
Tillykke med dit nye spa!
Vi håber at du får meget glæde, afslapning, godt helbred og velbefindende  
ved brug af dit nye spa. Nyd dit spabad udendørs året rundt, uanset vejr!

MANUAL SPABAD

Manual til følgende spa modeller:
Venus, Merkurius, Jupiter, Galaxy, Earth, Star, Saturn, Mars og Pluto.

VIGTIGT!
Læs manualen grundigt igennem og følg vores sikkerhedsvejledninger, råd og

anbefalinger. Har du nogle spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte os:

info@trademax.dk
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El-installation/Balboa Styreenhed

Installationsvejledning til autoriseret elektriker, se side 103, 125.

Samtlige af vores spabade er CE-mærket. Mærket verificerer at produk-

tet opfylder EU’s grundlæggende sundheds-, miljø-, og sikkerhedskrav.
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1. Vigtige sikkerhedsvejledninger 

For at forhindre elektrisk stød
• Anbring stikkontakten mindst 1,5 meter fra spabadet.

• Anbring aldrig nogle elektriske apparater, f.eks. radio, tv eller telefon nærmere end 1,5 meter fra 

spabadet.

• Sæt aldrig spabadet under el-ledninger.

• Sørg for at spabadet er tilsluttet et separat jordet system, med en jordforbundet tilslutning, der op- 

fylder de nationale installationskrav. Lad altid en certificeret elektriker udføre installationen. Brug 

ikke fejlstrømsafbryderen/jordklemmen, der medfølger til visse spabade. 

• Anbring spabadet mindst 1,5 meter fra overflader af metal.

For at garantere sikkerheden for børn
• Det er dit eget ansvar at sørge for at alle personer, både børn og voksne, er sikre i spabadet.

• Børn bør kun befinde sig i spabadet under opsyn af en voksen person. For at forhindre ulykker og 

drukning bør spabadet aldrig bruges af børn uden opsyn.

• En lavere vandtemperatur anbefales til små børn, da de er ekstra følsomme over for varmt vand. 

Test temperaturen med et termometer inden du lader et barn bruge spabadet. Ved at gøre dette kan 

du være sikker på, at vandtemperaturen er bekvem og sikker for børnene.

• Sørg for at spabadet er helt tildækket efter brug, samt at det låsbare låg er lukket, for børnenes sik-

kerhed. OBS! Lad ikke dit barn klatre rundt på toppen av spabadets overdækning.

• Advar børn for den mulige skridrisiko på det våde gulv rundt om spabadet, og bed dem være meget 

agtsomme ved op- og nedstigning i badet.

• Lad ikke børn håndtere eventuelle elektriske apparater, forlængerledninger, lamper osv. inden for  

5 meters radius omkring spabadet. 

• Prøv ikke at lave nogle justeringer af spabadet uden at først søge skriftligt samråd om dette.

Luk låget til spabadet med de medfølgende remme (se billede) for at sikre børnenes sikkerhed. Tænk på 

at låget kan fryse fast i vintertid, hæld i dette tilfælde lidt varmt vand på spænderne inden de åbnes. Der 

er ellers risiko for at spænderne går i stykker. Trademax yder ikke garanti på spænder og beslag.
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Undgå skader
• Brug ikke glas eller andet sart materiale i eller ved spabadet.

• Brug plastikglas i spabadet for at undgå personskader samt skader på spabadet.

• Fjern ikke nogle dele af spabadet, særligt ikke drænproppen. Brug ikke spabadet når låget til dræn-

røret er fjernet eller skadet, kontakt din forhandler ved skade. Sugekraften i afløbet kan forårsage 

alvorlige skader.

• Vandtemperaturen i dit spabad må aldrig være mere end 40° C. En temperatur mellem 37° C -  

40° C er en sikker temperatur for sunde voksne. En lavere temperatur er passende for børn og ved 

brug længere end 10 minutter.

• Føl på vandet, for at sikre en bekvem vandtemperatur.

• Gravide kvinder bør være forsigtige og søge råd hos læge, inden de benytter spabadet, da tempera-

turer over 37° C kan være skadelige i visse perioder af graviditeten.

• Brug af stoffer, alkohol eller lægemidler, før eller ved brug af dit spabad, kan lede til bevidstløshed og 

mulig drukning.

• Overvægtige personer, personer med hjerteproblemer, lavt eller højt blodtryk, diabetes eller perso-

ner med andre cirkulationsproblemer bør rådspørge en læge, inden de benytter spabadet.

• Brug ikke spabadet umiddelbart efter hårdt, fysisk arbejde.

• Personer med sår eller eksterne infektioner bør ikke benytte spabadet. Varmt vand kan stimulere 

tilvæksten af inficerede bakterier, hvis spabadet ikke er tilstrækkeligt desinficeret og hvis den kemis-

ke balance ikke bibeholdes korrekt.

• Brug kun spabadet i rimelige tidsperioder. Langvarig udsættelse for høje temperaturer kan lede 

til forøget kropstemperatur, hvilket kan forårsage svimmelhed, kvalme, søvnighed, bevidstløshed, 

formindsket bevidsthed og uformåen til at stige ud af spabadet. Disse effekter kan eventuelt lede til 

drukning.

• Hver altid særligt opmærksom, når du stiger ind og ud af spabadet.

• For at undgå ulykker bør du sørge for at overfladen rundt om spabadet har god dræning og et  

ordentligt, skridsikkert underlag.

• Det er meget vigtigt at bibeholde korrekt vandværdier, selv når du ikke benytter spabadet. Bed din 

forhandler om det mest passende vedligeholdelsesprogram til netop dit spabad.

• Brug ikke spabadet på egen hånd!

• Dæk spabadet med det medfølgende låg, når badet ikke bruges.

• Hop eller dyk aldrig i spabadet!

• Hver opmærksom på det maksimale antal personer, som dit spabad er beregnet til. Hvis den maksi-

male vægtbegrænsning overskrides kan spabadets konstruktion skades og den kemiske balance kan 

forandres.

2. Installation af spabad 
Tjek nøje efter transportskader, inden du pakker dit spabad op (kontakt din forhandler umiddelbart, hvis 

der findes transportskader. Begynd aldrig med en installation, hvis der findes anmærkninger ved leve-

ring). Du skal anbringe dit spabad ved en optimal placering og have opfyldt alle installationskrav. 
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Strøm skal tilsluttes af en certificeret elektriker. Dit spabad er testet nøje på fabrikken for at sikre opti-

mal pålidelighed. Fjern resterende vand, som stadig kan findes i rørene efter testen fra fabrik. Sørg for 

at spabadet er helt rent.

• Anbring spabadet på en jævn og stabil overfladen.

• Sørg for at underlaget kan bære hele spabadets vægt med vand, inklusive det antal personer, som 

badet er beregnet til.

• Ved eventuelle strukturelle skader, der forekommer pga. fejlagtig installation, bortfalder producen-

tens garanti.

• Sørg for at du installerer spabadet samt udstyr på en sådan måde, at det ikke bliver problematisk at 

tømme vand ud. Udløbet til vand findes langs med siden på bundpladen.

• Sørg for at samtlige paneler og elektriske komponenter er tilgængelige for at muliggøre service og 

vedligeholdelse af dit spabad.

• Hvis du vil anbringe dit spabad på en tagterrasse eller terrasse, skal du kontakte en byggesagkyndig 

for at kontrollere overfladens bæredygtighed. Uden godkendelse af overfladens bæredygtighed kan 

denne kollapse og forårsage personskader, skader på omgivelser og omkostninger for gendannelse.

• Hvis du installerer et spabad indendørs, skal du sørge for at have tilstrækkelig vandsikring rundt om 

spabadet. Sørg desuden for at have god skridsikring og installer et ordentligt ventilationssystem. 

Kontakt din forhandler, hvis du er usikker vedrørende ventilation.

• Ejeren af spabadet er forpligtet til at sørge for, at en kvalificeret og certificeret elektriker udfører 

installation af el. Installationen skal ske i henhold til gældende danske love, regler og direktiver om 

installation af el. Følgende information medfølger, for at kunne få strømforsyning indkoblet til dit nye 

spabad. 

ADVARSEL: Tænd ikke strømmen til dit spa, før du bliver instrueret om at gøre dette senere i denne 

manual. Fejlagtige elektriske tilslutninger kan skade udstyret, lede til brand og gøre spabadets garanti 

ugyldig.

VIGTIGT: Spabadet skal kobles til en ekstern fejlstrømsafbryder. Fejlstrømsafbryderen skal være god-

kendt for de ampere, som dit nye spabad bruger. Hvis du mislykkes med dette kan skader på udstyret 

forekomme, som ikke dækkes af garantien. Gør din elektriker opmærksom på dette. Brug aldrig fejl-

strømsafbryderen/jordklemmen, som medfølger til visse spabade.

Spabadet skal være koblet direkte til elnettet uden stikkontakter og forlængerledninger. Faserne, 

som spabadet benytter, skal være udelukkende dedikeret til spabadet og må ikke benyttes af andre 

apparater. Spabadet kræver at du bruger solid kobber leder, afhængig af størrelsen på fejlstrømsaf-

bryderen (RCD) som du benytter. Brug ikke aluminium leder. Strømforsyningen skal have en passende 

fejlstrømsafbryder (RCD). Denne skal kunne bruges som en nødafbryder og skal installeres synligt fra 

spabadet. Den elektriske tilslutning skal være lettilgængelig for spabadets ejer, men må ikke være inden 

for 1,5 meters radius fra spabadet. Når du har anbragt spabadet tilsluttes kablet gennem venstre eller 

højre hjørne af badet. Tilslut strømmen til spabadet. En mere detaljeret installationsmanual til Balboa 

styreenheden medfølger.
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VIGTIGT! 
Strømmen må ikke tændes, før spabadet er 
fyldt op og switchbanken er kontrolleret, da 

pumperne ellers kan ødelægges.

Indkobling
Tjek hvilken Balboa pakke, der sidder i dit spabad. Se etiketten på styreenhedens top. Installationsma-

nualen til styreenheder fra Balboa findes bagerst i manualen. Følg manualen og fortsæt derefter her. I 

visse lande, bl.a. Norge, findes der to forskellige indkoblings metoder, hvilket en certificeret elektriker 

skal være bekendt med. Manualer til begge metoder medsendes.  

Balboa styreenheder: GS510DZ / GS523DZ.  

 
VIGTIGT! Tjek nøje hvor switchbanken skal stå, afhængig af hvilken model spabad, som du har købt! 

Strømmen skal være frakoblet, når ændringer i switchbanken gøres. Se kompilationen her forneden.  

OBS! Følg altid instruktionerne i brugsvejledningen.
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Balboa pack GS510DZ & GS523DZ
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Balboa pack GS510DZ & GS523DZ
STAR - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS510DZ & GS523DZ
SATURN - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS510DZ & GS523DZ
EARTH - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS510DZ
JUPITER - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS523DZ
JUPITER - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS523DZ
VENUS/MERKURIUS - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS510DZ
VENUS/MERKURIUS - DIP-switch 1.
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Balboa pack GS523DZ
GALAXY - DIP-switch 1.
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3. Indstilling af spa 
  
Fyld altid dit spabad med vand fra hanen (drikkevand). Skru filteret/filtrene af og start med at fylde vand 

på gennem skimmeren. Om vinteren er det vigtigt at du ikke udelukkende fylder koldt vand på, vandet 

bør være 10° C grader eller mere.

• Lad haveslangen spule igennem et minut, inden du fylder spabadet op, for at sikre at ingen bakterier 

fra haveslangen spredes til spabad.

• Fyld ikke spabadet med vand som er varmere end maks  40° C grader. Dette kan forårsage fejl i 

overhedningssikringen, når spadbadet tændes.

• Fyld spabadet når strømmen er slået fra.

• Åbn hanen og vent indtil vandniveauet når indikation ”vandniveau” (water level). Vandniveau mar-

keringen findes normalt inde i skimmeren. Hvis der ikke findes vandniveau indikation, skal spabadet 

fyldes indtil alle dyser er dækkede. Påfyldning af vand kan tage et stykke tid, afhængig af vandtryk.

• Når vandets niveau er tilstrækkeligt, skal hanen lukkes og slangen fjernes. Hvis du overstiger det 

maksimalt anbefalede vandniveau, kan spabadet svømme over.

• Ved første igangsætning skal de ydre paneler løsnes og maskinrummet skal observeres, for at sikre 

at der ikke er noget der lækker (samlinger kan have løsnet under transport). Luk panelerne igen, når 

du har sikret dig, at spabadet kan køre uden at lække. 
Benytte spabadet
Du har nu opfyldt alle krav for at starte spabadet.

• Tjek at alle jetdyser er helt åbne (se billede, vrid mod solen  

for at åbne for strålerne).

• Installer patronfiltrene igen.

• Luk luftventilerne (se billede, luk ved at dreje med solen)  

når du har indstillet systemet og har anbragt låget på dit spa,  

så det kan varmes effektivt.

• Tænd nu for strømmen og gå til kapitel 4. Instruktioner til Kontrolpanelet

Luftventiler
Obs! Spabadets opvarmningstid bliver længere og energiforbruget højere, hvis du ikke lukker luftventi-

lerne og bruger termolåget.

Luftlommer
Hvis du har tømt samt fyldt dit spabad op og pumpen er gået i gang, men uden at der er bevægelse i 

vandet, er der sandsynligvis en luftlomme i vandsystemet. Følg disse trin, for at fjerne luftlommer: 

Sluk for strømmen til spabadet og find filtreringspumpen, som sidder bag sidepanelerne. Find røret 

som løber ind i toppen af pumpen. Koblingen har en stor møtrik, som kaldes rør-union. Vrid mod urets 

retning indtil du kan høre luften pifte ud. Når systemet er drænet, spændes rør-unionen igen. Dette bør 

løse problemet og fjerne luftelommen. Det kan ind imellem være nødvendigt at starte pumpen igen, for 

at fjerne yderligere luft. Sørg for at altid fylde spabadet op gennem filterkassen, for at forhindre dette. 
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4. Instruktioner til kontrolpanelet

 

Pumpen starter ved grundniveau og trykker alt luft ud af systemet. Sørg for at der står Standard på 

displayet, for at spabadet skal påbegynde opvarmning af vandet. Står der ikke det, skal du ændre 

indstilling (se ”Mode/Prog”). Det er muligt, at der kan findes luftlommer i systemet. Du vil kunne 

mærke dette ved at en eller flere jetdyser ikke sprøjter vand. Tjek at samtlige jetdyser er åbne.

Temp Control (80 ° F - 104 ° F / 26,0 ° C - 40,0 ° C)

Den senest målte vandtemperatur vises konstant. Vandtemperaturen som vises er kun opdateret, 

når pumpen har været i gang i mindst 2 minutter. Tryk på ”Warm” eller ”Cool” en enkelt gang, for at 

vise den indstillede temperatur. Tryk på knapperne igen, inden displayets lys slukker, for at ændre den 

indstillede temperatur. Efter tre sekunder vil displayets lys slukke og atter igen vise den nuværende 

vandtemperatur.

Jets 1
Tryk på ”Jets 1” for at tænde eller slukke pumpe 1. Den slukkes automatisk efter cirka 15 minutter.

Spabadene Venus & Mekurius er kun udstyret med en enkelt jetpumpe.

Jets 2 /Jets 3 / Blower/Blæser (kun visse modeller)
Tryk på den tilsvarende knap en enkelt gang for at slukke eller tænde enheden. Enheden slukkes  

automatisk efter 15 minutter. Hvis panelet har en trykknap med 2 enheder, styrer denne både pumpe 

2 og pumpe 3. Tryk på knappen flere gange, for at gennemgå de forskellige kombinationer av aktive-

ret/deaktiveret tilstand for enhederne.

Alle spabade leveres med det store kontrolpanel. Alle modeller er ikke udstyret med 

jets nr. 2 og 3 samt Blower/Blæser (se tekst forneden)

Hvis du har købt en startpakke med kemikalier, som skal bruges til at behandle vandet i dit spabad før 

brug, skal du følge instruktionerne nøje, gennemføre en første dosering og derefter fortsætte med at 

indstille styresystemet.
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Belysning
Tryk på ”LIGHT” for at styre lyset i spabadet. Ved flere tryk på knappen ændres lyset mellem forskellige 

indstillinger. Lyset slukkes automatisk efter 4 timer.

Ur
Indstil uret når spabadet startes første gang. SET TIME blinker i displayet. Tryk på ”TIME”, derefter 

”MODE / PROG” og til sidst ”WARM” eller ”COOL”. Tiden ændres trinvist med et minut af gangen. Tryk 

på ”WARM” eller ”COOL” for at stoppe tiden. Tryk ”TIME” for at bekræfte.

Mode / Prog
Indstilling ændres ved at trykke på ”WARM” eller ”COOL” og derefter ”MODE / PROG” knappen.

Standardindstillingen bibeholder indstillet temperatur og ikonet STANDARD vises. Økonomi indstilling-

en varmer kun spabadet ved filtercyklusser, ikonet “ECONOMY” vises. Hvis du vil varme spabadet op 

ved flere tidspunkter, skal du slukke for ”ECONOMY”, se ”Forindstillet filter cyklus”.

Forindstillet filter cyklus
Den første forindstillede filter cyklus begynder ved kl. 08:00 og slutter kl. 10:00. Den anden forinds-

tillede filter cyklus begynder kl. 20:00 og slutter kl. 22:00. 24 timers cirkulationssytem, CIRC pumpen 

og ozonatoren (hvis installeret) kører i 24 timer. I varme miljøer kan cirkulationspumpen slukke efter 30 

minutters perioder, undtagen ved filter cyklusser. Ved start af hver filter cyklus vil alt andet udstyr køre 

et kort øjeblik, for at rense VVS.

Dvaletilstand
Varmer kun spabadet op til 20° F / 10 ° C af den indstillede temperatur ved filtercyklusser. SLP (sleep) 

vises i displayet når vandtemperaturen ikke er korrekt og veksler med, nuværende vandtemperatur på 

displayet, når pumpen er i gang. (Dvaletilstand bør ikke benyttes om vinteren).

Valgfri filter cyklus programmering
Du er ikke nødt til at ændre filter cyklusserne, men hvis du trods alt ønsker at gøre det, skal du trykke 

”TIME”, ”MODE / PROG”, ”MODE / PROG” inden for 3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) vises. Tryk 

”WARM” eller ”COOL” for at indstille filterets starttid. Tryk på ”MODE / PROG” for at se SET STOP FIL-

TER 1 og indstil sluttid med ”WARM” og ”COOL”. 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 ”MODE / PROG” igen for 

at bekræfte.

Automatisk aflæsning (ved standardindstilling)
Pumpen vil aktiveres i 1-2 minutter for at kontrollere temperaturen:

• Med 30 minutters mellemrum

• Når en anden pumpe eller blæser er tændt

• Når den indstillede temperatur øges
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Låsning af kontrolpanelet 
Tryk på “Time” (Tid), “Blower” (Blæser) og “Warm” (Varm) inden for 
3 sekunder. Kontrolpanelet er nu låst. 

For at låse kontrolpanelet op skal du trykke på “Time” (Tid), “Blower” 
(Blæser) og “Cool” (Kold) inden for 2 sekunder. 

Bemærk: På nogle systemer anvendes knappen “Jets 1” (dyser 1) i stedet for “Blower” (blæser) til låsning/oplåsning. 

Diagnostiske beskeder 
Besked Betydning Nødvendig handling 
 Ingen meddelelse på displayet. Strømmen til 

boblebadet er afbrudt. 
Kontrolpanelet er deaktiveret, indtil strømforsyningen tilsluttes igen. Boblebadets 
indstillinger gemmes til næste opstart. 

 

Temperaturen er ukendt. Den aktuelle vandtemperatur vises, når pumpen har kørt i 2 minutter. 

 

“Overheat” (overophedning) – Boblebadet er slukket. 
* En af sensorerne har registreret 118 °F/47,8 °C ved 
varmelegemet. 

STIG IKKE NED I VANDET. Fjern boblebadets låg, og lad vandet køle ned. Når 
varmelegemet er kølet ned, nulstilles det ved at trykke på en valgfri knap. Hvis 
boblebadet ikke kan nulstilles, skal du afbryde strømmen til boblebadet og kontakte 
forhandleren eller servicecenteret. 

 

“Overheat” (overophedning) – Boblebadet er slukket. 
* En af sensorerne har registreret 110°F/43,5°C i 
boblebadets vand. 

STIG IKKE NED I VANDET. Fjern boblebadets låg, og lad vandet køle ned. 
Boblebadet bør nulstilles automatisk ved 107 °F/41,7 °C. Hvis boblebadsfunktionen 
ikke nulstilles, skal du afbryde strømmen til boblebadet og kontakte forhandleren eller 
servicecenteret. 

 

Boblebadet er slukket. * Den sensor, der er tilsluttet 
sensorstikket “A”, virker ikke. 

Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret. 
(Kan forekomme midlertidigt ved overophedning.) 

 

Boblebadet er slukket. * Den sensor, der er tilsluttet 
sensorstikket “B”, virker ikke. 

Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret. 
(Kan forekomme midlertidigt ved overophedning.) 

 

Sensorerne er ikke i balance. Hvis meddelelsen skifter 
med boblebadstemperaturen, kan problemet være 
midlertidigt. Hvis kun denne meddelelse blinker, er 
boblebadet slukket. 

Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret. 

 

Der er registreret en væsentlig forskel på 
temperatursensorerne. Dette kan indikere et problem 
med gennemstrømningen. 

Hvis vandstanden er normal, skal du kontrollere, at alle pumper har gennemgået 
priming. Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller 
servicecenteret. 

 

Et fortsat problem med lav gennemstrømning. (Vises 
efter fem HFL-beskeder inden for 24 timer). 
Varmelegemet er slukket, men boblebadets øvrige 
funktioner fungerer fortsat normalt. 

Følg instruktionerne for HFL-beskeden. Opvarmning af boblebadet nulstilles 
automatisk; tryk på en valgfri knap for nulstilling. 

 

Mulig vandmangel, dårlig gennemstrømning eller 
luftbobler opdaget i varmelegemet. Boblebadet er 
slukket i 15 minutter. 

Hvis vandstanden er normal, skal du kontrollere, at alle pumper har gennemgået 
priming. Tryk på en valgfri knap for nulstilling. Beskeden nulstilles inden for 15 
minutter. Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller 
servicecenteret. 

 

Der er registreret manglende vandtilførsel til 
varmelegemet. (Vises efter tre dr-beskeder.) 
Boblebadet slukkes. * 

Følg instruktionerne for dr-meldingen. Boblebadet nulstilles ikke automatisk. Tryk på 
en valgfri knap for manuel nulstilling 

 

“Ice” (is) - Der er registreret mulig frost. 

* - Nogle enheder aktiveres, hvis der er behov for 
frostbeskyttelse, selvom boblebadet er slukket. 

Ingen handling er påkrævet. Alle enheder aktiveres automatisk, uanset boblebadets status. 
Enhederne forbliver aktiverede i ca. 4 minutter, efter sensorerne har registreret, at 
boblebadets temperatur blev øget til 45 °F/7,2 °C eller højere. Systemet kan suppleres med 
en frostsensor (ekstraudstyr) til beskyttelse mod usædvanligt koldt vejr. Frostsensor anbefales 
som ekstraudstyr i koldere klima. Kontakt forhandleren for at få yderligere oplysninger. 

Advarsel! Risiko for elektrisk stød! Ingen af komponenterne kan repareres af brugeren. 
Forsøg aldrig at reparere styresystemet. Kontakt forhandleren eller servicecenteret for assistance. Følg alle instruktioner om 
manuel tilslutning af det elektriske system i brugsanvisningen. Installationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør, og alle 
jordforbindelser skal installeres korrekt. 
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Låsning af temperaturen 
Tryk på “Warm” (Varm), “Time” (Tid), “Blower” (Blæser) og “Warm” (Varm) inden 
for 3 sekunder. Nu er knapperne “Warm” (Varm) og “Cool” (Kold) deaktiveret. 
 
Tryk på “Time” (Tid), “Blower” (Blæser) og “Cool” (Kold) inden for 2 sekunder for at 
låse temperaturen op. 

 

 

 

Låsning af kontrolpanelet 
Tryk på “Time” (Tid), “Blower” (Blæser) og “Warm” (Varm) inden for 
3 sekunder. Kontrolpanelet er nu låst. 

For at låse kontrolpanelet op skal du trykke på “Time” (Tid), “Blower” 
(Blæser) og “Cool” (Kold) inden for 2 sekunder. 

Bemærk: På nogle systemer anvendes knappen “Jets 1” (dyser 1) i stedet for “Blower” (blæser) til låsning/oplåsning. 

Diagnostiske beskeder 
Besked Betydning Nødvendig handling 
 Ingen meddelelse på displayet. Strømmen til 

boblebadet er afbrudt. 
Kontrolpanelet er deaktiveret, indtil strømforsyningen tilsluttes igen. Boblebadets 
indstillinger gemmes til næste opstart. 

 

Temperaturen er ukendt. Den aktuelle vandtemperatur vises, når pumpen har kørt i 2 minutter. 

 

“Overheat” (overophedning) – Boblebadet er slukket. 
* En af sensorerne har registreret 118 °F/47,8 °C ved 
varmelegemet. 

STIG IKKE NED I VANDET. Fjern boblebadets låg, og lad vandet køle ned. Når 
varmelegemet er kølet ned, nulstilles det ved at trykke på en valgfri knap. Hvis 
boblebadet ikke kan nulstilles, skal du afbryde strømmen til boblebadet og kontakte 
forhandleren eller servicecenteret. 

 

“Overheat” (overophedning) – Boblebadet er slukket. 
* En af sensorerne har registreret 110°F/43,5°C i 
boblebadets vand. 

STIG IKKE NED I VANDET. Fjern boblebadets låg, og lad vandet køle ned. 
Boblebadet bør nulstilles automatisk ved 107 °F/41,7 °C. Hvis boblebadsfunktionen 
ikke nulstilles, skal du afbryde strømmen til boblebadet og kontakte forhandleren eller 
servicecenteret. 

 

Boblebadet er slukket. * Den sensor, der er tilsluttet 
sensorstikket “A”, virker ikke. 

Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret. 
(Kan forekomme midlertidigt ved overophedning.) 

 

Boblebadet er slukket. * Den sensor, der er tilsluttet 
sensorstikket “B”, virker ikke. 

Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret. 
(Kan forekomme midlertidigt ved overophedning.) 

 

Sensorerne er ikke i balance. Hvis meddelelsen skifter 
med boblebadstemperaturen, kan problemet være 
midlertidigt. Hvis kun denne meddelelse blinker, er 
boblebadet slukket. 

Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret. 

 

Der er registreret en væsentlig forskel på 
temperatursensorerne. Dette kan indikere et problem 
med gennemstrømningen. 

Hvis vandstanden er normal, skal du kontrollere, at alle pumper har gennemgået 
priming. Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller 
servicecenteret. 

 

Et fortsat problem med lav gennemstrømning. (Vises 
efter fem HFL-beskeder inden for 24 timer). 
Varmelegemet er slukket, men boblebadets øvrige 
funktioner fungerer fortsat normalt. 

Følg instruktionerne for HFL-beskeden. Opvarmning af boblebadet nulstilles 
automatisk; tryk på en valgfri knap for nulstilling. 

 

Mulig vandmangel, dårlig gennemstrømning eller 
luftbobler opdaget i varmelegemet. Boblebadet er 
slukket i 15 minutter. 

Hvis vandstanden er normal, skal du kontrollere, at alle pumper har gennemgået 
priming. Tryk på en valgfri knap for nulstilling. Beskeden nulstilles inden for 15 
minutter. Hvis problemet fortsat forekommer, skal du kontakte forhandleren eller 
servicecenteret. 

 

Der er registreret manglende vandtilførsel til 
varmelegemet. (Vises efter tre dr-beskeder.) 
Boblebadet slukkes. * 

Følg instruktionerne for dr-meldingen. Boblebadet nulstilles ikke automatisk. Tryk på 
en valgfri knap for manuel nulstilling 

 

“Ice” (is) - Der er registreret mulig frost. 

* - Nogle enheder aktiveres, hvis der er behov for 
frostbeskyttelse, selvom boblebadet er slukket. 

Ingen handling er påkrævet. Alle enheder aktiveres automatisk, uanset boblebadets status. 
Enhederne forbliver aktiverede i ca. 4 minutter, efter sensorerne har registreret, at 
boblebadets temperatur blev øget til 45 °F/7,2 °C eller højere. Systemet kan suppleres med 
en frostsensor (ekstraudstyr) til beskyttelse mod usædvanligt koldt vejr. Frostsensor anbefales 
som ekstraudstyr i koldere klima. Kontakt forhandleren for at få yderligere oplysninger. 

Advarsel! Risiko for elektrisk stød! Ingen af komponenterne kan repareres af brugeren. 
Forsøg aldrig at reparere styresystemet. Kontakt forhandleren eller servicecenteret for assistance. Følg alle instruktioner om 
manuel tilslutning af det elektriske system i brugsanvisningen. Installationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør, og alle 
jordforbindelser skal installeres korrekt. 
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Låsning af temperaturen 
Tryk på “Warm” (Varm), “Time” (Tid), “Blower” (Blæser) og “Warm” (Varm) inden 
for 3 sekunder. Nu er knapperne “Warm” (Varm) og “Cool” (Kold) deaktiveret. 
 
Tryk på “Time” (Tid), “Blower” (Blæser) og “Cool” (Kold) inden for 2 sekunder for at 
låse temperaturen op. 
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5. Vedligeholdelse af vand 
 

Det er vigtigt at have klart og desinficeret vand. Vandbalancen og vedligeholdelsen af vandet er det 

vigtigste punkt for dit spabad og bør kontrolleres regelmæssigt. Din forhandler kan give dig råd om et 

vedligeholdelsesprogram, der passer til dine behov.

Grundlæggende vedligeholdelse består af tre segmenter:
Filtrering
Indstil filtreringen som styresystemet udfører, for at bibeholde optimal renlighed af dit badevand. Det 

er nødvendigt at rengøre patronfilteret regelmæssigt (se kapitel 6, vedligeholdelse af filter).

Hygiejnisk rengøring
Den hygiejniske rengøring er vigtig for helbred og velbefindende, for alle der besøger dit spabad. Det er 

dit ansvar at jævnligt kontrollere og bibeholde ønsket niveau. Den hygiejniske rengøring holder bak-

terier og virus i vandet under kontrol. Der findes flere metoder til at udføre hygiejnisk rengøring, f.eks. 

ozonation eller konventionelle metoder med rengøringskemikalier. Din spa forhandler kan oplyse dig 

om en passende rengøringsmetode.

Kemisk balance
Den kemiske balance og pH-tjek er vigtige for den samlede vedligeholdelse af dit vand. En god balance 

er afgørende for den hygiejniske rengørings effektivitet. Hvis rengøring fungerer optimalt, minimeres 

dannelse af aflejringer og dit spabads samlede holdbarhed øges. Det er vigtigt at kontrollere og behand-

le dit vand jævnligt. 

Du skal være forsigtig, når du bruger kemikalier. Læs etiketterne ordentligt og følg instruktionerne 

nøje. Selv de kemikalier der beskytter dig og dit spa, ved korrekt anvendelse, kan være meget skade-

lige for dig og spabadet, hvis de bruges i koncentreret form. 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.

• Lad kun ansvarlige personer udføre vedligeholdelse af dit spa.

• Forsegl alle kemikalier, når de ikke bruges, og håndter dem nænsomt. Opbevar kemikalierne på et 

køligt og tørt sted med god ventilation. Bemærk! Brug ikke panelet i dit spabad som et opbevarings-

rum.

• Mål de anviste mængder nøjagtigt. Du skal aldrig overdosere.

• Undlad at indånde dampe og undgå kontakt med øjne, næse og mund.

• Tag umiddelbar kontakt med en læge, hvis følsomme kropsdele kommer i kontakt med kemikalierne.

• Ryg aldrig i nærheden af kemikalier og brug ikke en støvsuger til at opsuge spild (visse kemikalier er 

brandfarlige). 
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pH værdi
• Test pH værdien dagligt og hold den balanceret ved behov.

• Brug pH- (minus) når pH værdien er højere end 7,4.

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

• Brug Alkalinity Up hvis du har svært ved at holde pH værdien stabil. Læs instruktionerne på pakken 

nøje. En lav pH balance kan forårsage irritation i øjnene og skader på dit spabad.

Kalk i vandet (Calciumniveau)
• Et lavt calciumniveau kan ætse dele af dit spabad.

• Et højt calciumniveau kan skade diverse dele, bl.a. kar, jetdyser og varmelegeme.

Temperatur
Vandets temperatur skal aldrig være højere end 40°C.

Klor 
Klorniveauet skal være minimum 0,5 og maksimum 1 ppm. Læs instruktionerne nøje inden brug.

Bemærk! 
Filteret skal rengøres mindst en gang om ugen. I sidste ende er det vigtigt med visuel kontrol.  

Vandet skal være krystalklart, uden snavsede kanter ved siderne, og bør ikke lugte.

Hvad skal man gøre, hvis vandet ikke er krystalklart?
• Tjek at filtrene er rene. Byt til nye filtre eller rens de gamle, hvis de ikke er rene.

• Tjek at pH værdien ligger mellem 7,0-7,4. Hvis pH værdien i vandet er under 7,0 skal der bruges 

pH+. Hvis pH værdien er under 7,4 skal der bryges pH-. læs instruktioner på pakken nøje. Fejlagtig 

pH værdi kan forårsage øjenirritation og skader på dit spabad.

• Tjek derefter klorniveauet, som skal ligge mellem 0,5-1.0. Forøg klorniveauet en smule ved 

rengøring, mellem 1-3.

• Hvis vandet ikke er klart efter 3-4 dage, bør det byttes.

• Vandet mættes med tiden og bør byttes efter 3 måneder. Filtre rengøres med særligt middel til 

filterrens.

• Kontakt din forhandler, hvis du ikke kan få styr på balancen i vandet.
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Vedligeholdelse af vand
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 bør filterpatro-

nerne byttes.

• Test vandværdierne, frem for alt pH værdien og desinficerings værdien.

• pH værdien skal ligge mellem 7,0 og 7,4. Dette er vigtigt da pH værdien påvirker desinficering og 

andre vandværdier. Hvis pH værdien er for høj, fungerer klor-midlet ikke. Dobbelttjek altid pH vær-

dien igen efter at du har udført en chokklorering og juster hvis nødvendigt. Juster pH værdien ved 

behov, så den ligger mellem 7,0 og 7,4. Hvis pH værdien er under 7,0 øger du den med Spa pH Plus 

middel.

• Desinficering gøres gennem chokklorering med SPA klor eller SPA Quick Tab 20g. Vent 1-2 døgn og 

mål klorniveauet igen. Klorniveauet skal nu ligge mellem 1-3 mg/l (ppm). Hvis klorniveauet er 0, to 

døgn, 48 timer, efter ckokklorering (ingen fri klor tilbage i vandet), gennemføres yderligere en chok-

klorering. BEMÆRK! Tjek altid at pH værdien er korrekt, inden du gennemfører en chokklorering.

6. Vedligeholdelse af filter 

Dit filtersystem er afgørende for dit badevands kvalitet. Forurenede eller slidte filtre kan ikke filtrere 

korrekt og belaster dermed cirkulationspumpen/massagepumpen i dit spabad. Dette kan også forkorte 

maskineriets levetid.

• Et patronfilter består af foldet polyester og mikroporer, som er udformet for at filtrere selv de mind-

ste forureninger fra vandet.

• Det anbefales at rense spabadets filter mindst en gang om ugen (eller oftere, hvis spabadet benyt-

tes intensivt). Brug en haveslange og ret vandstrålen i en 45° mod filteret, sprøjt ned mod jorden, 

for at ikke sprede vand på uønskede steder. Tjek at snavset løsner, når du skyller hver fold af filte-

ret. Mindst en gang pr. måned bør filterpatronen lægges 24 timer i rengøringsløsning, i henhold til 

instruktionerne, efter spuling med haveslange.

• Det anbefales at have ekstra filter til hånds, så du kan benytte dit spabad mens det snavsede filter 

ligger i rengøringsløsning. Dette vil forlænge filtrenes levetid. Lad det rengjorte filter tørre, så at det 

kan sættes i med det samme næste gang filteret, som nu er i brug, skal renses.
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Brug IKKE:
• Brug ikke en børste til at rense filteret.

• Brug ikke vaskemiddel eller universalrengøring som rengøringsløsning til filteret. Dette vil resultere 

i dannelse af meget skum i spabadet.

• Brug ikke en trykspuler til at rense filterpatronerne, det høje vandtryk kan skade materialet.

• Brug ikke saltsyre. Syren vil forkorte filterets levetid og er sundhedsfarligt.

7. Termolåg 
 

Dit spabad er udstyret med et termolåg i vinyl, som kan lukkes over spabadet. Alle slags vinyl, selv det af 

høj kvalitet, er følsomt overfor UV-stråling. Direkte sollys og mug kan skade overfladen. Vedligeholdelse 

af låget er en del af de normale rutiner for vedligeholdelse. Trademax yder ikke garanti på termolåget.

Følg disse trin:
• Skyl låget i koldt vand med en haveslange.

• Påfør et mildt rengøringsmiddel, som ikke skummer, og tør overfladen ren.

• Brug en svamp, hvis låget er meget snavset.

• Skyl nøje med vand og lad låget tørre.

• Brug ikke vaskemiddel, skrubbecreme, stærk universalrengøring eller produkter der indeholder 

alkohol. Disse produkter kan skade vinylens farve.

• Undgå at bruge produktet, der indeholder olie, petroleum eller petroleumsdestillater, hvilket er 

fedtholdigt og efterlader belægninger lignende tørret voks. Brug ikke produkter markerede som 

“brandfarlige” eller “meget brandfarlige” på den hårde overflade.

• En lift kan forlænge lågets levetid. Kontakt producenten af spaets låg for instruktioner om hvordan 

låget sættes fast i lift. 
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Rengøring af akryl-laget 
Dit spabad er fremstillet i akryl af højeste kvalitet. Simpel og jævnlig kontrol samt vedligeholdelse er nødven-

digt, for at dit spa skal bibeholde sin kvalitet. Selv om laget med akryl er let at rense og oftest fri for snavs, 

er det en god ide at rense overflade med f.eks. denatureret alkohol/husholdningssprit og en blød klud eller 

svamp. Gør dette efter brug, eller som en del af den normale procedure for vedligeholdelse. Kontakt din 

forhandler hvis du har pletter, som er svære at fjerne. De kan give råd om vedligeholdelse af overflader i akryl. 

Brug altid spabadets termolåg, selv når der ikke er vand i karret. Undgå at få sand og snavs i dit spabad ved 

at ganske enkelt anbringe et tæppe på gulvet/jorden eller et fodbad ved spabadet. Dette vil også beskytte 

akrylen og holde dine jetdyser i god stand.

Undervandsbelysning
Dit spabad er udstyret med undervandsbelysning. Lyset er sikkert, helt ufarligt og benytter 12v strøm. Belys-

ningen kan som regel ændres mellem forskellige indstillinger.

Nakkepuder
Afhængig af hvilken spa model du ejer, kan du også have puder til hoved og nakke. Disse nakkepuder giver fan-

tastisk komfort, ved brug af spabadet, og behøver ikke meget vedligeholdelse. Puderne er forsynet med små 

knopper. For at fjerne en nakkepude anbringes to fingre bag om puden som en gaffel og bevæges langs kanten 

for at løsne den. Træk aldrig i selve puderne. Rens puderne med en våd klud eller svamp. Nakkepuderne bør 

fjernes, når spabadet ikke bruges, for at sikre lang levetid. Hvis du vedligeholder dit spabad og bibeholder 

korrekt kemisk balance, bør puderne holde i flere år. Et højt klorniveau slider mere på puderne. Trademax yder 

ikke garanti på nakkepuderne.

Følg disse trin, for at tømme dit spabad:
• Sluk for strømmen.
• Fjern låget.

• Skru drænventilen prop (det ydre gevind på billedet her forneden) til 
afløbet af og tilslut slange.

• Da vandet rinder med hjælp af naturlig gravitation, kan processen 
tager flere timer.

• Tjek at vandet flyder ned i afløbet. Hvis du foretrækker at lade vandet 
rinde ud i haven eller andet sted, anbefaler vi at du ikke behandler 
vandet med kemikalier i dagene lige før tømning. Dette for at beskytte 
området mod kemikalier.

• Fjern slangen når spabadet er tomt og skru proppen til drænventilen på igen.
• Brug en klud eller svamp for at fjerne overskydende vand.
• Fjern alt snavs og sand, som eventuelt ligger tilbage i dit spa.
• Tjek akryl-laget.
• Fjern filterpatronen og læg den i blød til næste dag.
• Rens låget og giv det en behandling med det anbefalede produkt.

8. Spa vedligeholdelse 
 
Afhængigt af hvor hyppigt spabadet bruges, skal det tømmes jævnligt med ca. 2-4 måneders mellemrum. Det 

er nødvendigt da mængden af løse stoffer bliver for høj, hvilket forstyrrer den hygiejniske rengøringseffekt og 

gør det svært at bibeholde vandbalancen. Vi anbefaler at Spa Pipe Cleaner (rørrens til spabad) benyttes ved 

bytte af vand. Det er en god idé at fjerne aflejringer og lag med snavs fra rørsystemet.
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10. Strømforsyning 
 

Kontakt din elektriker for at få råd om bestemmelser regler samt regler for tilslutning af dit spabad.

• Dit spabad er fremstillet i henhold til alle lokale bestemmelser. Garantien gælder ikke, hvis spabadet 

er tilsluttet et fejlagtigt elnet eller strømkilde. Fejlagtig tilslutning er farligt for dit og andres helbred 

(strømkilden må afvige 10%, dette betyder f.eks. at der ved 230 volt må forekomme afvigelser mel-

lem 207 og 253 volt).

• Der bør ikke findes kontakter, strømafbrydere, lampe-armaturer osv. direkte i nærheden af spaba-

det, hvis ikke dette er godkendt af en elektriker, som værende i henhold til nationale regler, krav og 

bestemmelser. 

• Trademax er ikke ansvarlige, for tilslutning af strøm eller andre nationale regler/bestemmelser/krav. 

Garantien gælder kun hvis samtlige regler følges.

11. Fraskrivelse 

• I visse regioner er det et lovkrav at have hegn rundt om spabadet for at mindske risikoen for at børn 

drukner. Undersøg hvilke regionale og nationale regler, krav samt bestemmelser, der gælder i dit 

område.

• Trademax kan aldrig holdes til ansvar, når personer ikke opfylder de gældende regler og krav om 

installation. Hvis gældende krav og regler ikke følges bortfalder samtlige garantier.

9. Frostbeskyttelse 
 

Hvis spabadet transporteres eller opbevares ved temperaturer under 0 grader, er det vigtigt at beskytte 

det mod frost. Hvis spabadet ikke tilsuttes umiddelbart efter transport, skal følgende trin følges, for at 

undgå frost i pumper og slanger. Hvis spabadet er testet ved fabrik, kan der findes vand tilbage i syste-

met.

• Tøm spabadet helt

• Fjern ventilens sikkerhedslåg og opbevar det sikkert.

• Anbring et objekt i ventilen, så ventilen holder sig åben, for at tømme vandet.

• Løsn alle vandledninger, som er tilsluttet vandpumperne, med tre omdrejninger, så vandet kan rinde 

ud af filterpatronen. Opbevar filteret på et tørt sted.

• Vi anbefaler at spabadet holdes i drift hele året.
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12. Fejlsøgning 
Hvis spabadet ikke starter
• Er spabadet tilsluttet?

• Er sikringen stadig tændt? Hvis ja, er jordforbindelsen tilsluttet? Kontakt din elektriker eller din forhandler 

hvis sikringen/jordforbindelsen afbryder/løsner gentagne gange.

Jetdysen giver lyd, men der kommer intet tryk
Er vandet på rette niveau? Hvis ikke skal der fyldes en smule mere vand på. Det er muligt at en luftboble har 

dannet sig i systemet, da du fyldte spabadet op. Tryk “on” og “off” på samme jet et antal gange eller lad vandet/

luften flyde igennem et stykke tid og dræne spabadet.

Spabadet afgiver en slubrende lyd
Vandet når formodentlig ikke halvvejs op til skimmeren. Tilsæt vand indtil korrekt vandniveau nås. Vand- 

niveauet bør være 2 cm over det øverste mundstykke.

Vandtrykket skifter fra kraftigt til svagt
Vandet når formodentlig ikke halvvejs op til skimmeren. Tilsæt vand indtil korrekt vandniveau nås.

Det er sværere at holde vandet rent, end det plejer at være
• Læs kapitlet om vedligeholdelse af vand nøje.

• Ozonatoren kan være i stykker.

Spabadet slukker ikke
Spabadet er midt i opvarmning eller filtrering det kan ikke slukkes, så længe disse cyklusser køres.

Spabadet bliver ikke varmere
• Spabadet er muligvis ikke korrekt indstillet. Indstil ønsket vandtemperatur.

• Spabadet behøver måske mere tid. Spabadet varmer cirka 1 grad pr. time.

• Luftkontrol ventilerne og/eller låget er åbent. Spabadet varmer langsommere på denne måde. Luk ventiler-

ne og låget.

• Knappen MODE er indstillet på SLP - Sleep/Dvale

• Knappen MODE er indstillet på ECO - Economy/Økonomi. Karret varmer kun op ved filtercyklusser med 

ECO indstilling slået til. Se instruktioner til kontrolpanelet.
 
Vandet er for varmt
• Temperaturen er muligvis ikke indstillet korrekt. Indstil ønsket vandtemperatur.

• Temperatursensoren er i stykker eller ikke længere korrekt placeret. Spørg din forhandler om råd.

Der kommer ikke vand fra jetdyserne
• Strålen er indstillet til at være lukket. Åbn dysen ved at dreje den mod solen.

• Strålen er ikke rettet korrekt. Vrid den rundt og prøv igen.

Vandlækage
• Der er fyldt for meget vand i spabadet. Lad en smule vand dræne ud.

• Der er dannet kondensvand. Hver opmærksom når låget fjernes.

• Et rør eller en tilslutning lækker. Kontakt din forhandler.
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13. Generel information 

• Lad ikke spabadet blive udsat for vedvarende sollys når det ikke indeholder vand eller når låget ikke 

er på. Langvarig påvirkning af direkte sollys kan medføre skade på materialerne. Læg termolåget på 

og lås det, når spabadet ikke bruges, uanset om det er tømt eller fyldt.

• Prøv desuden at beskytte spabadet mod sol, regn og sne ved hjælp af tag eller pavillon. Dette for-

mindsker slitage og forlænger farverne og materialernes holdbarhed.

• Fjern nakkepuder og kopholdere fra spabadet, når det ikke bruges, for at undgå blegning og spræk-

ker.

• Hvis dit udendørs spa har luftsystem bør vandet ALDRIG overstige nakkestøtterne, da dette kan 

lede til vand i blæse systemet. Garantien bortfalder, hvis der kommer vand i blæseren.

• Rul ikke spabadet når det står på højkant og træk det ikke stående på siden. Dette skader overfla-

den. Spabadet må udelukkende transporteres på højkant ved transport på medfølgende paller.

• Prøv ikke at åbne den elektroniske styreenhed. Det er ikke muligt at lave nogle indstillinger indven-

digt.

• Tøm, rens og fyld spabadet med rent vand med jævne mellemrum.

• Rens filterpatronen og filterkassetten grundigt mindst 1 gang om måneden. Trademax anbefaler 

grundig rens hver anden uge, hvis spabadet bruges ofte.

• Tag et brusebad før brug. Efter skylning af hår og krop halveres bakteriemængden, som hver person 

tager med sig ned i spabadet.

• Brus uden sæbe og shampoo inden du benytter spabadet. Ved at undgå sæbe og shampoo inden 

bade, samt ved at skylle badetøj ordentligt med rent vand, minimerer du risikoen for dannelse af 

skum og aflejringer i spabadet.

• Lågets låse kan fryse fast om vinteren. Hæld da en smule varmt vand over spænderne, inden de åb-

nes, for at ikke ødelægge spænder og beslag. Brug aldrig vold til at åbne fastfrosne spænder.
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• Spabadets akryl samt det medfølgende termolåg har god isolering og sikrer minimalt strømforbrug.

• Ved kraftigt snevejr og frost er det en fordel at dække det fritstående, udendørs spabad med en 

presenning, når det ikke bruges.

• Hver opmærksom på at termolågets børnesikring/lås kan fryse fast ved kraftigt frost pga. konden-

sen fra spabadet. Prøv ikke at åbne låsen med vold. Brug i stedet varmt vand til at smelte isen inden 

åbning.

• Så længe strømmen er tilsluttet til spabadet sørger styreenhedens frostbeskyttelse for at vand og 

tekniske dele ikke fryser.

• Fjern sne fra termolåget jævnligt. Termolåget kan maksimalt tåle 5 kg belastning.

• Trademax yder ikke nogen garanti på termolåget

Hvis du ikke bruger spabadet om vinteren:
• Hvis du ikke vil benytte dit spabad om vinteren skal det tømmes helt for vand og karret skal tørres 

efter.

• Løsn koblingerne på begge sider af elboksen så at eventuelle rester af vand kan rinde ud.

• Løsn koblingerne ved pumperne så at eventuelle rester af vand kan rinde ud.

VIGTIGT!
Brug altid en kompresser for at blæse luft ind i mundstykkerne, indtil der ikke længere 

rinder vand ud ved koblingerne.

• Lad drænventilen forblive åben.

• Læg et stort håndklæde i bunden af karet, så at rester af vand og kondens suges op.

• Sluk strømmen, sæt termolåget på og dæk spabadet med en presenning.

• Hæld ikke antifrostvæske eller lignende i dit spabad, da dette kan blege akrylen.

Bemærk!  
Ved start skal samtlige koblinger samles grundigt igen, så at spabadet holder tæt.

14. Vinterbrug & -forberedelser 
 

Normalt står et udendørs spabad opfyldt med vand hele året om - parat til at benyttes. Det er en helt 

særlig fornemmelse at bade i spa udendørs i regn-, frost- eller snevejr. Det er ved disse vejrforhold, 

kroppen har mest brug for opvarmning og massage. Efter 15-20 minutter i det varme vand føler du dig 

afslappet og stressfri.
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15. Vigtigt gældende reklamation 

• Spabadet skal være tilgængeligt for tekniker ved reparation. Det er køberens ansvar at sørge for at 

teknikeren har let adgang. Hvis plader eller andet skal afmonteres for at udføre service, skal købe-

ren også sørge for at dette er forberedt inden service besøget. Køberen skal også selv sørge for 

at plader og lignende monteres tilbage igen. Hvis spabadet er sænket i jorden. skal det være løftet 

op. inden teknikeren kommer. Eventuel ekstra tid som teknikeren må bruge. for at få adgang til at 

gennemføre service. indgår ikke i garantien og faktureres køber i henhold til den service takst, som 

gjaldt ved tidspunktet for besøget.

•  Der skal findes let tilgængelig mulighed for at tænde og slukke strømtilførslen. En haveslange skal 

være fremtrukket til eventuel vandpåfyldning.

• Trademax kan ikke holdes ansvarlige for skader, der opstår til følge af vandudslip, fejlmontering, 

fejlagtig brug, mangelfuld vedligeholdelse eller misbrug.

• Trademax dækker ikke udgifter for service udført af eksternt servicepersonale, som ikke på forhånd 

er godkendt og har indgået aftale med Trademax serviceafdeling.

• Trademax forbeholder sig retten til at formidle faktura for service til kunden, hvis fejl er opstået pga. 

fejlagtigt brug.

• Reklamationsretten dækker ikke fejl som forårsages af fejlmontering, fejlagtigt brug, fejlagtig vedli-

geholdelse eller skadegørelse.

• Tjek alle spabadets funktioner umiddelbart efter montering, så at eventuelle fejl opdages omgående.

VIGTIGT! 
Hvis der skulle opstå fejl eller hvis spabadet af anden grund standser ved kolde vejrforhold  

(minusgrader), er det køberens ansvar at sikre, at spabadet ikke fryser til. Brug da en frostsikren-

de varmer i badet eller i maskinrummet. Alternativt, for at undgår frostskader, kan badet tøm-

mes helt for vand og pumperne frakobles, for at frigive resterende vand.  

Kontakt derefter din forhandler.

El-installation/Balboa Styreenhed

VIGTIGT!
Brug aldrig fejlstrømsafbryderen/jordklemmen som medfølger til visse spabade.

Bemærk! Kabelskruer medfølger ikke til indadgående ledere i Balboa styreenhed.

Følgende sider er installationsmanualer til styreenheder fra Balboa.
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Grundlæggende systemegenskaber og -funktioner 
Strømforsyningskrav 
Enkeltfaset [3 ledninger (leder, nulleder, jord)] 
• 230 V vekselstrøm, 50 Hz, 1 ~, 16 A/32 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A/40 A maks.) 
Dobbeltfaset [5 ledninger (leder 1, nulleder 1, leder 2, nulleder 2, jord)] 
• 230 V vekselstrøm, 50 Hz, 1 ~, 2x16 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A maks. for hver ledning.) 
Trefaset strøm [5 ledninger (leder 1, leder 2, leder 3, nulleder, jord)] Printplade ver. B påkrævet. 
• 400 V vekselstrøm, 50 Hz, 3 N~, 16 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A maks. for hver faseleder.) 
• VIGTIGT - ledningen skal indeholde en nulleder, med en fasespænding på 230 V vekselstrøm. 

Systemudgange 
Opsætning 1 (som fremstillet) 
• 230 V pumpe 1, 2 hastigheder 
• 230 V pumpe 2, 1 hastighed 
• 230 V blæser 
• 230 V ozon 
• 10 V boblebadsbelysning 
• 230 V AV (stereo) 
• 3.0 kW varmelegeme * 

Opsætning 2 
• 230 V pumpe 1, 2 hastigheder 
• 230 V pumpe 2, 1 hastighed 
• 230 V blæser 
• 230 V cirk.pumpe 
• 230 V ozon 
• 10 V boblebadsbelysning 
• 230 V AV (stereo) 
• 3.0 kW varmelegeme * 

* Varmelegemets nominelle effekt er 240 V. 

Yderligere funktioner 
• Dolphin-fjernbetjening med alle 

funktioner og Dolphin-fjernbetjening til 
boblebad 

• Infrarødt modtagermodul tilsluttes 
klemme J1 eller J2 (skal være et stik 
med 8 stikben) 

• MoodEFX-belysning 
Tilsluttes boblebadsbelysningsklemme J20 

• FiberEFX-belysning 
Tilsluttes boblebadsbelysningsklemme J20 

55415-01_97_B Side 3 
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Grundlæggende systemegenskaber og -funktioner 
Hver gang du ændrer en anden DIP-kontakt end A1, skal du nulstille den 
vedvarende hukommelse for de nye DIP-kontaktindstillinger, for at 
ændringerne kan træde i kraft. Hvis du ikke nulstiller den vedvarende 
hukommelse, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. 

Sådan nulstilles den vedvarende hukommelse: 
• Sluk for systemet ved at afbryde strømkilden til boblebadet. 
• Sæt en krydstråd på J43, så den dækker begge ben. (Se illustrationen nedenfor) 
• Start systemet op ved at tilslutte strømkilden til boblebadet. 
• Vent, indtil “Pr” vises på panelet. 
• Afbryd strømtilførslen igen. 
• Fjern krydstråden fra J43 (kan også flyttes, så den kun dækker 1 ben) 
• Tilslut strømtilførslen igen. 

Om den vedvarende hukommelse og bibeholdelse af klokkeslættet: 
Dette system har en hukommelse, hvor et batteri ikke er påkrævet for at gemme 
en række indstillinger. Det, vi kalder den vedvarende hukommelse, gemmer 
filterindstillingerne, den indstillede temperatur og opvarmningstilstanden. 

Den vedvarende hukommelse bruges ikke til klokkeslættet. Kun modeller med 
et Serial Deluxe-panel (VS5xxDZ og GS5xxDZ) kan vise klokkeslættet. Ved 
strømsvigt slettes det korrekte klokkeslæt i boblebadets system og nulstilles til 
12:00 (midnat), når strømtilførslen genoptages. 

J43 på hovedprintkort i serien VS5xxZ og VS300 er vist. 
J43 i serien GS5xxZ er placeret omtrent samme sted. 

Displaysekvens for opstart 
Ved opstart burde du se følgende på displayet: 
• Tre tal efter hinanden, som er SSID'et (systemsoftwarens ID). Den tredje 

visning af disse tal er softwareversionen, der skal svare til din 
systemversion. Hvis eksempelvis disse tre tal er 100 67 38, er det 
en VS511SZ i version 38. 

• Derefter vises: “24” (dette angiver, at systemet er konfigureret til et 
varmelegeme mellem 3 og 6 kW) eller “12” (dette angiver, at systemet 
er konfigureret til et varmelegeme med en effekt* mellem 1 og 3 kW). 
“24” bør vises for alle VS-modeller, der kører på 240 V vekselstrøm. 
“12” bør vises på alle VS-modeller, der kører på 120 V vekselstrøm samt 
alle GS-modeller. (*Et varmelegeme, der med en nominel effekt på 4 
kW ved 240 V vekselstrøm fungerer som et 1 kW varmelegeme ved 120 
V vekselstrøm.) 

• “Pr” vises for at angive starten af primingtilstanden. 

På dette tidspunkt er opstartssekvensen afsluttet. Se reference- 
kortet for dit boblebads VS- eller GS-system for oplysninger om, hvordan 
boblebadet betjenes herefter, herunder hvordan du justerer klokkeslættet, hvis 
du bruger et Serial Deluxe-panel. 

Side 4 55415-01_97_B 
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Tilslutningskonfiguration og DIP-indstillinger 
Opsætning 1 (som fremstillet) 

• 230 V pumpe 1, 2 hastigheder • 230 V ozon • 3,0 kW varmelegeme 
• 230 V pumpe 2, 1 hastighed • 10 V boblebadsbelysning • Deluxe-hovedpanel 
• 230 V blæser • 230 V AV (stereo)   

HiPot-testbemærkning: 
Afbryd klemmen med grønne ledninger 
fra J90, før du gennemfører HiPot-testen. 
Hvis du ikke afbryder den, kan det 
medføre, at testen viser fejl, der ikke 
forekommer. Tilslut klemmen igen til J90, 
når HiPot-testen er gennemført. 

ADVARSEL: Hovedstrømtilførslen til systemet skal afbrydes, INDEN DIP-kontakterne indstilles. 
ADVARSEL: Den vedvarende hukommelse (J43) skal nulstilles, for at de nye DIP-kontaktindstillinger kan træde i kraft. (Se siden om den vedvarende hukommelse) 

SSID nr. 
Elskifteboks A 

3,0 kW 
Varm-

elegeme 
A1, testtilstand deaktiveret 
A2, se tabel 1 
A3, eksp.pumpe aktiveret 
A4, ekstra frostbeskyttelse 
A5, P1 2 hastigheder 

A6, 50 Hz 
A7, J17/26 aktiveret 
A8, grader C 
A9, ikke cirk.tilstand 
A10, se tabel 1 

Hukommelse 
nulstillet 

Tildeling af panelknapper 
1=Tid 5=Lys 
2=tilstand/prog. 6=pumpe 1 
3=temp. op 7=Ekspansionspumpe 
4=temp. ned 8=J17/26 

Placering af panelknapper 

(Fælles) nulfasevekselstrømstilslutninger 
Særlige vekselstrømstilslutninger 
Leder vekselstrømstilslutninger 
10 V-tilslutninger 
Relæstyringsledninger 

Bemærk de flade sider i stikforbindelsen 

Side 5 55415-01_97_B 

OZON PUMPE 1 Audiovisuel 
CIRK. PUMPE 

Ozon 

P1 2 hsth. 

Blæ
ser Boblebads

belysning 

VALGF. BLSR/PUMPE 2 

3,0 kW Varmelegeme m. nomi. eff. på 240 V 
J11 skal forsynes med krydstråd 

GS51xZ-tilstand 

3,0 kW 

P2 1 hsth. 

GS500/501/510DZ 
Software 

Korttilslutningsnøgle 

Ledningsføringsfarvekode 

Typisk netspænding 
Typisk netspænding for pumper med 2 hastigheder 

Nulleder (fælles) 
Jord 

ELSKIFTEBOKS A 
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 Inställning 2     

• 230 V Pump 1, 2 hastigheter • 230 V Ozon • 230 V AV (Stereo) 
• 230 V Pump 2, 1 hastighet • 230 V Cirk.pump • 3,0 kW Värmare 
• 230 V Fläkt • 10 V Spabelysning • Deluxe huvudpanel 

Observera vid 
högspänningstest: 
Koppla loss terminalen med gröna kablar från 
J90 innan du utför högspänningstestet. Ett falskt 
fel kan bli resultatet av testet om du inte kopplar 
från. Återanslut plinten till J90 när 
högspänningstestet är klart. 

VARNING: Huvudströmmen till systemet ska stängas AV INNAN du justerar DIP-switcharna. 
VARNING: Det beständiga minnet (J43) måste ÅTERSTÄLLAS så att de nya ändringarna av DIP-switchen ska gälla. (Se sidan Beständigt minne) 

SSID # 
100 

99 
43 

SWITCHBANK A 

3,0 kW 
Värmare 

A1, Testläge AV 
A2, Se Tabell 1 
A3, Exp.pump aktiverad 
A4, Aux Freeze 
A5, 2 hastigheter P1 

A6, 50 Hz 
A7, J17/26 aktiverad 
A8, grader C 
A9, 24 timmar 3 oF Cirk.pump 
A10, Se Tabell 1 

Minne 
Återställ 

Knapptilldelningar på panelen 
1=Tid 5=Belysning 
2=Läge/Prog 6=Pump 1 
3=Temp. upp 7=Expanderpump 
4=Temp. ned 8=J17/26 

Knapplägen på panelen 

Neutrala (gemensamma) AC-anslutningar 
Special-AC-anslutningar 
Anslutningar till ledning AC 
10 V-anslutningar 
Kablar för relästyrning 

Observera plana sidor på kontakten 
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Kopplingskonfiguration och DIP-inställningar 

Audiovisuell 

CIRK. PUMP 

Cirk.pump 

Ozon 

2-Spd P1 

OZON PUMP 1 

Fläkt Spabely
sning 

OPT. BLWR/PUMP 2 

Värmare med nominell 
spänning 240 V 
J11 måste byglas 

3,0 kW 

SWITCHBANK A 

GS51xZ-läge 

3,0 kW 

1-Spd P2 

GS 
500/501/510DZ 

Program 

Färgkoder på kablar 

Normal nätspänning 
Normal nätspänning för pumpar med två hastigheter 
Neutral (gemensam) 
Jord 

Kortanslutningar 

 
 

 Opsætning 2 

  

• 230 V pumpe 1, 2 hastigheder • 230 V ozon • 230 V AV (stereo) 
• 230 V pumpe 2, 1 hastighed • 230 V cirk.pumpe • 3,0 kW varmelegeme 
• 230 V blæser • 10 V boblebadsbelysning • Deluxe-hovedpanel 

HiPot-testbemærkning: 
Afbryd klemmen med grønne ledninger 
fra J90, før du gennemfører HiPot-testen. 
Hvis du ikke afbryder den, kan det 
medføre, at testen viser fejl, der ikke 
forekommer. Tilslut klemmen igen til J90, 
når HiPot-testen er gennemført. 

ADVARSEL: Hovedstrømtilførslen til systemet skal afbrydes, INDEN DIP-kontakterne indstilles. 
ADVARSEL: Den vedvarende hukommelse (J43) skal nulstilles, for at de nye DIP-kontaktindstillinger kan træde i kraft. (Se siden om den vedvarende hukommelse) 

SSID nr. Elskifteboks A 

3,0 kW 
Varme-
legeme 

A1, testtilstand deaktiveret 
A2, se tabel 1 
A3, eksp.pumpe aktiveret 
A4, ekstra frostbeskyttelse 
A5, P1 med 2 hastigheder 

A6, 50 Hz 
A7, J17/26 aktiveret 
A8, grader C 
A9, 24 timer 3 oF cirk.pumpe 
A10, se tabel 1 

Hukommelse 
nulstillet 

Tildeling af panelknapper 
1=Tid 5=Lys 
2=tilstand/prog. 6=pumpe 1 
3=temp. op 7=Ekspansionspumpe 
4=temp. ned 8=J17/26 

Placering af panelknapper 

(Fælle) nulfasevekselstrømstilslutninger 
Særlige vekselstrømstilslutninger 
Leder vekselstrømstilslutninger 
10 V-tilslutninger 
Relæstyringsledninger 

Bemærk de flade sider i stikforbindelsen 
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Tilslutningskonfiguration og DIP-indstillinger 

Audiovisuel 
CIRK. PUMPE 

Cirk.pumpe 

Ozon 

P1 2 
hsth. 

OZON PUMPE 1 

Blæ
ser Boblebads

belysning 

VALGF. BLSR/PUMPE 2 

Varmelegeme m. nomi. eff. på 240 V 
J11 skal forsynes med krydstråd 

3,0 kW 
ELSKIFTEBOKS A 

GS51xZ-tilstand 

3,0 kW 

P2 1 hsth. 

GS 500/501/510DZ 
Software 

Ledningsføringsfarvekode 

Typisk netspænding 
Typisk netspænding for pumper med 2-hastigheder 

Nulleder (fælles) 
Jord 

Korttilslutningsnøgle 
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DIP-kontakterog krydstrådsdefinitioner 
SSID 100 99 43 Basismodel GS500DZ-GS501DZ-GS510DZ 

DIP-kontakt 
A1 testtilstand (normalt deaktiveret) 
A2+A10 styring af krav til ampereforbrug (se tabel 1) 
A3 aktiveret stilling: Udvidelseskort kun aktiveret for pumpe med 1 hastighed. 

Deaktiveret stilling: Udvidelseskort deaktiveret. 
A4 ekstra frostbeskyttelse (skal være deaktiveret) 
A5+A9 pumpe 1, hastigheder og cirk.tilstande: 

A5 A9 Cirk.tilstand Pumpe 1 hastighed 
Deaktiveret Deaktiveret Ikke-cirk. 2 hastigheder 

Aktiveret Deaktiveret Cirk. “fungerer som pumpe 1 lav” (filtre/forurening/ect.) 1 hastighed 
Deaktiveret Aktiveret 24 timer med 3 °F-slukning 1 hastighed 

Aktiveret Aktiveret 24 timer med 3 °F-slukning 2 hastigheder 
A6 Aktiveret stilling: 50 Hz-drift 

Deaktiveret stilling: 60 Hz-drift 
A7 Aktiveret stilling: J17/26 aktiveret for blæser eller pumpe med 1 hastigheds. Deaktiveret stilling: J17/26 deaktiveret 
A8 Aktiveret stilling: Temperaturen vises i grader Celsius Deaktiveret stilling: temperaturen vises i Fahrenheit 

Tabel 1 nr. for højhastighedsenhed 
Pumper/blæser før 
deaktivering af opvarmning 

A2 A10 
Deak. Deak. 0 
Akt. Deak. 1 
Deak. Akt. 2 
Akt. Akt. 3 

Koblingsknap 
J11 Hvis du bruger et varmelegeme på 3 kW eller et strømforbrug derover, kan krydstråden sættes i begge stillinger, 

men kan have en bedre ydeevne på ben 1 og 2. Hvis du bruger et varmelegeme på 2,5 kW eller et strømforbrug 
derunder, skal krydstråden kun sættes på ben 1. 

J12 Fabriksindstillet. MÅ IKKE FLYTTES. 
Krydstråden skal være på ben 1 og 2 for GS51xZ/GS52xZ/GS5xxSZ/GS5xxDZ-software. 
Krydstråden skal være på ben 2 og 3 for GS50xZ-software. 

J43 Når krydstråden er placeret på 2 ben under opstart, vil systemet nulstille´den vedholdende hukommelse. 
Lad den udelukkende sidde på 1 ben for at muliggøre brug af den vedvarende hukommelsesfunktion. 

ADVARSEL: 
• Ukorrekt indstilling af DIP-kontakter kan forårsage unormal systemadfærd og/eller beskadigelse af systemkomponenter. 
• Se illustrationen af elskifteboksen på siden med konfiguration af ledningsnet for korrekte indstillinger for dette system. 
• Kontakt Balboa, hvis du har brug for ekstra konfigurationssider til dette tekniske datablad. 

Placering af panelknapper 

 

Oplysninger om ekstrapanelet 
Understøtter ekstrapanel med 2 knapper 

VX20 
 

Panelknappernes funktion 
1=tid 5=lys 
2=tilstand/prog. 6=pumpe 1 
3=temp. op 7=ekspansionspumpe (når A3 er 

aktiveret) 4=temp. ned 8=J17/26 (når A7 er aktiveret) 

Understøtter ekstrapanel med 4 knapper 

VX40D 
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Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 

Systemer med printkort, kun ver. B 
Enkeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(1x16 A eller 1x32 A) 
3 ledninger (1 leder + 1 nulleder + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Denne konfiguration indstilles og leveres som standard. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på 
stikledning L1. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til 
deaktivering af opvarmning: 
Til 1 x 1 6  A drift: 

DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 
For 1x32 A drift: 

Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

 

Dobbeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(2x16 A) 
5 ledninger (2 ledere + 2 nulledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Varmelegemet kører på stikledning L1, mens alt andet udstyr, 
såsom pumper og blæsere, kører på stikledning L2. 

Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32. 
Bemærk: Bemærk: J32 og J25 er elektrisk set identiske. 
Den hvide ledning kan sættes på en af klemmerne før 
afmonteringen. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret stilling. 
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Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 
Systemer med printkort, kun ver. B 

Til et valgfrit, 
sikringsbeskytte
t udvidelseskort. 

Trefaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
5 ledninger (3 ledere + 1 nulleder +1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 
VIGTIGT – Ledningen SKAL indeholde en nulleder med en 
fasespænding på 230 V vekselstrøm. 
Varmelegemet kører på stikledning L1. 
Alt hovedfordelingstavleudstyr kører på stikledning L3. 
Ekstraudstyr, såsom udvidelseskort, kører på stikledning L2. 
Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32 eller J25. 
Fjern den blå ledning helt fra J28 og J58. 
Hvis et udvidelseskort er installeret, må den sorte ledning kun 
forbindes med J28 (ledning L2). 
Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til 
deaktivering af opvarmning: 

DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret 
stilling. 

BEMÆRK: 
•Ikke alle GS5xxZ-systemer understøtter trefaset strøm. 
•Ved trefaset strøm er et systemprintkort, ver. B, påkrævet. 
•Hvis der anvendes et udvidelseskort, skal kortet have en sikringsbeskyttelse. 
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Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 
Systemer med printkort, kun ver. B 

 

Enkeltfaset strøm, IT-system (ingen nulleder) 
Netspændingen er 230 V vekselstrøm (1x16 A eller 1x32 A) 
3 ledninger (2 ledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på stikledning 
L1, hvor L2 fungerer som returledning. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 
Til 1x16 A drift: 

DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 
For 1x32 A drift: 

Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 
Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

 

 

Ledning 3 – sæt hætte på (isoler) 
enden, må ikke tilsluttes. 

Trefaset strøm, IT-system (ingen nulleder) 
Netspændingen er 230 V vekselstrøm 
4 ledninger (3 ledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på stikledning 
L1, hvor L2 fungerer som returledning. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 
Til 1 x 1 6  A drift: 

DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 
For 1x32 A drift: 

Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 
Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

BEMÆRK: 
•Ikke alle GS5xxZ-systemer understøtter trefaset strøm. 
•Ved trefaset strøm er et systemprintkort, ver. B, påkrævet. 
•Hvis der anvendes et udvidelseskort, skal kortet have en 
sikringsbeskyttelse. 
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Ozon-tilslutninger 

Bemærk: Et specielt værktøj kræves til at fjerne benene fra tilslutningsenheden, hvis de er klikket på plads. 
Kontakt din Balboa-kontaktperson for at få oplysninger om køb af et værktøj til fjernelse af ben. 

Konfiguration af Balboa ozonstik til 230 V vekselstrøm, 50 Hz: 

Sort eller brun ledningsleder 
Tom 

Hvid eller blå nulleder 
Tom 

Stikkontakternes flade sider som vist 

J29 
OZON 

J23 
PUMPE 1 

Ledning – sort eller brun leder 
Anvendes ikke 
Nulleder – hvid eller blå leder 
Anvendes ikke 

Side 11 55415-01_97_B 

CIRK. PUMPE 

Cirk.pumpe 

Audiovisuel 

P1 2 hsth. 



128

 

GS510DZ 3PHASE Teknisk dokumentation 

Balboa 
System PN 55415-01 

Systemmodell # GS5-GS510DZ-RCA-3.0 

Programversion # 43 

EPN # 2808 

Bas PCBA - PN 55416-01 
PCB GS500Z - PN 22015 Rev B 

Baspaneler 
VL801D (Serie Deluxe) - PN 54108 
VL802D - PN 54528 

 

Använd mall: 40599_97_O.pdf 11/08/2008 
55415-01_97_B.pdf 01/30/2009 

 

 
 

 

OP
SÆ

TN
I

NG
 1 

Serial Deluxe-panelkonfigurationer 

VL801D (Serial Deluxe) 
PN 54108 med skabelon PN 10763 
• Tilsluttes kun til hovedprintkortsstik J1* 

VL802D 
PN 54528 med skabelon PN 11789 
• Tilsluttes kun til hovedprintkortsstik J1* 

* Paneler med baggrundsbelysning (installerede pærer) bør aldrig tilsluttes J2. 
Brug kun J1. Hvis baggrundsbelysningens pærer er fjernet, kan både J1 og J2 anvendes. 

Side 12 55415-01_97_B 



129

 

GS510DZ 3PHASE Teknisk dokumentation 

Balboa 
System PN 55415-01 

Systemmodell # GS5-GS510DZ-RCA-3.0 

Programversion # 43 

EPN # 2808 

Bas PCBA - PN 55416-01 
PCB GS500Z - PN 22015 Rev B 

Baspaneler 
VL801D (Serie Deluxe) - PN 54108 
VL802D - PN 54528 

 

Använd mall: 40599_97_O.pdf 11/08/2008 
55415-01_97_B.pdf 01/30/2009 

 

 

GS523DZ Teknisk datablad 

Balboa 
System PN 54763-01 

Systemmodel nr. GS5-GS523DZ-RCA-3.0 

Softwareversion nr. 43 

EPN nr. 2808 

Basisprintplade – PN 55857-01 
Printplade GS500Z - PN 22015 ver. B 

Basispaneler 
VL801D (Serial Deluxe) – PN 54121 
VL802D – PN 54562 

 

Anvendt skabelon: 40599_97_O.pdf 11/08/2008 
54763-01_97_D.pdf 03/17/2009 
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Systemets revisionshistorik 

Systemets PN EPN Dato Rekvireret af Foretagne ændringer 
54763-01 2808 02.10.2009 Balboa Opdater software til version 43. 
54763-01 2808 03.17.09 Balboa Opdater konfig.sider for teknisk datablad vedr. elektrisk drift 
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Grundlæggende systemegenskaber og -funktioner 
Strømforsyningskrav 
Enkeltfaset [3 ledninger (leder, nulleder, jord)] 

• 230 V vekselstrøm, 50 Hz, 1 ~ 32 A, (afbryderens mærkestrøm = 40 A maks.) 

Dobbeltfaset [5 ledninger (leder 1, nulleder 1, leder 2, nulleder 2, jord)] 

• 230 V vekselstrøm, 50 Hz, 1 ~, 2x16 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A maks. for hver ledning.) 

Trefaset strøm [5 ledninger (leder 1, leder 2, leder 3, nulleder, jord)] Printplade ver. B påkrævet. 
• 400 V vekselstrøm, 50 Hz, 3 N~, 16 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A maks. for hver faseleder.) 
• VIGTIGT – ledningen skal indeholde en nulleder, med en fasespænding på 230 V vekselstrøm. 

Systemudgange  

Opsætning 1 (som fremstillet) Opsætning 2 
● 230 V pumpe 1, 2 hastigheder ● 230 V pumpe 1, 2 hastigheder 
● 230 V pumpe 2, 1 hastighed ● 230 V pumpe 2, 1 hastighed 
● 230 V pumpe 3, 1 hastighed ● 230 V pumpe 3, 1 hastighed 
● 230 V blæser ● 230 V blæser 
● 230 V ozon ● 230 V ozon 
● 10 V boblebadsbelysning ● 230 V cirk.pumpe 
● 230 V AV (stereo) ● 10 V boblebadsbelysning 
● 3,0 kW varmelegeme* ● 230 V AV (stereo) 
  ● 3,0 kW varmelegeme* 

*Varmelegemets nominelle effekt er 240 V. 

Yderligere funktioner 
• Dolphin-fjernbetjening med alle 

funktioner og Dolphin-

fjernbetjening til boblebad 

• Infrarødt modtagermodul 

tilsluttes klemme J1 eller J2 

(skal være et stik med 8 

stikben) 

• MoodEFX-belysning 
Tilsluttes boblebadsbelysningsklemme J20 

• FiberEFX-belysning 
Tilsluttes boblebadsbelysningsklemme J20 
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Grundlæggende systemegenskaber og -funktioner 
Strømforsyningskrav 
Enkeltfaset [3 ledninger (leder, nulleder, jord)] 

• 230 V vekselstrøm, 50 Hz, 1 ~ 32 A, (afbryderens mærkestrøm = 40 A maks.) 

Dobbeltfaset [5 ledninger (leder 1, nulleder 1, leder 2, nulleder 2, jord)] 

• 230 V vekselstrøm, 50 Hz, 1 ~, 2x16 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A maks. for hver ledning.) 

Trefaset strøm [5 ledninger (leder 1, leder 2, leder 3, nulleder, jord)] Printplade ver. B påkrævet. 
• 400 V vekselstrøm, 50 Hz, 3 N~, 16 A, (afbryderens mærkestrøm = 20 A maks. for hver faseleder.) 
• VIGTIGT – ledningen skal indeholde en nulleder, med en fasespænding på 230 V vekselstrøm. 

Systemudgange  

Opsætning 1 (som fremstillet) Opsætning 2 
● 230 V pumpe 1, 2 hastigheder ● 230 V pumpe 1, 2 hastigheder 
● 230 V pumpe 2, 1 hastighed ● 230 V pumpe 2, 1 hastighed 
● 230 V pumpe 3, 1 hastighed ● 230 V pumpe 3, 1 hastighed 
● 230 V blæser ● 230 V blæser 
● 230 V ozon ● 230 V ozon 
● 10 V boblebadsbelysning ● 230 V cirk.pumpe 
● 230 V AV (stereo) ● 10 V boblebadsbelysning 
● 3,0 kW varmelegeme* ● 230 V AV (stereo) 
  ● 3,0 kW varmelegeme* 

*Varmelegemets nominelle effekt er 240 V. 

Yderligere funktioner 
• Dolphin-fjernbetjening med alle 

funktioner og Dolphin-

fjernbetjening til boblebad 

• Infrarødt modtagermodul 

tilsluttes klemme J1 eller J2 

(skal være et stik med 8 

stikben) 

• MoodEFX-belysning 
Tilsluttes boblebadsbelysningsklemme J20 

• FiberEFX-belysning 
Tilsluttes boblebadsbelysningsklemme J20 

Side 3 54763-01_97_D 
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Grundlæggende systemegenskaber og -funktioner 
Hver gang du ændrer en anden DIP-kontakt end A1, skal du nulstille den 
vedvarende hukommelse for de nye DIP-kontaktindstillinger, for at 
ændringerne kan træde i kraft. Hvis du ikke nulstiller den vedvarende 
hukommelse, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. 

Sådan nulstilles den vedvarende hukommelse: 
• Sluk for systemet ved at afbryde strømkilden til boblebadet. 
• Sæt en krydstråd på J43, så den dækker begge ben. (Se illustrationen nedenfor) 
• Start systemet op ved at tilslutte strømkilden til boblebadet. 
• Vent, indtil “Pr” vises på panelet. 
• Afbryd strømtilførslen igen. 
• Fjern krydstråden fra J43 (kan også flyttes, så den kun dækker 1 ben) 
• Tilslut strømtilførslen igen. 

Om den vedvarende hukommelse og bibeholdelse af klokkeslættet: 
Dette system har en hukommelse, hvor et batteri ikke er påkrævet for at 
gemme en række indstillinger. Det, vi kalder den vedvarende hukommelse, 
gemmer filterindstillingerne, den indstillede temperatur og 
opvarmningstilstanden. 

Den vedvarende hukommelse bruges ikke til klokkeslættet. Kun modeller 
med et Serial Deluxe-panel (VS5xxDZ og GS5xxDZ) kan vise klokkeslættet. 
Ved strømsvigt slettes det korrekte klokkeslæt i boblebadets system og 
nulstilles til 12:00 (midnat), når strømtilførslen genoptages. 

J43 på hovedprintkort i serien VS5xxZ og VS300 er vist. 
J43 i serien GS5xxZ er placeret omtrent samme sted. 

Displaysekvens for opstart 
Ved opstart burde du se følgende på displayet: 
• Tre tal efter hinanden, som er SSID'et (systemsoftwarens ID). Den 

tredje visning af disse tal er softwareversionen, der skal svare til din 
systemversion. Hvis eksempelvis disse tre tal er 100 67 38,  er det en 
VS511SZ i version 38. 

• Derefter vises: “24” (dette angiver, at systemet er konfigureret til et 
varmelegeme mellem 3 og 6 kW) eller “12” (dette angiver, at systemet 
er konfigureret til et varmelegeme med en effekt* mellem 1 og 3 kW). 
“24” bør vises for alle VS-modeller, der kører på 240 V vekselstrøm. 
“12” bør vises på alle VS-modeller, der kører på 120 V vekselstrøm 
samt alle GS-modeller. (*Et varmelegeme, der normeret til 4 kW ved 
240 V vekselstrøm fungerer som et 1 kW varmelegeme ved 120 V 
vekselstrøm.) 

• “Pr” vises for at angive starten af primingtilstanden. 

På dette tidspunkt er opstartssekvensen afsluttet. Se reference- 
kortet for dit boblebads VS- eller GS-system for oplysninger om, hvordan 
boblebadet betjenes herefter, herunder hvordan du justerer klokke- 
slættet, hvis du bruger et Serial Deluxe-panel. 
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Tilslutningskonfiguration og DIP-indstillinger 
Opsætning 1 (Som fremstillet) 

• 230 V pumpe 1, 2 hastigheder • 230 V blæser                            • 230 V AV (stereo) 
• 230 V pumpe 2, 1 hastighed • 230 V ozon                               • 3,0 kW varmelegeme 
• 230 V pumpe 3, 1 hastighed • 10 V boblebadsbelysning   • Deluxe-hovedpanel 

HiPot-testbemærkning: 
Afbryd klemmen med grønne ledninger fra 
J90, før du gennemfører HiPot-testen. Hvis 
du ikke afbryder den, kan det medføre, at 
testen viser fejl, der ikke forekommer. 
Tilslut klemmen igen til J90, når HiPot-
testen er gennemført. 

ADVARSEL: Hovedstrømtilførslen til systemet skal afbrydes, INDEN DIP-kontakterne indstilles. 
ADVARSEL: Den vedvarende hukommelse (J43) skal nulstilles, for at de nye DIP-kontaktindstillinger kan træde i kraft. (Se siden om den vedvarende hukommelse) 

SSID nr. 
Elskifteboks A 

3,0 kW 
Varmele
geme 

A1, testtilstand deaktiveret A6 50 Hz 
A2 se tabel 1 A7, J17/26 aktiveret 
A3 ikke relevant A8, grader C 
A4, ekstra frostbeskyttelse A9, ikke-cirk.tilstand 
A5, 2 hastigheder P1 A10, se tabel 1 

Hukommelse 
nulstillet 

Panelknappernes funktion 
1=tid 5=lys 
2=tilstand/prog. 6=pumpe 1 
3=temp. op 7=pumpe 2 
4=temp. ned 8=J17/26 

Placering af panelknapper 

(Fælles) 

nulfasevekselstrømstilslutninger 

Særlige vekselstrømstilslutninger 

Leder vekselstrømstilslutninger 

10 V-tilslutninger 

Relæstyringsledninger 

Bemærk de flade sider i 
stikforbindelsen 

Side 5 54763-01_97_D 

Bemærk: Den viste konfiguration er kun til 
enkeltfaset strøm, se siderne om elektrisk strøm 
(8, 9, 10) for instruktioner om konvertering til 
dobbeltfaset eller trefaset strøm. 

Varmelegeme m. nomi. eff. på 240 V 
J11 skal forsynes med krydstråd 

Audiovisuel 

Ozon 

P1 2 hsth. 
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GS523DZ 
Software Ledningsføringsfarvekode 

Korttilslutningsnøgle 

Typisk netspænding 

Typisk netspænding for pumper med 2 

hastigheder 

Nulleder (fælles) 

Jord 

3,0 kW 3,0 kW 

VALGF. BLSR/PUMPE 2 

PUMPE 1 
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X-
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GS5xxDZ-tilstand 
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Kopplingskonfiguration och DIP-inställningar 
Inställning 2 

• 230 V Pump 1, 2 hastigheter • 230 V Ozon  • 3,0 kW Värmare 

• 230 V Pump 2, 1 hastighet • 230 V Cirk.pump  • Deluxe huvudpanel 
• 230 V Pump 3, 1 hastighet • 10 V Spabelysning    

• 230 V Fläkt • 230 V AV (Stereo)    

Observera vid 
högspänningstest: 
Koppla loss terminalen med gröna kablar 
från J90 innan du utför högspänningstestet. 
Ett falskt fel kan bli resultatet av testet om du 
inte kopplar från. Återanslut plinten till J90 
när högspänningstestet är klart. 

VARNING: Huvudströmmen till systemet ska stängas AV INNAN du justerar DIP-switcharna. 
VARNING: Det beständiga minnet (J43) måste ÅTERSTÄLLAS så att de nya ändringarna av DIP-switchen ska gälla. (Se sidan Beständigt minne) 

SWITCHBANK A 

A1, Testläge AV A6 50 Hz 
A2 Se Tabell 1 A7, J17/26 Aktiverad 
A3 N/A A8, grader C 
A4, Aux Freeze A9, 24 timmar 3 oF Cirk.pump 
A5, 2 hastigheter P1 A10, Se Tabell 1 

Minnes-
återställning 

Knapptilldelningar på panelen 
1=Tid 5=Belysning 
2=Läge/Prog 6=Pump 1 
3=Temp. upp 7=Pump 2 
4=Temp. ned 8=J17/26 

Sida 6 54763-01_97_D 

Audiovisuell 

Cirk.pump 

Ozon 

2-Spd P1 

Fläktar 

OZON 

CIRK. PUMP 

PUMP 1 

OPT. BLWR/PUMP 2 

Spabe-
lysning 

3,0 kW  Värmare med nominell spänning 240 V 
J11 måste byglas. 

Obs! Konfigurationen som visas gäller 
bara för enfas, se sidorna Elektrisk 
servis (8, 9, 10) för instruktioner om 
hur man omvandlar till 2-fas eller 3-fas. 

PS-23 

Till J57 eller 
J58 eller 
huvud-PCBA 

Grön 

Vit 

Grön 
Svart 
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GS5xxDZ-läge 

SSID # 
3,0 kW 

Värmare 

GS523DZ 
Program Färgkoder på kablar 

Neutrala (gemensamma) AC-anslutningar 

Special-AC-anslutningar 

Anslutningar till ledning AC 

10 V-anslutningar 

Kablar för relästyrning 

Kortanslutningar 

Normal nätspänning 

Normal nätspänning för pumpar med två hastigheter 

Neutral (gemensam) 

Jord 

Observera plana sidor på kontakten 

Knapplägen på panelen 

 
 

Konfiguration af ledningsnet og DIP-indstillinger 
Opsætning 2 

• 230 V pumpe 1, 2 hastigheder • 230 V ozon  • 3,0 kW varmelegeme 
• 230 V pumpe 2, 1 hastighed • 230 V cirk.pumpe  • Deluxe-hovedpanel 
• 230 V pumpe 3, 1 hastighed • 10 V boblebadsbelysning    

• 230 V blæser • 230 V AV (stereo)    

HiPot-testbemærkning: 
Afbryd klemmen med grønne ledninger 
fra J90, før du gennemfører HiPot-
testen. Hvis du ikke afbryder den, kan 
det medføre, at testen viser fejl, der 
ikke forekommer. Tilslut klemmen igen 
til J90, når HiPot-testen er gennemført. 

ADVARSEL: Hovedstrømtilførslen til systemet skal afbrydes, INDEN DIP-kontakterne indstilles. 
ADVARSEL: Den vedvarende hukommelse (J43) skal nulstilles, for at de nye DIP-kontaktindstillinger kan træde i kraft. (Se siden om den vedvarende hukommelse) 

Elskifteboks A 

A1, testtilstand deaktiveret A6 50 Hz 
A2 se tabel 1 A7, J17/26 aktiveret 
A3 ikke relevant A8, grader C 
A4 Ekstra frostbeskyttelse A9, 24 timer 3 oF cirk.pumpe 
A5, 2 hastigheder P1 A10, se tabel 1 

Hukommelse 
nulstillet 

Panelknappernes funktion 
1=tid 5=lys 
2=tilstand/prog. 6=pumpe 1 
3=temp. op 7=pumpe 2 
4=temp. ned 8=J17/26 
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3,0 kW  Varmelegeme m. nomi. eff. på 240 V 
J11 skal forsynes med krydstråd 

Bemærk: Den viste konfiguration er kun til 
enkeltfaset strøm, se siderne om elektrisk 
strøm (8, 9, 10) for instruktioner om 
konvertering til dobbeltfaset eller trefaset 
strøm. 

PS-23 

Til J57 eller 
J58 på 
hovedprintkor
t 

Grøn 

Hvid 

Grøn 
Sort 

Pu
m

pe
 3

 
Pu

m
pe

 2
 

Rød 

Hvid 

Ti
l J

1 
på

 
X-

P3
32

 

GS5xxDZ-tilstand 

SSID nr. 
3,0 kW 
varmele
geme 

GS523DZ 
Software Ledningsføringsfarvekode 

(Fælles) 

nulfasevekselstrømstilslutninger 

Særlige vekselstrømstilslutninger 

Leder vekselstrømstilslutninger 

10 V-tilslutninger 

Relæstyringsledninger 
Korttilslutningsnøgle 

Typisk netspænding 

Typisk netspænding for pumper med 2 

hastigheder 

Nulleder (fælles) 

Jord Bemærk de flade sider i 
stikforbindelsen 

Placering af panelknapper 
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DIP-kontakter og krydstrådsdefinitioner 
SSID 100 91 43 

Placering af panelknapper 

 

Oplysninger om ekstrapanelet 

Understøtter ekstrapanel med 2 knapper 

VX20 
 

Panelknappernes funktion 
1=tid 5=lys 
2=tilstand/prog. 6=pumpe 1 
3=temp. op 7=pumpe 2+pumpe 3 
4=temp. ned 8=J 17/26 (når A7 er aktiveret) 

Understøtter ekstrapanel med 4 knapper 

VX40D 
 

Side 7 54763-01_97_D 

Basismodel GS523DZ 
DIP-kontakt 

A1-testtilstand (normalt deaktiveret) 
A2+A10 styring af krav til ampereforbrug (se tabel 1) A3 ikke 

relevant (skal være deaktiveret) 
A4 ekstra frostbeskyttelse (skal være deaktiveret) 

A5+A9 pumpe 1, hastigheder og cirk.tilstande: 

A5 A9 Cirk.tilstand Pumpe 1 hastighed 
Deaktiveret Deaktiveret Ikke-cirk. 2 hastigheder 

Aktiveret Deaktiveret Cirk. “fungerer som pumpe 1 lav” (filtre/forurening/ect.) 1 hastighed 
Deaktiveret Aktiveret 24 timer med 3 °F-slukning 1 hastighed 

Aktiveret Aktiveret 24 timer med 3 °F-slukning 2 hastigheder 

Tabel 1 nr. for højhastighedsenhed 
Pumper/blæser 

før deaktivering af opvarmning 
A2 A10 
Deak. Deak. 0 
Akt. Deak. 1 
Deak. Akt. 2 
Akt. Akt. 3 

Advarsel: 
Pumpe 2 og pumpe 3 er påkrævet, 
brug X-P332 CE-udvidelseskort med 
PS-23-fordelerkabel. 
Brug J17/26 for at tilføje en blæser eller 
pumpe 4 med 1 hastighed. 

A6 Aktiveret stilling: 50 Hz-drift 
Deaktiveret stilling: 60 Hz-drift 

A7 Aktiveret stilling: J17/26 aktiveret for blæser eller pumpe 4 med 1 hastighed. 
Deaktiveret stilling: J17/26 deaktiveret. 

A8 Aktiveret stilling: Temperaturen vises i Celsius 
Deaktiveret stilling: Temperaturen vises i Fahrenheit 

Koblingsknap 
J11 Hvis du bruger et varmelegeme på 3 kW eller et strømforbrug derover, kan krydstråden sættes i begge stillinger, men kan have en 
bedre ydeevne på ben 1 og 2. 

Hvis du bruger et varmelegeme på 2,5 kW eller et strømforbrug derunder, skal krydstråden kun sættes på ben 1. 
J12 Fabriksindstillet. MÅ IKKE FLYTTES. 

Krydstråden skal være på ben 1 og 2 for GS51xZ/GS52xZ/GS5xxSZ/GS5xxDZ-software. 
Krydstråden skal være på ben 2 og 3 for GS50xZ-software. 

J43 Når krydstråden er placeret på 2 ben under opstart, vil systemet nulstille den vedholdende hukommelse. 
Lad den udelukkende sidde på 1 ben for at muliggøre brug af den vedvarende hukommelsesfunktion. 

ADVARSEL: 
• Ukorrekt indstilling af DIP-kontakter kan forårsage unormal systemadfærd og/eller beskadigelse af systemkomponenter. 
• Se illustrationen af elskifteboksen på siden med konfiguration af ledningsnet for korrekte indstillinger for dette system. 
• Kontakt Balboa, hvis du har brug for ekstra konfigurationssider til dette tekniske datablad. 
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Konfiguration af elektrisk udstyr 

Systemer med printkort, kun ver. B 
Enkeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(1x32 A) 
3 ledninger (1 leder + 1 nulleder + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Denne konfiguration indstilles og leveres som standard. 
Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme og evt. udvidelseskort) kører på 
stikledning L1. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering af 
opvarmning: 1 x 1 6  A-strøm understøttes ikke: 
For 1x32 A drift: 

Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 
Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Dobbeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(2x16 A) 
5 ledninger (2 ledere + 2 nulledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Varmelegemet kører på stikledning L1, mens alt andet udstyr, såsom 
pumper og blæsere, kører på stikledning L2. 
Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32. 

Bemærk: Bemærk: J32 og J25 er elektrisk set identiske. 
Den hvide ledning kan sættes på en af klemmerne før afmonteringen. 
Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering af 

opvarmning: 
DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 
Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret stilling. 

Hvis du bruger et udvidelseskort: 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: Se systemsiden med varmepladens DIP-
kontaktdefinitioner, og anbring begge kontakter, der er vist i 
tabel 1, i deaktiveret stilling. 

Til et valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 

Til opstart af et 
valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 
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Til et valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 

Til opstart af et 
valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 
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Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 

Systemer med printkort, kun ver. B 

Til et valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 

Til opstart af et 
valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 

Trefaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
5 ledninger (3 ledere + 1 nulleder +1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

VIGTIGT – Ledningen SKAL indeholde en nulleder med en 
fasespænding på 230 V vekselstrøm. 
Varmelegemet kører på stikledning L1. 
Alt hovedfordelingstavleudstyr kører på stikledning L3. 
Ekstraudstyr, såsom udvidelseskort, kører på stikledning L2. 
Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32 eller J25. 
Fjern den blå ledning helt fra J28 og J58. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering af 
opvarmning: 
DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 
Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret stilling. 
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BEMÆRK: 
•Ikke alle GS5xxZ-systemer understøtter trefaset strøm. 
•Ved trefaset strøm er et systemprintkort, ver. B, påkrævet. 
•Hvis der anvendes et udvidelseskort, skal kortet have en sikringsbeskyttelse. 

 

Anvendelse af elektriske faser bemærkninger 

Denne side gælder for modellen GS523DZ med pumper på maks. 7 A. 
(De foregående sider dækker alle mulige GS-anvendelser.) 

Dette system fremstilles med konfiguration til enkeltfaset brug. 
Se de foregående sider for anvisninger til at flytte ledninger ved konfiguration til dobbeltfaset eller trefaset brug. 

Brug følgende retningslinjer for at indstille DIP-kontakterne korrekt i forhold til den valgte 
konfiguration. 

Til 1x16 A drift: 
Ikke understøttet. 

Til 1x32 A drift: 
Kontakt A2 skal være deaktiveret, og A10 kan være aktiveret. 

For 2x16 A drift: 
Kontakterne A2 og A10 skal være deaktiveret, (fordi pumpe 2 og 3 er på samme fase som varmelegemet). 

For trefaset strøm (16A pr. fase): 
Pumpe 1 og blæser er på en fase, pumpe 2 og 3 er på en anden fase, og varmelegemet er på sin egen fase. Så der 
er ikke behov for begrænsninger på udstyr, der kører sammen. Således kan både kontakt A2 og kontakt A10 være 
aktiveret. 

Side 10 54763-01_97_D 
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Brug følgende retningslinjer for at indstille DIP-kontakterne korrekt i forhold til den valgte 
konfiguration. 

Til 1x16 A drift: 
Ikke understøttet. 

Til 1x32 A drift: 
Kontakt A2 skal være deaktiveret, og A10 kan være aktiveret. 

For 2x16 A drift: 
Kontakterne A2 og A10 skal være deaktiveret, (fordi pumpe 2 og 3 er på samme fase som varmelegemet). 

For trefaset strøm (16A pr. fase): 
Pumpe 1 og blæser er på en fase, pumpe 2 og 3 er på en anden fase, og varmelegemet er på sin egen fase. Så der 
er ikke behov for begrænsninger på udstyr, der kører sammen. Således kan både kontakt A2 og kontakt A10 være 
aktiveret. 
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Ozon-tilslutninger 

Bemærk: Et specielt værktøj kræves til at fjerne benene fra tilslutningsenheden, hvis de er klikket på plads. 
Kontakt din Balboa-kontaktperson for at få oplysninger om køb af et værktøj til fjernelse af ben. 

Konfiguration af Balboa ozonstik til 230 V vekselstrøm, 50 Hz: 

Sort eller brun ledningsleder 
tom 

Hvid eller blå nulleder tom 

Stikkontakternes flade sider som vist 

Ledning – sort eller brun leder 
anvendes ikke 
Nulleder – hvid eller blå leder 
anvendes ikke 

Side 11 54763-01_97_D 

Audiovisuel 

Cirk.pumpe 
CIRK. PUMPE 

OZON PUMPE 1 

 

P1 2 hsth. 
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Serial Deluxe-panelkonfigurationer 

VL801D (Serial Deluxe) 
PN 54121 uden skabelon 
• Tilsluttes kun til hovedprintkortsstik J1* 

VL802D 
PN 54562 uden skabelon 
• Tilsluttes kun til hovedprintkortsstik J1* 

* Paneler med baggrundsbelysning (installerede pærer) bør aldrig tilsluttes J2. Brug kun 
J1. Hvis baggrundsbelysningens pærer er fjernet, kan både J1 og J2 anvendes. 

Side 12 54763-01_97_D 

Tid 

Tilstand/prog. Kølig Dyser 1 Dyser 2/3 

Varm Blæser Lys 

Tid 
Varm Blæser Lys 

Kølig Dyser 1 Dyser 2/3 Tilstand/prog. 



140

 

GS510DZ 3PHASE Teknisk dokumentation 

Balboa 
System PN 55415-01 

Systemmodell # GS5-GS510DZ-RCA-3.0 

Programversion # 43 

EPN # 2808 

Bas PCBA - PN 55416-01 
PCB GS500Z - PN 22015 Rev B 

Baspaneler 
VL801D (Serie Deluxe) - PN 54108 
VL802D - PN 54528 

 

Använd mall: 40599_97_O.pdf 11/08/2008 
55415-01_97_B.pdf 01/30/2009 

 

 

GS5xxZ-serie 
Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 
Printkort GS500Z PN 22015 ver. A 

 

Enkeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(1x16 A eller 1x32 A) 
3 ledninger (1 leder + 1 nulleder + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Denne konfiguration indstilles og leveres som standard. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på 
stikledning L1. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

Til 1 x 1 6  A drift: 
DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 

Til 1x32 A drift: 
Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

 

Dobbeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(2x16 A) 
5 ledninger (2 ledere + 2 nulledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Varmelegemet kører på stikledning L1, mens alt andet 
udstyr, såsom pumper og blæsere, kører på stikledning L2. 

Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32. 
Bemærk: J32 og J25 er elektrisk set identiske. Den hvide ledning 
kan sættes på en af klemmerne før afmonteringen. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret stilling. 

 

Dokument PN 40509 ver. G 
02-11-2008 
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GS5xxZ-serie 
Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 
Printkort GS500Z PN 22015, kun ver. B 

 

Enkeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(1x16 A eller 1x32 A) 
3 ledninger (1 leder + 1 nulleder + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Denne konfiguration indstilles og leveres som standard. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på 
stikledning L1. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til 
deaktivering af opvarmning: 

Til 1x16 A drift: 
DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 

For 1x32 A drift: 
Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug 
aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

 

Dobbeltfaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
(2x16 A) 
5 ledninger (2 ledere + 2 nulledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Varmelegemet kører på stikledning L1, mens alt andet 
udstyr, såsom pumper og blæsere, kører på stikledning L2. 

Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32. 
Bemærk: J32 og J25 er elektrisk set identiske. Den hvide ledning 
kan sættes på en af klemmerne før afmonteringen. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret stilling. 

PN 40509_G 
02-11-2008 
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GS5xxZ-serie 
Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 
Printkort GS500Z PN 22015, kun ver. B 

 

Til et valgfrit, 
sikringsbeskyttet 
udvidelseskort. 

Trefaset strøm, elektriske TN- og TT-systemer 
5 ledninger (3 ledere + 1 nulleder +1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 
VIGTIGT - Ledningen SKAL indeholde en nulleder med en 
fasespænding på 230 V vekselstrøm. 

Varmelegemet kører på stikledning L1. 
Alt hovedfordelingstavleudstyr kører på stikledning L3. 
Ekstraudstyr, såsom udvidelseskort, kører på 

stikledning L2. 

Fjern den hvide ledning helt fra J26 og J32 eller J25. 
Fjern den blå ledning helt fra J28 og J58. 

Hvis et udvidelseskort er installeret, må den sorte ledning kun 
forbindes med J28 (ledning L2). 
Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

DIP-kontakt A10 skal være deaktiveret. 
Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, og 
anbring begge kontakter, der er vist i tabel 1, i aktiveret stilling. 

PN 40509_G 
02-11-2008 
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 GS5xxZ-serie 
Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 
Printkort GS500Z PN 22015, kun ver. B 

 

Enkeltfaset strøm, IT-system (ingen nulleder) 
Netspændingen er 230 V vekselstrøm ( 1 x 1 6  A eller 1x32 A) 
3 ledninger (2 ledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på stikledning 
L1, hvor L2 fungerer som returledning. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til 
deaktivering af opvarmning: 

Til 1x16 A drift: 
DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 

Til 1 x 3 2  A drift: 
Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

 

Ledning 3 – sæt hætte på (isoler) enden, 
må ikke tilsluttes. 

Trefaset strøm, IT-system (ingen nulleder) 
Netspændingen er 230 V vekselstrøm 
4 ledninger (3 ledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på stikledning 
L1, hvor L2 fungerer som returledning. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

Til 1x16 A drift: 
DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 

For 1x32 A drift: 
Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug aldrig 
overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens 
DIP-kontaktdefinitioner, og indstil kontakterne, der vises 
i tabel 1, så det samlede ampereforbrug aldrig overstiger 
den nominelle strømtilførsel. 

 

PN 40509_G 
02-11-2008 
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Konfigurationsmuligheder for elektrisk udstyr 

Systemer med printkort, kun ver. B 
Enkeltfaset strøm, IT-system (ingen nulleder) 
Netspændingen er 230 V vekselstrøm (1x16 A eller 1x32 A) 
3 ledninger (2 ledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

So
m 

FR
EM

ST
IL

LE
T Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på 

stikledning L1, hvor L2 fungerer som returledning. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering 
af opvarmning: 

Til 1 x 1 6  A drift: 
DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 

Til 1x32 A drift: 
Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug 
aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Trefaset strøm, IT-system (ingen nulleder) 
Netspændingen er 230 V vekselstrøm 
4 ledninger (3 ledere + 1 beskyttelsesleder (jord)) 
Beskyttelseslederen (jord) (grøn/gul) skal forbindes til systemets 
jordklemme som vist. 

Alt udstyr (pumper, blæser og varmelegeme) kører på stikledning 
L1, hvor L2 fungerer som returledning. 

Systemer, der kun anvender 1 DIP-kontakt (A10) til deaktivering af 
opvarmning: 

Til 1 x 1 6  A drift: 
DIP-kontakt A10 skal være aktiveret. 

Til 1x32 A drift: 
Indstil DIP-kontakt A10, så det samlede ampereforbrug 
aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Systemer, der anvender flere DIP-kontakter til deaktivering af 
opvarmning: 

Se systemsiden med varmepladens DIP-kontaktdefinitioner, 
og indstil kontakterne, der vises i tabel 1, så det samlede 
ampereforbrug aldrig overstiger den nominelle strømtilførsel. 

Ledning 3 – sæt hætte på (isoler) 
enden, må ikke tilsluttes. 
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IT

 

BEMÆRK: 
•Ikke alle GS5xxZ-systemer understøtter trefaset strøm. 
•Ved trefaset strøm er et systemprintkort, ver. B, påkrævet. 
•Hvis der anvendes et udvidelseskort, skal kortet have en sikringsbeskyttelse. 

Side 9 54650-01_A 
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Brugsanvisning til Balboa 500DZ-serie 
Ibrugtagning 
Ved opstart er boblebadet i priming-tilstand (Pr). 
I priming-tilstand: Tryk gentagne gange på knappen/knapperne “Jets” 
(dyser), og kontrollér, at alle pumper er blevet udluftet. Priming-tilstanden 
varer under 5 minutter. Tryk på “Warm” (Varm) eller “Cool” (Kold) for at 
lukke menuen. Efter primingen er boblebadet i standardtilstanden (se afsnittet 
Mode/Prog). 

Pumpen, der er beregnet til opvarmning og filtrering (pumpe 1 for lav 
systemhastighed uden cirkulation eller cirkulationspumpe i cirkulationssystem), 
kaldes herefter blot pumpen. 

Ved sekvenser med tryk på flere knapper kan det ske, at systemet ikke reagerer 
på tryk på en knap, hvis der trykkes for hurtigt på knapperne efter hinanden. 

Temperaturregulering (80 °F-104 °F/26,0 °C-40,0 °C) 
Den sidst målte vandtemperatur vises konstant. 
Den aktuelle vandtemperatur vises kun, når pumpen har været 
tændt i mindst 2 minutter. 
Tryk på knappen “Warm” (Varm) eller “Cool” (Kold) for at vise den 
indstillede temperatur. Tryk på temperaturknappen igen for at ændre 
temperaturindstillingen , inden displayet stopper med at blinke. Efter tre 
sekunder stopper displayet med at blinke og viser boblebadets aktuelle 
temperatur. 

 

Jets 1 (Dyse 1) 
Tryk på “Jets 1” (Dyser 1) til at tænde eller slukke for pumpe 1 og for at skifte 
mellem lav og høj hastighed (hvis funktionen understøttes). Den lave hastighed 
deaktiveres efter 4 timer. Den høje hastighed deaktiveres efter 15 minutter. 
Den lave hastighed kan undertiden blive aktiveret automatisk, og så kan den 
ikke deaktiveres på kontrolpanelet, men den høje hastighed kan reguleres. 

Tilstanden ændres ved at trykke på “Warm” (Varm) eller “Cool” (Kold) og så 
trykke på “Mode/Prog” (Tilstand/Indstilling). 
I standardtilstanden bibeholdes den indstillede temperatur, og ikonet STANDARD 
vises. 
I økonomitilstanden opvarmes boblebadet kun til den indstillede temperatur under 
filtercyklusser. Ecn vises, når vandtemperaturen ikke svarer til indstillingen, og 
udskiftes med vandtemperaturen, mens pumpen er tændt. Ikonet ECONOMY 
vises. 
I dvaletilstanden opvarmes boblebadet til 20 °F/10 °C under den indstillede 
temperatur, men kun under filtercyklusser. SLP vises, når vandtemperaturen ikke 
svarer til indstillingen, og udskiftes med den aktuelle vandtemperatur, mens 
pumpen er tændt. 

Foruddefinerede filtercyklusser 
Den første forudindstillede filtercyklus starter kl. 8:00 og slutter kl. 10:00. 
Den anden forudindstillede filtercyklus starter kl. 20:00 og slutter kl. 22:00. 
I systemer uden cirkulation er lavhastighedspumpe 1 og ozongeneratoren (hvis 
installeret) slået til under filtreringen. 
For cirkulationssystemet er cirkulationspumpen og ozongeneratoren (hvis 
installeret) slået til døgnet rundt. I varme omgivelser kan cirkulationspumpen 
slukkes i 30 minutter ad gangen, undtagen under filtercyklusser. 
I begyndelsen af hver filtreringscyklus tændes alle andre enheder kortvarigt 
for at rense rørsystemet. 

Indstilling af filtercyklusser (efter ønske) 
Du behøver ikke ændre filtercyklusserne, men hvis du ønsker det, kan du trykke 
på “Time”, “Mode/Prog” (Tilstand/Indstilling) og “Mode/Prog” 
(Tilstand/Indstilling) inden for 3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) 
(Indstil filterstart 1 morgen) vises. Tryk på “Warm” (Varm) eller “Cool” (Kold) 
for at indstille filterets starttidspunkt. 
Tryk på “Mode/Prog” (Tilstand/Indstilling), indtil SET STOP FILTER 1 
(Indstil filterstop 1) vises, og indstil tiden ved hjælp af “Warm” (varm) eller 
“Cool” (kold) som beskrevet ovenfor. Tryk på “Mode/Prog” 
(Tilstand/Indstilling), indtil SET START FILTER 2 (PM) (Indstil filterstart 2 
aften) vises, og fortsæt som beskrevet ovenfor. Tryk på “Mode/Prog” 
(Tilstand/Indstilling), indtil SET STOP FILTER 2 (Indstil filterstop 2) vises, og 
fortsæt som beskrevet ovenfor. Tryk på “Mode/Prog” for at bekræfte 
indstillingen. 

 

 

Dette dokument gælder for VS- og GS- systemerne 500DZ til 520DZ med Balboa-kontrolpanelerne VL801D eller VL802D. 
www.balboa-instruments.com 

Mode/Prog (Tilstand/Indstilling) 

Knappernes form og navn kan variere. 

Jets 2/Jets 3/Blower (dyser 2/dyser 3/blæser) 
(hvis funktionen forefindes) 

Tryk på den pågældende knap én gang for at tænde eller slukke for 
enheden. Enheden slukker automatisk efter 15 minutter. I nogle systemer 
har pumpen to forskellige hastigheder. 

Light [belysning] 
Tryk på “Light” (belysning) for at slå boblebadsbelysningen til. Den slukker 
automatisk efter 4 timer. 

Tidsindstilling 
Når boblebadet startes for første gang, begynder ordene SET TIME 
(indstil tid) at blinke på displayet. Tryk på “Time” (Tid), så på 
“Mode/Prog” (Tilstand/Indstilling) og derefter på “Warm” (Varm) eller 
“Cool” (Kold). Tiden øges trinvist med et minut. Tryk på “Warm” eller 
“Cool” for at fastsætte den ønskede tid. Tryk på “Time” (Tid) for at 
bekræfte indstillingen. 


