. 

Direkte sollys og mug kan ska dækslet og 

vedligeholdelse af spabads låget er en del af det 

ordinære vedligeholdelsesprogram. Trademax 

efterlader ingen garanti på låget. 

 

Følg disse trin ved rengøring: 

• Skyl låget i koldt vand med en haveslange. 

• Applicere et mildt, ikke skummende, rengørings-

middel og tør rent. 

 

 

• Brug en blød svamp hvis låget er meget beskidt. 

• Skyl nøje med vand og lad låget tørre. 

• Brug ikke vaskevæske, skrubbe rengøring eller 

produkter der indeholder alkohol, mildt eller 

stærkt universalrengøringsmiddel. Det skader 

dækfarven på vinylen. 

• Undgå produkter der indeholder olie, petrol-

eum, eller petroleumsdestillat der efterlader en 

fed belægning, ligesom tørre voks. Brug ikke 

produkter der er markerede med 

“brandfarligt”. 

• En lågløfter vil forlænge levetiden på dit låg. 

• Trademax Trademax efterlader ikke garanti på 

spabads låget. 

 

NAKKEPUDER 

Afhængig af hvilken type af spabad du har kan 

du have puder til hoved og nakke. Puderne giver 

ekstra komfort ved brug af dit spabad. 

Rengør nakkepuderne regelmæssigt med en våd 

klud eller en blød svamp. For en længere levetid 

bør puderne tages af når spabadet ikke bruges. 

For at fjerne en pude: sæt en hånd på hver sin 

side af puden så du kommer til beslagene på 

bagsiden, og vrik på beslagene indtil pude 

løsner. Hiv ikke puden lige op. 

Hvis du vedligeholder dit spabad og holder den 

rigtige kemiske balance, bør nakkepuderne 

holde i flere år. Et for højt klorindhold slider på 

puderne. Trademax efterlader ikke garanti på 

nakkepuderne.
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Vinter vedligeholdelse 
Vores anbefaling er at have spabadet i drift hele 

året. Det er en speciel følelse at bade udendørs 

i regn-, frost eller snevejr. Det er under disse 

vejrforhold som kroppen har allermest brug for 

opvarmning og massage og du føler dig 

afslappet og afstresset efter 15-20 minutter i det 

varme vand.  

Vi anbefaler ikke at spabadet bliver tømt for 

vand om vinteren. Hvis dette alligevel skal gøres 

- se informationen om “Ved vinteropbevar-

ing/levering om vinteren”. 

• Ved kraftig snefald og frost skal dit spabad dækkes 

til med en presenning når det ikke bruges.  

• Frost og is kan gøre få termo lågets børnesikring 

til at fryse fast på grund af kondensvand fra 

spabadet. Prøv ikke at bryde låsen løst, men brug 

i stedet varmt vand til at smelte frosten/isen.  

• Så længe strømmen er tilsluttet til spabadet 

sørger frostbeskyttelsen for at vand og teknik ikke 

fryser. 

• Fjern sne fra termo låget. Den maksimale 

belastning på termo låget er 5 kg og lader man sne 

(og regnvand) ligge kan isoleringen inden i låget 

bøjes eller gå knække og gå i stykker. 

 

 

 

 

VED VINTEROPBEVARING/LEVERING 

VINTERTID 

Hvis spabadet transporteres eller opbevares i 

temperaturer under nul, er det vigtigt at 

beskytte det mod frost. Tilsut ikke spabadet med 

det samme, følg trinene herunder for at undgå 

at det fryser i pumper/slanger. Da spabadet er 

testkørt fra fabrikken kan der være lidt vand 

tilbage.  

• Sluk for strømmen og tøm spabadet helt. 

• Fjern tømningsventilens sikkerhedslåg og op-

bevar det sikkert.  

• Løsne alle vandledninger som er tilsluttet til en 

vandpumpe med tre drej, så vandet kan løbe ud 

af pumperne.  

• Fjern og opbevar filterpatronen på en tør plads.  

• Tør selve karret af med en klud.  

• Lig et stort håndklæde i bunden af karret for at 

suge resterende vand op. 

• Løsne koblinger på begge sider af styreboksen så 

eventuelt restvand kan løbe ud.  

• Brug en trykluftpistol til at puste ind i dyserne 

indtil der ikke længere kommer vand ud ved 

koblingerne. 

• Sæt termo låget på og dæk spabadet til med en 

presenning. 

• Held ikke frostbeskyttelses væsker eller lignende 

i dit spabad, da det kan blege akrylen. 

• Ved start skal alle koblinger trækkes til igen så 

spabadet holder tæt. 

• Garantien gælder ikke på eventuelle frost-

skader.  

 

 

 

 

 

OBS! Skulle fejl opstå eller spabadet stopper under kolde forhold (minusgrader) er det køberens ansvar at 

sørge for at spabadet ikke fryser. Brug da en frostvagt i badet eller i maskinrummet. Alternativt, tøm 

spabadet helt for vand, koble derefter pumperne fra så alt vand løber ud for at undgå frostskader. Kontakt 

derefter din forhandler.  
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6. Fejlsøgning 
Herunder finder du nogle simple fejlsøgninger du selv kan gøre inden du kontakter forhandleren. 

 

HVIS SPABADET IKKE STARTER 

• Er det tilsluttet?  

• Er sikringen stadig i gang? Hvis ja, er jordfejls-

afbryderen slået til? 

• Kontakt en elektriker eller din forhandler hvis 

sikringen/jordfejlsafbryderen slukker flere 

gange. 

DYSERNE PRODUCERE LYD MEN DER ER INTET 

ELLER DÅRLIGT TRYK 

• Det er muligt at en luftboble er opstået i 

systemet når du fylde spabadet op. Tryk på 

samme dyse på displayet et par gange. Løser det 

ikke problemet, prøv at lufte massage pumpen. 

Instruktioner for luftning af cirkulationspumpe 

findes på næste side. Følg instruktionerne med 

lokalisere massagepumpen istedet for cirku-

lationspumpen. 

• Aflejringer og snavs kan resultere i at vandet ikke 

kommer frem, rengør med “Pipe Cleaner”. 

SPABADET PRODUCERE SLUBRELYDE  

• Vandet kan formentlig ikke når halvvejs op til 

overløbet.  

• Tilsæt vand indtil vandniveauet opnås.  

VANDTRYKKET SKIFTER FRA KRAFTFULDT TIL 

SVAGT  

• Vandet kan formentlig ikke når halvvejs op til 

overløbet.  

• Tilsæt vand indtil vandniveauet opnås. 

DET ER BLEVET SVÆRERE AT HOLDE VANDET 

RENT 

• Læs kapitlet om vedligeholdelse af vand, under 

overskriften “Hvad skal man gøre når vandet 

ikke er glasklart?”. 

• Fungere det ikke kan ozongeneratoren være 

gået i stykker. Ozongeneratoren gælder som 

forbrugsvare og garantien er et år. 

SPABADET SLUKKER IKKE 

Spabadet er midt i en opvarmning eller filtrering, 

derfor kan det ikke slukkes. 

SPABADET BLIVER IKKE VARMERE 

• Spabadet er ikke korrekt indstillet. Sæt badet på 

standard mode og ønsket vandtemperatur. 

• Spabadet skal måske bruge mere tid, det 

opvarmes med cirka en grad i timen. 

• Luftkontrollen er åben. Spabadet skal bruge 

mere tid til opvarmning på denne måde. Luk 

den. 

• MODE er indstillet på SLP - Sleep. Badet indstilles 

på 10 grader mindre end ønsket temperatur. 

• MODE er indstillet på ECO - Economy. Badet 

opvarmer kun i filter perioden med denne 

indstilling. Se kapitel 4. Kontrolpanels instruk-

tioner til at ændre Mode 

• Vandet cirkulere ikke ordentlig igennem op-

varmeren. Fejlkoder på displayet kan 

forekomme som FLO eller OHH. Se hvordan man 

lufter systemet herunder. 

VANDET ER FOR VARMT 

• Temperaturen er måske ikke indstillet korrekt. 

Indstil ønsket vandtemperatur.  

• Opvarmeren overophedes på grund af luft-

lommer i systemet. Se hvordan man lufter 

systemet herunder. 

• Temperatursensoren er ikke længere på korrekt 

plads eller er gået i stykker. Konsultere for-

handleren.
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DER KOMMER IKKE VAND FRA JETDYSERNE  

• Dysen er indstillet til at være lukket. Åben ved at 

vride mod urets retning.  

• Dysens stråle er ikke påført korrekt. Vrid og prøv 

igen. 

• Inverteren der sidder på spabadets kant er 

lukket. Åben helt.  

• Hvis der er dårligere tryk end normalt kan rørene 

have aflejringer/snavs i sig. Rengør med “Pipe 

Cleaner”. 

VANDLÆKAGE 

• Der er fyldt for meget vand i spabadet. Hæld lidt 

vand ud.  

• Det er kondens. Vær opmærksom når du fjerner 

låget.  

• Et rør eller en tilsutning lækker. Kontakt din for-

handler. 

INVERTEREN ER SVÆR AT VRIDE ELLER LÆKKER 

• O-ringen kan være slidt eller ligge forkert. For at 

kontrollere: hiv det øverste låg lige op, skru den 

runde del under låget. I den runde del sidder O-

ringen. Lig den til rette hvis den er hel, er den i 

stykker skal du kontakte forhandleren. 

• Inverteren er for hårdt spændt: åben den ved at 

hive det øverste låg lige op, skru på den runde 

del under låget indtil den sidder tilpas hårdt.  

• OBS! Inverteren skal ikke vride når jet pumperne 

er startet. Det skaber tryk der kan resultere i at 

delen går i stykker. 

 

KORRIGERE EN LUFTLOMME 

Luftlomme kan opstå når man fylder spabadet 

med vand. Det kan nemt ske, men forårsager 

mange problemer. Luft i rørene resultere i at 

vandet ikke cirkulere som det skal gennem 

opvarmeren og vandet varmes ikke op. 

Vandkvaliteten kan blive dårligere. Pumperne 

kan larme højt da de køre i fuld fart hvilket 

forårsager unødig slitage på opvarmeren og 

pumperne.  

 

Der er kun en måde at korrigere luft i systemet 

på, ved at lufte cirkulationspumpen:: 

• Sluk for strømmen og fjern service-panelet.. 

• Lokalisere cirkulationspumpen, på de allerfleste 

spabade sidder den i højre hjørne hvis du kigger 

på badet fra display siden. Der står “cirkulations-

pumpe” på etiketten oven på pumpen.  

• Det er et rør der går ned i toppen af pumpen. 

Der sidder en kobling mellem pumpen og røret, 

en stor hvis møtrik lignende plastikdel der kalde 

rørunion (se billede). 

• Vrid rørunionen mod urets retning indtil du kan 

høre luften komme ud. 

• Når der begynder at løbe vand ud ved koblingen, 

vrid den tilbage igen. 

• Tag filtret ud og start spabadet. Lad det køre ca- 

20 minutter uden filter. 

• Der kan være behov for at gentage dette nogle 

gange. Hvis det alligevel ikke løser problemet, 

kontakt din forhandler.
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7. Ved reklamation 
 

• Spabadet skal være tilgængeligt for teknikeren 

ved reparation. Det er køberens ansvar at sørge 

for at teknikeren har plads nok at komme til. Skal 

plader eller andet fjernes inden service, skal 

køberen sørge for at dette er forberedt inden 

service besøget. Køberen skal desuden selv 

sørge for at pladerne og andet sættes tilbage 

igen.  

• Hvis spabadet er nedgravet i jorden skal det 

være løftet op inden teknikeren kommer. Hvis 

der er bygget rundt om spabadet skal låger være 

åbne eller dele fjernet så teknikeren kan komme 

til for at udføre sit arbejde.  

• Eventuel tid teknikeren skal bruge for at gøre 

spabadet tilgængeligt for service indgår ikke i 

garantien og faktureres i henhold til den service-

afgift der gælder ved tidspunktet for besøget. 

• Der skal være plads til at slå strømmen af og til. 

En haveslange skal være trukket frem for 

eventuel vandpåfyldning. 

 

• Trademax kan ikke holdes ansvarlig for skader 

der opstår som følge af vandudledning, fejl-

montering, forkert brug, bristende vedlige-

holdelse eller misbrug. 

• Trademax dækker ikke udgifter for service 

udført af ekstern servicepersonale der ikke på 

forhånd er indgået en aftale med og godkendt at 

Trademax serviceafdeling. 

• Trademax forbeholder sig retten at formidle 

faktura på service til kunden hvis fejlen er 

opstået på grund af forkert brug/fejlinstallation 

eller bristende vedligeholdelse i henhold til 

betingelser. 

• Reklamationsretten dækker ikke fejl der er for-

årsaget af fejlmontering, forkert brug, fejlagtig 

vedligeholdelse eller hærværk. 

• Kontrollere alle spabadets funktioner direkte 

efter montering så eventuelle fejl opdages med 

det samme. 

 

 

 

OBS! Skulle fejl opstå eller spabadet stoppe under kolde forhold (minusgrader) er det køberens ansvar at 

sørge for at spabadet ikke fryser. Brug da en frostvagt i badet eller i maskinrummet. Alternativt, tøm 

spabadet helt for vand, koble derefter pumperne fra så vandet løber ud, for at undgå frostskader. Kontakt 

derefter din forhandler.
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8. Garanti 
 

Trademax efterlader følgende garantier på 

spabadets dele: 

- 3 år på rammen 

- 2 år på akrylen (lækage & sprækker) 

- 2 år på Balboa styreboks 

- 1 år på resterende dele 

Resterende dele omfatter blandt andet pumper, 

rør, slanger, ventiler, inverter, jetdyser, belys-

ning, display, ozon rengøring, overløb, filterboks 

og sidepaneler.  

Garantier er personlige og kan ikke overlades. 

Garantien ophæves hvis spabadet sælges videre. 

OBS! Trademax efterlader ikke garanti på nakke-

puder, termolåg (inklusive spænder, remme og 

lås) og filter. De går under forbrugsvarer. For at 

det skal holde så længe som muligt bør du følge 

vedligeholdelses instruktionerne i tidligere 

kapitel. 

 
 
 
 
Denne garanti ophæves hvis følgende fore-
kommer: 

• Hvis skader på spabadet og dens dele er opstået 
på grund af håndteringsfejl. 

• Fejlagtig brug af kemikalier eller ubalanceret 
vand, som pH, calcium hårdhed, total alkalinitet 
eller ikke tilladte 
rengøringsmidler/sanitetsmidler. 

• Ved fejlagtig installation eller hvis reparation er 
udført af andre end en reparatør godkendt af 
Trademax. 

• Fejlagtig håndtering af spabadet efter at det er 
blevet leveret til kantsten. 

• Drift at spabadet uden for de angivne 
spændingskrav (230 volt +/- 10%) 

• Drift af spabadet ved vandtemperaturer uden 
for området 10C til 40C. 

• Strømbølger, lynnedslag eller strømafbrud. 

• Hvis spabadet bliver udsat for skadedyr. 

• Frostskade. 

 
 
 

 

 

 

9. Forbehold 
 

• I nogle lande er det obligatorisk at have hegn 

rundt om spabadet for at reducere risikoen for 

at et barn kan drukne. Informere dig om 

eventuelle regler/forskrifter/krav der gælder i 

dit tilfælde.  

• Trademax kan ikke holdes ansvarlig når 

personen ikke opfylder de nationale regler/krav 

der gælder ved montering. At ikke følge 

regler/krav resultere i at samtlige garantier 

bliver ugyldige.
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10. Almindelige spørgsmål og svar 
 

Hvordan bør jeg forberede inden leverance? 

Spabadet skal stå på et jævnt og vægtbærende 

underlag. Blødt underlag som græsplæne 

anbefales ikke. Læs mere om placering i kapitel 2 

af manualen. Vores spabade har enten 1-faset, 2-

faset eller 3-faset tilslutning. Sikre dig hvilken 

tilslutning din model har (information finder du 

på hjemmesiden) og kontakt en elektriker for 

eventuelle forberedelser.  

Hvordan sker levering? 

Afhængig af størrelse og vægt leveres nogle 

spabade med kranvogn og nogle med almindelig 

lastbil. Ønsker man at få spabadet løftet længere 

ind kan man høre med kranvogn firmaet (hvis 

spabadet leveres med kranvogn) ved 

leveringstidspunktet, om de har mulighed for at 

løfte det ind. Det er kundens ansvar at 

transportere det til ønsket plads. Trademax 

fragtafgift dækker kun levering til kantsten. 

Jeg har modtaget mit spabad - hvad er næste 

trin? 

Spabadet er testet grundigt på fabrikken inden 

det sendes ud til jer. Der kan opstå ridser eller 

mindre huller på undersiden af spabadet, dette 

er helt normalt og ikke noget der påvirker 

funktionen. Da badet er testet med vand kan 

rester være tilbage i rørene. Rengør badet nøje 

før brug. Kontakt jeres elektriker for at installere 

spabadet når det står på ønsket plads. 

Hvilke tilbehør skal bruges for at komme i gang? 

Der medfølger en opsætning filter og et termolåg 

til alle spabade. Det du skal bruge udover dette 

er teststrimler til pH og desinfektions kemikalier. 

Vi anbefaler en ekstra opsætning filter til 

udskiftning ved rengøring. 

Vilka desinfektionskemikalier bör jag använda 

för mitt spa? 

Vi anbefaler at du bruger klor egnet til spabad. 

Klor er det mest normale og mest effektive. 

Skulle man være allergisk mod klor, kan man også 

bruge bromin eller aktiv syre. Det er vigtigt at 

man køber kemikalier beregnet til spabad da der 

er forskel på dem man bruger til for eksempel 

pools.  

Hvordan dosere jeg kemikalierne? 

Klorgranulat og hurtige klortabs lægges direkte 

ned i karet. Ugelige tabs med klor lægges med 

fordel i en klordispenser. Følg vejledningerne på 

pakke for dosering. Læs mere om vedligeholdelse 

af vand i kapitel 5. 

Hvor ofte bør man test vandværdien? 

Anbefalet er hver dag, specielt hvis bader 

regelmæssigt. Jo oftere man tester desto lettere 

er det at holde korrekt værdi. 

Bør jeg vaske mig inden jeg bruger badet? 

Ja, og skyl dit badetøj ordentligt. 

Hvor ofte bør jeg skifte og rense filter? 

Vi anbefaler at du skyller filtret en gang om ugen. 

En dybere rengøring bør gøres cirka en gang i 

måneden. Selvfølgelig afhænger det af hvor ofte 

man bader, jo oftere desto mere behov har 

filtrene for rengøring. Vi anbefaler en ekstra 

opsætning af filter som du kan skifte til ved 

rengøring. 

Hvor ofte bør jeg skifte vand i spabadet? 

Ligesom filterrengøring afhænger det af hvor ofte 

man bader. Skift vand cirka 4-5 gange om året, er 

der børn der bader skal vandet skiftes oftere.  

Hvad betyder ozon rengøring? 

OZON er en naturlig gas der dannes når syre 

bliver påvirket af UV-lyset fra solen. OZON 

hjælper med at nedbryde bakterier samt 

forureninger og bliver derefter til syre igen. I 

spabadet har man i stedet for sol og atmosfære 

en UV-lampe der belyser en del af vandet der 

kommer ud i badet via cirkulationspumpen. Ozon 

rengøring hjælper med at holde vandet rent, men 

har brug for at blive kompletteret med 

kemikalier. Ozon generatoren bør skiftes ud efter 

ca. 2-5 år.
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Hvor lang tid tager det for badevandet at blive 

varmt? 

Badet varmes op med cirka en grad i timen. 

Kan man grave spabadet ned? 

Ja, det er muligt at grave spabadet ned, men vær 

opmærksom på at det skal være muligt at komme 

til fra alle sider ved behov af vedligeholdelse, 

gennem for eksempel låger i gulvet rundt om.  

Jeg er ikke hjemme den næste måned, skal jeg 

slukke for spabadet? 

Vi anbefaler ikke at man slukker spabadet. Er 

man væk en længere periode kan man sætte 

badet på Sleep mode, hvilket sætter 

temperaturen til 10 grader lavere en den udsatte 

temperatur, dette anbefales dog ikke om 

vinteren.  

Hvor meget koster det at drive spabadet? 

Man plejer at sige at gennemsnittet er  mellem 

300-600 kWh om måneden. Omkostningerne 

afhænger selvfølgelig af hvilken elaftale man har 

samt hvilket klima man bor i, men også hvilket 

spabad man har. Det er et gennemsnit, så det kan 

være højere om vinteren og lavere om 

sommeren.  

Hvordan bader jeg mere energieffektivt? 

Spabadet er isoleret for at miste så lidt varme 

som muligt. Badet bruger mest energi når det 

varmes op. Det er derfor anbefalet at det er 

indstillet på den badetemperatur man ønsker, 

hele tiden, alternativt et par grader under. At 

sænke temperaturen kraftigt for at derefter øge 

den hver gang man bader, spare man ikke energi 

på.  

Kan systemet fryse? Hvad gør jeg hvis der er 

strømafbrud om vinteren? 

Skulle der opstå strømafbrud eller opvarmeren 

holder op med at fungere om vinteren, kan 

systemet fryse. Det er kundens ansvar at sørge 

for at rørene ikke fryser. Skulle frostskader opstå,  

dækker garantien ikke. Man kan anskaffe sig en 

frostvagt for at undgå disse skader. Kontakt din 

forhandler hvis spabadet stopper med at varme 

eller jordfejlsafbryderen slår ud flere gange. 

Hvorfor larmer badet når jeg ikke bruger det? 

Badet har en cirkulationspumpe der mere eller 

mindre er i gang hele tiden. Dette for at vandet 

skal cirkulere og varmen vedligeholdes. Under 

filter kredsløbet larmer badet mere, da massage 

pumperne også startes. 

Kan jeg tømme vandet og slukke spabadet? 

Vi anbefaler at badet er i gang hele tiden. Ønsker 

man alligevel at tømme badet er det vigtig at alt 

vand kommer ud. Sluk alle dyser og ventiler, og 

brug højtryksluft eller en støvsuger beregnet til 

suge vand op, for at få vandet ud af slangerne. 

Der kan være op til 20 liter vand i slangerne og 

pumperne. Løsne rør der går til pumperne og 

opvarmeren for at få alt vand ud. Eventuelle 

frostskader dækkes ikke af garantien. 

Hvor varmt bør vandet være? 

Vandtemperaturen må ikke overstige 40° C. 

Anbefalet temperatur er mellem 32–38° C, men 

noget lavere til børn. Gravide og personer med 

hjerte-kar.sygdomme bør spørge sin læge før det 

bader. 

Hvor kan jeg få fat i reservedele? 

Komponenterne fra Balboa og LX kan man finde 

på flere steder. Spørg din forhandler hvis du er 

usikker. Dele specifikke til dit bad som dyser, 

vandfald og meget mere fås i de fleste tilfælde 

hos forhandleren. 

Hvor bør jeg tømme vandet? 

Du kan tømme det i en nedløbsbrønd eller 

skov/græsplæne/bæk. Kemikalie niveauerne i 

spabad vand har ikke nogen langsigtet påvirkning 

på miljøet, du bør dog ikke tømme badet direkte 

efter du har tilsat kemikalier. Vent mindst tre 

dage efter du har tilsat kemikalier, inden du 

tømmer badet.  
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