
VÄLKOMMEN TILL DEN ULTIMATA SPA-UPPLEVELSEN!
Vi hoppas verkligen att du får fina upplevelser i ditt spa. Om du skulle råka ut 
för problem kan du kontakta din auktoriserade återförsäljare av Marquis Spas®. 
Du kan också kontakta Marquis Corp. på något av följande:

 E-post: service@marquiscorp.com
 Webben: www.ATVswimspas.com
 Marquis Corp.
 596 Hoffman Road
 Independence, OR 97351, USA

Vi tillhandahåller den här handboken för att du ska få ut mesta möjliga 
nöje av ditt spa och för att du ska kunna undvika situationer där garantin 
upphör att gälla. Det är ditt ansvar att läsa, förstå och följa anvisningarna 
i ägarhandboken. Behåll det ursprungliga inköpskvittot som referens inför 
eventuella garantianspråk. Om spa-enheten inte installeras, används 
och underhålls enligt den här ägarhandboken kan detta leda till att 
garantitäckningen upphör att gälla.

SERIENUMRETS PLACERING
Du hittar serienumret på etiketten i komponentfacket.

FYLL I OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK

Köparens namn __________________________________________________________

Inköpsdatum  _____________________________________________________________

Adress  ___________________________________________________________________

Stad  ___________________________ Region ________ Postnummer ____________  

Telefon  ___________________________________________________________________

Spa-modell/färg  __________________________________________________________

Spa-serienummer  ________________________________________________________

Paket-serienummer ______________________________________________________

Återförsäljare  _____________________________________________________________

Återförsäljarens adress  ___________________________________________________

Stad  ___________________________ Region ________ Postnummer ____________

Telefon ___________________________________________________________________

Vi har vidtagit alla åtgärder för att se till att handboken är korrekt. Men Marquis® 
behåller rätten att förbättra produkten utan meddelande. Detta kan leda till små 
variationer i vad som anges i den här handboken och den faktiska produkten. 
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

ÄGARHANDBOK
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Följande anvisningar omfattar viktig säkerhetsinformation. Vi vill starkt uppmana 
dig att läsa igenom och följa denna information.

VIKTIGA 
SÄKERHETSANVISNINGAR
NÄR DU ANVÄNDER DENNA ELEKTRISKA UTRUSTNING 
SKA DU ALLTID VIDTA GRUNDLÄGGANDE 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, SOM FÖLJANDE:

1.  LÄS OCH FÖLJ ALLA 
SÄKERHETSANVISNINGAR

2.  VARNING: Minska riskerna för skador genom att se till att inga barn 
använder produkten utan ordentlig, konstant tillsyn.

3.  FARA: RISK FÖR ATT BARN DRUNKNAR. Var ytterst försiktig och 
förhindra obehörig åtkomst av barn.Undvik olyckor genom att se till 
att inga barn kan använda spa-enheten eller badkaret om de inte har 
konstant tillsyn.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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240 VOLT, FAST INSTALLERADE ELLER KONVERTERADE MODELLER
9.  Det finns en jordningskontakt på kontrollskåpet. Minska riskerna för 

elstötar genom att ansluta den här kontakten till jordkontakten på din 
elpanel eller strömförsörjningspanel med en grön, isolerad koppartråd. 
Tråden måste ha samma storlek som utrustningens strömförsörjande 
kretsledare. Dessutom finns det en bondningskontakt (kontakt till 
tryckledningen) på utsidan av kontrollskåpet som kan anslutas till lokala 
jordpunkter. Minska risken för elstötar genom att ansluta den här 
kontakten med en koppartråd av nr. 8 AWG (8,42 mm2) (nr. 6 AWG 
i Kanada) till metallstegar, vattenrör eller annan metall inom 1,52 meter 
från spa-enheten enligt lokala krav.

10.  Spa-enheten har jordfelsbrytare på den elektriska underpanelen.Innan 
spa-enheten används och när den är i gång ska du trycka på knappen 
Test på varje brytare. Brytaren ska slå över till läget ”Trip”. Vänta trettio 
sekunder och återställ varje jordfelsbrytare genom att slå av den helt och 
sedan slå på den igen. Jordfelsbrytarna ska då fortsätta att vara på. Om 
någon av brytarna inte fungerar enligt ovan är detta ett tecken på att det 
finns ett elfel och att det finns risk för elstötar. Koppla bort strömmen tills 
felet har hittats och åtgärdats.

11. Installera spa-enheten så att det finns tillräcklig dränering.
12.  FARA: RISK FÖR ELSTÖT. Installera spa-enheten minst 1,52 m från ytor 

i metall enligt amerikanska National Electrical Code, ANS/NMFPA70-1993. 
Varje metallyta ska ha en fast anslutning via en solid koppartråd av minst 
nr. 8 AWG (8,42 mm2) (nr. 6 AWG i Kanada) till trådanslutningens kontakt 
på kopplingsdosan som tillhandahållits för detta.

13.  FARA: RISK FÖR ELSTÖT. Inga apparater som lampor, telefoner, radio, 
tv-apparater eller liknande får användas inom 1,52 meter från spa-enheten 
eller badkaret.

14. VARNING: Minska risken för skador:
• Vattentemperaturer mellan 38 °C (100 °F) och 40 °C (104 °F) anses 

säkra för friska vuxna. Lägre temperaturer rekommenderas vid längre 
användning (över 10 minuter) och för små barn.

• Höga vattentemperaturer kan leda till stora risker för fosterskador under 
graviditetens första månader och därför bör gravida eller förmodat gravida 
kvinnor begränsa spa-temperaturen till 38 °C (100 °F).

• Innan någon kliver i vattnet bör användaren mäta vattentemperaturen 
med en noggrann, vattensäker febertermometer eftersom toleransen 
i de temperaturreglerande enheterna ibland kan variera med så mycket 
som +/- 3 °C (5 °F).

• Om droger, alkohol eller läkemedel används innan spa-användningen kan 
detta leda till medvetslöshet och drunkningsrisker.

• Personer som lider av övervikt, tidigare haft någon form av hjärtsjukdom 
eller har lågt eller högt blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bör 
först rådgöra med en läkare innan de använder ett spa.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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•  Personer som använder läkemedel bör rådgöra med sin läkare innan 
de använder ett spa eftersom vissa läkemedel kan orsaka dåsighet eller 
påverka pulsen, blodtrycket och cirkulationen.

15.  FARA: MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADOR. Avlägsna inte 
insugskopplingarna.

16.  FARA: RISK FÖR SKADOR: Använd aldrig en spa-enhet om 
insugsskydden saknas eller är trasiga. Byt aldrig ut ett insugsskydd med 
en del som har en lägre flödesmängd än den som finns markerad på 
den ursprungliga delen. Storleken på spa-enhetens insugsskydd har 
anpassats efter just den flödesmängd som skapas av pumparna. Om 
insugsskydden eller pumpen skulle behöva bytas ut ska du se till att 
flödesmängden i delarna fortfarande är kompatibel.

17.  FARA: Barn är särskilt känsliga för varmt vatten. Inga barn får under 
några omständigheter komma åt spa-enheten utan tillsyn. Låt inte barn 
klättra på spa-locket. Alla spa-enheter från Marquis har ett säkerhetslock 
som kan låsas och som uppfyller kraven i standarden ASTM F1346-91 för 
säkerhetslock. För att hålla dina barn säkra ska du alltid låsa de barnsäkra 
låsen efter att ha använt spa-enheten.

18. SPARA DESSA ANVISNINGAR.
VARNING: Inga elektriska apparater (som lampor, telefoner, radio, eller 
tv-apparater) får användas inom 1,52 meter från spa-enheten eller badkaret.

VARNING: Barn får inte använda spa-enheten eller badkaret utan 
vuxen tillsyn.
VARNING:Undvik att hår eller kroppsdelar fastnar genom att inte 
använda spa-enheten eller badkaret om något av insugsskydden inte 
har installerats. 
VARNING: Använd inte droger och drick inte alkohol före eller under 
användningen av spa-enheten eller badkaret eftersom det kan leda till 
medvetslöshet och drunkning.
VARNING: Personer som använder läkemedel och/eller tidigare haft 
hälsoproblem bör först rådgöra med en läkare innan de använder ett spa. 
VARNING: Om droger, alkohol eller läkemedel används kan detta kraftigt 
öka risken för livshotande värmeslag. 
VARNING:Mät vattentemperaturen med en noggrann termometer 
innan någon kliver i spa-enheten eller badkaret.
VARNING: Vattentemperaturer över 40 °C (104 °F) kan vara skadliga 
för hälsan. 
VARNING:Att ligga i spa-enheten eller badkaret under lång tid kan 
skada hälsan. 
VARNING: Personer med smittsamma sjukdomar bör inte använda ett spa.
VARNING: Gravida eller förmodat gravida kvinnor bör rådgöra med en 
läkare innan de använder ett spa.
VARNING:Undvik skador genom att alltid vara försiktig när du kliver i eller 
ur ditt spa.
VARNING: Använd inte spa-enheten eller badkaret direkt efter 
ansträngande träning. 
VARNING: Bevara kemikaliebalansen i vattnet i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FRANSKTALANDE SPA-ÄGARE

AVERTISSEMENT: Ne pas placer d’appareil électrique (luminaire, téléphone, 
radio, téléviseur, etc.)  moins de 1.52 m de cette cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation 
sans surveillance.
AVERTISSEMENT: Pour éviter que les cheveux ou une partie du corps 
puissent être aspirés, ne pas utiliser une cuve de relaxation si les grilles de 
prise d’aspiration ne sont pas toutes en place.
AVERTISSEMENT: Pour éviter l’évanouissement et la noyade éventuelle, 
ne prendre ni drogue ni alcool avant d’utiliser une cuve de relaxation ni 
quand on s’y trouve.
AVERTISSEMENT: Les personnes qui prennent des médicaments ou ont 
des problemès de santé devraient consulter un médecin avant d’utiliser une 
cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT: La consommation d/alcool ou de drogue augmente 
considérablement les risques d’hyperthermie motrelle dans une cuve 
de relaxation. 
AVERTISSEMENT: Avant d’utiliser une cuve de relaxation mesurer la 
température de l’eau l’aide d’un thermométre précis.
AVERTISSEMENT: Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans 
de l’eau plus de 40°C.
AVERTISSEMENT: L’utilisation prolongée d’une cuve de relaxation peut 
être dangereuse pour la santé.
AVERTISSEMENT: Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne 
devraient pas utiliser une cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT: Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée 
ou non, devraient consulter un médecin avant d’utiliser une cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures, user de prudence en entrant 
dans une cuve de relaxation et en sortant. 
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement 
aprés un exercice fatigant. 
ATTENTION: La tenteur de l’eau en matières dissoutes doit être conforme 
aux directives du fabricant.

PERSONSÄKERHET
Att vistas länge i varmt vatten kan leda till HYPERTERMI, eller värmeslag, 
som är ett farligt tillstånd som uppstår när kroppens interna temperatur 
överstiger de normala nivåerna (37 °C, 98,6 °F). Symtom på värmeslag är 
bland annat yrsel, svimningar, dåsighet, slöhet och en kroppstemperatur 
över 37 °C (98,6 °F). De fysiska effekterna av värmeslag kan vara att man 
inte uppmärksammar faror, att man inte uppfattar värme, att man inte inser 
att man måste lämna vattnet, att man rent fysiskt inte kan lämna vattnet, 
samt fosterskador hos gravida kvinnor eller medvetslöshet som i sin tur kan 
leda till drunkning.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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Några andra broschyrer om spasäkerhet (på engelska) är: ”Children Aren’t 
Waterproof”, ”Pool and Spa Emergency Procedures For Infants and Children”, 
”Layers of Protection” och ”The Sensible Way to Enjoy Your Spa” som släppts 
av Association of Pool and Spa Professionals.

VARNING: Om droger, alkohol eller läkemedel används kan detta kraftigt 
öka risken för livshotande värmeslag i spa eller badkar.

Personer som använder läkemedel som kan orsaka dåsighet, som 
lugnande medel, antihistaminer eller blodförtunnande medel, borde inte 
använda ett spa. Gravida kvinnor eller personer som tidigare haft någon 
form av hjärtsjukdom, diabetes eller högt blodtryck bör först rådgöra med 
en läkare innan de använder ett spa.

GOD PERSONSÄKERHET:
•  Se till att spa-enheten är korrekt ansluten till strömförsörjningen. Anlita alltid 

entreprenörer med rätt licens.
•  Stäng av strömförsörjningen innan du tömmer enheten eller utför 

service på de elektriska komponenterna.
• Testa jordfelsbrytaren varje månad.
•  Testa alltid vattentemperaturen med en noggrann termometer innan du 

kliver i vattnet för att vara säker på att det är en säker temperatur.
•  Använd inte spa-enheten om vattnet inte har den inställda temperaturen. 
•  Kom ihåg att blöta ytor kan vara väldigt hala. Var försiktig när du kliver 

i eller ur badet.
•  Lås spa-enhetens DuraCover™ när spa-enheten inte används, oavsett 

om den är full av vatten eller inte.
• Se till att vattnet är klart och rent med rätt vårdande kemikalier.
• Slå på jetstrålarna när du häller i kemikalier, OAVSETT typ, i spa-vattnet.
•  Rengör filterbehållarna varje månad för att ta bort partiklar och 

mineralavlagringar som annars påverkar vattenterapistrålarnas funktion, 
begränsar flödet eller kan påverka givaravläsningen, vilket stänger av 
hela spa-enheten.

DÅLIG PERSONSÄKERHET:
•  Använd inte spa-enheten när luckan till komponentfacket har avlägsnats.
•  Använd inte spa-enheten mer än 10 minuter åt gången om 

vattentemperaturen är över 39 °C (104°F).
•  Låt inte pumparna vara på under en längre tid om locket är på plats. Om 

pumparna används under längre tid kommer det att bildas värme från 
vattenfriktionen. Spa-utrustningen har en inbyggd säkerhetstimer som 
stänger av pumparna automatiskt efter 15 minuters användning om 
pumparna lämnats på av misstag.

• Kör aldrig spa-enheten om filterbehållarna har tagits ut.
•  Lyft eller dra inte locket med knytremmarna eller lockets kanter utan lyft 

och bär locket med de utvändiga handtagen.
• Förvara inga kemikalier i spa-utrustningens komponentfack.
•  Tveka aldrig att kontakta en auktoriserad återförsäljare om du har frågor 

eller är osäker på underhållet.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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STANDORT
Der Swim Spa muss, damit er ordnungsgemäß funktioniert, auf einer flachen, 
stabilen und ebenen Betonoberfläche mit einer Stärke von 152 mm bis 
203 mm aufgestellt werden und damit in der Lage sein muss, einem Druck 
von 14,06 kgf/cm2 standzuhalten. In den Boden eingelassene Swim Spas 
erfordern besondere Installationstechniken und sollten gemeinsam mit Ihrem 
Vertragshändler geplant werden. Eine nicht ordnungsgemäße Installation 
kann zu strukturellen Schäden am Swim Spa und dem Erlöschen Ihrer Swim 
Spa-Garantie führen. Mit Ihrem Vertragshändler sollten Sie u. a. folgende 
Punkte besprechen: Örtliche Bauvorschriften, Anforderungen an die Elektrik, 
Wartungsfreundlichkeit der Geräte, bestehende unterirdische Hindernisse 
(z. B. Gas-, Wasser oder Telefonleitungen), Sicherheitsmaßnahmen (z. B. 
Zäune oder Schlösser) und die Einsehbarkeit der Swim Spa-Installation vom 
Haus, von der Straße und von den Nachbarn aus.

Legen Sie keine Ausgleichselemente unter den Swim Spa. Wenn die 
Standfläche nicht gerade ist, sollten Sie ein Fundament gießen. Beauftragen 
Sie dafür einen Fachmann.
• Sorgen Sie für ausreichenden Wasserablauf um den Spa herum, um die 

Geräte und die Trägerstruktur zu schonen. Das gilt auch für Installation 
im Innenbereich.

•  Ein gefüllter Spa kann bis zu 11-340 kg wiegen, und der Standort muss 
das Gewicht des gefüllten Behälters tragen können.

•  Der Spa umfasst an beiden Enden Gerätschaften. Ihr Spa MUSS 
so installiert werden, dass ein Wartungszugang von oben bzw. von 
unten durch Decks und Fußböden möglich ist. Der Zugang ist wichtig 
und muss so beschaffen sein, dass genügend Raum für die Wartung 
bleibt. Um Reparaturarbeiten zu erleichtern, benötigt ein Händler oder 
dessen Mitarbeiter ggf. Zugang zu den Spa-Geräten. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, für einen ungehinderten Zugang zu sorgen. Siehe 
Spa-Diagramme für die Position der Stromzufuhr.

•  Halten Sie den Zugang zu den Leistungsschaltern in der 
Nebenschalttafel frei.

• Stellen Sie sicher, dass der Spa eben steht und in seiner endgültigen 
Position ist, BEVOR Sie das Wasser einfüllen. Prüfen Sie, ob Stromkabel, 
Werkzeuge oder Schläuche unter dem Swim Spa eingeklemmt wurden. 
Verbinden Sie den Spa nicht mit der Stromzufuhr, bevor er vollständig mit 
Wasser gefüllt ist. Andernfalls können Pumpen, Heizung und Sensoren 
beschädigt werden.

• WICHTIG: SETZEN SIE EINEN LEEREN SPA NICHT DIREKTEM 
SONNENLICHT AUS.
Die Temperaturen der Swim Spa-Oberfläche können in direktem 
Sonnenlicht auf mehr als 82 °C ansteigen. Dadurch kann es zu 
erheblichen Schäden kommen (z. B. Verwölbungen und Blasenbildung 
an Oberfläche). Schäden durch Einwirkung des Sonnenlichts sind nicht 
durch die Garantie abgedeckt.

•  ACHTUNG: Versuchen Sie niemals den Swim Spa zu bewegen, wenn 
das Wasser nicht vollständig abgelassen wurde. Dies könnte zu Schäden 
am Spa und zu Verletzungen führen. Risse in der Swim Spa-Oberfläche, 
der Außenverschalung oder der Matte durch unsachgemäßen Transport 
oder unsachgemäßes Abstützen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

INSTALLATIONSANLEITUNG
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AUSSENINSTALLATION
Für eine Außeninstallation des Spa benötigen Sie einen ebenen, verstärkten 
Aufstellungsort mit einer Mindestdicke von 152 - 203 mm.
Die Installation des Swim Spa auf Platten, Kies oder bloßer Erde ist nicht 
zulässig und bewirkt ein Erlöschen der Garantie. Das bewehrte Material sollte 
gemäß den landesspezifischen und örtlichen Elektroinstallationsrichtlinien 
an einen Abbindedraht ((Nr. 8 nach AWG) Nr. 6 nach AWG in Kanada) 
angeschlossen werden.

INNENINSTALLATION
Es gelten spezielle Anforderungen, wenn Sie den Swim Spa im Innenbereich 
aufbauen. Erforderlich ist eine flache Betonfläche mit einer Dichte von 
mindestens 152 mm – 203 mm benötigt. Das Bodenmaterial muss bei 
Nässe genügend Haftung bieten. Zur Vermeidung von Pfützenbildung ist ein 
geeigneter Ablauf erforderlich. Eine ausreichende Belüftung des Bereichs 
ist erforderlich. Wirempfehlen den Einbau eines Belüftungssystems. Um 
Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

AUSSEN- & TERRASSENINSTALLATION
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ABSPERRVENTILE
Ihr Spa ist mit Absperrventilen ausgestattet (siehe 
GERÄTEDIAGRAMM), die den Wasserfluß zum 
Gerätesystem für Wartungsarbeiten durch einen 
autorisierten Marquis®-Händler unterbrechen. Es 
kann vorkommen, dass bei einem neuen oder 
kürzlich gewarteten Spa die Absperrventile teilweise 
geschlossen sind, wodurch der Wasserfluss beschränkt 
und die Düsenleistung gemindert werden kann. 
Vergewissern Sie sich, dass die Ventile vollständig 
geöffnet sind.

KÄLTESCHUTZ
Bei zu starker Abkühlung (wenn die Temperatur 
im Heizungsgehäuse unter 13°C fällt) schalten sich 
die Düsenpumpen automatisch ein. In Gegenden 
mit extremen Winterbedingungen dürfte es keine 
Probleme mit Ihrem Spa geben, solange er bei 
normalen Betriebstemperaturen läuft. Um zusätzlichen 
Schutz in Anspruch zu nehmen, befragen Sie Ihren 
Vertragshändler zu optionalen Kältesensoren. Wenn 
Sie vorhaben, den Spa auszuschalten, sollten Sie 
die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen 
(siehe VORÜBERGEHENDE STILLLEGUNG ODER 
WINTERVORBEREITUNG IHRES SPA).

ÜBERHITZUNG
Bei anhaltend heißem Wetter kann sich das Wasser im 
Spa dauerhaft auf 40 °C bis 41 °C oder mehr erhitzen. 
Das liegt an der Umgebungstemperatur und der 
optionalen vollständigen Isolierung der Spa-Verkleidung. 
Sie können auswählen, wann oder wie lang die Pumpen 
laufen sollen. Die verfügbaren Optionen finden Sie unter 
BEDIENUNG DER SPA-STEUERUNG.

FILTERPATRONEN
Ihr transportierbarer Spa ist mit der ConstantClean™-
Filteranlage ausgerüstet. It features two Vortex filters.

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, dass die Komponenten 
der Filteranlagen ordnungsgemäß und an der richtigen 
Stelle des Spa installiert werden.

1. Halten Sie die Patrone des Vortex-Filters fest und 
zentrieren Sie sie in der Öffnung des Filtergehäuses.

2. Schrauben Sie die Filterpatrone mithilfe des Filtergriffs 
im Uhrzeigersinn fest. (Achten Sie darauf, die 
Patrone nicht zu fest anzuziehen, weil andernfalls 
das Gewinde beschädigt werden kann und derartige 
Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt sind.)

3. Tauschen Sie die Filterabdeckung aus.

Absperrventil in 
geöffneter Position

INSTALLATIONSANLEITUNG
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ANSAUGSCHUTZ
Die Ansaugschutzvorrichtung im Fußraum des Spa (es 
können auch mehrere sein) ist eine Öffnung, durch die 
von der Düsenpumpe Wasser angesaugt wird. In die 
Ansaugstutzen ist jeweils ein Vakuumentlastungssystem 
integriert. Falls ein Ansaugstutzen blockiert ist, wird 
Luft eingeleitet, damit die Pumpe eine Blasenbildung 
herbeiführen kann und der Wasserfluss unterbrochen 
wird. Sobald die Blockade beendet ist, wird der normale 
Betrieb wieder aufgenommen. Der Ansaugstutzen ist 
mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet. Er kann einen 
starken Sog entwickeln. Die Schutzvorrichtung muss 
montiert und intakt bleiben. Ein Stutzen mit beschädigter Schutzvorrichtung 
kann gefährlich sein – besonders für kleine Kinder oder Personen mit langen 
Haaren. Sollte ein Teil des Körpers von einem Stutzen angesaugt werden, 
schalten Sie umgehend die Düsenpumpe(n) ab. Lange Haare sollten 
zusammengebunden werden. Lassen Sie lange Haare nicht offen im Spa 
treiben. Tauschen Sie fehlende oder beschädigte Schutzvorrichtungen aus.

HINWEIS: Es ist normal, wenn die Durchflußmengen an den Ansaugstellen 
zwischen stark und kaum merklich schwanken.

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN
Der Spa-Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sämtliche elektrischen 
Anschlüsse von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß allen zum 
Zeitpunkt der Installation geltenden nationalen, landesweiten und örtlichen 
Elektroinstallationsrichtlinien vorgenommen werden. Der einwandfreie 
Zustand der Sicherungen wird nur zum Zeitpunkt der Installation garantiert.

240 Volt
Alle Anschlüsse müssen entsprechend dem Schaltplan auf der Innenseite 
der Abdeckung der Steuereinheit vorgenommen werden. Die Anschlüsse 
dürfen ausschließlich mit Kupferleitern hergestellt werden. Verwenden Sie 
KEINE Aluminiumdrähte. Die Größen sämtlicher Leiter, Leistungsschalter, 
Sicherungen und des Fehlerstromschutzschalters müssen gemäß der 
unten angegebenen Gesamtstromstärkebelastung ausgelegt sein.

Unsachgemäß verkabelte Spas können irreversible Schäden zur Folge 
haben, die zum Durchbrennen der Sicherung, Schmelzen der Klemmenleiste 
oder zur Beschädigung anderer elektrischen Komponenten führen können. 
Auch Schäden an Komponenten oder Geräten, die durch Hoch- oder 
Niederspannung, Spannungsabfälle oder elektrische Überspannungen 
verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Die Schutzvorrichtung 
des Ansaugstutzens 
muss montiert bleiben.

INSTALLATIONSANLEITUNG
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• Permanente Verbindung (festverdrahtet).
• Nennleistung 240V, 50Hz, 32A (8,42mm2)). Blau, Braun, Grün (Erde).
• Auslegung für Leistungsschalter oder Sicherung: 32A oder zwei 16A 

oder drei 16A (3ph). 
• In Sichtweite des Geräts und in einem Abstand von mindestens 1,52m von 

den inneren Wänden des Spa muss eine Trennvorrichtung installiert sein.
• Diese darf ausschließlich an einen Schaltkreis angeschlossen werden, 

welcher durch einen Fehlerstromschutzschalter der Klasse A geschützt ist.

INBETRIEBNAHME
Ihr Spa ist mit kontaktlosen Komfortbedienelementen ausgerüstet, die bei 
jedem Spa-Modell individuell gestaltet sind. (Informationen zu Ihrem speziellen 
Spa-Modell finden Sie unter BEDIENUNG DER SPA-STEUERUNG.)

HINWEIS: Ihr Spa wurde im Werk befüllt und ein Probelauf wurde 
durchgeführt. Wenn Ihr Spa zum ersten Mal mit Wasser befüllt wird, kann es 
durch Restwasser aus dem Probelauf zu einer gewissen Farbveränderung 
kommen. Dieser Effekt verschwindet, wenn der Spa vollständig befüllt ist und 
die Filteranlage funktioniert.

INSTALLATIONSANLEITUNG
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THERAPIEPUMPE(N)

Inbetriebnahmeverfahren für alle Modelle
1.  Stellen Sie das Spa auf einer festen, flachen und 

geraden Oberfläche auf. Stellen Sie sicher, dass die 
Stromversorgung ausgeschaltet ist.

2.  Stellen Sie sicher, dass der/die Ansaugstutzen im 
Fußraum am richtigen Platz und unbeschädigt ist/sind.

3.  Öffnen Sie die Gerätetür. Ziehen Sie alle Absperrungen 
fest und öffnen Sie alle Absperrventile.

HINWEIS: Halten Sie das Ablassventil stets 
geschlossen, außer wenn Sie den Spa entleeren 

möchten (Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Kappe das Wasser 
zurückhält). Andernfalls kann es durch gefrorenes Wasser zu Schäden 
am Ablassventil kommen.

4. Setzen Sie die Filterpatronen ein. (Siehe INSTALLATIONS- 
ANWEISUNGEN, Filterpatronen.)

5. Befüllen Sie den Spa zu zwei Dritteln des Weges bis zu den Vortex-
Skimmeröffnungen mit Wasser. Die Verwendung eines Befüllungsfilters 
ist zu empfehlen, besonders in Gegenden, in denen das Wasser einen 
hohen Mineralgehalt aufweist.

6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
WARNUNG: Vor dem Einschalten des Stroms muss der Spa vollständig mit 
Wasser befüllt werden.
7. Ihr Spa ist jetzt im „Pumpenvorbereitungs“-Modus, und die Anzeige “RUN 

PMPS PURG AIR” erscheint auf dem LCD-Fenster auf der Steueranzeige. 
In diesem Modus ist keine Spa-Aktivität zu erkennen. Dieser Zustand 
dauert etwa vier bis fünf Minuten, sofern er nicht manuell beendet wird. 
Drücken Sie das Feld TEMP+/- , um manuell zu beenden. 

8. Lassen Sie den Spa vier bis fünf Minuten mit voller Leistung laufen (siehe 
BEDIENUNG DER SPA-STEUERUNG), um das Leitungssystem zu entlüften. 
Erwarten Sie nicht, dass sofort warmes Wasser aus den Düsen kommt. Die 
Heizung braucht mehrere Stunden, um das Wasser zu erwärmen.

9. Zu diesem Zeitpunkt sollte Wasser aus den Düsen kommen. Wenn kein 
Ansaugen stattgefunden hat und nach zwei Minuten kein Wasser aus 
den Düsen kommt, SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG DES SPA 
AUS und entlüften Sie die Pumpen, indem Sie die Pumpenanschlüsse 
hinter der Gerätetür leicht öffnen. Wenn Sie den Strom wieder 
einschalten, startet der Spa den Ansaugmodus erneut. Wiederholen Sie 
die oben genannten Schritte.

10. Das System benötigt ungefähr zwei Minuten Wasserdurchfluss, um die 
Wassertemperatur festzustellen. Nachdem das Wasser zwei Minuten 
geflossen ist, wird die tatsächliche Wassertemperatur angezeigt. Nachdem 
Sie den Vorbereitungsmodus manuell beendet haben (oder das Spa 
automatisch zurückgeschaltet hat ), zeigt das LCD-Fenster durchfristig 
100°F (38°C) an und schaltet dann zurück auf - - °F. 

11. Die Werkseinstellung für die Wassertemperatur beträgt 38°C. Stellen 
Sie mithilfe der TEMP-Tasten auf der Bedienkonsole die gewünschte 
Wassertemperatur ein. (Siehe BEDIENUNG DER SPA-STEUERUNG.) Je 
nach Wassertemperatur und Spannung Ihres Spa dauert es bis zu 24 
Stunden, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen.

Prüfen Sie das Wasser auf die richtige Chemikalienkonzentration und 
nehmen Sie bei Bedarf Korrekturen vor. Es werden SpaCare-Produkte 
empfohlen. (Siehe WASSERAUFBEREITUNG.) DIE RICHTIGE 
CHEMIKALIENKONZENTRATION IST WICHTIG für Ihre Sicherheit und 
eine lange Lebensdauer Ihres Spa.

INBETRIEBNAHME IHRES SPA

Entlüften Sie die 
Pumpen, indem Sie die 
Pumpenanschlüsse 
langsam öffnen.
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DURACOVER®

Bei Nichtbenutzung des Spa sollte das DuraCover® als Abdeckung verwendet 
werden, um die Wassertemperatur zu halten und das Eindringen von Schmutz, 
Blättern usw. zu verhindern. 

Für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort ist die Abdeckung mit verstellbaren 
Riemen, Sicherheitsverschlüssen und Griffen ausgestattet. Nutzen Sie die 
Griffe an der Außenseite zum Anbringen und Abnehmen der Abdeckung. 
Versuchen Sie niemals, die Abdeckung zu öffnen oder zu entfernen, indem 
Sie am Rand oder an den Verschlussriemen der Abdeckung anfassen oder 
ziehen, da sonst der Rand einreißen kann.

Marquis® empfiehlt die Verwendung von Sicherheitsverschlüssen, um 
unbefugte Benutzer fernzuhalten, ein Abheben der Abdeckung durch 
den Wind zu verhindern und das Wärmerückhaltevermögen sowie die 
Energieeffizienz zu maximieren. Die Verwendung der Abdeckung oder der 
einziehbaren Abdeckung ist bei Windstärken über 40 km/h nicht zu empfehlen. 
Wenn sich Ihr Spa in einer Gegend befindet, in der starke Winde auftreten 
können, werden möglicherweise zusätzliche Wind-Verschlussriemen benötigt, 
um mögliche Schäden an der Abdeckung zu minimieren.

HINWEIS: Marquis®’ exklusive DuraCover® Abdeckung wurde für den 
optimalen Schutz des Spa-Beckens konzipiert. Abdeckungen anderer 
Hersteller bieten nicht denselben Schutz und ihre Verwendung führt zum 
Erlöschen der Garantie auf die Hülle.

Die Spa-Abdeckung öffnen:
1. Lösen Sie sämtliche Verschlussriemen der Abdeckung.
2. Greifen Sie mit einer Hand unter den Rand der Abdeckung (zwischen 

Spa und Abdeckung), um die Vakuumversiegelung der Abdeckung zu 
öffnen. Verwenden Sie dazu nicht die Griffe der Abdeckung.

3. Falten Sie die Abdeckung, indem Sie die vordere über die hintere 
Hälfte legen.

HINWEIS: Öffnen und lösen Sie sämtliche Verschlüsse, ehe Sie versuchen, 
die Abdeckung zu öffnen. Schäden, die aufgrund des Lösens der Abdeckung 
in verriegeltem Zustand oder bei windigen Verhältnissen entstehen, sind 
nicht durch die Garantie abgedeckt. Auf der PVC-Abdeckung oder der 
einziehbaren Abdeckung nicht gehen, herumklettern oder sitzen. Keine 
harten, scharfen oder metallischen Gegenstände (z. B. Scheibenkratzer) zum 
Enteisen verwenden. Solche Gegenstände können die PVC-Oberfläche der 
Abdeckung durchstoßen oder anderweitig beschädigen.

Die Spa-Abdeckung schließen:
1. Ziehen Sie die gefaltete Abdeckung auf eine Hälfte des Spa. 
2. Falten Sie die Abdeckung auseinander, indem Sie den Griff an der 

oberen (vorderen) Hälfte der Abdeckung anheben. Lassen Sie die 
ungefaltete Hälfte auf den Spa herunter. 

3. Befestigen Sie die Verschlussriemen der Abdeckung am Spa und 
schließen Sie sie.

HINWEIS: Wenn Sie die Abdeckung über einen entsprechenden 
Mechanismus öffnen, verwenden Sie eines der vom Hersteller empfohlenen 
Verfahren. Versuchen Sie nicht, die Abdeckung auf andere Weise zu öffnen. 
Schäden, die durch unsachgemäßes Öffnen oder Schließen der Abdeckung 
entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. 

Verblassen, Verschmutzen oder gerissene Nähte der Spa-Abdeckung 
sowie gebrochene Schaumstoffkerne sind unter keinen Umständen 
durch die Garantie abgedeckt. Arbeitskosten für die Reparatur von 
Spa-Abdeckungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt Diese Teile 
können bei Ihrem autorisierten Marquis®-Händler erworben oder unter 
Garantiebedingungen ausgetauscht werden.

INBETRIEBNAHME IHRES SPA
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 # Komponent Antal
 1z Ozonanslutningar 1
 1f Spa Frog-vägganslutning (tillval) 2
 2s Riktat jetmunstycke  9
 2c Koniskt jetmunstycke 3
 4s Riktat jetmunstycke 14
 4c Koniskt jetmunstycke 2
 4r Omloppsmunstycke 3
 5s Riktat jetmunstycke 3
 5c Koniskt jetmunstycke 1
 5r Omloppsmunstycke 1
 6 Whitewater-4-jet 5
 7 Vattenspel i popup-enhet 2
 8 Insugskoppling 4
 9 Bottenventil 1
 10 V3 reglerventil 5
 11 Ventil för nackmunstycke 1
 12 Luftreglerventil 6
 13 Vattenfallsventil 1
 14 Lysdioder 11
 14s Starlights™ LED 33
 15 Kontrollpanel 1
 16 In-line-behållare (tillval) 2
 17 Vortex-filter 2
 18 Ytmonterade högtalare (tillval) 2
 19 Knappsats i nackstöd 8
 20 Nackstöd 4
 21 Badplatta 1
 22 Räcke 1
 23 Fästningskrok för träning 2
 24 Roddfästning 2
 
 Fysiska specifikationer Storlek
 Mått 381 x 228,6 cm
 Höjd 75 cm
 Sittplatser/Positioner 8/8
 Vikt tom, kg  /full, kg  9 723
 Vattenkapacitet/liter 950
 Totalt antal terapistrålar 36

V150
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V150 ZONER

ZON 1A ZON 1B

ZON 1C ZON 1D

ZON 1E ZON 1F

ZON 1G ZON 2
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START

FYLLA BADKARET
Vattnet bör fyllas på tills det täcker två tredjedelar av silarna. Fyll endast 
på med rent vatten. Om det finns partiklar i vattenkällan ska du kontakta 
återförsäljaren om filter. 

STARTA UPP SPA-ENHETEN
1. Strömmen till badkaret kan slås på när spa-enheten har fyllts 

med vatten. När strömmen till badkaret slås på visas följande på 
kontrollpanelen: ”RUN PMPS PURG AIR -- -- -- --”. Detta ger dig 
möjligheten att köra pumparna och rensa ut luft som kan finnas 
i systemet och tillhörande ledningar. Möjligheten ges under 4-5 minuter 
eller så kan du gå vidare genom att trycka på knappen Temp +/- eller 
på pumpknapparna.

2. Kontrollerna för badkaret har förprogrammerats på fabriken och 
behöver inte anpassas.

ANVÄNDA DE ELEKTRONISKA KONTROLLERNA

Jets 1
Om pumpen JETS 1 (Pump 1) är avstängd trycker du på knappen JETS 1 för 
att starta pump 1 på lågvarv. Trycker du igen körs pumpen på högvarv. Trycker 
du en tredje gång stängs pumpen av. Pump 1 körs på högvarv i 15 minuter och 
växlar sedan ned till lågvarv. Pumpen körs då på lågvarv i 15 minuter och stängs 
sedan av. Starta om pumpen genom att trycka på knappen JETS 1.” 
Den brandgula lysdioden under LCD-skärmen lyser när pumpen körs. 

OBS! Om systemet kör en filter- eller uppvärmningscykel kommer pumpen 
fortsätta på lågvarv. 

Jets 2 
Tryck på knappen JETS 2 för att starta pump 2 på lågvarv. Trycker du igen körs 
pumpen på högvarv. Trycker du en tredje gång stängs pumpen av. Pump 2 
körs på högvarv i 15 minuter och stängs sedan av. Starta om pumpen genom 
att trycka på knappen JETS 2. 

ANVÄNDA KONTROLLERNA PÅ VECTOR21
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Anpassa temperaturen (fabriksinställningen är 38 °C (100 °F))
Du kan anpassa vattentemperaturen genom att trycka på knappen 
TEMP +/ –. Första gången du trycker visas den inställda temperaturen och 
det börjar blinka. Fortsätt trycka på eller håll inne knappen TEMP +/– tills du når 
önskad temperatur. När det slutar blinka har den nya temperaturen ställts in. 
Den fabriksinställda temperaturen är 38 °C (100 °F). Den lägsta temperaturen 
du kan ställa in är 16 °C (60 °F) och den högsta temperaturen du kan ställa in 
är 40 °C (104 °F). Skärmen visar alltid den faktiska vattentemperaturen.

Soak
Tryck på knappen SOAK för att stänga av alla pumpar. Det här är en användbar 
funktion när allt du vill är att bada lite utan några jetstrålar. Soak-funktionen varar 
i 60 minuter och därefter återgår enheten till normalläget. Tryck på någon JET-
knapp för att åsidosätta Soak-funktionen och slå på pumparna eller tryck bara 
på knappen SOAK för att avsluta funktionen. Soak-funktionen påverkas inte 
om du tänder eller släcker lysdioderna. Den brandgula lysdioden under LCD-
skärmen lyser när funktionen är aktiv.

Obs: Om systemet håller på att värmas upp kan det ta ett par ögonblick 
innan Soak-funktionen aktiveras.

Timer
Tryck på knappen TIMER för att starta timern. Skärmen visar E00 och börjar 
ta tid på hur länge du använt spa-enheten eller en viss funktion. ”E” står för 
”Elapsed” (förfluten tid) och siffrorna anger den tid som gått i minuter. Skärmen 
växlar till att visa aktuell vattentemperatur var 10:e sekund. Timern fortsätter 
i upp till 60 minuter. Tryck en gång på knappen TIMER för att stänga av timern. 
Den brandgula lysdioden under LCD-skärmen lyser när funktionen är i gång.

Light
Tryck på knappen LIGHT för att tända eller släcka spa-enhetens invändiga 
lampor. Om du låter lamporna vara tända, lyser de i 60 minuter och stängs 
sedan av automatiskt. Om spa-enheten har ett lysdiodsystem kan du trycka 
på knappen flera gånger (inom 2-3 sekunder) för att ändra färg på lysdioderna. 

Vattenfall
Vattenfallet drivs av pump 1. Tryck på knappen JETS 1 och vrid 
på vattenfallsventilen (W).

ANVÄNDARPROGRAM

Du kan använda följande funktioner om du vill kontrollera och ställa in den 
inbyggda elektroniken ytterligare. I de flesta fall räcker fabriksinställningarna 
för normal användning. Du kommer åt funktionerna genom att trycka först på 
knappen TEMP +/- och sedan på knappen Light. Bläddra genom funktionerna 
med knappen LIGHT. Du kan avsluta programläget när som helst genom att 
trycka på knappen LIGHT tills den aktuella temperaturen visas igen, eller genom 
att bara vänta i 30 sekunder.

ANVÄNDA KONTROLLERNA PÅ VECTOR21

18



Filtercykler (fabriksinställningen är 1 timme, två gånger om dagen) 
Filtercyklerna kan variera beroende på modell och konfiguration.
Enheten påbörjar den första av de två filtercyklerna 5 minuter efter start. Den 
andra filtercykeln påbörjas 12 timmar senare. Du kan anpassa när filtercyklerna 
körs genom att stänga av spa-enheten under 1 minut och starta om den när 
du vill att filtreringen ska köras. Vill du att filtreringen ska köras klockan 15.00 
och 03.00, stänger du av spa-enheten klockan 14.55 eller 02.55. Då återställs 
tiderna för badkarets filtercykler. Om badkaret skulle förlora ström kommer du 
behöva upprepa proceduren. 

Programmera hur länge spa-enheten filtreras
Du kan använda de elektroniska kontrollerna för att ändra hur länge badkaret 
ska filtrera vattnet. Det kan vara lämpligt om användningen ökar eller minskar 
och/eller om du behöver mer eller mindre filtrering för att hålla vattnet klart. Du 
kan ändra filtreringstiden genom att trycka på knapparna i ordningen nedan. 
Du måste trycka på knapparna inom 30 sekunder. 

Programmera så här: 
1. Tryck på knappen TEMP +/- följt av knappen LIGHT för att starta 

programläget för filterinställningarna (FLTR). 
2. Tryck på knappen TEMP +/- för att ändra den önskade tiden. (varje tryck 

ändrar tiden med 1 timma).
3. Tryck på knappen LIGHT för att ange ditt val och stänga filterinställningarna. 

Om du inte gör detta kommer dina val inte att sparas.

Mode (Ready-läget är den fabriksinställda 
standarden, rekommenderas)
Du kan använda den här funktionen under perioder när du kanske är borta 
en längre tid och inte vill att badkaret ska köras kontinuerligt. När enheten 
körs i ”Ready”-läget håller den alltid rätt temperatur och är alltid klar att 
användas. När enheten körs i ”Rest”-läget kommer den endast att värmas 
upp under de schemalagda filtercyklerna. När spa-enheten är i läget REST 
kan det visa ”RUN PMPS FOR TEMP” vilket innebär att pumpen måste köras 
för att visa en exakt temperatur. Ingen korrigerande åtgärd krävs. Du kan 
komma åt och ändra lägesinställningarna genom att trycka på knapparna 
i ordningen nedan. Du måste trycka på knapparna inom 30 sekunder. 
Ready och Rest visas under temperaturen på skärmen.
 
Programmera så här:
1. Tryck på knappen TEMP +/- följt av knappen Light för att starta 

programläget.
2. Tryck på knappen LIGHT igen för att komma åt lägesinställningarna 

under ”mode”.
3. Tryck på knappen TEMP +/- för att växla mellan alternativen ”Ready” 

och ”Rest”.
4. Tryck på knappen LIGHT för att ange ditt val och stänga 

filterinställningarna. Om du inte gör detta kommer dina val inte att sparas. 

ANVÄNDA KONTROLLERNA PÅ VECTOR21
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COSMIC AUDIO-SYSTEM (tillval) 
Se tillverkarens ägarhandbok för information om funktioner, användning 
och felsökning. 

Systemet stöder ett stort antal personliga ljudspelare som har 3,5 mm 
uttag och körs på 4,5 V eller mindre. Detta är vanligen ett uttag för hörlurar 
på spelaren. 

Ljudexpansionsport (tillval)
Med den inbyggda ljudexpansionsporten kan du koppla in externa tillbehör. 
Använd den medföljande 3,5 mm kabeln för att ansluta till en MP3-spelare. 
OBS! 3,5 mm AUX-uttaget har endast utformats för att användas med 
enheter som MP3-spelare på 4,5 V eller mindre.

OBS: Undvik att stänka vatten på stereons framsida. Använd aldrig stereon 
med blöta händer. Fukten kan skada interna komponenter. Vatten som 
tränger in i stereon täcks inte av garantin. Se tillverkarens ägarhandbok för 
information om vad garantin täcker. Du kan också hitta information om vad 
garantin täcker under Begränsad garanti.

FÖRSIKTIGT - Risk för elstöt. Ersätt endast komponenterna med 
identiska komponenter.
Använd inte ljudkontrollerna när du är i badkaret.

VARNING - Förhindra elchocker. Anslut inga yttre komponenter 
(som kablar, ytterligare högtalare, hörlurar, ytterligare audio/video-
komponenter och liknande) till systemet utom via följande: 3,5 mm AUX-uttag 
som endast utformats för att användas med enheter som MP3-spelare på 
4,5 V eller mindre.
• Enheterna har inte någon utomhusantenn. Denna bör installeras enligt 

artikel 810 i amerikanska National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.
• Utför ingen service på produkten på egen hand. Om du öppnar kan 

du utsättas för farlig spänning eller andra skaderisker. Överlåt allt 
servicearbete till kvalificerad servicepersonal.

• Om kontakterna eller kablarna till strömförsörjningen skadas, om vatten 
tränger in i någon elektrisk utrustning, om det finns andra tecken 
på skador på spa-enheten ska du stänga av enheten och överlåta 
servicearbetet till kvalificerad servicepersonal.

• Enheten bör underhållas regelbundet som rutin (som var tredje månad) 
för att se till att den fungerar ordentligt.

ANVÄNDA KONTROLLERNA PÅ VECTOR21
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# Komponent  Antal

1 Kontrollskåp och värmeelement 1

3 Ozonator (tillval)  1

4 Pump med två hastigheter  1

5 Pumpfogar  2

6 Pump med två hastigheter  1

8 Backventil  1

9 Spärrventiler  3

10 Spärrventiler  2

11 Slangkran  2

12 Högflödesdränering  1

13 Cosmic Audio-enhet (tillval)  1

14 Ljudexpansionsport (tillval)  1

15 Strömförsörjning (tillval)  1

16 Starlights™ LED-ljussystem (tillval) 1

17 Wi-Fi-mottagare (tillval)  1

UTRUSTNINGSSCHEMA FÖR VECTOR21

V150-MODELLEN
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FELSÖKNING AV VECTOR21

OBSERVERA: Spa-ägaren kan utföra följande åtgärder. Om det inte går att 
åtgärda felet med stegen nedan ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare 
om service. (Felaktig service som utförs av servicepersonal utan auktorisering 
eller av spa-ägaren kan orsaka skador som inte täcks av garantin eller andra 
allvarliga skador.)

UTRUSTNINGEN FUNGERAR INTE
• Se om det finns en diagnoskod på kontrollpanelens LCD-skärm. 
• Spa-enheter på 240 V: Kontrollera kretsbrytaren på huvudströmpanelen.

OTILLRÄCKLIG STRÅLSTYRKA
• Se till att spärrventilerna är helt öppna. 
• Kontrollera om det finns något som blockerar eller hindrar insugsskydden 

eller filtren i form av löv, smutsiga filter eller liknande. 
• Kontrollera att vattennivån är tillräcklig och fyll på med vatten om det behövs.

INGEN VÄRME
• Kontrollera temperaturen som visas på LCD-skärmen för önskad 

temperaturinställning.
• Kontrollera om det finns smuts eller partiklar i filterpatronen. 
•  Kontrollera att vattennivån är tillräcklig, alltså täcker två tredjedelar cm 

av silöppningarna.
• Kontrollera att spa-enheten är inställd på läget ”Heat Mode”. Se hur du 

programmerar temperaturen ovan.
• Låga omgivande temperaturer kan leda till mindre värme.

OBS! Du kan inte förvänta dig varmt vatten direkt från jetmunstyckena. Det tar 
värmeelementet 12-24 timmar att värma upp vattnet till önskad temperatur.

BELYSNINGEN FUNGERAR INTE
• Tryck på knappen LIGHT på kontrollpanelen. 

LCD-SKÄRMENS DIAGNOSMEDDELANDEN
Tack vare den avancerade tekniken i spa-enheten kan enheten utföra ett 
antal självdiagnoskontroller och visa olika meddelanden på kontrollpanelens 
LCD-skärm.

TOO COLD: (Kallt) Frysskyddet har aktiverats och inga ytterligare åtgärder 
behövs. Detta är normalt när nytt vatten fylls på. 

WATR TOO HOT: En av givarna har nått 43 °C (110 °F). Kliv inte i vattnet. 
Kontakta din återförsäljare om service.

HTR FLOW LOSS: (Vattenförlust i värmeelementet) Det flödar inte tillräckligt 
med vatten genom värmeelementet. Rengör eller installera nya filter och 
kontrollera att spärrventilerna är helt öppna. Kontakta din återförsäljare 
om service. 

22



FELSÖKNING AV VECTOR21

HTR MAY BE DRY: (Värmeelementet kan vara för torrt) Det flödar för lite eller 
inget vatten genom värmeelementet. Kontrollera att spärrventilerna är helt 
öppna. Kontakta din återförsäljare om service. 

HTR TOO HOT: En av givarna har nått 48 °C (118 °F). Kliv inte i vattnet. 
Kontakta din återförsäljare om service.

PRES BTTN TO RSET: (Tryck på knappen för att återställa) Vissa koder 
kräver att du trycker på en knapp eller att du slår av och på strömmen. 

SNSR BAL-- ANCE: Givarna läser av en temperatur på 17 °C (2 °F) eller mer. 
Kan hända när nytt vatten fylls på. Inga ytterligare åtgärder behövs. Kontakta 
din återförsäljare om service.

SNSR A: Givare A fungerar inte. Kontakta din återförsäljare om service.

SNSR B: Givare B fungerar inte. Kontakta din återförsäljare om service. 

MEM FAIL: (Minnesfel) Det finns ett problem i den fasta programvaran. 
Kontakta din återförsäljare om service.

MEM RSET: (Minne har återställts) Det har uppstått ett fel i minnet. Kontakta 
din återförsäljare om service. 

CNFG FAIL: (Konfigurationsfel) Kontakta din återförsäljare om service. 

STUK PUMP: (Pump har fastnat) Vattnet kan ha värmts för mycket (KLIV 
INTE I VATTNET). Kontakta din återförsäljare om service.

HOT FALT: (Värmefel) En pump kan ha fastnat. Kontakta din återförsäljare 
om service. 
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SÅ HÄR FÖRLÄNGER DU LIVSLÄNGDEN FÖR DITT SPA

Här följer några enkla steg för att förlänga livslängden för din spa-enhet. Följ 
riktlinjerna nedan för mer problemfri och njutningsfylld användning av ditt spa. 

Skölj av fötterna
Kom ihåg att skölja av fötterna innan du kliver i badkaret. På detta sätt kan 
du förhindra att sand och smuts kommer in i rören där detta kan täppa till 
ventiler och filter. 

För stränder eller kustområden
Om du befinner dig i ett område som är utsatt för skräp, t.ex. fin sand 
eller smuts, runt eller i närheten av badkaren, så kanske du vill använda 
en sugpåse för att förhindra att skräpet kommer in i rörsystemet genom 
sugkopplingen. Du hittar sugpåsar hos din Marquis-återförsäljare.

Underhåll ventilerna
Om det börjar bli svårt att vrida på en ventil ska du ta bort den och skölja 
ur den. För att ta bort en ventil ska du först stänga av strömmen till spa-
enheten och sedan ta bort ventilens handtag. Lossa toppen på ventilen 
genom att trycka in och lyfta på dekorationslocket för att komma åt basen 
på toppen och själva ventilinsatsen. Dra insatsen rakt ut för att dra ut 
ventilledningen. Rengör ventilledningen och sätt tillbaka den. Sätt därefter 
tillbaka dekorationslocket genom att trycka det på plats. Små repor kan 
jämnas ut med fint sandpapper innan du sätter tillbaka enheten.

Så här tar du bort och byter ut jetmunstyckena
Ta bort så här: 
1. Använd en tunn 1 tums platt skruvmejsel och sätt den försiktigt mellan 

ovansidan av den mörkgrå munstyckesytan och det ljusgrå gallret, lite  
åt sidan, för att släppa på den översta fliken. 

2. Gallret kan nu lyftas uppåt och utåt med två små flikar på vardera sida. 
Återmontera så här: 

3. Rikta in de två små flikarna på sidorna av gallret ovanför sidokanterna 
och skjut in flikarna i sidorna så att gallret sitter stadigt i mitten. 

4. När båda sidoflikarna sitter på plats kan du skjuta gallret nedåt. 
5. Tryck in toppfliken mitt i munstyckets övre galler. Munstycket låses  

på plats när du hör ett klick.

Behåll locket på
Stäng alltid spa-locket när spa-enheten inte används. På detta sätt 
förhindrar du att oönskat skräp hamnar i badkaret och du förhindrar även 
solljuset som annars kan skada ytan och munstyckena. Du får endast full 
garantitäckning om spa-enheten alltid är övertäckt när den inte används.

UNDERHÅLL AV VECTOR21 SPA

1.                    2. 3.                   4.                    5.

24



Håll vattnet klart och i god balans
Vattenkemin är en annan viktig del av att ha ett spa. Använd endast produkter 
som rekommenderas av fabriken. Du ska också se till att ha korrekta pH-
värden och desinfektionsnivåer. Töm och fyll på med färskt vatten med 3 till 
4 månaders mellanrum. Använd regelbundet en spa-dammsugare för att ta 
bort synlig smuts och sand på spa-enhets golv. 

VECKOUNDERHÅLL
Ta bort skräp 
Ta bort skräp och löv från Vortex-silarna och insugsskydden på insidan av spa-
enheten. Om insugen blockeras kan detta hindra vattenflödet genom systemet. 

Vattennivå
Fyll på med vatten om det behövs så att vattnet täcker cirka två tredjedelar av 
silöppningarna. (Se STARTA DITT SPA.) Låga och höga vattennivåer kan skada 
spa-enheten. Det är viktigt att du kontrollerar vattennivån ofta.

MÅNADSUNDERHÅLL

Filtervård
Vi kan inte nog påpeka hur viktigt det är att ha rena filter för att kunna filtrera 
vattnet ordentligt. Använd Marquis® Vector21-originalbehållare till filtren för 
bästa resultat. Marquis® filter har utformats med materialspecifikationer 
som följer tillverkarens krav för flöde och tryck. Används andra produkter 
kan spa-enhetens prestanda försämras. Smutsiga filter kan begränsa 
vattenflödet, göra vattnet grumligt och förhindra att kemikalierna får önskad 
effekt. Smutsiga filter kan också leda till dåligt vattenflöde i jetmunstyckena, 
dålig vattenkvalitet och att givarna aktiverar olika felkoder. Det är viktigt att du 
rengör filtren ofta. Många vattenvårdsprodukter gör vattnet klarare genom 
att klumpa ihop mikroskopiska partiklar och mineraler till större partiklar 
som sedan lätt kan fångas upp i filtret. Ett filter som är igensatt av skräp och 
kalklagringar kan inte fånga upp partiklarna ordentligt. Låt filterbehållarna ligga 
och dra i Marquis® Filter Cleaner någon gång i månaden. 

Ta bort filtret
Skruva loss filtret i moturs riktning och lyft ut det.

Återmontera filtret
Skruva filtret i medurs riktning medan du riktar in det med Vortex-silens kammare.

VIKTIGT: Drar du åt filtret för hårt kan det leda till att filtret eller behållaren 
spricker. Dra åt filtret tills det sitter tätt.

OBS: Garantin täcker inte kostnaden för arbetskraft i samband med filter och 
filterlock. Delarna kan köpas eller bytas ut under garanti hos en auktoriserad 
återförsäljare av Marquis®-produkter. 

Kontrollera läckor
Öppna utrustningsluckan och kontrollera om det finns några tecken på 
vattenläckor runt pumparna. Tätningarna i pumparna slits ut med tiden, 
särskilt om vattenkemin inte är balanserad. Om du upptäcker problem 
med pumptätningarna tidigt kan du spara in på dyra reparationskostnader. 
Pumptätningar, elementpackningar och pumppackningar måste kontrolleras 
varje månad för att se till att de inte läcker. Följdskador som uppstått av 
läckage från någon komponent täcks inte av garantin.

UNDERHÅLL AV VECTOR21
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VAR TREDJE TILL FJÄRDE MÅNAD

Tömma och fylla på kärlet
Ett vanligt kärl behöver tömmas med tre till fyra månaders mellanrum. Efter 
att ha tillsatt kemikalier under lång tid och det hamnat kroppsoljor och lotions 
i vattnet kan det vara svårt att vårda vattnet och kemikalierna kommer inte 
vara lika effektiva. Du kan också märka att det blir väldigt mycket skum. Du 
kan behöva tömma oftare beroende på användningen.

Tömma kärlet
1. Stäng av strömmen till kärlet. 
2.  Öppna komponentfacket (se UTRUSTNINGSSCHEMA). Ta bort locket 

på anslutningen för slangkranen och sätt i en slang. Det finns två 
slangkoppar som används för att tömma vattnet från kärlet. På grund 
av kärlets storlek kanske du vill använda en sumppump för att påskynda 
processen. Kärlet är utrustat med en stor tömningsslang som dränerar 
enheten mycket snabbt. För att använda tar du bort locket på slangens 
ände och drar ut slangen för att förlänga den. Låt vattnet tömmas ut ur 
kärlet. Öppna handtaget på portventilen för att starta vattenflödet.

3.  Öppna dräneringsventilen. Vattnet kommer att tömmas genom slangen 
via tyngdkraft.

4.  När kärlet är tomt stänger du dräneringsventilen och tar bort slangen. 
Sätt tillbaka locket på slangkranen.
OBS: Håll alltid dräneringsventilen stängd utom när du tömmer 
kärlet (förlita dig inte på att locket ska kunna stoppa vattenflödet). 
Dräneringsventilen kan annars skadas av vatten som fryser.

Rengöra den inre ytan
När kärlet är tomt ska du rengöra skalinteriören noggrant, särskilt vid 
vattenlinjen. Vi föreslår en organisk svamp för att slippa repor.

Använd Spa Bright för rengöring av ytan samt för glans. Prova Gloss and 
Guard för att skapa ett skyddsskikt på kärlets yta. Andra produkter bör 
undvikas, förutom enligt vad som anges nedan.

Bevara den eleganta och glansiga ytan med de här enkla stegen: Använd en 
mjuk trasa eller svamp och vatten för den normala vården och rengöringen. 
Skölj av ordentligt och torka med en mjuk, ren trasa. Använd aldrig 
rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Låt aldrig ytan komma i kontakt 
med ketoner eller estrar som aceton eller etylacetat (nagellacksborttagning), 
vintergrönolja (metylsalicylat), nagellack, kemtvättmedel eller andra organiska 
lösningsmedel, lacklösningsmedel, bensin, aromatiska lösningsmedel, 
citrusbaserade lösningsmedel, tallolja eller liknande. Torka bort damm 
och torr smuts med en mjuk, fuktig trasa. Tvätta bort fett, oljor, färg och 
bläckfläckar med isopropanol (låt inte alkoholen samlas eller ligga kvar på 
ytan). Torka med en ren, mjuk trasa. Undvik att använda rakblad eller andra 
vassa föremål som kan skrapa upp ytan.

OBS: Den högglansiga, glatta ytan gör att det kan uppstå små skavanker 
i texturen. En naturlig åldring kan leda till något som kallas krackelering. 
Tunna spindelvävslika linjer kan med tiden uppstå på den kosmetiska ytan 
från element och kemikalier. 

UNDERHÅLL AV VECTOR21
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Krackeleringen försvagar inte akrylens strukturella styrka och täcks inte av 
garantin. Blekta färger, fläckar och missfärgningar kan också uppstå men 
försvagar inte den strukturella styrkan och täcks inte av garantin.

OBS: Lämna inte spa-enheten utan locket på. Om spa-ytan utsätts för 
direkt solljus kan detta orsaka svåra skador eller fläckar eller att kopplingar 
missfärgas och kan leda till att ytgarantin uppgör att gälla. 

Fylla på spa-enheten
Fyll på spa-enheten med färskt vatten från en trädgårdsslang och balansera 
vattnet enligt avsnittet om vattenvård. Vi rekommenderar att du använder 
ett förfilter när du fyller på vatten, särskilt i områden med mineralrikt vatten. 
Fäst det i slutet av trädgårdsslangen för att filtrera bort grus och sediment 
som kan samlas i spa-enheten och kanske skrapa upp ytan.

BEHOVSUNDERHÅLL

Vård av locket
Vi rekommenderar att du använder Marquis Cover Cleaner för att hålla ditt 
DuraCover® rent och starkt. Om locket vårdas ordentligt kan livslängden 
ökas och det kan fortsätta se snyggt ut även i tuffa miljöer. OBS: Använd 
inte vanliga hushållsprodukter eller produkter som innehåller silikon, alkohol, 
stålull eller blekmedel. 
1. Ta bort locket från spa-enheten och luta det försiktigt mot en vägg eller 

ett stängsel.
2. Skölj av locket med en trädgårdsslang för att lösa upp och spola bort 

smuts och skräp.
3. Använd en stor svamp och/eller mjuk borste och en väldigt mild 

tvålblandning. Skrubba vinylytan i cirkelrörelser. Skölj av vinylen innan 
tvålfilmen hinner torka.

4.  Skrubba kanterna på locket och sidoflikarna. Skölj rent med vatten.
5. Skölj av undersidan av locket med endast vatten (ingen tvål) och torka 

rent med en torr trasa.
6. Använd Cover Cleaner för att impregnera locket efter rengöringen.

Vård av vadderade nackstöd
Förläng livslängden på de vadderade nackstöden genom att vid behov  
ta bort dem och rengöra dem noggrant. 

Ta bort vadderade nackstöd
För in fingrarna under varje ände av interiörens vadderade nackstöd och dra 
försiktigt mot dig. Skador som uppstår på fästena av att nackstöden inte tas 
bort ordentligt täcks inte av garantin. Kuddar och fästen garanteras endast 
vara fria från defekter vid leveransen.

Vård av DuraWood™
Tvätta exteriören på spa-enheten med en blandning av mild tvål och vatten. 
Rengöringsmedel som innehåller alkohol eller stora mängder lösningsmedel 
som aceton, nitrobenzen och cyklohexanol kan lösa upp och missfärga 
DuraWood-exteriören.

Löst skräp
Grus och partiklar som dras in i spa-enheten ska avlägsnas 
med spa-dammsugare.

UNDERHÅLL AV VECTOR21
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Vattenlinjen
Undvik att det samlas oljor och lotions vid vattenlinjen genom att rengöra 
interiören varje vecka eller när det behövs. Vi föreslår en organisk svamp för 
att slippa repor. 
OBS: Använd inte samma borste eller svamp när du rengör spa-exteriören 
som när du rengör spa-interiören. Tvål och andra produkter som används 
på exteriören kan leda till att det uppstår skum i spa-vattnet och repor på 
spa-ytan om dessa används på spa-interiören. 

SKJUTA UPP ANVÄNDNINGEN ELLER VINTERSÄKRA SPA-ENHETEN
Om du inte tänker använda spa-enheten under en längre tid föreslår vi 
följande steg. 

OBS: Det kan uppstå skador vid längre inaktivitet från att det bildas kondens 
inuti komponentfacket. Om du inte följer dessa användningar vid frystillstånd 
kan detta leda till sprickor i kopplingarna, hoplimmade leder och andra typer 
av skador.

1. Stäng av strömmen till spa-enheten. 
2. Töm spa-enheten. (Se TÖMMA OCH FYLLA PÅ SPA-ENHETEN.)
3. Ta bort allt vatten i sitsarna och fotutrymmet. Om det behövs kan du ösa  

ut vattnet som finns kvar och torka ut spa-enheten med några handdukar. 
Vi rekommenderar en våt- och torrdammsugare för bästa resultat.

4.  Använder du en våt- och torrdammsugare ska du sätta dammsugarens 
munstycke över varje jetmunstycke för att suga ut vattnet från ledningarna. 
Börja med de översta munstyckena och sluta med de lägsta. OBS: Spa-
enheten har zonkontroller som används för att leda vattnet till olika zoner. 
Reglerventilen måste vara ”öppen” till de munstycken du vill dammsuga. 

5.  Skruva bort pumppluggarna från pumparna. (Se STARTA DITT SPA.)
6.  Sätt våt- och torrdammsugarens munstycke över de öppna 

pumpöppningarna för att ta bort eventuellt vatten. Du bör ta bort 
pumparna och förvara dem i ett klimatkontrollerat rum. 

7.  Rengör spa-interiören. 
8.  Rengör filterbehållarna.
9.  Sätt tillbaka DuraCover®-locket och lås det. OBS: Om spa-ytan utsätts för 

direkt solljus kan detta orsaka svåra skador eller fläckar och kan leda till att 
ytgarantin uppgör att gälla. 

VÅRD UNDER SEMESTERN
Kortare perioder: 3-5 dagar
1. Justera pH-balansen (se VATTENVÅRD).
2. Desinfektera vattnet med chockdesinfektion (se VATTENVÅRD).
3. Lås spa-locket på plats med låsen.
4. När du kommer tillbaka ska du chockdesinfektera vattnet och testa  

det innan du använder ditt spa igen.

Längre perioder: 5-14 dagar
1. En dag innan avfärd ska du ställa in den lägsta temperaturen (cirka 80 °C, 27 °F).
2. Justera pH-balansen vid behov.
3. Chockdesinfektera vattnet.
4. När du kommer tillbaka ska du chockdesinfektera vattnet. 
5. Återställ den vanliga temperaturen.
6. Testa vattenkemin och justera vid behov.

UNDERHÅLL AV VECTOR21
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SPA-VÅRD FÖR VECTOR21

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER NÄR DU HANTERAR KEMIKALIER

1.  Förvara alltid kemikalierna utom räckhåll för barn.
2.  Läs produktetiketterna noggrant innan du använder kemikalierna.
3.  Häll alltid i kemikalierna i vattnet och häll inte vatten i kemikalierna när du 

blandar dem. Vissa torra kemikalier behöver lösas upp innan du häller 
dem i kärlet. Fyll en ren behållare med lite vatten från kärlet. Blanda tills 
kemikalien lösts upp och häll blandningen i det cirkulerande vattnet.

4.  VIKTIGT: Blanda inte olika kemikalier med varandra. Häll i dem i vattnet 
var för sig.

5.  Alla kemikalieprodukter ska förvaras på en sval, torr och väl ventilerad 
plats med en medeltemperatur som inte överstiger 32 °C. Se till att det 
inte finns skräp som trasor, tidningspapper eller brandfarliga material  
i förvaringsutrymmet.

6.  Håll kemikalierna borta från öppna lågor och andra värmekällor. Rök inte 
i närheten av kemikalierna. Om det uppstår en torr kemikaliebrand ska 
du endast använda vatten. Använd inte en brandsläckare med torra 
kemikalier för att släcka branden.

7.  När du häller i kemikalier ska du alltid cirkulera vattnet med jetstrålarna  
i ett nedåtgående cirkelmönster för att fördela kemikalierna bättre. 
Häll i kemikalierna i kärlets vatten en åt gången. Låt det gå flera 
minuter innan du häller i någon ny kemikalie och låt jetstrålarna fördela 
kemikalierna jämnt i kärlet.

8.  Det är viktigt att du lämnar kärlets lock öppet i 20-30 minuter medan 
kärlet chockdesinfekteras för att undvika skador. Lämna inte kärlet 
obevakat när locket är öppet. Skador som missfärgning eller försvagad 
vinyl som uppstår till följd av kemikalieskador täcks inte av garantin.

9.  När du har hällt i kemikalier ska du vänta den tid som rekommenderas 
på kemikalieförpackningen innan du testar vattnet så att testet blir så 
precist som möjligt. Testa vattnet i kärlet innan du använder enheten.

10.  Om du har några frågor eller funderingar om hur du hanterar dina 
kemikalier rätt ber vi dig kontakta din återförsäljare.
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VATTENVÅRD

Det behövs tre saker för rent och säkert vatten:
 1.  CIRKULATION: Vattnet måste cirkulera regelbundet. Det får inte  

vara stillastående.
 2.  FILTRERING: Vattnet måste filtreras för att rensa bort partiklar  

och skräp.
 3.  DESINFEKTION: Vattnet måste desinfekteras för att ta död på 

organismer som alger, bakterier och virus.

Det är absolut nödvändigt att ha en god vattenbalans för att skydda kärlets 
värmeelement och andra komponenter från skador. Skador på kärlets yta och 
utrustningen som orsakats av olämpliga eller starka kemikaliebehandlingar 
täcks inte av garantin. Missfärgningar på jetmunstyckena, ventilerna och 
kontrollerna är ett tecken på olämpliga kemikalier eller för mycket direkt solljus.

Jetmunstyckena och ventilerna ingår inte i täckningen av kostnaden för 
arbetskraft. Delarna kan köpas eller bytas ut under garanti hos en auktoriserad 
återförsäljare. Packningar och tätningar täcks inte av garantin.

Kärlets kontrollsystem kommer automatiskt att cirkulera och filtrera 
vattnet. (Se Använda kontrollerna för kärl, avsnitten ConstantClean™ och 
SmartClean™.) Desinfektionen kräver minimal ansträngning om det görs 
ordentligt och konsekvent.

Det behövs tre saker för att desinfektera vattnet i kärlet:
 1.  BALANS: Vattnet måste ha rätt balans så att desinfektionsmedlet kan 

fungera ordentligt och kärlets utrustning kan skyddas.
 2.  CHOCK: Chocker oxiderar organiska material och optimerar 

desinfektionsmedlet. 
 3.  DESINFEKTION: Se till att du alltid har rätt mängd desinfektionsmedel  

i systemet.

FÖRSTÅ VATTENBALANSEN

Vattenbalansen utgörs av förhållandet mellan de faktorer som avgör 
vattnets kvalitet. Hur effektiva kemikalierna och de andra tillsatserna är beror 
på om faktorerna är ”i balans”. Det viktigaste för vattenbalansen är mängden 
kalk, mängden baser och pH-värdet. Använd alltid vattenprodukter som 
rekommenderats för kärlet.

pH-värde
Den viktigaste faktorn för vattenbalansen är pH-värdet. Mängden kalk 
och baser fungerar som buffertar som stabiliserar pH-värdet. När dessa 
är rätt justerade kommer pH-värdet vara stabilt och enklare att hålla 
balanserat. pH-värdet mäter förhållandet mellan syror och baser i vattnet. 
Det ideala pH-värdet ligger mellan 7,4-7,6. När pH-värdet faller under 7,2 
kan vattnet bli något frätande. Ett lågt pH-värde kan leda till skador på 
metallerna i kontrollsystemet och värmeelementet, högre förbrukning av 
desinfektionsmedel och hudirritationer. Ett pH-värde över 7,8 kan leda till 
att det bildas kalkavlagringar och ansamlingar av metaller och mineraler 
i vattnet som kan missfärga kärlet. Ett pH-värde över 7,8 kan också orsaka 
ögon- och hudirritationer.
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Kalk och hårdhet 
Använd inte mjukt vatten i ditt spa. Det är absolut nödvändigt att ha kalk 
i vattnet. Den ideala mängden kalk är mellan 150-250 ppm. Mängden 
kalk justeras normalt när du fyller spa-enheten eller fyller på efter tömning. 
Större mängder kalk kan leda till kalkavlagringar på spa-enhetens ytor och 
komponenter. Du kan skydda spa-enheten mot höga mineralmängder 
genom att använda Metal & Stain Remover enligt anvisningarna på 
förpackningen. Mindre mängder kalk kan göra spa-vattnet frätande vilket 
kan skada komponenter och rörledningar. Öka mängden kalk med Calcium 
Hardness Increaser.

BALANS
När du fyller spa-enheten eller fyller på efter tömning ska du göra följande 
för att få en god vattenbalans. 

VIKTIGT! Följ alltid anvisningarna på kemikalieförpackningen när du 
tillsätter kemikalier. 

1. Testa spa-vattnet med en passande testremsa för din desinficeringsmetod.
Om du använder in-line-systemet har varje produkt sin egen testremsa för
antingen ett klor- eller brominsystem.

2. Om du behöver justera pH-värdet eller mängden baser ska du alltid
balansera mängden baser innan du justerar pH-värdet. Produkterna du
ska använda för att justera pH-värdet och/eller mängden baser är pH
Increaser eller Alkalinity Increaser eller pH & Alkalinity Decreaser. Tillsätt
kemikalierna enligt anvisningarna på förpackningen, testa vattnet på nytt
och upprepa vid behov tills alla värden är inom normalintervallerna.

3. Öka mängden kalk om det behövs.

CHOCK
Första behandling
Chocka spa-enheten med kornigt klorbaserat desinfektionsmedel eller icke-
klorbaserat chockmedel för spa. Tillsätt direkt i ditt spa enligt anvisningarna 
på förpackningen. Klorbaserade desinfektionsmedel rekommenderas för 
den första behandlingen eftersom de lämnar rester av desinfektionsmedel. 
För chockdesinfektion efter den första behandlingen kan du använda icke-
klorbaserade chockmedel.

Underhållande behandling 
När bakterier och andra avfallsämnen har neutraliserats av desinfektions-
medlet är de kvar i vattnet tills det har oxiderats eller chockats. Dessa kallas 
ofta kloraminer eller brominer och gör vattnet tråkigt och grumligt och kan 
ge upphov till lukter och hudirritationer. Chockdesinfektionen rensar bort 
avfallet och du får rent och kristallklart vatten. Vi rekommenderar chock-
desinfektion med icke-klorinbaserat chockmedel eller kornigt klorbaserat 
desinfektionsmedel en gång i veckan eller när vattnet verkar tråkigt, grum-
ligt eller luktar. Använder du icke-klorbaserat chockmedel kan du använda 
spa-enheten 15 minuter efter chockdesinfektionen.

OBS: En stark lukt av klorin eller bromin brukar tyda på att spa-enheten 
behöver chockas, inte att det finns för mycket bromin eller klor i vattnet. 
Ett spa med god balans som chockas regelbundet luktar inte.
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Baser
Baserna i vattnet fungerar som buffertar som hindrar att pH-värdet ändras 
när nya ämnen tillsätts i vattnet. pH-värdets stabilitet beror direkt på 
mängden baser. Mängden baser bör vara mellan 80-140 ppm. Finns det 
mindre än 80 ppm baser är det svårare att stabilisera pH-värdet. Finns det 
mer än 140 ppm kan pH-värdet öka och detta kan leda till grumligt vatten, 
kalkavlagringar och mindre effektiv desinfektion. 

OBS: Alkalinity Increaser, pH Increaser och pH och Alkalinity Decreaser 
påverkar både pH-värdet och mängden baser. Mindre tillsatser påverkar 
vanligen pH-värdet och har en något mindre effekt på mängden baser. 
Större tillsatser påverkar också pH-värdet, men har en mycket större 
påverkan på mängden baser. (Exempel: Om pH-värdet är väldigt högt 
och mängden baser ligger inom normalintervallet kommer flera små doser 
snarare än en enda stor dos av pH and Alkalinity Decreaser att minska  
pH-värdet och ha mycket liten påverkan på mängden baser.)

Kalk och hårdhet 
Använd inte mjukt vatten i ditt kärl. Det är absolut nödvändigt att ha kalk 
i vattnet. Den ideala mängden kalk är mellan 200-300 ppm. Mängden 
kalk justeras normalt när du fyller kärlet eller fyller på efter tömning. Större 
mängder kalk kan leda till kalkavlagringar på kärlets ytor och komponenter. 
Du kan skydda kärlet mot höga kalkmängder genom att använda Metal & 
Stain Remover enligt anvisningarna på förpackningen. Mindre mängder kalk 
kan göra vattnet frätande vilket kan skada komponenter och rörledningar. 
Öka mängden kalk med Calcium Hardness Increaser.

Balans
När du fyller kärlet eller fyller på efter tömning ska du göra följande för att  
få en god vattenbalans. 

Viktigt! Följ alltid anvisningarna på kemikalieförpackningen när 
du tillsätter kemikalier. 

1.  Testa vattnet med en testremsa eller ett testkit. Fastställ vattnets pH-värde 
och mängd av baser.

2.  Om du behöver justera pH-värdet eller mängden baser ska du alltid 
balansera mängden baser innan du justerar pH-värdet. Produkterna du 
ska använda för att justera pH-värdet och/eller mängden baser är pH 
Increaser, Alkalinity Increaser eller pH and Alkalinity Decreaser. Tillsätt 
kemikalierna enligt anvisningarna på förpackningen, testa vattnet på nytt 
och upprepa vid behov tills alla värden är inom normalintervallerna. 

3. Öka mängden kalk om det behövs.
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CHOCK
Första behandling
Chocka kärlet med det korniga klorbaserade desinfektionsmedlet Spa Chock. 
Tillsätt direkt i ditt kärl enligt anvisningarna på förpackningen. Klorbaserade 
desinfektionsmedel rekommenderas för den första behandlingen eftersom  
de lämnar rester av desinfektionsmedel.

Underhållsbehandling 
När bakterier och andra avfallsämnen har neutraliserats av desinfektionsmedlet är 
de kvar i vattnet tills det har oxiderats eller chockats. Dessa kallas ofta kloraminer 
eller brominer och gör vattnet tråkigt och grumligt och kan ge upphov till lukter 
och hudirritationer. Chockdesinfektionen rensar bort avfallet och du får rent och 
kristallklart vatten. Vi rekommenderar chockdesinfektion med icke-klorinbaserat 
chockmedel eller kornigt klorbaserat desinfektionsmedel en gång i veckan eller 
när vattnet verkar tråkigt, grumligt eller luktar. Använder du icke-klorbaserat 
chockmedel kan du använda kärlet 15 minuter efter chockdesinfektionen.

OBS: En stark lukt av bromin eller klorin brukar tyda på att kärlet behöver 
chockas, inte att det finns för mycket bromin eller klor i vattnet. Ett kärl med 
god balans som chockas regelbundet luktar inte.

DESINFEKTION
SmartClean™-system 
SmartClean™-systemet arbetar i kombination med desinfektionsmedel 
som förbättrar vattenkvaliteten och minskar underhållsbehovet. Den 
fabriksinstallerade ozonatorn innebär en stor minskning av mängden 
desinfektionsmedel som behövs. 

OBS: På grund av rekommenderad vattentemperatur i en ATV™-enhet är klor 
mer kompatibelt med ATV™-systemet än de flesta brominsystem. Biguanider 
ska inte användas då dessa kan orsaka skador på kärlets skal eller de interna 
komponenterna.

VATTENVÅRDSPLAN
SpaCare-produkter har användaranvisningar som är enkla att följa. Nedan 
anges om en produkt ska användas varje dag, vecka eller månad eller när 
spa-enheten fylls på eller vid behov vid specifika omständigheter.

Besök www.ATVswimspas.com för att hitta din lokala återförsäljare eller 
produkter för ATV-spa.

VARJE DAG
Desinfektion: Normala nivåer är 1-2 ppm bromin eller 3-5 ppm klorin. 

VARJE VECKA
Spa Shock

Desinfektionsmedlet bildar klumpar med bakterier och neutraliserar 
bakterier när dessa kommer i kontakt. Men de neutraliserade medel/
bakterie-partiklarna är fortfarande kvar i vattnet. Medelpartiklarna i vattnet 
kan skapa lukter och göra vattnet grumligt. Vill du oxidera, eller bli av med 
medelpartiklarna, måste du chocka kärlet en gång i veckan. 

OBS: Ytterligare chockdesinfektion kan behövas om kärlet används mycket. 33



PRODUKTER SOM ANVÄNDS VID BEHOV 
pH Increaser
Alkalinity Increaser
pH and Alkalinity Decreaser
 Dessa tre produkter ökar eller minskar pH-värdet och mängden baser  

i kärlet. Du behöver endast använda dem om testremsan visar att dessa 
värden inte ligger inom normalintervallet. 

Water Clarifier 
 Mikroskopiska partiklar kan passera genom kärlets filter och göra vattnet 

grumligt. Använd SpaCare Water Clarifier för att slå samman dessa 
mikroskopiska partiklar till större partiklar som fastnar i filtret så att du kan  
få klarare vatten. 

Spa Defoamer 
 Om det uppstår skum i vattnet kommer jetstrålarna förhindra att det 

försvinner. Använd skumdämparen SpaCare Defoamer för att omedelbart 
rensa bort allt skum från din ATV. Om skumningen kvarstår i mer än 
24 timmar så kan detta indikera en hög kalciumnivå. Var noga med att 
kontrollera kalciumhårdheten.

Metal and Stain Remover
 Metal and Stain Remover rensar bort metaller som järn och koppar från 

kärlets vatten.

FELSÖKNING AV VATTENVÅRDEN
 OBS: Om du begär service och vi inte hittar något problem eller om 

problemet inte täcks av garantin (exempelvis vid kemiska skador) kommer 
du att debiteras en normal serviceavgift. 

P: Problem 
S: Svar

Grumligt vatten 
P: Dålig filtrering eller smutsiga filter. 
S: Se till att filtret är ordentligt installerat. Rengör eller byt ut filtret. Öka längden 

på rengörings- och/eller filtercyklerna. 
P: Dålig balans i vattnet. 
S: Testa vattnet och justera pH-värdet, mängden baser och 

desinfektionsmedel om det behövs. Chocka vattnet för att oxidera och  
ta död på organiska material i vattnet. 

P: Partiklar filtreras inte eller vattnet är mättat med kemikalier. 
S: Använd Water Clarifier för att klumpa partiklarna. 
P: Stora mängder upplösta material. 
S: Töm, rengör och fyll på kärlet.

Kemikalielukt 
P:  För mycket kloraminer/brom i vattnet. 
S:  Behandla vattnet med chockmedlet Spa Shock och justera mängden 

desinfektionsmedel om det behövs. 
P:  Vattnet ser tråkigt ut eller är svårt att vårda. Stora mängder upplösta 

material (TDS) kan vara orsaken. 
S:  Töm, rengör och fyll på med färskt vatten.

Unken lukt 
P:  Inte tillräckligt med desinfektionsmedel i vattnet – bakterier eller alger i vattnet. 
S:  Häll i desinfektionsmedel om det behövs och chocka. Justera mängden 

desinfektionsmedel på nytt om det behövs.

Gult vatten 
P:  Låga pH-värden eller baser. 
S:  Testa och justera pH-nivåerna med pH and Alkalinity Increase. Anpassa 

baserna om det behövs.
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Skum 
P:  Höga koncentrationer av kroppsoljor, lotions eller tvål och stora mängder 

organiska material. 
S:  Använd skumdämparen Defoamer och justera pH-nivån och mängden 

desinfektionsmedel om det behövs.
P:  Överdrivet skummande över 24 timmar. 
S:  Kontrollera och balansera kalciumnivåer, överdriven skumning kan bero  

på en obalans av kalcium.

Smutslinjer i kärlet 
P:  Kroppsoljor och smuts. 
S:  Rengör kärlet med en organisk svamp. Testa och justera pH-nivån och 

mängden desinfektionsmedel om det behövs. Öka rengöringscykeln.

Inget desinfektionsmedel känns av 
P:  För liten mängd desinfektionsmedel.
S:  Chocka och/eller justera brominet eller klorinet tills rätt mängd 

desinfektionsmedel känns av.
P:  Testremsan är ”vit” även när du har hällt i desinfektionsmedel.
S:  Mängden desinfektionsmedel kan vara oerhört hög. Medlet kan bleka 

reagenserna på testremsan och ge ett falskresultat. Avlägsna kärlets lock 
och aktivera pumparna och luftkontrollerna. Kör pumparna i 30 minuter. 
Testa vattnet och se om du nått de önskade mängderna. 

Höga mängder desinfektionsmedel känns av
P:  För mycket klor eller bromin har hällts eller doserats i kärlet.
S:  Avlägsna kärlets lock och aktivera pumparna och luftkontrollerna. 

Kör pumparna i 30 minuter. Testa vattnet och se om du nått de 
önskade mängderna. 

Irritation i ögon eller huden
P:  Föroreningar eller stora mängder kloraminer/brom i vattnet.
S:  Behandla vattnet med chockmedlet Spa Shock. Justera mängden 

desinfektionsmedel.
P:  pH-värdena är låga.
S:  Justera om det behövs.

Rostiga metaller
P: Låga pH-värden.
S: Justera pH-nivåerna med pH and Alkalinity Increase.
S: Justera pH-nivåerna med pH Increaser.

Grönt vatten/alger
P:  Låga mängder desinfektionsmedel eller höga pH-nivåer.
S:  Justera pH-nivåerna, chocka och/eller justera bromin och klorin efter behov.

Oregelbundna pH-värden 
P:  För lite baser och/eller kalk vilket gör att pH-värdet ”studsar”.
S:  Testa och justera mängden baser och/eller kalk för att få de ideala 

mängderna.
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MONTERING AV TRAPP (TILLVAL)

Trappen och konsolerna kan placeras längs någon 
av de raka långsidorna på spa-enheten, ofta i mitten 
vid ingången. 

Hitta mitten på spa-enheten där du vill montera 
trappen. Mät upp 699 mm (27,5 tum) runt mitten 
och gör en markering. Mät 25 mm (1 tum) från 
basen och gör en markering (se diagrammet).

• Rikta konsolerna utåt och gör markeringar  
för hålen. 

• Förborra två hål per konsol med en av 
konsolerna som mall.

• Fäst vänster och höger konsol på spa-
exteriörens bas (#1).

• Anordningarna i trappen har installerats på 
fabriken. Lossa på tumskruven. Tryck trappan 
försiktigt mot spa-enheten tills anordningen 
hakar i konsolerna (#2).

• Fäst trappen mot spa-exteriören genom att 
dra åt tumskruven (#3).

1

2

3

1.000 in
27.50 in

Alla trappor kan vara farliga. Var alltid 
försiktig när du kliver i eller ur spat. 
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