
KONTROLLPANEL
Spabad Vancouver - Forsen - Floden

KNAPP BESKRIVELSE
1 - På/av, Jetpumpe 1 for massasje   (se markering t.h.)
2 - På/av, Jetpumpe 2 for massasje  (se markering t.h.)
3 - På/av, Silent Stream (hele badet) 
4 - InClear-meny for start av Boost (se instruksjoner  under) 
5 - LED-belysning av/på. Trykk flere ganger for å endre farge. 
6 - Instillingsmeny
7 - Justere temperatur/bla i instillingsmenyen.

ANDRE KNAPPER BRUKES IKKE PÅ BADET
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FØR DU SETTER DEG I SPABADET
Vekk skjermen om den er svart ved å trykke på hvem som helst av knappene.

1. DUSJ! Bruk såpe og shampo. Skyll av godt!
2. Trykk på knapp 4
3. Trykk deretter på knapp 3 (Boost modus aktivert)
4. Trykk så på knapp  7 og juster antall personer som bader
5. Trykk på knapp  4 igjen for å gå ut av menyen.
BOOSTMODUS SKAL VÆRE PÅ SÅ LENGE DU BADER, DEN SKRUR 
SEG AV AUTOMATISK SELV. 

!



OPPSTART & VEDLIKEHOLD MED IN.CLEAR 
SALTVANNSRENSING FOR SPABAD

Start med å sørge for at strømmen er klar og spabadet er tilkoblet av en kvalifisert 
elektriker. Strømmen må være av mens du fyller badet. Før du tilsetter bromsalt i 
vannet, må du stabilisere vannet. OBS! De fleste steder i Norge er vanligvis vannet  
veldig mykt. En hardhet under 5,6dH (100ppm) krever ikke kalkstabilisering.

• Fyll den første halvdelen av spaet med vann, via filterhullet nærmest skjermen.
Fyll på slik at vannet går over alle setene,deretter kan du fylle direkte i badet.

• Fyll opp så de øverste dysene i badet (ca 1 cm over) ligger under vann.
• Slå på strømmen til badet og vent mens oppstartsprogrammet går.
• Still inn ønsket temperatur på badet.

• Test vannet med testpinnene og juster om nødvendig. pH-verdi og alkalitet.

• Bromsaltet tilsettes deretter i 2 omganger, som nedenfor.

Vancouver - Forsen - Floden :  

1650L vann = totalt 2,2 kg bromsalt (1,1  kg per omgang)

 • Fyll en bøtte med lunkent vann (38 grader) og hell i halvparten av bromsaltet.
La det løse seg opp ved å røre det rundt med en skje eller lignende.

• Hell det oppløste bromsesaltet i boblebadet og start sirkulasjonen. Kjør dysene i
noen minutter. La deretter boblebadet stå i 5 timer.

• Løs opp det gjenværende bromsaltet i en ny bøtte med lunkent vann. Hell i
badet, start sirkulasjonen og kjør dysene i noen minutter. La stå i ytterligere 5
timer.

• Rengjør filtrene.

Brominnhold
In.Clear-systemet holder styr på brominnholdet i vannet. Hvis brominnholdet 
blir for lavt/høyt, vises dette i displayet. Tilsett deretter nødvendig bromsalt.

pH-verdi
Sjekk pH-verdien minst en gang i uken og juster med en pH-hever/senker om 
nødvendig. pH-verdien bør være mellom 7,2 – 7,6.

Filter
Rengjør filtrene 1-2 ganger/måned med filterrens. Følg instruksjonene på flasken.

Bytte av vann
Vannskift gjøres 1-2 ganger/år avhengig av hvor mye du bader. Ved hvert vannskifte 
anbefaler vi å rense rørene med Spa Pipe Cleaner. 



1. Trykk på innstillingsmenyknappen (knapp 6)
2. Bruk pil ned for å gå til menyvalget In.Clear.
3. Gå inn i menyvalget ved å trykke på knapp 2.
4. Marker linjen Vedlikehold og trykk på knapp 2.
5. Juster verdien til minst 15.
6. Trykk på knapp 2.
7. Trykk på knapp 1.
8. Bekreft varselmeldingen ved å trykke på knapp 5 (lysknapp).

VIKTIG INFORMASJON!

Les gjennom hele dette arket samt manualen for spabadet, og sørg for at du forstår 
hva forholdene er for å få den beste badeopplevelsen, og også den tryggeste!

Følgende forutsetninger og anbefalinger skal følges og tas hensyn til ved bading. 
Dette skaper de rette forutsetningene for at spabadet skal opprettholde lang 
levetid, og for at alle som bruker badet får maksimal badeglede.

STILL INN BROMNIVÅ

Gecko In.Clear brominator frigjør brom (naturlig fritt klor) i 2 prosesser - en som 
heter Maintenance (Vedlikehold) (mellom bading) og en annen kalt Boost (under 
bading).

For å få optimal desinfisering av vannet, må du gjøre visse justeringer i 
innstillingsmenyen.

Dette gjøres etter påfylling av vann og salt i henhold til Oppstartsveiledningen og 
skal normalt kun stilles inn første gang. Det kan imidlertid være nødvendig med 
justeringer over tid dersom badebelastningen endres.

Juster vedlikeholdsnivået for brom

Du må kanskje øke vedlikeholdsnivået hvis du bader mye, eller lenge. Juster 
deretter vedlikeholdsnivået opp i intervaller på ikke mer enn 2 trinn om gangen. 
Mål alltid vannet og kontroller bromnivåene slik at de er innenfor godkjente 
verdier.



BOOSTNIVÅ

Boostens funksjon er å frigjøre ekstra brom ved bading. dette for å fullføre 
desinfeksjonsprosessen, fordi bading fører med seg bakterier.

Boostnivået aktiveres i henhold til instruksjonene "Før du setter deg i badekaret". 
Nivået settes til antall badende, f.eks. 2 badende gir et boostnivå på 2.

FORUTSETNINGER FOR
OPTIMAL VANNKVALITET

• Sjekk vannet minst en gang i uken med teststrips eller digitalmåler.
• Rengjør filtrene kontinuerlig og i henhold til instruksjonene.
• Dusj alltid før du bader. Bruk såpe og sjampo, og skyll kroppen grundig fra såpe/

sjamporester.
• Hvis du dusjer med badetøyet på, skyll det godt ut!
• Bruk badetøy! Kun rent og godt skylt.
• Ikke bad hvis du har åpne sår, er syk eller har svekket immunforsvar.
• Mat, snacks eller lignende bør ikke inntas i boblebadet.
• Ikke bad i mer enn 60 minutter, hvis du gjør det, sørg for å drikke vann.
• Inntak av alkoholholdig drikke i forbindelse med bading anbefales ikke.
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