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Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare
det beste er bra nok for deg. Hos Arctic

Spas® mener vi at et godt grunnlag er nødvendig
for å bygge et fullkomment produkt, både når

det gjelder design og filosofi. Kanadisk bygd 
med de beste materialer og avansert teknologi 

for å motstå selv de hardeste værforhold, Arctic 
Spas® er laget for ytelse... uansett hvor du bor. For 

trygg og effektiv bruk av spabadet ditt anbefaler vi at du 
tar deg tid til å lese denne veiledningen før du kobler til og 

betjener spabadet. Denne veiledningen vil gjøre deg kjent med 
betjeningsfunksjoner og prosedyrer for tilkobling, vedlikehold og sikkerhet. 
Dette vil gi deg en hyggelig brukeropplevelse helt fra starten av.

Hvis du ønsker mer informasjon, vennligst kontakt din lokale Arctic Spas® 
forhandler. En komplett liste med forhandlere og internasjonale Arctic 
Spas nettsider finner du på ArticSpas.com.

VIKTIG!
I de fleste land trenger du tillatelse til å montere eletriske kretser eller 
konstruere utvendige overflater (terrasser og lysthus). I tillegg kan noen 
kommuner ha vedtatt forskrifter om barrierer som kan kreve inngjerding 
og /eller selvlukkende porter på eiendommen for å hindre uovervåket 
tilgang til et svømmebasseng eller spabad for barn under fem år. Ditt 
Arctic Spa er utstyrt med et låsbart deksel som oppfyller ASTM F-1346-
91 standard for sikkerhetsdeksel. Dette betyr at det vanligvis er unntatt 
fra de fleste barrierekrav. Som en generell regel vil den lokale plan- og 
byggningsetat informere deg om eventuelle krav til barrierer på det 
tidspunktet en tillatelse innhentes for montering av en eletrisk krets. Din 
lokale Arctic Spas forhandler kan informere deg om hvilke tillatelser som 
kreves der du bor.

VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON
Dette apparatet er ikke ment til bruk av personer (inkludert barn) med 
redusert fysiske eller psykiske vansker, eller mangel på erfaring og 
kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller instruksjon angående 
bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør være under tilsyn for å forsikre at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke gjøres av barn uten 
tilsyn.

Gratulerer!
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Viktige Sikkerhets Instruksjoner:
LES OG FØLG ALL INSTRUKSJON NØYE
Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, grunnleggende 

sikkerhetsregler skal alltid følges, inkludert:

1) ADVARSEL: For å redusere risikoen av skader, ikke tillat barn å bruke dette produktet, med mindre de 
er nøye overvåket til alle tider. 

2) ADVARSEL: En jordledning følger med denne enheten for å koble til minimum en No. 8 AWG solid 
kobberleder (USA) No. 6 AWG trådet (Canada) 8.4mm (Europa) mellom denne enheten og eventuelt 
metallutstyr, metalldeksel på elektriskutstyr, vannrør eller kanal av metall innenfor 1.5 m (5 fot) fra enheten.

3) FARE: Risiko for drukningsulykker. Ekstrem forsiktighet må bli utøvd for å forhindre uautorisert tilgang av 
barn. For å unngå ulykker, se til at barn er under tilsyn av voksne til en hver tid. Bruk badets stropper, dekk 
til trygt og klikk ned låsen for å sikre lokket når det ikke er i bruk. Dette vil hjelpe å fraråde barn uten tilsyn fra 
å gå i badet. Det er ikke sikkert at lokket, klipsen, eller den faktiske låsen vil forhindre tilgang til badet.

4) FARE: Risiko for personskade. Innsugsenhetene på dette badet er tilpasset den spesifikke 
vannstrømmen som skapes av pumpen. Hvis behovet skulle oppstå for å bytte innsugsbeslagene eller 
pumpen, pass på at strømningshastighetene er kompatible. Bruk aldri badet hvis innsugsbeslagene 

er ødelagt eller mangler. Kontakt din lokale forhandler for å få assistanse til å velge et passende 
reservebeslag. 

5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer minst 1,5 m (5 fot) fra alle metalloverflater. Som 
et alternativ kan boblebadet installeres innen (1,5 m) (5 fot) fra metalloverflater hvis alle 
metalloverflater er permanent koblet (festet) med minimum nr. 8 AWG solid kobberleder 
(USA), nr. 6 AWG trådet (Canada) eller 8,4 mm (Europa) til trådforbindelsen på den 
potensialutlignende stangen på siden av spabadets kontrollpakke.

6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Ikke tillat at noen elektriske apparater, f.eks. 
lamper,telefon, radio, TV, er plassert nærmere enn 1,5 m (5 fot) fra boblebadet. Alle 
kontroller eller apparater som er tilgjengelige fra spabadet, må drives av maksimum 
12-volts likestrøm. Ikke tillat at noen elektriske apparater som drives av 12-volts likestrøm 
eller mer, er plassert nærmere enn 1,5 m fra boblebadet. 

7) STRØMFORSYNING: Strømforsyningen for dette produktet må inkludere en egnet 
sikring av typen GFCI (Nord-Amerika) RCD (Europa) for å åpne alle ujordede strømledere. 
Frakoblingsinnretningen må være lett tilgjengelig og synlig for brukeren av boblebadet, 
men installert minst 1,5 m (5 fot) fra vannet i boblebadet.

8) ADVARSEL: Slik reduseres faren for personskade:
a) Vannet i boblebadet må aldri overskride 40 ºC (104 ºF). Vanntemperaturer mellom 38 
ºC (100 ºF) og 40 ºC (104 ºF) betraktes som trygge for friske voksne personer. Lavere 
vanntemperaturer anbefales for små barn og når bruken av boblebadet overskrider 10 
minutter.

b) Ettersom for høye vanntemperaturer medfører betydelig fare for fosterskader i de første 
månedene av et svangerskap, bør gravide eller mulig gravide begrense vanntemperaturen 
i boblebadet til 38 ºC (100 ºF). Hvis du er gravid, vennligst ta kontakt med en lege før du 
bruker boblebadet.

c) Bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter før eller under bruk av boblebadet kan 
føre til tap av bevissthet og fare for drukning.

 

VIKTIG!

Denne	veiledningen	
ble	skrevet	for	å	sørge	
for	riktig	bruk	og	instal-
lasjon	av	et	Arctic	Spa.	
Eventuelle	endringer	
av	de	beskrevne	

prosedyrene	kan	føre	
til	at	garantien	din	blir	
ugyldig.	Vennligst	les	
denne	veiledningen	for	
å	unngå	unødvendige	
skader	på	spabadet	og	

utstyret.
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d) Personer som er overvektige eller har en sykdomshistorie med hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med 
blodomløpet eller diabetes, bør forhøre seg med lege før bruk av boblebad.

e) Personer som bruker medisiner bør kontakte lege før bruk av boblebad, siden enkelte medisiner kan føre til søvnighet, 
mens andre medisiner kan påvirke hjerterytmen, blodtrykket og blodsirkulasjonen.

9) ADVARSLER: Det er festet en jordingsskinne på siden av spabadet slik at hele spabadet kan jordes. For å redusere 
faren for elektrosjokk må det lokale fellesjordingsnettet i området rundt boblebadet kobles til disse terminalene med en 
isolert eller uisolert kobberledning som ikke er mindre enn nr. 8 AWG solid (USA), nr. 6 AWG trådet 
(Canada), 8,4 mm (Europa).

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
ADVARSLER!

ADVARSLER: Barn må ikke bruke boblebad uten tilsyn av voksne.
AVERTISSEMENT: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation sans surveillance.

ADVARSLER: Ikke bruk boblebad med mindre alle innsugsvern er installert for å hindre at kropp og 
hår setter seg fast.
AVERTISSEMENT: Pour eviter que les cheveux ou une partie du corps Puissent étre aspires, ne pas 
utiliser une cuve de relaxation si esgrilles de prise d’aspiration ne sont pas toutes en place. 

ADVARSLER: Personer med smittsomme sykdommer bør ikke bruke boblebad.
AVERTISSEMENT: Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne devraient pas utiliser une 
cuve de relaxation.

ADVARSLER: For å unngå personskade må du være forsiktig når du går inn i eller ut av boblebadet.
AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures, user de prudent en entrant dans une de cuve de 
relaxation et en sortant.

ADVARSLER:  Ikke innta narkotika eller alkohol før eller under bruk av boblebadet. Dette er viktig for å unngå tap av 
bevissthet og mulig drukning.
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.

ADVARSLER: Gravide eller mulig gravide bør ta kontakt med lege før bruk av boblebad.
AVERTISSEMENT: Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin 
avant d’utiliser la cuve de relaxation.

ADVARSLER: Vanntemperaturer over 38 ºC (100 ºF) kan være skadelig for helsen.
AVERTISSEMENT: Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans de l’eau a plus de 100ºF (38°C).

ADVARSLER: Før du går inn i boblebadet, må du måle vanntemperaturen med et nøyaktig termometer.
AVERTISSEMENT: Avant d’utiliser une cuve de relaxation mesurer la température de l’eau à l’aide d’un ther momètre 
précis. 

ADVARSLER: Ikke bruk boblebadet umiddelbart etter anstrengende fysisk trening.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement après un exercice fatigant.

FORSIKTIG!
Indikerer	en	situas-
jon	hvor	skade	på	

utstyr eller materiale 
kan	oppstå.	

FARE!
Indikerer	fare	for	per-

sonskade.

 ADVARSEL!
	Indikerer	informasjon	

av kritisk viktighet.

Les og
Følg alle

Instruksjoner

Det	er	viktig	å
informere	gjester	

som	bruker	
badet	om FARE, 
ADVARSEL, og 
FORSIKTIG som	
er	skrevet	i	denne	
manualen	før	de	
bruker	badet.	
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ADVARSEL: Langvarig opphold i boblebad kan være skadelig for helsen.
AVERTISSEMENT: L’utilisation prolongée d’une cuve de relaxation peut être dangereuse pour 
la santé.

ADVARSEL:  Ikke tillat noen elektriske apparater (f.eks. lamper, telefon, radio, TV) innen 1,5 
meter (5 fot) fra boblebadet.
AVERTISSEMENT: Ne pas placer d’appareil éléctrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, 
etc.) à moins de 5 feet (1.5m) de cett cuve de relaxation.

FORSIKTIG: Vedlikehold vannets kjemi i samsvar med produsentens instrukser.
ATTENTION: La teneur de l’eau en matières dissoutes doit être conformé aux directives du 
fabricant.

ADVARSEL: Bruk av alkohol eller narkotika kan medføre betydelig økning av faren for 
hypertermi med dødelig utfall i boblebad.
AVERTISSEMENT: La consommation d’alcool ou de drogue augmente considérablement les 
risques d’hyperthermie mortelle dans une cuve de relaxation.

ADVARSEL: Personer som bruker medisiner og/eller har en spesiell sykdomshistorie, bør ta 
kontakt med lege før bruk av spa eller boblebad.
AVERTISSEMENT: Les personnes qui prennent des médicaments ou ont des problémes de 
santé devraient consulter un médecin avant d’utiliser une cuve de relaxation.

Langvarig nedsenking i varmt vann kan føre til hypertermi.

Langvarig nedsenking i varmt vann kan føre til hypertermi.
Hypertermi finner sted når kroppens indre temperatur når et nivå flere grader 
over den normale kroppstemperaturen på 37 ºC (99 °F). Symptomene 
på hypertermi inkluderer søvnighet, apati, og en økning i den innvendige 
kroppstemperaturen.
Effektene av hypertermi inkluderer::

 Å ikke være klar over overhengende fare,
 Å ikke være i stand til å oppfatte varme,
 Å ikke forstå nødvendigheten av å gå ut av boblebadet,
 Å ikke være fysisk i stand til å gå ut av boblebadet,
 Fosterskader hos gravide kvinner og
 Tap av bevissthet og fare for drukning

ADVARSEL!
Bruk	av	alkohol	
og	narkotika	kan	

vesentlig øke faren 
for	hypertermi	med	
dødelig	utfall	i	

boblebad	eller	spa.
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Utvendige 
Mål

Høyde  
Varmeapparat

(Watts)
Vann 

Kapasitet
Tørr 
Vekt

Elektriske 
Krav Nord-

Amerika
Elektriske Krav Europa

Athabascan
171.75”x93”

436cm x 236cm
50.5”

128.5 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
1347 Gallons

5100 Liter
1909 Lbs
866 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

Cub
86”x86”

217cm x 217cm
41”

104 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
313 Gallons
1185 Liter

740 Lbs
336 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

Fox
86”x69”

217cm x 174cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

234 Gallons
884 Liter

611 Lbs
277 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

Frontier
86”x93”

217cm x 235cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

351 Gallons
1330 Liter

785 Lbs
356 Kg

240 V, 50 A 
1Øx32A, 3Øx16A 

(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 
3Øx20A, 3Øx25A)

Glacier
86”x86”

217cm x 217cm
41”

104 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
302 Gallons
1144 Liter

827 Lbs
375 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

Hudson
171.75”x93”

436cm x 236cm
50.5”

128.5 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
1347 Gallons

5100 Liter
1909 Lbs
866 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

Kingfisher
171.75”x93”

436cm x236cm
50.5”

128.5 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
1347 Gallons

5100 Liter
1909 Lbs
866 Kg

240 V, 60 A 1Øx40A,  3Øx16A,  3Øx20A,  3Øx25A

Klondiker
93”x93”

235cm x 235cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

378 Gallons
1431 Liter

944 Lbs
428 Kg

240 V, 50 A  
(Epic series require 

60amp)

1Øx32A, 3Øx16A  
(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 

3Øx20A, 3Øx25A)

Kodiak
93”x93”

235cm x 235cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

370 Gallons
1400 Liter

972 Lbs
441 Kg

240 V, 50 A 
(Epic series require 

60amp)

1Øx32A, 3Øx16A  
(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 

3Øx20A, 3Øx25A)

Ocean
171.75”x93”

436cm x 236cm
50.5”

128.5 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
1347 Gallons

5100 Liter
1909 Lbs
866 Kg

240 V, 50 A 
(Epic series require 

60amp)

1Øx32A, 3Øx16A  
(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 

3Øx20A, 3Øx25A)

Okanagan
171.75”x93”

436cm x 236cm
50.5”

128.5 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
1347 Gallons

5100 Liter
1909 Lbs
866 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

Summit
93”x93”

235cm x 235cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

371 Gallons
1405 Liter

935 Lbs
424 Kg

240 V, 50 A  
(Epic series require 

60amp)

1Øx32Amp, 3Øx16Amp  
(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 

3Øx20A, 3Øx25A)

Summit XL
117”X93”

297cm x 235cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

525 Gallons
1988 Liter

1056 Lbs
479 Kg 

240 V, 50  
(Epic series require 

60amp)

1Øx32Amp, 3Øx16Amp  
(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 

3Øx20A, 3Øx25A)

Tundra
93”x93”

235cm x 235cm
38.75”
98 cm

NA / Euro 
5500/2x3600

449 Gallons
1700 Liter

950 Lbs
431 Kg

240 V, 50 A  
(Epic series require 

60amp)

1Øx32Amp, 3Øx16Amp  
(Episk serien krever 1Øx40A, 3Øx16A, 

3Øx20A, 3Øx25A)

Wolverine
171.75”x93”

436cm x 236cm
50.5”

128.5 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
1347 Gallons

5100 Liter
1909 Lbs
866 Kg

240 V, 60 A 1Øx40A,  3Øx16A,  3Øx20A,  3Øx25A

Yukon
86”x86”

217cm x 217cm
41”

104 cm
NA / Euro 

5500/2x3600
359 Gallons
1360 Liter

734 Lbs
333 Kg

240 V, 50 A 1 fase x 32A eller 3 fase x 16A

SPA SPESIFIKASJONER

* Et nordamerikansk spa kan kjøre 1-faset 240 V, 40, 50 og 60 A. Lavnivåprogram-
mering bør utføres for å gjenspeile hva slags strøm som tilføres. Når tilført strøm er 
mindre enn det som kreves, vil spapakken justeres tilsvarende for ikke å overskride 
tilgjengelig strøm. Dette kan føre til at ikke alle apparatene kan betjenes samtidig.

** Europeiske spabad kan kjøre 1-faset og 3-faset med 16, 20, 25, 32 og 40 A.
Lavnivåprogrammering bør settes for å gjenspeile hva slags strøm som tilføres.
Når tilført strøm er mindre enn det som kreves, vil spapakken justeres tilsvarende
for ikke å overskride tilgjengelig strøm. Dette kan føre til at ikke alle apparatene
kan betjenes samtidig. Se merknaden på side 10.
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Installasjonsinstrukser
Klargjøring av installasjonssted

Vennligst sørg for følgende:
   • Plasser alltid spabadet på en strukturelt trygg og plan overflate. Et fylt spabad kan veie ganske mye.   
     Sørg for å velge et sted som tåler vekten av et fylt spabad.
   • Plasser utstyrsrommet, der alle elektriske komponenter er samlet, på et sted med enkel tilgang for     
     regelmessig pleie og vedlikehold av spabadet. 
   • Sørg for god tilgang til alle serviceluker.

Utendørs bakkeinstallasjon

Uansett hvor du installerer spabadet er det viktig at det får et solid underlag. Hvis du installerer et spabad 
med tresokkel utendørs, anbefaler vi at du plasserer betongheller med jevne mellomrom under det. Hellene 
bør være minst to tommer tykke med et areal på 30 cm x 30 cm. Selv med hellene på plass, kan spabadet 
muligens forskyve seg og bli ujevnt. Ny planering kan bli nødvendig over tid. Hvis du installerer et spabad 
med Forever Floor® utendørs, kan du sette det på praktisk talt en hvilken som helst plan og fast overflate.

Installasjon på gulv

Du må kjenne gulvets maksimale bæreevne for å være sikker på at det tåler spabadet. Rådfør deg med 
en kvalifisert bygningsentreprenør eller -ingeniør. Vekten av spabadet, innholdet og brukerne er angitt i 
tabellen spaspesifikasjoner. Vekten per kvadratfot må ikke overskride konstruksjonens nominelle kapasitet, 
ellers kan det oppstå alvorlig strukturell skade.

Arctic Spas®-forhandleren kan hjelpe deg med lokal informasjon, for eksempel om reguleringer og 
byggeforskrifter.

Forberedelser av grunnen under allværsbasseng

Det nye allværsbassenget skal plasseres på et forberedt, jevnt og solid og plant underlag (betongplatting, 
riktig konstruert treplatting e.l.). Bassenget skal ikke plasseres direkte på en plen, bar bakke eller
grusunderlag, da denne typen underlag er ujevne og kan forårsake strukturell skade på kabinettet og skallet 
og gjøre garantien ugyldig.c 

Balkonger, betongplattinger og treplattinger 
skal konstrueres i samsvar med alle
byggeforskrifter og skal kunne motstå 146 
pund per kvadratfot.

Arctic Spa har adgangsluker på alle fire sidene. 
Det er kundens ansvar å sørge for
tilgang og sikre at det er minst 450 til 600 mm 
plass på alle sidene. Snakk med en selger eller 
serviceavdeling om hvordan du kan få til denne 
avstanden.

ADVARSEL! WARNING! 
Vi	anbefaler	at	Arctic	Spa	installeres	over	bakkenivå.	
Rådfør	deg	med	en	autorisert	bygningsentreprenør	
for	å	designe	eller	evaluere	hvordan	plattingen	
skal	se	ut.	Sørg	for	at	dørene	på	alle	fire	sider	av	
spabadet	kan	åpnes,	sånn	at	service	kan	utføres.
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Merknad til europeiske kunder:
De	elektriske	kravene	for	8’	Epic-serien	er	240	V,	40	A	enfaset	eller	2-20	A	eller	3-20	A	eller	3-16	A,	og	du
kan	velge	1-,	2-,	eller	3-faset	strømtilførsel	med	16,	20,	25,	32,	40,	50,	og	60	A.

ADVARSEL!
Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker!

Til SpabadFra 
sikringss-

kap

VIKTIGE TILKOBLINGER: 
(Nordamerikansk installasjon))
Nullederen til GFCI må kobles til nullsamleskinnen.
Nullederen fra spabadet må kobles til sikringen.

Sikkerhetsbryter
Koblingsskjema

Example

Instrukser for el-installasjon

FARE!

Fare	for	støt.	IKKE
UTFØR	hvis	du	ikke
er	autorisert	elektriker.
Dette	diagrammet

er	kun	for
referanseformål

ARCTIC SPAS® MÅ KOBLES TIL I SAMSVAR MED ALLE GJELDENDE
ELEKTRISKE FORSKRIFTER. ALT ELEKTRISK ARBEID MÅ UTFØRES
AV EN ERFAREN, AUTORISERT ELEKTRIKER OG GODKJENNES AV

EN LOKAL BYGNINGS-/ELEKTROINSPEKTØR. 

Strømtilførselen må oppfylle spabadets krav, som er trykt på sertifiseringsmerket i nærheten av 
spakontrolleren (spapakken). Kontakt fabrikken for hjelp hvis merkingen ikke er lesbar eller du ikke finner 
den. - IKKE GJETT!

ADVARSEL: Å fjerne eller omgå jordfeilbryter-sikringer vil føre til et utrygt spabad og
           ugyldiggjør garantien for spaet.

VIKTIG: Arctic Spa er nøye konstruert for å gi maksimal sikkerhet mot elektrisk støt.
    Hvis spabadet kobles til en feilkoblet krets, vil det oppheve mange av
    sikkerhetsfunksjonene.

Eco-Pak spapakke lar deg bruke alle funksjonene i vår gratisapp, onSpa®, for smarttelefon. onSpa® har en 
lang rekke brukerveiledninger og informasjon som vil være nyttig for alle spapakker. Hvis du vil ha detaljerte 
instruksjoner om bruk av onSpa, kan du laste ned appen her http://www.arcticspas.com/support/downloads-

manuals-brochures/ eller gå til www.ArcticSpas.com
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Oppstartsprosedyrer
VIKTIG:
Ditt Arctic Spa® er blitt grundig testet i løpet av produksjonsprosessen 
for å sørge for pålitelighet og langvarig kundetilfredshet. Før du fyller 
spabadet, tørk av spaskallet med en myk klut. Sørg for å fylle spaet 
gjennom filterbøtten.
Følgende instruksjoner må leses og følges nøyaktig, sånn at oppstarten 
er vellykket eller påfylling.

     1)  Sørg for at de elektriske koblingene er utført i samsvar med denne veiledningen.

     2)  Sørg for at alle o-ringer er installert i koblingene og at koblingene er godt tiltrukket.

     3)  Sørg for at alle kuleventilene er åpne og at avløpet er lukket. Spabadenes avløp er 
            montert på det eksterne kabinettet. Du finner mer informasjon om plassering på side 16.

     4)  Bruk en hageslange med forfilter og fyll spabadet med det forfiltrerte vannet til 
            underkanten av putene (omtrent 15 cm over sokkelen til det flytende filteroverløpet). 
          
        Merk: Hvis spabadet er utstyrt med Peak 2 Ozone, må du fylle spaet fra 
        filterbøtten som ikke har det vektede filteroverløpet.
 
     5)  Når spabadet er fylt til riktig nivå, slår du på strømmen til spaet ved å slå på GFCI/RCD-
            sikringen til badet. 

     6)   Jetpumpen, varmesystemet og alle innvendige røropplegg oppnår delvis klargjøring 
             etter hvert som spaet fylles. Når du skal kontrollere innsprøytingssystemets virkemåte og 
             fjerne eventuell luft fra rørsystemet, følg disse trinnene:
            a) Alle modeller: Trykk ned Pumpe 1-knappen en gang til for å sette pumpen på 
      høy hastighet. La den kjøre i 1 minutt.
            b) Signature-, Ultra-, Epic- og Legend-serien: Trykk ned Pumpe 2-knappen også.  
       Denne pumpen kjører kun i høy hastighet. Kjør i ett minutt.
            c) Legend- og Epic-serien: Trykk også ned Pumpe 3-knappen. Denne pumpen 
      kjører kun i høy hastighet. Kjør i ett minutt. Når dysesystemet er fullt funksjonelt 
     (som indikert av sterke, ikke-brusende stråler), er klargjøringen av spabadet 
     fullført. Trykk ned hver pumpeknapp én gang for å slå av pumpene.
            d) Med Epic-serien trykkes pumpeknappene 4 og 5 én gang for å slå på og kjøre i ett 
      minutt.

VIKTIG: Svake eller brusende stråler er en indikasjon på lavt vannivå, tilstoppet filterkassett eller 
feiljustert filteroverløp.

     7)  Juster kjemikaliene og vannbalansen i samsvar med forhandlerens instruksjoner. 
 Retningslinjer er også inkludert i denne veiledningen, under avsnittet Vedlikehold av vann.

     8)  Sett temperaturkontrollen til ønsket temperatur (mellom 38 ºC og 40 ºC (100 ºF og 104ºF),
 og plasser deretter det isolerte dekselet på spabadet og la vanntemperaturen stabilisere  
 seg (omtrent 16 timer). Sørg for å feste dekselet ved hjelp av deksellåsene. Kontroller 
 vanntemperaturen i spabadet regelmessig. Når vanntemperaturen stiger over 29ºC (85ºF),
 fortsetter du til neste trinn.
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  9)  Test og juster rensemiddelnivået (ideelt klornivå 1‒3 ppm eller ideelt bromnivå 3‒5 ppm).

 10) Roter avlederne til midtstillingen og trykk på “Pumpe 2”-knappen på kontrollpanelet øverst i 5 
        sekunder for å aktivere “Boost filtration system” (forsterket filtreringssystem). Når systemet 
        er aktivert, vil “boo” vises på skjermen. Dette gir 45 minutter med sirkulasjon og filtrering for å 
        spre kjemikaliene.

 11) Du kan stille temperaturen (mellom 38 °C og 40 °C eller 100 °F til 104 °F) ved å trykke på 
        knappene TEMP (     ) og TEMP (     ) på kontrollpanelet. Spabadet vil vanligvis nå riktig 
        temperaturnivå innen 16 til 24 timer. Sett spadekselet tilbake på plass mens temperaturen når 
        innstilt verdi.

VIKTIG:  Av sikkerhetsårsaker kan du låse ønsket temperaturinnstilling.
   Se avsnittet Kontrollpanelets overside for detaljer.

FORSIKTIG!

Ikke	slå	på	strømmen	
til	spabadet	før	

spabadet	er	fylt	til	
ønsket	nivå.

Å	kjøre	spapumpen
uten vann kan føre til

umiddelbare	
skader	og	oppheve	

garantien!

FORSIKTIG!

Hvis	spaet	ditt	eller	AWP	er	utstyrt	med	Spa	
Boy	eller	ONZEN,	vennligst	se:	Spa	Boy	Owner	
Manual	eller	ONZEN	User	Guide	for	ytterligere	
oppsett	krav.
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A: Kontrollpanelets overside | Se avsnittet om kontrollpanelets overside i denne håndboken.

B: Vannstråle | Dyser av en AV/PÅ-ventil.

C: Nakkedyser | De roterende nakkedysene er utformet for personlig komfort og kontrolleres av en AV/
PÅ-ventil.

D: Monsoon-dyse 

E: Dyser | Alle dysene kan justeres og kan skrus AV/PÅ og låses helt i PÅ-stillingen ved bare å dreie på 
dysefronten.

F: Omskifter | Hvis spabadet er utstyrt med en omskifter, vil den fordele vanntrykket til forskjellige dyser 
eller gi vanntrykk til Monsoon-dysen, eller begge deler.

G: Venturi | Slipper luft inn i dysene for å forbedre ytelsen når pumpe 1 er på. La den stå i “lukket” posis-
jon når spabadet ikke er i bruk.

Spaoversikt

A

F

G

E

B

D

C
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Dyser

Femtommers (5”) Dyser
Den femtommers vannmassasjestrålen gir en bred sirkelmassasje. Disse strålene kan justeres ved 
å vri stråleflaten med klokken for å oppnå en sterkere strøm. Vri mot klokken hvis du ønsker en mykere 
strøm eller vil slå den av (når du vrir langt nok). Du kan også låse dysen i helt ÅPEN stilling ved å dreie 
dysefronten med klokken helt til den ikke går lenger. Når du skal koble fra låsestoppen, er det bare å dreie 
på den igjen.

Tretommers (3”) Dyser
Turbo enkeltstråle gir en bred sirkelmassasje. Den tretommers strålen er utformet for en grundig massasje 
av musklene øverst i ryggen, skuldrene og nakken. Disse strålene kan justeres ved å vri stråleflaten med 
klokken for å oppnå en sterkere strøm. Vri mot klokken hvis du ønsker en mykere strøm eller vil slå den av 
(når du vrir langt nok). Du kan også låse dysen i helt ÅPEN stilling ved å dreie dysefronten med klokken helt 
til den ikke går lenger. Når du skal koble fra låsestoppen, er det bare å dreie på den igjen.

Monsoon Dyser (enkelte modeller)
Monsoon-strålen er en stor vannmassasjestråle utformet for å maksimere massasjefunksjonen på et 
bestemt kroppsområde. Den befinner seg på den nedre delen av spabadet for enkel massasje av føtter, 
ben, hofter og korsrygg. Intensiteten til Monsoon-strålen kan endres ved hjelp av en FusionTM-avleder 
(lokasjonen varierer avhengig av spamodellen). Kontakt din lokale forhandler for å høre hvilken avlederspak 
du skal bruke, eller bare sett i gang og eksperimenter selv. På 8 fots spabad har Epic-serien en egen 
pumpe, pumpe 5, for Monsoon Jet. Den har ingen omskifter.

Therapy Air Dyser  (ekstrautstyr) 
Når Therapy Air-systemet er slått på (se spakontrollfunksjoner), produseres det myke luftbobler som sprer 
seg rundt deg og gir en oppkvikkende massasje. 

Enkelt
Puls

Enkelt
Puls

Halsstråle
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Kontrollpanelets Overside
Spakontrollpanelet er spesialdesignet. Det innebærer at ved å koble til en riktig jordet kilde og følge 
oppstartsprosedyrene i denne veiledningen, kommer spabadet automatisk til å varmes opp til innstilt 
temperatur. Mange andre funksjoner som filtrering, sikkerhetskontroller og vedlikeholdspåminnelser er 
automatisert slik at spaopplevelsen blir så problemfri som mulig.

Men du har kontrollen! Kontrollpanelet øverst (TSC) lar deg stille inn temperaturen, starte 
filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og viften. TSC-displayet 
reagerer for å la deg få vite at du har trykket på en knapp og at den valgte funksjonen er utført.

Oppstartspåvisning
Når spaet startes opp utfører det en sjekk for å se om sonden for øvre grense er festet til varmekammeret. 
Mens dette pågår vises “tSt” i displayet og lysene i spaet blinker til testen er over. Hvis “tSt” svikter, ser du 
“HPt” på skjermen. Les hurtigreferanseguiden på neste side for å finne sannsynlige løsninger.

Pump 1
Pump 2

Therapy Air (TA)-vifte
Lys Kontroll

Display Panel

Pump 3
Instillinger Opp Pil Ned Pil Funksjonsindikatordel

En liten omvendt trekant over symbolet indikerer at 
den tilsvarende funksjonen er aktiv.

Pump 1
Pump 2

Pump 3
Lys Kontroll

Display Panel

Pump 4 Pump 5
Opp Pil

Ned Pil Funksjonsindikatordel
En liten omvendt trekant over 
symbolet indikerer at den 
tilsvarende funksjonen er aktiv.

BRUKERVEILEDNING Arctic Serien



Hurtigguidereferanse
Hurtigreferansekortet gir en rask oversikt over spabadets hovedfunksjonerog 
betjeningen som er tilgjengelig med din digitale kontroll. 

Firmware Revision 3.51.00.20

3

4

5

Starte Pumpe 1
Trykk på pumpe 1 knappen for å sette 
pumpe 1 på lav hastighet. Trykk på knappen 
en gang til for å sette pumpen på høy 
hastighet. Trykker du for tredje gang vil 
pumpen slå seg av. Et innebygd tidsur vil 
automatisk slå av pumpen etter tyve minutter, 
med mindre den er deaktivert manuelt.                                                              
Indikatoren for pumpe 1 lyser når den er satt 
på høy hastighet. Den blinker når pumpe 1 er 
satt på lav hastighet.

Temperaturenhet:
Trykk og hold inne lys-knappen for å veksle 
mellom °F og °C.

Starte Pumpe 2: 
Trykk på pumpe 2 knappen for å starte 
pumpe 2. Trykker du en gang til slår du av 
pumpe 2. Et innebygd tidsur vil automatisk 
slå av pumpen etter tyve minutter, med 
mindre den er deaktiveret manuelt.                                                                                             
Indikatoren for pumpe 2 lyser når den er satt 
på høy hastighet. 

Skru på lyset:
Hvis ditt spa er utstyrt med den orginale 
lyspakken kan du veksle mellom fargeutvalget 
ved å trykke PÅ/AV/PÅ med lys-knappen.
trykk på lys-knappen én gang for å skru på lyset, 
trykk en gang til for å skru av lyset. Et innebygd 
tidsur vilautomatisk skru av lysene etter to timer, 
med mindre de blir deaktiverte manuelt.
Lys-indikatoren vil vises i skjermen når lyser er på.

Starte Pumpe 3:
Trykk på pumpe 3 knappen for å skru på 
pumpe 3. Trykk en gang til for å skru av 
pumpe 3. Et innebygd tidsur vil automatisk slå 
av pumpen etter tyve minutter, med mindre 
den er deaktivert manuelt.  

Foss:
Fossen vil betjenes ved å skru på pumpe 1 og 
justere en liten bjørnepote-kontroll nærmest 
fossen for å variere mengde vannstrøm. 
Kontrollen kan være forskjellige plasser ut i fra 
hvilket spa, serie og modell.

Starte Pumpe 4: ( Kun Epic Serien )
Trykk pumpe 4 knappen for å slå på pumpe 
4. Trykk en gang til for å slå av pumpe 4. Et 
innebygd tidsur vil automatisk slå av pumpen 
etter tyve minutter, med mindre den er 
deaktivert manuelt. 

Standby modus:
Trykk på og hold inne pumpe 3 knappen i fem 
sekunder for å gå inn i standbymodus. Det vil 
vise “stby” i skjermen når standbymodus er 
aktivert, og oppvarming og filtrering vil være 
deaktivert i tretti minutter. Ved å trykke på 
hvilken som helst knapp vil standybymodus 
bli deaktivert. Merk: Hvis systemet slås av 
mens varmeapparatet er på, vil pumpe 1 kjøre 
i ytterlige tre minutter. 

Starte pumpe 5: ( Kun Epic Serien ) 
Trykk på pumpe 5 knappen for å starte pumpe 
5. Trykk en gang til for å slå av pumpe 5. Et 
innebygd tidsur vil automatisk slå av pumpen 
etter tyve minutter, med mindre den er 
deaktivert manuelt.

Skjermlås:
Du kan velge to forskjellige moduser: Full eller 
delvis lås. Full lås betyr at alle tastaturenheter 
er låst. Delvis lås betyr at bare grunnleggende 
funksjoner vil være tilgjengelige (pumper, vifte, lys).

Slik skrur du på skjermlås:
Trykk og hold pumpe 1 i fem sekunder. det vil stå 
“LocP” med “P” i skjermern som representerer delvis 
lås (partial lock). Slipp knappen og skjermen vil 
være i delvis lås.
Fortsett å hold knappen inne i fem sekunder til for å 
få skjermen over i full lås. “LocF” med meldingen vil 
da vises i skjermen.
Når kontrollenheten er låst, vil alle automatiske 
funksjoner kjøre som vanlig. Hvis hvilken som helst 
knapp blir trykket på, vil en “LockP” eller “LockF” 
melding vises i ett sekund. For å låse opp skjermen, 
trykk på pumpe 1 knappen igjen og hold inne i fem 
sekunder.Innstill vannets temperatur: 

Bruk opp eller ned pilen for å regulere 
vannets temperatur. Den valgte 
temperaturen vil vises i fem sekunder på 
skjermen for å bekrefte innstillingen. Du 
kan gå én grad opp eller ned om gangen, 
alt i fra 15°C til 40 °C ( 59°F til 104°F).                                              
Temperatursymbolet viser ønsket oppnådd 
temperatur, IKKE nåværende temperatur.  

Automatisk start av varmeelementet:  
Når vanntemperaturen er 0.5°C (1°F) lavere 
enn det temperaturen er innstilt på, vil 
varmeelementet automatisk skru opp varmen 
i vannet til det når 0.5°C (1°F) over innstilt 
temperatur. Varmeelement- indikatoren vil 
lyse når varmeelementet er påskrudd.

SpaBoy Boost ( Hvis utstyrt) 
Trykk og hold pumpe 2 knappen i ti sekunder 
for å øyeblikkelig aktivere saltcellene i tretti 
minutter uavhengig av ORP-innstillingen. Det 
vil stå “Sbb” i skjermen når den er aktivert.

Fogger Foss: 
Fogger fossen aktiveres ved å trykke og holde 
inne lys-knappen i to sekunder. Dette vil 
aktivere lysene, fogger og den lille pumpen som 
styrer systemet. Ved å trykke på lys-knappen 
én gang vil fogger/fossen slås av. Systemet vil 
være påskrudd i to timer med mindre det blir 
avskrudd manuelt ved å trykke på lys-knappen.

Snu Skjermen 
Trykk og hold vifteknappen i tyve sekunder 
for å snu skjermen.

Det er anbefalt ved første oppstart eller ved 
gjenoppstarting at du heller vannet ned i 
foggeren/fossen, fyller opp området helt for å 
forhindre skade på foggerenheten.

Starte Viften: 
Trykk på vifte-knappen en gang for å skru på 
Therapy Air (TA)-viften. Trykk en gang til så vil 
viften skru seg av. 

Boost Modus: 
Trykk og hold inne pumpe 2 knappen i fem 
sekunder for å gå i boost modus. I denne 
modusen, vil pumpe 1 og ozonatoren kjøre 
på høy hastighet i førtifem minutter. Etter 
aktiveringen vil “boo” vises i skjermen. Denne 
modusen er brukt til å kjøre opp filtreringen 
etter intensivt bruk av spabadet eller for å hjelpe 
å blande nylig tilførte kjemikalier. Ved å trykke 
på hvilken som helst knapp avslutter du boost 
modus.
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Merk: Du vil se alternativene som er tilgjengelige for spabadet ditt. Hvis du hverken har ozon eller onzen, fortsetter du direkte til innstilling av filtrasjons-
varigheten. I tillegg bruker du samme steg for en Epic, selv om oversiden dens har et annet design. Du kan bevege deg baklengs gjennom innstillingene ved å trykke 
på Pumpe 3-knappen (Pumpe 4 på spabad i Epicserien). Pumpe 1-knappen vil la deg forlate menyen uten å lagre noen endringer. Når du kommer til slutten av 
alternativene, trykker du på filtertasten én gang til for å lagre endringene.

45 minutters tidsavbrudd for filtersyklusen: Hvis du slår på en pumpe, vifte eller lys i løpet av filtreringssyklusen, vil 
syklusen avbrytes. Den påbegynnes igjen 45 minutter etter at du (eller systemet) har slått av den siste aktive effekten.

FEILSØKING

FEILKODE BESKRIVELSE

Prr Temperatursonden har løsnet fra bunnlisten

HL Overtemperatur. Vanntemperaturen av badet er > 44.5°C (112°F)(Blinkende)

Hl Øvre grense. Temperaturen i varmekammeret er > 48°C (119°F)

FLO Flow bryter åpen. Flowbryteren registrerer ikke vannstrøm når pumpe 1 kjører.

FLC Flow bryter lukket. Flowbryteren registrerer vannstrøm når pumpe 1 er avslått.

oth Varmekammeret varmes opp for raskt. Sjekkes kun når varmeapparatet er på.

FrEEzE
ProtEct

Frost beskyttelse modus. Starter når vann temperaturen er < 10°C (50°F) og slutter når vanntemperaturen når
15°C (59°F)

Forespørselen har blitt avslått ettersom den ville overbelastet sikringen.

GF Den ønskede funksjonen er deaktivert grunnet mistanke om jordingsfeil.

Skjermen har blitt delvis låst.

l  f Skjermen har blitt helt låst.

Når spaet startes opp, utfører det en sjekk for å se om sonden for øvre grense er festet til varmekammeret. “tSt” vises mens dette 
skjer.

hpt Hvis varmeprobetesten feiler, vises “HPt “.

h
Hvis sonden for øvre grense kobles fra listen, vises “Hd”.

ph Hvis Spa-Boy er installert, og pH-verdien er over 8,2, vises “pH”.

* Hvis det er aktivert i et lavnivåprogrammering, blinker lysene  
   når en feilkode er til stede.

Merk: Hvis du trenger en mer utfyllende beskrivelse av 
feilkodene, kan du laste ned hurtigreferansekortet for feilkodene 
fra følgende lenke: http://www.arcticspas.com/support/down-
loads-manualsbrochures/eller besøk www.ArcticSpas.com.

En utvidet feilsøkingsveiledning finnes også på nettadressen
myarcticspa.com. Her åpner du feilsøkingsfanen på den horison-
tale verktøylinjen.

(Fast)

Press the Filter button (pump 5 on Press your Filter/Pump 5 but- Use your arrow keys to select Press your Filter/Pump 5 

Sett On 02O  03
3

Use your arrow keys to select 

5 5 5

O  03
3

On 02

Trykk på filtrerknappen 
(pumpe 5 på epic serien) for 
å finne dine filtrerings valgs. 
På skjermen vil det stå “Sett” 
og fra her kan du velge dine 
innstillinger.

Bruk piltastene for å velge 
varigheten for Onzensyklusen. 
Du kan velge mellom 1 til 24 
timer per dag.

Trykk på filterknappen/
Pumpe 5 knappen for å se 
ditt første valg.
Dette er ozonsyklustiden 
(hvis utstyrt).

Trykk på filterknappen/Pumpe 
5 knappen igjen. På skjermen 
vil det vise instillinger for 
filtrasjonsvarigheten. 

Bruk piltastene for å velge 
ozonsyklusen sin varigheten. 
Du kan velge mellom 1 til 24 
timer per dag.

Bruk piltastene for å velge 
filtrasjonsvarigheten i timer. 
Du kan velge fra 0 til 6 timer.

Trykk på filterknappen/
Pumpe 5 knappen igjen. 
På skjermen vil det vise 
innstillinger for Onzen 
systemet (hvis utstyrt).

Trykk på filterknappen/Pumpe 
5 knappen igjen. På skjermen 
vil det vise innstillinger for 
filtrasjonssyklusens hyppighet.

Bruk piltastene for å 
velge filtrasjonssyklusens 
hyppighet fra 1 til 4 timer 
per dag.

PROGRAMMERING AV INNSTILLINGENE

- Pumpe 2, Pumpe 3 (Pumpe 4 & Pumpe 5 på et epic serie spa) og viften kjører i ett minutt, så vil
- Pumpe 1 kjøre på lav hastighet for antall programmerte timer (se under), og
- Ozonatoren slås på

Under en filteringssyklus:

Press your Filter/Pump 5 

F   06

Use your arrow keys to select Press your Filter/Pump 5 but-

F   06

p

FF 02

Use your arrow keys to select 

5 5

p

FF 02
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Spa pleie og vedlikehold
Ditt Arctic Spa® produseres av materialer av høyeste tilgjengelige kvalitet og slitestyrke. Likevel 
er det dine rutiner for spa pleie og vedlikehold som I siste instans vil avgjøre hvor lenge spa badet 
og dets individuelle komponenter vil vare. Regelmessig vedlikehold i samsvar med rådene i denne 
delen vil hjelpe deg med å beskytte investeringen din.

VIKTIG: før du utfører vedlikehold på spa badet, utfør en visuell inspeksjon av spa badet for å 
se hvilken tilstand det er i og om noe ser uvanlig ut. Hvis en del ser ut som den er skaded, løs eller 
mangler, ikke fortsett. Ta kontakt umiddelbart med en fabrikkautorisert forhandler.

Tømme ut vannet
Såperester og oppløste faste stoffer fra badetøy og kjemikalier vil gradvis samle 
seg i vannet i spa badet. Vanligvis vil det ta 3 til 4 måneder før vannet blir van-
skelig og balansere og bør skiftes ut. Å dysje uten såpe før du går i spa badet 
eller bare bruke skylleprogrammet når du vasker badetøye ditt vil bidra til å 
redusere vaskemiddelrestene i spa vannet. Men, skumproblemer forårsakes 
oftere av en oppbygning av organisk forurensning i spa badet, for det meste fra 
kroppsoljer. Hvis du bruker spabadet ofte, med mange badende, vil vannet måtte 
skiftes oftere. Spavannet vil gradvis få dårligere kvalitet på grunn av ansamling 
av forurensende stoffer som ikke kan filtreres bort.

VIKTIG: Hvis du bruker tradisjonelle kjemikalier, husk å skifte vannet hver 
tredje til fjerde måned. om du bruker SpaBoy kan du få fra 6 måneder til 2 år 
mellom vannskift.

Slik tømmer du spabadet:
     1.  Slå av strømtilførselen til badet.
     2.  Lokaliser slangeadapteren og gjengene på hageslangen. 
     3.  Demonter tappepluggen og skru på adapteren.
     4.  Når adapteren føres helt inn i avløpet, åpnes avløpet automatisk og 
  begynner å tømme.

Merk: Alle Arctic Spas®-modeller tømmes gjennom avløp i gulvet. Utstyr som
pumpe(r) og varmeapparat vil tømmes. Alle modeller vil etterlate en liten mengde
vann i fotbrønnen. Eventuelt restvann i rør eller utstyr etter tømming må bare 
fjernes hvis spabadet vinterisoleres.
     5.  Når det er tomt, inspiser spaskallet og rengjør etter behov.
     6.  Lukk avløpsventilen.
     7.  Fyll spabadet FØR du setter på strømmen igjen.

VIKTIG: Med gjenbrukbare filtre er det viktig å skylle filterkassettene 
ukentlig. Hver måned og hver gang spabadet tømmes for rengjøring, rengjør 
kassettene i filterrenseren. (Med Arctic Spas engangsfiltre kan du ganske enkelt 
skifte kassetten hver gang spabadet tømmes eller omtrent hver tredje måned).
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Filtreringssystem
     Det anbefales ikke å bruke klargjøringsmidler og skumstabilisatorer
sammen med engangsfiltre!

Arctic Spas® er utstyrt med balansert filtrering, noe som betyr at filterkassettene er tilpasset for 
pumpesystemets størrelsesbehov. I likhet med alle andre vannfiltreringssystemer kan filterkassetten bli 
tilstoppet, noe som fører til redusert vannstrøm. Det er viktig å opprettholde et rent, utilstoppet filtersystem. 
Vi anbefaler at filterkassetten erstattes med en engangs Arctic Pure® filterkassett hver tredje (3.) måned. 

Fjerning og installasjon av filterkassett
    1. Sett spabadet i ventemodus ved hjelp av av/på-knappen øverst på kontrollpanelet.
    2. Fjern den teleskopiske filtersylinderen.
    3. Skru ut filterkassetten, og rengjør det gjenbrukbare filteret eller kast engangsfilteret.
    4. Gjeng om det rene eller nye filteret.
    5. Skyv teleskopfiltersylinderen tilbake i filterbeholderen.

Pleie av spaputer
Spaputene i mange Arctic Spas®-modeller vil gi årevis med komfort hvis de behandles med omtanke. De 
er posisjonert over vannivået for å redusere blekingen fra klorvann og andre kjemikalier i spavannet. For 
å forlenge levetiden bør spaputene fjernes og rengjøres når spaskallet rengjøres. Kroppsoljer kan fjernes 
med mildt såpevann. Skyll ALLTID spaputene grundig for å fjerne såperester. Putene kan behandles med 
Arctic Pure® Cover Renew rengjøringsmiddel etter rengjøring. Hvis spabadet ikke skal benyttes over lengre 
tid (f.eks. under ferier eller hvis spabadet vinterisoleres), eller når spavannet superkloreres, bør spaputene 
fjernes inntil spabadet skal brukes neste gang.

Slik fjerner og erstatter du spaputene:
    1. Trekk puten direkte oppover til den er helt trukket ut. Ved siden av akrylskallet er det en knapp
        du kan trykke på for å få puten oppover og helt ut.
    2. For å montere spaputen igjen trykker du på knappen og setter puten forsiktig på plass.

Pleie av spaskallet
Ditt Arctic Spa® har et glassfiberforsterket, støpt Aristech®-akrylskall. Flekker og smuss setter seg vanligvis
ikke fast på spabadets overflate. En myk klut eller svamp vil enkelt fjerne nesten all smuss. De fleste 
husholdningskjemikalier er skadelige for spaskallet. Natriumbikarbonat (natron) eller eddik kan også 
brukes til lettere rengjøring av overflater. Skyll alltid grundig bort alle rengjøringsmidler på spaskallet med 
ferskvann.

Servicemerknader:
    1.  Jern og kobber i vannet kan sette flekker på spaskallet hvis de ikke tas hånd om.
         Din Arctic Spas®-forhandler fører  Arctic Pure® Best Defence. Dette middelet egner seg hvis     
         spavannet har en høy konsentrasjon av uoppløste mineraler.

    2. Det anbefales IKKE å rengjøre overflaten på spaskallet med alkohol eller andre rengjøringsmidler
        enn de oppførte. Bruk IKKE rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler eller løsemidler,
        ettersom de kan skade skalloverflaten. Skader på skallet etter bruk av kraftige kjemikalier er ikke
        dekket av garantien.
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Pleie av spadeksel

ADVARSEL: Dekselet er et manuelt sikkerhetsdeksel som oppfyller eller overskrider alle gjeldende
krav i ASTM-standardene for sikkerhetsdeksler for spabad, når dekselet er installert og brukes riktig
på produksjonsdatoen. Usikret eller feilaktig sikret deksel utgjør en fare. Åpne dekselet til helt åpen
posisjon før bruk. Sørg for å sjekke dekselet for slitasje eller nedbryting. Ved bruk over tid er det fare
for normal slitasje og nedbryting av dekselet. Retningslinjer for riktig vedlikehold av dekselet er
beskrevet nedenfor.

Vinyldeksel
Spadekselet av vinyl er et pent, slitesterkt, skumisolert produkt. Månedlig rengjøring og pleie anbefales
for å vedlikeholde utseendet på det.

Slik rengjør og pleier du vinyldekselet:
     1.  Fjern dekselet fra spabadet og plasser det forsiktig opp mot en vegg eller et gjerde.
     2.  Spray dekselet med en hageslange for å løsne og skylle bort smuss eller rester.
     3.  Bruk en stor svamp og/eller en myk børste og bruk svært mildt såpevann eller natron. Skrubb 
          vinyloverflaten med en sirkelbevegelse. Ikke la vinylen tørke med såpe på før den kan skylles ren.
     4.  Skrubb rundt dekselet og sideklaffene. Skyll rent med vann.
     5.  Skyll undersiden av dekselet med vann (ikke bruk såpe), og tørk med en tørr klut.
     6.  Dekselet kan pleies etter rengjøring ved å påføre et tynt lag Arctic Pure® Cover Renew
          på vinyloverflaten og polere den.

Pleie av spakabinettet

Sederkabinett: Når det pleies riktig, kan spabadets trekabinett beholde skjønnheten i mange år.
Arctic Spa-kabinettet er spesialbehandlet med Olympic Maximum trebeis. Bruk regelmessig denne beisen 
eller et lignende produkt for å beskytte treverket i kabinettet, sånn at spabadet ser flott ut i flere år fremover.

Den beste måten å få sederkabinettet til å holde seg som nytt, er å påføre et lag olje på sederkabinettet to
ganger i året. Det er best å gjøre dette rett før sommersesongen og igjen på slutten av sommeren. I tillegg 
til å olje sederkabinettet kan det også lønne seg å rense og fornye kabinettet med Arctic Pure Cover og 
Cabinet Renew.

Vedlikeholdsfritt Kabinett: Vask med såpe og vann (ingen sterke kjemikalier)

MANUELT SIKKERHETSDEKSEL 

Hold barn unna badet. Barn eller 
objekter kan ikke sees under 
dekselet. Fjern dekselet fullstendig 
før du går i badet - Badende kan 
bli innelukket, usikrede eller ikke 
ordentlig sikret deksel er en fare. 
Hvis ikke alle instrukser følges, kan 
det resultere i skade eller drukning.

UNNGÅ 
RISIKO FOR 
DRUKNING

ADVARSEL



BRUKERVEILEDNING Arctic Serien

21

Skifte av LED-lamper

Alle Arctic Spas® leveres utstyrt med to 12-volts undervannslys for 
bruk om kvelden. Hvis du må skifte en lampe, følger du disse enkle 
trinnene:
    1. Pass på at lysene er slått av, ved å se øverst at lysikonet ikke 
        vises.
    2. Skru ut skruene som fester tilgangspanelene på utstyret,
        og fjern panelene.
    3. Finn reflektoren, som er festet til lysstativet. Roter reflektoren 
        forsiktig mot klokken til den løsner fra lysstativet.
    4. Koble forsiktig fra eventuelle ledninger (merk plasseringen til ledningen(e), LED-enheten har to
        kontakter), og fjern lysenheten fra kontakten eller sporet.
    5. Monter den nye LED-enheten i sporet eller kontakten, og koble deretter til ledningene igjen.
    6. Når du skal montere undervannslyset igjen, roterer du lampeenheten med klokken på lysstativet til det 
        er festet. Hvis Familiy Lighting eller Ultimate Lights slutter å fungere, ring din nærmeste autoriserte 
        tjenesteleverandør. 

Instrukser for pleie i ferien

Hvis du planlegger å være hjemmefra i 7 til 14 dager, følg disse instruksjonene for å opprettholde
vannkvaliteten i spabadet.
    1.  Juster pH etter behov. 
    2.  Sørg for nok desinfiseringsmiddel slik at det varer til du kommer hjem.
    3.  Superklorer spabadet med Arctic Pure® Boost eller Refresh.
    4.  Senk temperaturen.
Når du kommer hjem igjen:
    1.  Superklorer spabadet med Arctic Pure® Boost eller Refresh.
    2.  Pass på at du har nok desinfiseringsmiddel for vanlig bruk.
    3.  Returner temperaturen til utgangsinnstillingen. Du kan bruke spabadet når resten av  
         desinfiseringsmiddelet faller innenfor ideelt intervall.

Vinterisolering av Spabadet

Hvis du planlegger å la spabadet være ubrukt over en lengre tidsperiode i svært kaldt vær, bør du
tømme spabadet for å unngå at det fryser på grunn av strømbrudd eller utstyrshavari. Vi anbefaler at din 
lokale autoriserte forhandler vinterisolerer spabadet. Frysing kan føre til alvorlig skade på spabadet. Feil 
vinterisolering av spabadet kan oppheve garantien.

Aquatremor®, Aquatemor® Deluxe eller WetTunes® Stereo 
(Ekstrautstyr)

Med nye Eco-Pak som har Bluetooth®-tilkobling. All musikken din kan nå strømmes fra en Bluetoothaktivert 
enhet til spabadet. Åpne bluetooth instillinger på smarttelefonen din, søk etter “WAU-xxxxx” og koble til. 
Ingen passord kreves.
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Hvordan utføre en programvare 
oppdatering. 

Det er 3 måter å oppdatere programvaren til ditt spa på:

1. Last ned via Arctic Spas applikasjonen.
2. Last ned via myarticspa.com nettsiden, eller
3. Følgende:
 1. Du kan finne siste versjon av programvaren på: arcticspas.com/support/downloads/  
  
           Dette er en komprimert fil og du må ukomprimere filen
 2. Overfør programmet til en minnepinne
 3. Pass på at det ikke er annet innhold på minnepinnen 
 4. Plugg inn minnepinnen til prosessorkortet 
 5. Skru av og på strømmen
 6. Grønne og gule lys vil begynne og blinke, vent til det gule lyset slås av og et konstant grønt lys 
  er tilstede (tar omtrent 40 sekunder) ikke fjern minnepinnen under opplastingsprosessen. 
 7. Ta så ut minnepinnen og skru strømmen av og på igjen
 8. Grønne og gule lys vil begynne og blinke igjen og spaet vil starte opp med den nye
  programvaren



Å feilsøke etter spa problemer

1.  Ingenting fungerer: GFCI bryteren har slått ut eller det er en strømfeil. Test GFCI 
     bryteren. Skru så på bryteren igjen og se om spaet slås på, hvis ikke, kontakt din 
     fabrikkautoriserte forhandler.

2.  Hvis spaet ikke varmes opp: Se om varmeindikatoren er på eller om det finnes 
     feilmeldinger på kontrollpanelet. hvis varmeindikatoren er på og ingen feilmelding 
     vises, kontakt din fabrikkautoriserte forhandler.

3.  Svakt trykk i dysene: Se først at dysene er helt åpne. sjekk så filteret og se om 
     det er tilstoppet eller skittent. Se så om dysene er hindret eller om venturi air dial er 
     på. Til slutt se om dysene surkler. Isåfall så suger pumpen inn luft. Dette skjer som 
     oftest når vannivået er for lavt og kan løses med å fylle på vann. Hvis problemet 
     fortsetter, kontakt din fabrikkautoriserte forhandler. 

4.  Lyset virker ikke: Se seksjonen for skifte av LED-lamper.

5.  Spabadet slår seg på av seg selv: Denne funksjonen skjer ofte under 
     oppvarming og filtrering. Ingen tiltak er nødvendig.

6.  Spaet tømmes ikke fullstendig: Spabadet tømmes ved hjelp av gravitasjon. 
     Det vil aldri tømmes helt. Det her ikke nødvendig å tømme spaet helt for vann når 
     det vinterisoleres. Hvis du ønsker å tømme resterende vann, anbefaler vi å bruke en 
     støvsuger med våt/tørr funksjon.

Teknisk støtte: 

Instruksjonsvideoer er tilgjengelige for å assistere deg på http://www.arcticspas.com/support/

Viktig
Denne manualen og dens innhold kan forandres uten forvarsel. Selv om Blue Falls Manufacturing har laget 
denne manualen så presist som mulig, Blue Falls Manufacturing er ikke ansvarlig for tap, personskade eller 
materiellskade forårsaket av feil utført service eller bruk av spa (feil eller annet).  

Arctic Spas® er kanadisk bygget med de fineste materialer og den mest avanserte teknologien for å tåle de 
tøffeste værforholdene. Arctic Spas® kundegaranti innebærer fremførelse og driftsikkerhet. Hvis ditt spabad 
ikke kan bli reparert under vår utstrakte garanti vil, Arctic Spas® skaffe en erstatning i samme prisklasse av 
ditt originale kjøp av det defekte spabadet. Vår filosofi garantere deg som kunde å være fornøyd. Dette er 
ord som vi står for skriftlig.
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Vannvedlikehold
Det er viktig å ha rent vann. Vannvedlikehold er et av de minst forståtte, men svært viktige aspektene
ved å eie et spabad. Forhandleren kan veilede deg gjennom prosessen med å oppnå og vedlikeholde
perfekt vann i spabadet, gitt dine lokale forhold. Programmet ditt vil også avhenge av vannets 
mineralinnhold, hvor ofte du bruker spabadet og hvor mange mennesker som bruker det. Her er vårt 
foreslåtte trinnvise program::

Generell Informasjon

Det er tre grunnleggende områder innen vannvedlikehold. De er (1) vannfiltrering, (2) vannrenovering
og (3) kjemisk balanse/pH-kontroll.

Selv om spabadets filtersystem er i drift flere timer om dagen for å fjerne partikler fra vannet, fjerner
det ikke bakterier eller virus. Vannrenovering er ansvaret til spabadets eier. Det kan oppnås gjennom
regelmessig og jevnlig (eventuelt daglig) tilsetning av et godkjent desinfiseringsmiddel. 
Desinfiseringsmiddelet vil kjemisk kontrollere bakterier og virus som er til stede i spavannet. Bakterier og 
virus kan vokse raskt i dårlig renovert spavann. Vannets kjemiske balanse og pH-kontroll er også ansvaret til
spabadets eier. Du må tilsette kjemikalier for å vedlikeholde riktige nivåer av total alkalitet (TA), 
kalsiumhardhet (CH) og pH. Riktig vannbalanse og pH-kontroll vil redusere oppbygningen av belegg og 
metallkorrosjon, forlenge levetiden til spabadet og sørge for at desinfiseringsmiddelet fungerer optimalt.

For Onzen-systemet: Vennligst se Onzen brukerveiledning for veiledning om 
vannvedlikehold. (side 81)
 
For Spa Boy-system: Brukerhåndboken for Spa Boy forteller hvordan du 
vedlikeholder vannkvaliteten. (side 54)

Metoder for testing av spavannet

Nøyaktig vanntesting og analyse er en viktig del av effektivt vedlikehold av spavannet.
For å følge Arctic Spas® anbefalte program må du ha muligheten til å teste:
     •  Total Alkalitet  (TA)
     •  Kalsiumhardhet (CH)
     •  pH
     •  Desinfiseringsmiddel

Selv om reagensmiddeltester gir høyest nøyaktighet, er teststrimler en mer praktisk testmetode som
benyttes av mange eiere av spabad. Ikke glem at teststrimler er følsomme overfor varme og fuktighet,
noe som vil føre til unøyaktige avlesninger. Svært høye nivåer av desinfiseringsmiddel vil også gjøre
teststrimler upålitelige.

VIKTIG: Du må alltid lese og følge veiledningen for testen eller teststrimlene for å oppnå
nøyaktige testresultater.

Tips for vellykket testing av vann

Ved bruk av reagensmiddeltesten:
     •  Ta alltid vannprøver 30‒45 cm (12” til 18”) under vannoverflaten.
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    • Rens testcellene før og etter hvert bruk. 
    • Ikke kast test prøvene i badet. 
    • Når du tilfører dråper av kjemikalier fra settet (reagensene) i test beholderen, hold flasken vertikalt og 
      tilsett dråpene sakte for å være sikker på at riktig mendge er brukt. 
    • Reagensene burde bli erstattet på en årlig basis for å vedlikeholde nøyaktigheten av testen. 

Standard sikkerhet ved bruk av kjemikalier. 

Når du bruker kjemikalier, les etikettene nøye og følg instruksjonene presist. Selv om kjemikalier beskytter 
deg og ditt bad når det blir brukt riktig, kan det gi farlige skader i konsentrert form. Alltid benytt deg av 
følgende rettighetslinjer:
    • ALLTID HOLD KJEMIKALIER BORTE FRA BARNS REKKEVIDDE. 
    • BLAND ALDRI KONSENTRERTE KJEMIKALIER I SAMMEN.
    • RENS ALLTID GRUNDIG BEHOLDEREN SOM BLE BRUKT TIL BLANDING AV KJEMIKALIER ETTER 
      BRUK.
    • RENS ALLTID UT TOMME KJEMIKALIEBEHOLDERE FØR DU KASTER DEM.
    • Mål nøyaktig de mengdene som er spesifisert. Ikke overdoser spabadet ditt. Mengde som trengs vil 
      variere etter vannbetingelsene, mengder som skal bli brukt er alltid bare en rettningslinje.
    • Oppbevar kjemikalier i et kaldt, tørt og bra ventilert rom. 
    • Lukk alltid lokket på kjemikaliebeholderen når den ikke er i bruk. 
    • Ikke inhaler gasser eller tillat kjemiakelier til å komme i kontakt med øyne, nese eller munn. Vask hen
      dene dine øyeblikkelig etter bruk.  
    • Følg nødsituasjonsrådene på produktetiketten dersom du med et uhell skulle komme i kontakt med 
      kjemikaliene. 
    • Røyk aldri nærme kjemikalienene ettersom noen av gassene er brannfarlige.
    • Ikke oppbevar noen av kjemikaliene i badets utstyrskupe. 

Når du tillsetter kjemikalier til spabadet. 

Mesteparten av kjemikaliene (dette gjelder ikke noen av de kjemikaliene som løses opp sakte) kan bli tilsatt 
direkte i spabadet i mens pumpene kjører på høy hastighet for minimum ti minutter. 

VIKTIG NÅR DU BRUKER ARTIC PURE® BOOST OR REFRESH 
TREATMENT 

MERK: Etter en super klorinert behandling eller ikke-klorinert shock til spabadet, la lokket stå åpent 
minst i tyve minutter for å tillate oksidantgass å fordampe. En høy konsentrasjon av oksidantgass som 
kan forekomme av shock behandlingen (ikke daglig rengjøring) kan etterhvert skape misfarging eller vinyl 
degradering til bunnen av lokket. Denne type skade anses å være misbruk av kjemikalier og er ikke dekket 
av garantien.

Arctic Pure® Vann Vedlikeholdsprogrammet. 

Hvis du følger Arctic Pure® vann vedlikeholdsprogrammet vil spare deg for tid og frustasjon og forsikre deg 
rent, klart spavann. 

Fjern overflødige mineraler. 
De aller fleste har mineraler i vannet fra springen. Som kalsium, kobber, jern, mangan og natrium, og 
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sirkulasjonen av vannet kan forårsake erosjon av metaller fra spautstyr som kan lage mulige skalerings- og 
fargingsproblemer i ditt spabad. Ved vann med høyt mineralinnhold (som ved noen brønnvann) : 
 - 1.  Vi anbefaler å tilsette 3 1/2 spiseskje (48 gram) av Artic Pure Best Defense per 1000 liter (265 
         gallons) vann mens du fyller ditt spabad.

Balanser den totale alkaliteten (TA) 

    1.  Den anbefalte totale alkaliteten (TA) for ditt spavann er 80-120 ppm. 
    2.  Total alkalinity er målt av det totale nivået av karbonater, bikarbonater, hydroksider, og andre 
         alkaliske stoffer i vannet. TA kalles vannets “pH buffer”. Med andre ord, den måler vannets evne til å 
         motstå forandringer i pH nivåer.
    3.  Hvis TA er for lav, vill pH nivået svinge bredt fra høyt til lavt. Svingniger i pH kan forårsake korrisjon 
         eller avfarging av spabadets komponenter. Lav TA kan bli korrigert ved å tilføre Arctic PureTM  Alkalinitet up. 
    4.  Hvis den totale alkaliteten er for høy, vil pH verdien også være høy og vanskelig å nedjustere. PHen 
         kan bli justert ved å brue Arctic Pure® PH ned. 
    5.  Når TA er balansert, holder det seg vanligvis stabilt, selv om noen rensemidler, og tilførsel av mer vann 
         med en høy eller lav alkalitet vil øke eller senke TAs lesning av vannet. 
    6.  Når den totale alkaliteten er innen anbefalt rekkevidde, fortsett til neste steg. 

Balansere pHen. 

    1.  Vi anbefaler en pH rekkevidde for ditt spabad på 7.2-7.6. 
. 
    2.  PH nivået er målingen av syre og alkalitet. Verdier over 7 er alkaline; de under 7 er sure. Å 
         vedlikeholde riktig pH verdi er ektremt viktig for: 
         •  Optimere effektiviteten av rengjøringsmiddelet.
         •  Vedlikeholde et vann som er komfortabelt for brukeren. 
         •  Forhindre forverring av utstyr. 
         • Forhindre grumsete og illeluktende vann.  

    3.  Hvis spavannets pH nivå er for lavt, kan følgende skje: 
         •  Rengjøringsmiddelet vil spre seg raskt.
         •  Vannet kan irritere huden til de som bader.
         •  Spautsyr kan korrodere.
         Hvis pHen er for lav,  kan det bli justert av å tilføre Arctic Pure® pH Up i vannet. 

     4. Hvis pH nivået er for høyt, kan følgende resultere: 
         •  Rengjøringsmiddelet er mindre effektivt. 
         •  Skade vil komme på spabadets skall overflate og på utsyret. 
         •  Vannet kan bli grumsete. 

     Hvis pHen er for høy, kan det bli justert ved å tilsette Arctic Pure® pH ned i vannet. 

     5.  Det er viktig å sjekke pHen med jevnlige mellomrom. pHen vil bli påvirket av belastningen av 
          antall badende, tilførelse av nytt vann, tilførelse av kjemikalier og type rengjøringsmiddel. 

     6.  Når pHen er innen anbefalt rekkevidde, fortsett til neste og siste steg. 
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Kalsiumhardhet (CH)

     De fleste produsenter av spabad anbefaler en kalsiumhardhet (CH) for spabadet på 150‒200 ppm.
Vi anbefaler imidlertid ikke å tilsette kalsium i spabadet hvis spavannet er over 100 ppm, eller
hvis det innkommende vannet har en svært lav kalsiumhardhet. 
      
     Advarsel: Når kalsium felles ut av oppløsningen, kan det samle seg i varmeapparatet og pumpen,
                        og forkorte levetiden.

Desinfisering av spabadet
Desinfiseringsmiddelet er ekstremt viktig for å drepe alger, bakterier og virus og forhindre fremvekst
av uønskede organismer i spabadet. Samtidig ønsker du ikke et desinfiseringsnivå som er for høyt,
da dette kan irritere huden, lungene og øynene.
     1.  Hold alltid desinfiseringsnivået i spabadet på det anbefalte nivået for hver type
          desinfiseringsmiddel.
     2.  Vi anbefaler følgende desinfiseringsmidler:
     Klorsystem:
          • Arctic Pure® Klortabletter
          • Arctic Pure® Klor granulat 
          • Arctic Pure® Spa Shock
     Bromsystem:
          • Arctic Pure® Bromeringstabletter
          • Arctic Pure® Spa Shock
          • Arctic Pure® Peak Boost

Viktig: Desinfiseringsmidler er syreholdige og vil senke den totale alkaliteten. Jevnlig testing
og balansering av TA er ekstremt viktig med disse produktene. 

Viktig: Fjern alltid den flytende dispenseren når spabadet er i bruk.Fjern 
dispensere med en plastbøtte (hold den under vann) og oppbevar den utenfor barns rekkevidde til bruken 
av spabadet er avsluttet.

Slik bruker du klorsystemet

FORSIKTIG: Bruk av personlig verneutstyr (gummi-/lateks-/vinylhansker, vernebriller) anbefales
           under håndtering av dispenser eller tabletter.
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Oppstart:

     1.  Tilsett tabletter i den flytende dispenseren og åpne til innstilling 4.
     2.  Tilsett 3 spiseskjeer (40 gram) Arctic Pure® Spa Shock per 1500 liter (396 gallon) vann.
     3.  Tilsett 1 spiseskje (14 gram) Arctic Pure® klor granulat per 1000 liter (265 gallon) vann.
     4.  Test klornivået. Når klornivået avleses som innenfor idealområdet (1 til 3 ppm), vri tablettdispenseren 
           ned til 1‒ 2 (mer eller mindre i samsvar med antall badende).
     

Ukentlig:

     1.  Tilsett tabletter i den flytende dispenseren og tilbakestill innstillingen om nødvendig.
     2.  Tilsett 3 spiseskjeer (40 gram) Arctic Pure® Spa Shock per 1500 liter (396 gallon) vann.    

Viktig: Arctic Pure® efresh reduserer pH og TA vesentlig. En time etter tilsetting av Arctic 
                   Pure® Refresh, test og juster TA og pH etter behov.

Bromsystem:

Merk: Hvis du planlegger å bruke det nye spabadet med én gang, må du tilsette Spa Shockt først.
Følg retningslinjene for tilsetting av Spa Shock på denne siden.
     1.  Fyll den flytende dispenseren med tabletter og åpne til innstilling 7.
     2.  Tilsett 3 spiseskjeer (40 gram) Arctic Pure® Refresh per 1500 liter (396 gallon) vann.
     3.  Tilsett 2 1/2 spiseskjeer (35 gram) Arctic Pure® Spa Shock per 1000 liter (265 gallon)
          vann for å etablere et bromreservoar.
     4.  Test bromnivået. Når bromnivået avleses som innenfor idealområdet (3 til 5 ppm),
          vri tablettdispenseren ned til 2 eller 3 (endre i samsvar med antall badende).

Ukentlig 

     1.  Test og juster total alkalitet, pH og klor- eller bromnivåer to ganger i uken.

Viktig: Arctic Pure® Spa Shock reduserer pH og TA vesentlig. Test og juster TA og pH etter behov én time
etter tilsetting av Arctic Pure® Spa Shock.

Det anbefales ikke å bruke klargjøringsmidler og skumstabilisatorer sammen med 
Silver Sentinel Engangsfiltre!

VIKTIG:  Kjemiske doser angitt i denne veiledningen er KUN for henvisning.
Se ALLTID på produktetiketten for instruksjoner.



Vanlige problemer med spavann - årsaker og utbedring.

A.  Høy konsentrasjon av forurensning bruker opp desinfiseringsmidlen

B.  Virkningsløse reagensmidler i testsett

INGEN KLOR-/
BROMAVLESNING 

A.  pH for lav

B.  Kombinert klor på grunn av en høy konsentrasjon av organisk forurensning

C. Allergisk reaksjon på desinfiseringsmiddel

D. Bakteriell forurensning

ØYE/HUD 
IRRITASJON

A.  Høy grad av organisk forurensning, kombinert med klor. LUKT

A.  Høyt kalsiumnivå, høy pH, høy alkalitet AVLEIRINGER

A.  Høy konsentrasjon av oljer og organiske stoffer som virvles opp av jetstråler.
     og/eller Therapy Air.SKUMMING

A.  Oppløste metaller fra vannkilden

B.  Lave klor-/bromnivåer.

C.  Duftstoff

FARGET VANN

A.  Dårlig filtrering

B.  Svevepartikler

C.  Oppbygning av organisk forurensning

D.  Høy pH

E.  Høy total alkalitet

F.   Kombinert klor i vannet

G.  Høy mengde oppløste faste stoffer

H.  Hardhet for høy

GRUMSETE VANN 

MULIGE ÅRSAKERPROBLEM
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A.  Tilsett desinfiseringsmidler opp til anbefalte nivåer

B.  Erstatt testsett minst én gang i året

C.  Klor-/bromnivå er svært høyt og bleker reagensmiddelet. La desinfiseringsnivået synke ved
     å åpne dekselet og la jetstrålene kjøre. 

A.  Tilsett Arctic Pure® Ph Up inntil nivået avleses som 7,2 til 7,6 ppm

B.  Tilsett Arctic Pure® Klor granulat, Spa Shock. 

C.  Endre fra brom til klor eller omvendt.

D.  Tøm og fyll spabadet igjen.

B.  Kombinert klor på grunn av en høy konsentrasjon av organisk forurensning

C. Allergisk reaksjon på desinfiseringsmiddel

A.  Kontroller pH og juster etter behov.

B.  Superklorer med Arctic Pure® Klor granulat, eller Spa Shock avhengig av om du har klor- eller
bromsystem

C.  Uttynning av vannet vil redusere forurensning og lukt

D.  Kontroller at et eventuelt ozonsystem virker

A. Tøm delvis, t, korriger pH-nivået til mellom 7,2 og 7,6 og alkaliteten
til 100‒130 ppm. 

A.  Sprut Foam DissolveTM på skummet.
Se side 20 hvis du vil ha mer informasjon (ikke ved bruk av engangsfilter).

A.  Høy konsentrasjon av oljer og organiske stoffer som virvles opp av jetstråler.

A.  Bruk Arctic Pure® Metall magic og få forhandleren til å kontrollere vannbalansen

B.  Tilsett Arctic Pure® klor granulat-behandling for å heve klornivåene og test klornivåene, for 
bromsystemer tilsetter du Spa Shock og test bromnivåene

C.  Stopp bruken av duftstoffer

A.  Skittent filter, rengjør med Arctic Pure® Filter Cleaner (ikke ved bruk av engangsfilter). Øk  
     filtersyklusen.

B.  Tilsett Arctic Pure® Spa Shock

C.  Superklorering med Arctic Pure® klor granulat

D.  Tilsett Arctic Pure® PH Down inntil nivået er mellom 7,2 og 7,6

E.  Tilsett Arctic Pure® PH Down for å justere TA-nivået til 100‒130 ppm

F.   Superklorering helt til kombinert klor er fjernet (se instruksjoner på beholderen)

G.  Tøm spabadet og fyll det igjen

H.  Tilsett Arctic Pure® metall magic til verdien er 10-28 ppm

LØSNINGER
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Garanti
Spaskall~Levetid
Arctic Spas® warrants the spa shell to the customer against water loss due 
to structural failure for as long as the original customer shall own the spa.

Utstyr og rørsystem~5 år
Arctic Spas® garanterer spabadets elektriske utstyrskomponenter ~ 
nærmere bestemt pumpen(e) *(vennligst se detaljert pumpegaranti på 
motsatt side under “Detaljert pumpegaranti”). Fabrikkmontert Peak I og 
Peak II, Therapy air-system, RossExhaustTM, Ultimate Lighting-kontroller 
og LED-lamper, varmeapparat og kontrollsystem mot funksjonsfeil på grunn 
av defekter ved materiale og utførelse over en periode på fem år til den 
opprinnelige kunden fra leveringsdato. Denne garantien inkluderer alle deler 
og arbeid på stedet som er nødvendig for å reparere spabadet.

Andre komponenter~5 år
Arctic Spas® garanterer at sikringer, lys (blå LED, Northern Lights), WIFI, 
jetstråleinnsatser**, overlegg på det øverste kontrollpanelet, overløpsenheter, 
avlederhåndtak og-hetter, luftkontrollhåndtak og -hetter, dekklips av plast, 
pyntelist av krom er fri for defekter i utførelse og materialer over en periode 
på fem år til den opprinnelige kunden fra den opprinnelige leveringsdatoen. 
Inkluderer kun delene til reparasjonen, ikke arbeidet.**jetstråleinnsatser 
(inkludert titan) garanteres ikke mot misfarging, rust eller falming.

Skalloverflate~5 år
Arctic Spas® garanterer overflaten på kundens spaskall mot vanntap 
på grunn av svikt i materialer, inkludert sprekker, blærer, avskalling og 
delaminering, over en periode på fem år til den opprinnelige kunden fra den 
opprinnelige leveringsdatoen. Inkluderer deler og arbeid på stedet som er 
nødvendige for reparasjon.

Deksel~3 år
Arctic Spas® garanterer Castcore®-dekselet mot funksjonsfeil på grunn 
av defekter I materialer og utførelse i tre år til den opprinnelige kunden fra 
den opprinnelige leveringsdatoen. Inkluderer deler som er nødvendige for 
reparasjonen. (Normal slitasje er ikke inkludert i denne garantien. Brukt 
sammen med en dekselløfter vil sømskader anses som normal slitasje)

OnzenTM System ~ 2 år
Fabrikkinstallerte Onzen-systemer med serienummer fra 150 000 og oppover 
har 2 års garanti på arbeid og deler, bortsett fra elektroden. Elektroden 
har 30 dagers garanti for defekter i materialer og utføring. Elektroden er 
en forbruksvare som spabadets eier må bytte ut jevnlig, på samme måte 
som filtre må skiftes ut. Onzen-systemer som er ettermonterte (installert 
etter at spabadet ble produsert) av autoriserte Arctic Spa-teknikere 
har ett års garanti på deler, men inkluderer ikke arbeid/utføring. Vær 
oppmerksom på at Arctic Spas fabrikkgarantiavdeling kan ha behov for å 
kontakte spaets eier direkte via e-post eller telefon for å kunne behandle et 
garantikrav. Det er Arctic Spa-forhandleren som har ansvar for å formidle 
denne kontaktinformasjonen til garantiavdelingen. Denne garantien kan 
bli ugyldiggjort hvis spabadet brukes med saltkonsentrasjoner som er 
høyere enn det anbefalte nivået på 2000 til 2500 ppm (parts per million). 
Skade på andre spakomponenter, som ikke er knyttet til Onzen-systemet 
på grunn av lekkasjer i pumpeforseglinger, er spesifikt utelatt fra denne 
garantien. For eksempel er varmeapparater, varmekammere, dyser, rekkverk, 
pumpeforseglinger og pumpemotorer ikke dekket i dette tilfellet. Spaets 
vannkvalitet og andre skader som forårsakes av kjemisk ubalanse i vannet 
er utelatt fra denne garantien. Garantireparasjoner skal kun utføres av 
autoriserte Arctic Spa-forhandlere. Onzen-systemet er ikke et helautomatisk 
vannpleiesystem. Det er beregnet på å minimere behovet for vannpleie 
under normal bruksbelastning, og kan derfor kreve ytterliger klorinering og 
balansering av vannets kjemiske sammensetning. (Arctic Pures varemerke 
for spaklor heter Boost). Spabadets eier er ansvarlig for å sikre riktig 
kjemisk sammensetning av vannet og trygge bruksforhold. Onzen system 
skal brukes med Arctic Pure-saltblanding, spesialutviklet for å beskytte 
spakomponenter. Hvis det brukes salt fra andre produsenter eller varemerker 
kan dette skade spaets komponenter. Dette oppdages raskt av teknikerne 
våre, og fører til at garantien blir ugyldig.

Spa Boy~ 5 år 
Arctic Spas® Arctic Spas® garanterer det fabrikkmonterte Spa 
Boy-systemet mot funksjonsfeil som skyldes defekter i materialer 
og utførelse i fem år fra den opprinnelige leveringsdatoen til den 
opprinnelige kunden, med unntak av Spa Boy-elektroden, som må 
skiftes ut årlig av brukeren. Denne elektroden er dekket av en 30 
dagers garanti. Garantien omfatter også deler og arbeid på stedet 
som er nødvendig for å utføre reparasjonen. Vannkvaliteten i spaet 
og andre skader som måtte oppstå på grunn av ubalanse i vannet, 
dekkes spesifikt ikke av denne garantien. Garantireparasjoner skal kun 
utføres av autoriserte Arctic Spa-forhandlere. Når et spabad fra Arctic 
Spas får ettermontert Spa Boy-systemet etter at det ble produsert, 
gir Arctic Spas garanti på Spa Boy-komponentene i 12 måneder etter 
installasjonsdatoen, så lenge det blir installert og registrert av en 
autorisert Arctic Spas-tekniker.

Arctic Spas gir ingen garanti på arbeid/utførelse av ettermonterte Spa 
Boy-systemer.
Advarsel: Dette er ikke et automatisk vannbehandlingssystem. 
Systemet er konfigurert for vanlig bruk av spaet. Spabrukeren er selv 
ansvarlig for å opprettholde passende sanitære forhold i vannet. Hvis 
du bruker annet salt enn Arctic Pure Spa Salt Vanlig salt skader Spa 
Boy-komponentene og ugyldiggjør garantien. Arctic Pure Spa Salt 
blandingen er spesielt utviklet for å beskytte Spa Boy-komponentene 
mot skade. Bruk av andre saltblandinger oppdages raskt og enkelt av 
teknikerne våre.

Denne garantien kan bli ugyldiggjort hvis spabadet brukes med 
saltkonsentrasjoner som er høyere enn det anbefalte nivået på 2000 
til 2500 ppm (parts per million). Skade på andre spakomponenter 
(som ikke er knyttet til Spa Boy-systemet) på grunn av lekkasjer 
i pumpepakninger, dekkes spesifikt ikke av denne garantien. For 
eksempel er varmeapparater, varmekammere, dyser, rekkverk, 
pumpeforseglinger og pumpemotorer ikke dekket i dette tilfellet.

Aquatremor® ~ 3 år
Arctic Spas® garanterer det fabrikkmonterte Aquatremor® Bluetooth 
lydsystemet mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materialer og utførelse 
i tre år til den opprinnelige kunden fra den opprinnelige leveringsdatoen. 
Inkluderer deler og arbeid på stedet som er nødvendig for reparasjonen. 
iPod® og vanntett etui garanteres direkte av produsenten. Aquatremor® 
Deluxe popup-høyttalere er garantert mot defekter i materialer og utførelse i 
ett år.

WetTunesTM ~1 år
Arctic Spas® garanterer det fabrikkmonterte WetTunesTM Bluetooth 
lydsystemet mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materialer og utførelse 
i ett år til den opprinnelige kunden fra den opprinnelige leveringsdatoen. 
Inkluderer deler og arbeid på stedet som er nødvendig for reparasjonen. 
iPod® og vanntett etui garanteres direkte av produsenten.

Forever Floor®~5 år
Arctic Spas® garanterer Forever Floor® mot forråtnelse og strukturelle 
sprekker i en periode på fem år til den opprinnelige kunden fra den 
opprinnelige leveringsdatoen. Inkluderer deler og arbeid på stedet som er 
nødvendige for reparasjon. Garantien gjelder kun hvis basen er solid og i 
vater.

DETALJERT PUMPEGARANTI 
Pumpe(r) garanteres mot feil på materialer og komponenter. Tetningen 
på pumpeakslingen dekkes av garantien. Skade som følge av en forsømt 
lekkasje på akseltetning dekkes ikke av garantien. Dette inkluderer, men 
er ikke begrenset til, fastbrenning av lager, funksjonsfeil på viklingsskjerm, 
funksjonsfeil på startbryter, funksjonsfeil på skovlhjul og kondensator. Det 
er kundens ansvar å rapportere feil på akseltetningen før ytterligere skader 
kan skje. En funksjonsfeil på pumpekomponenter som fastslås å skyldes 
materialdefekt vil erstattes av garantien. Arctic Spas® forbeholder seg retten
til å skifte pumpekomponenter i stedet for hele pumpeenheten. 
Vibrasjonsstøy som er forbundet med normal pumpefunksjon er unntatt fra 
denne garantien.

YTELSE 
For å motta service ved en defekt eller funksjonsfeil som dekkes av denne 
begrensede garantien, må Arctic Spa-forhandleren informeres så snart som 
mulig, og alle rimelige tiltak må gjennomføres for å beskytte spabadet mot 
ytterligere skader. Ved kjøpsbevis vil en representant for Arctic Spas® eller 
utnevnt servicetekniker korrigere feilen i samsvar med vilkår og betingelser 
fremsatt i denne begrensede garantien. Forhåndsgodkjente krav må utføres 
innen 60 dager etter forhåndsgodkjenningen. Alle eksisterende krav utløper 
når garantien utløper. *Vennligst merk at lekkasjer fra rørkoblinger betraktes
som reparerbart av brukeren og er uttrykkelig unntatt fra den begrensede 
garantien. Skader etter lekkasjer fra rørkoblingen er uttrykkelig unntatt fra 
den begrensede garantien. Det vil ikke være noe gebyr for deler og arbeid 
på stedet for kunden i en periode på fem år fra datoen for den opprinnelige 
leveransen eller seks år fra produsentens utsendelsesdato, dvs. datoen som 
kommer først av disse. Spesielt utstyr, rør og skalloverflater mot funksjonsfeil 
på grunn av defekte materialer og utførelse innenfor den begrensede 
garantien. Kunden er ansvarlig for reisekostnader. Den begrensede garantien 
dekker opptil 60 USD til reparasjon på stedet per godkjente garantikrav. 
Service- og/eller reisekostnader dekkes for de første 30 dagene av 
eierskapet med en maksimal avstand på 100 km fra forhandleren eller angitt 
serviceverksted. Hvis Arctic Spas® finner at reparasjon av den avdekkede 
defekten ikke er mulig, forbeholder vi oss rett til i stedet å levere et 
erstatningsspabad av samme verdi som den opprinnelige kjøpssummen for
det defekte spabadet. Skifte av spabad utføres kun etter Arctic Spas® 
skjønn. Rimelige kostnader for fjerning av det defekte spabadet og leveranse 
og installasjon vil være kundens ansvar. Frakt skal betales til nærmeste Arctic 
Spas® distribusjonssenter så lenge det skjer innenfor garantitiden.
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GARANTIVILKÅR 
Alle garantier i dette dokumentet omfatter bare spabadets opprinnelige 
kunde hvis det kjøpes fra en autorisert Arctic Spas-forhandler og opprinnelig 
ble montert i det landet der det opprinnelig ble kjøpt. Alle garantier i 
dette dokumentet opphører hvis eierskap av spabadet overføres fra den 
opprinnelige kunden eller produktet føres ut av landet der det ble kjøpt. 
Denne garantien gjelder bare innenfor serviceområdet der spabadet 
opprinnelig ble installert. Den begrensede garantien inkluderer ikke
kjøregodtgjørelse ved reparasjon eller for fraktkostnader vurdert av 
den fabrikkautoriserte for handleren eller servicerepresentanter. Alle 
hendelser som dekkes av denne begrensede garantien, må utbedres 
av en fabrikkautorisert forhandler fra Arctic Spas®. Garantien dekker 
ikke reparasjonskostnader som pådras av en representant som ikke er 
fabrikkautorisert. For å motta service må kunden ta kontakt med den
fabrikkautoriserte forhandleren i området. Hvis et spabad eller en 
komponent i det må returneres til Arctic Spas® distribusjonssenter, vil 
alle fraktkostnader være kundens ansvar. I alle tilfeller har Arctic Spas® 
eneansvaret for å finne årsaken til og arten av funksjonsfeilen på spabadet, 
og Arctic Spas® avgjørelse med hensyn til dette vil være Endelig.

UNNTAK 
Alle garantier i dette dokumentet oppheves hvis spabadet har 
gjennomgått modifiseringer (inkludert tilbehør fra andre produsenter), 
feilaktig bruk eller misbruk eller reparasjon av spabadet er forsøkt 
av noen andre enn en fabrikkautorisert forhandler av Arctic Spas®. 
Endringer inkluderer, men er ikke begrenset til, endringer på 
komponenter, skifte av komponenter eller tillegg av komponenter 
uten skriftlig tillatelse fra Arctic Spas®. Feilaktig bruk inkluderer 
skjødesløs håndtering av spabadet, skader forårsaket av feil og/eller 
usertifisert elektrisk tilkobling, å ikke betjene spabadet i samsvar 
med instruksjonene i brukerveiledningen som leveres sammen med 
spabadet, inkludert feilaktige oppstartsprosedyrer eller tørrkjøring av 
spabadet, enhver bruk av spabadet eller komponenter på en måte de 
ikke ble laget for, og skader forårsaket av feil kjemisk balanse (inkludert 
skader på spakomponenter forårsaket av avleiringer på grunn av dårlig 
vannkjemi), is i spabadet, overoppheting av spabadet eller spavannet,
skader på spabadets overflate fordi uoppløste desinfiseringsmidler får 
ligge på overflaten, eller om spabadet er blitt benyttet til kommersielle 
formål. Spadeksler er ikke garantert mot kjemisk etsing eller misfarging. 
Spadeksler er ikke garanter mot absorbering av vann eller noen skader 
som følge av absorbering av vann. Alle skader som følge av feil bruk av 
spadekselet på noen måte, dekkes ikke av garantien.
Skader forårsaket av flytting av spabadet eller feil installasjon 
(inkludert utilstrekkelig preparert eller ujevnt underlag) betraktes som 
misbruk og skader på materiale eller utførelse på spakabinettet og 
gulvet under transport eller håndtering, er uttrykkelig unntatt fra den 
begrensede garantien. Alle Weather Pool-bassenger må plasseres på et 
betongunderlag eller et gulv med god konstruksjon.

Arctic Spas vil ikke være ansvarlig for problemer med strømleverandør 
eller feil elektrisk installasjon. Skader og/eller mangel på ytelse som et 
resultat av høy eller lav spenning utenfor driftsparametrene. Arctic Spas 
vil ikke være ansvarlig for oppgradering av programvare eller produkt i 
løpet av spabadets levetid.

Arctic Spas® unntar uttrykkelig garantidekning for noe av følgende: 
naturkatastrofer inkludert, men ikke begrenset til, skader som er et 
resultat av lynnedslag, storm, oversvømmelse, frost, brann og andre 
naturkatastrofer. Et spabad installert for kommersiell bruk. Funksjonsfeil 
forårsaket av feil bruk av deksel eller skader på
spabadets overflate ved å forlate spabadet utendørs uten 
boblebaddekselet på plass. Varmen som skapes ved å forlate spabadet 
i direkte UV-lys uten deksel, kan føre til overflateproblemer med akryl og 
kan også føre til at plastdeler vrir seg, beslag lekker
eller slutter å fungere som følge av dette. Slike hendelser dekkes ikke 
av garantien. Dekselet på boblebadet må være på boblebadet når det 
ikke er i bruk.

Skrammer eller mikrokrakelering i spaskallet som rapporteres etter 
installasjonsdagen dekkes ikke av garantien. Mikrokrakelering defineres 
som et område med bittesmå skinnende streker på områder av 
overflaten på noen termoplastplater. Dette fenomenet, selv om det er 
sjeldent, er kjent for å finne sted på mange typer plastplater. Overflaten 
av et termoformet boblebad i akryl er ikke immunt mot
denne muligheten.

Garantien dekker ikke følgende: skader forårsaket av ikke-godkjente 
desinfiseringsmidler som trikloreddiksyre, kalsiumhypokloritt, 
natriumhypokloritt, peroksid, eller desinfiserende kjemikalier som 
kan avleires på overflaten av spabadet. Alle desinfiseringssystemer eller 
kjemikalier som brukes i spabadet, må fabrikkgodkjennes av Arctic Spas, ellers 
settes garantien ut av kraft. Du finner en liste over godkjente systemer og 
kjemikalier på arcticspas.com.

Montering av saltsystemer som ikke er godkjent av fabrikken, vil 
oppheve garantien relatert til pumpetetninger, metalldeler, jetstråler osv. 
Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av gjenstander festet 
til eller montert på spabadet, inkludert, men ikke begrenset til, lysthus, 
dekselløftere og tilbehør av sedertre. Ikke-fabrikkmontert tilbehør og 
ekstrakomponenter dekkes ikke av garantien. Skader eller funksjonsfeil
på grunn av feilaktige forberedelser for vinterlagring dekkes ikke av 
garantien. Skader på puter som rapporteres etter leveringsdatoen, 
dekkes ikke av garantien. Putene må fjernes fra spabadet når det 
ikke er i bruk. Onzen og Spa Boy er de eneste fabrikkgodkjente 
saltsystemene. Skader som skyldes bruken av mekanismer for fjerning 
av dekselet, dekkes ikke av garantien. Onzen- og Spa Boy-cellene 
betraktes som en del som kan repareres av brukeren, og utskiftingen er 
derfor kundens ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE 
Arctic Spas®  skal ikke holdes ansvarlige for tap av bruk av spabadet 
eller andre påløpende kostnader eller følgekostnader, utgifter eller 
skader som kan inkludere, men ikke er begrenset til, fjerning av 
en permanent solterrasse, solrom, lysthus eller annen tilpasset 
innredning, krankostnader tilknyttet fjerning av spabadet for service 
eller utskiftning. Arctic Spas® skal ikke holdes ansvarlige for kostnader 
som følge av vann, filterkassetter og tap av kjemikalier. Under ingen 
omstendigheter skal Arctic Spas® eller noen av dets representanter 
holdes ansvarlige for personskader eller skader på eiendom, uansett 
hvordan det har oppstått fra spabadet. Arctic Spas®-garanti er 
begrenset til et maksimumsbeløp mottatt av Arctic Spas® i forbindelse 
med salget av
spabadet.

ALLE GARANTIER 
Garantiene i dette dokumentet utgjør alle garantier som gis av 
Arctic Spas® til kunden og i den utstrekning de tillates av loven. 
Garantiregistrering (innen 30 dager etter leveransen) er kundens ansvar 
og er en betingelse for garantidekning. (Vennligst se instruksjoner på 
registreringsskjemaet som leveres sammen med spabadet eller registrer 
det på www.arcticspas.com) Denne garantien gis som et ekstra gode 
og påvirker ikke dine lovfestede rettigheter. Alle garantier i dette 
dokumentet krever at krav må innleveres til Arctic Spas® innen ti dager 
fra det tidspunktet defekten oppdages. Den opprinnelige kundens 
kvittering som bekrefter kjøpet av spabadet og viser kjøpsdatoen, må 
være vedlagt. Alle garantikrav må innleveres innenfor garantiperioden.
Å ikke gi dette varselet og denne  informasjonen ugyldiggjør alle 
garantier gitt i dette dokumentet. Arctic Spas® forbeholder seg retten 
til å reparere eller erstatte komponenter eller materialer etter eget 
valg. I noen tilfeller kan fotografier kreves for riktig evaluering før 
garantidekningen avgjøres. Hvis en kunde verken kan få tak
i deler eller motta tilfredsstillende service fra en fabrikkautorisert 
forhandler av Arctic Spas®, må serviceavdelingen der spabadet ble 
kjøpt og Arctic Spas® underrettes umiddelbart.

Arctic Spas® utelukker uttrykkelig garantidekning ved oppsprekking, 
falming eller vridning av sedertrekabinetter eller vedlikeholdsfrie 
kabinetter etter leveringsdatoen. Skader som følge av håndtering av 
sedertrekabinettet eller det vedlikeholdsfrie kabinettet er unntatt fra 
denne garantien. Denne garantien vil ikke dekke arbeid med WIFI/
Bluetooth-tilkoblingsassistanse/-problemer, oppstart av onSpa®-app 
og tilkoblingsassistanse/-problemer med smarttelefon eller assistanse 
med faktisk tilkobling av noen av disse apparatene.  

Bear essentials serien
Garanti se side: 133 - 134
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1 onSpa og internett tilkoblings brukerveiledning
Denne brukerveiledningen gir informasjon til spabadets eier om hvordan badet skal kobles til hjemmenettverket og 
My Arctic Spa Server som gir spabadets eier alle fordelene ved onSpa, Web Connect og det å eie et Arctic Spas. 

Det er tre steg involvert i den komplette koblings prosessen:

1. Last ned den gratis Arctic Spas appen, onSpa for din enhet, slik som en smarttelefon eller nettbrett fra din App 
Store.   

2. Koble til ditt hjemmenettverk til ditt spabad enten ved ethernet over Power (EoP), WIFI forlenger eller LAN kabel. 
Når dette er gjennomført vil onSpa fungere gjennom din enhet og tillate deg å kontrollere ditt spabad med din enhet 
lokalt (innenfor ditt nettverks rekkevidde).    

3. Koble til ditt spabad til My Arctic Spas Server gjennom Web Connect. Dette gjør du ved å åpne en gratis 

brukerkonto på myarcticspas.com Web Page og registrer ditt spabad. Når dette er fullført, vil onSpa fungere 

gjennom din enhet eller datamaskin uansett hvor i verden du befinner deg, så lenge du har internett tilgang.   

Merk: Hvis ditt Arctic Spas ikke har WIFI kobling til onSpa, kan et hvert bad blir oppgradert for å få de nødvendige 

onSpa komponentene installert. Vennligst ta kontakt din Arctic Spas forhandler og gi forhandleren ditt spabads 

serienummer. 

OnSpa og Web Connect 
Oversikts Tilkoblings 
Flytskjema    

Følgende flytskjema gir en oversikt 
over onSpa og Web Connect 
tilkoblings prosess. 

#19976

from your App Store

Connect your Spa to your
home network by using one of the following options

Wifi Extender
Refer:

Section 1.9.2
Section 1.10.2

EoP
Refer:

Section 1.9.1
Section 1.10.1

LAN Cable
Refer:

Section 1.9.3
Section 1.10.3

Open a free Account with 
myarcticspa.com
Refer: 

Section 1.9.4
Section 1.13.1

End

Enjoy your Arctic Spa

Open a free Account with 
myarcticspa.com
Refer:

Section 1.9.5
Section 1.13.1

Open a free Account with 
myarcticspa.com
Refer:

Section 1.9.6
Section 1.13.1

Register your Spa with My Arctic Spa Server 
through Web Page myarcticspa.com 
Refer: 

Section 1.13
Section 1.13.1

Section 1.13.2
Section 1.12

Download the 
onSpa App

for your device, 
Smart phone or Tablet

Refer: Section 1.1.1

from your App Store

Last ned OnSpa 
appen fra App Store 

på din enhet. 
Smarttelefon eller 
nettbrett, referer: 

seksjon 1.1.1

Koble til ditt spabad til ditt hjemmenettverk 
ved å bruke en av de følgende mulighetene

referer:
- seksjon 1.9.2
- seksjon 1.10.2

referer:
- seksjon 1.9.1
- seksjon 1.10.1

referer:
- seksjon 1.9.3
- seksjon 1.10

Åpne en gratis konto med
myarcticspa.com
referer:
- seksjon 1.9.6
- seksjon 1.13.1

Åpne en gratis konto med
myarcticspa.com
referer:
- seksjon 1.9.4
- seksjon 1.13.1

referer:
- seksjon 1.13
- seksjon 1.13.1
- seksjon 1.13.2
- seksjon 1.12

Aavslutt
Nyt ditt Arctic Spas

Registrer ditt spabad med  My Arctic Spas Server  
gjennom nettsiden myarcticspa.com

Åpne en gratis konto med
myarcticspa.com
referer:
- seksjon 1.9.5
- seksjon 1.13.1

Kabel LANWIFI forlenger
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1.1 Arctic Spas App?
onSpa Appen gir deg total ekstern kontroll over ditt Arctic Spas

Appen tillater deg å: 

• Aktivere dysene, luftdyser, lysene, tåkefall, og Spaboy Boost. 

• Sjekke og justere vanntemperatur, filtrasjon, ozon, onzen og spaboy.

• Stille inn og aktivere strømstyring og å se alle dine arctic spas strømforbruk i detalj. 

• Spille musikk

• Låse kontrollene

• Få tilgang til bruker manualer, hurtig guide, bruker veiledninger og mye mer. 

• Få tilgang til bruker manualer, hurtig guide, bruker veiledninger og mye mer. .

1.1.1 Nedlasting av appen
Gå til App Store og last ned Arctic Spas appen gratis

Appen er tilgjengelig for:

· Apple enheter 

· Android enheter.

Appen har også en demo modus som tillater deg å prøve ut appen før du kobler til ditt Arctic Spa til onSpa. 

1.2 Hva er onSpa?
Det mest avanserte kontrollsystemet tilgjengelig på markedet.

Enhver smart-telefon, nettbrett og datamaskin kan fungere som Arctic Spas kontrollsenter med onSpa appen. 

1.3 Hva er Web Connect?
Web Connect er den mest ambisiøse forlengelsen av onSpa systemet, som tillater en EcoPakke-utstyrt Arctic Spas for 
å etablere en forbindelse direkte til internett. Ved å gjøre det, kan eieren av spabadet logge seg på spabadet overalt 
hvor det finnes internett forbindelse, og ved bekvemmeligheten av en smart-telefon, nettbrett eller datamaskin kan 
eieren overvåke og tilpasse alle hovedfunksjonene til spabadet. WebConnect tillater brukeren å ha et valg innenfor 
denne funksjonaliteten, å koble gjennom Cloud, WiFi eller gjennom nettsiden myarcticspa.com.

Bemerk: Før du kan benytte deg av Web Connect må du først koble ditt spabad til ditt hjemmenettverk, enten 

ved EoP, WiFi forlenger eller en LAN kabel. 

Onspa og Internett tilkobling - brukerveiledning
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1.4 Hva er fordelene ved Web Connect?    ?

     A) Justere grunnleggende spafunksjoner, som:

 1. Skru pumpene av og på 
 2. Se nåværende status til varmesyklusen, filtrasjonssyklusen og økonomi modus: 
 3. Se strøm, og tilpass temperatur
 4. Skru lyssystemer av/på eller still inn ønsket program

      B) Justere høyere nivå funksjoner, som: 

 1. Tilpass filtrasjonssyklusens hyppighet og varighet
 2. Tilpass Peak Ozon system
 3. Tilpass Onzens Saltvannssystem produksjon 
 4. Innstill strøm styring funksjoner 
 5. Overvåk ditt spabads strømforbruk
 6. Overvåk Spaboys kjemiske vannparametere  

      C) Referanse funksjoner, som gir deg tilgang til: 

 1. Bruker Manual   
 2. Onzen Saltvannsmanual
 3. Spaboy manual
 4. Feilsøkings veileder, brosjyrer og Quick Reference Cards (QRC) / hurtigguide.

1.5 Hva er Ethernet Over Power?
Strømforsynings teknologi som tillater allerede eksisterende kobling til å levere elektrisk strøm og overføre 
nettverksdata i én strømlinje uten å trenge en kabel.

1.6 Hva er en WiFi forlenger? 
En WiFi forlenger, noen ganger kalt en rekkevidde utvider (range expander), er en type trådløs repeater brukt til å 
utvide rekkeviddene til en trådløs LAN. 

1.7 Hva er en hjemme-nettverks-forbindelse gjennom 
       LAN kabel?   
En Ethernet-kabel som er direkte koblet til en RJ45 port på ditt spabads prosessorkort og den andre enden koblet til 
en RJ45 port på din hjemmeruter. Hvor en ny strømkabel trenger å trekkes fra ditt hjem til ditt spabad, er det en god 
mulighet til å trekke en Ethernet-kabel til ditt spabad samtidig. Ved å gjøre det oppnår du den beste metoden for å 
koble ditt hjemmenettverk til ditt spabad.

1.8 Hva er er myarcticspa.com? 
Myarcticspa.com er en nettbasert ettersalgs støttesystem designet og bygget av Arctic Spas, spesielt for Arctic Spas 
kunder som bruker onSpa. 
 
Myarcticspa.com gjennom Web Connect tillater eieren av spabadet å logge seg på deres spabad uansett hvor eieren 
er i verden, så lenge det finnes internett tilgjengelig. Og med bekvemmeligheten av en smart-telefon, nettbrett eller 
datamaskin kan en overvåke og justere alle hovedfunksjoner til spabadet. Web Connect gir brukeren et valg innen 
denne funksjonaliteten, å koble gjennom Cloud, WiFi eller gjennom nettsiden myarcticspa.com. 

Internett adresses er: www.myarcticspa.com

Onspa og Internett tilkobling - brukerveiledning
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1.9.1 onSpa kobles gjennom EoP
Følgende diagram gjenspeiler onSpa-kobling gjennom en EoP

 

 

onSpa	  Interface	  Through	  EoP

Internet

2011	  Global	  Eco	  PAK

Eop	  Module	  
IN	  Power	  
Point

Home	  Router

Electrical
Power	  Line
Delivering

network	  data

Eop	  Module	  in	  
Pak	  

connected	  to	  
motherboard

Web	  Enabled	  
Device	  with	  
App	  Installed

Topside	  
Controller

 

onSpa	  Interface	  Through	  WIFI	  Extender

Internet

2011	  Global	  Eco	  PAK

Home	  Router
WIFI

Delivering
network	  data

Web	  Enabled	  
Device	  with	  
App	  Installed

WIFI	  Extender	  
in	  Pak	  

connected	  to	  
motherboard

Topside	  
Controller

1.9 Hvordan fungerer onSpa og Web connect? 
Følgende diagrammer viser hvordan:  

 • onSpa kobles med din enhet og Spas globale eco-pakke gjennom Ethernet Over Power (EoP).  

• onSpa kobles med din enhet og Spas globale eco-pakke gjennom WiFi forlenger. 

• onSpa kobles med din enhet og Spas globale eco-pakke gjennom en LAN kabel som er direkte koblet til RJ45 port 
på ditt spabads prosessorkort og den andre enden er koblet til en RJ45 port på din hjemmeruter.

• onSpa kobles med din enhet/datamaskin og Spas globale eco-pakke gjennom Ethernet Over Power (EoP) overalt i 
verden hvor du har internett forbindelse på din enhet eller datamaskin.

• onSpa kobles med din enhet/datamaskin og Spas globale eco-pakke gjennom WiFi forlenger overalt i verden hvor 
du har internett forbindelse på din enhet eller datamaskin. 

• onSpa kobles med din enhet/datamaskin og Spas globale eco-pakke gjennom en LAN kabel som er direkte koblet til 
RJ45 port på ditt spabads prosessorkort og den andre enden er koblet til en RJ45 port på din hjemmeruter. 

Kontroll Panel 

2011 Global Eco 
pak

Nett-aktivert-
enhet med app 

installert

Elektrisk 
strømforsynings 

nettverksdata

 Eop modell 
IN power 

point Hjemmeruter

Internett

EoP modell i Pak 
Connected til 

hovedkort  

onSpa kobles gjennom EoP
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1.9.3 onSpa kobling gjennom en LAN kabel 
Følgende diagram gjenspeiler onSpa kobling gjennom en LAN kabel koblet til spabadets prosessorkort og 

hjemmeruter. 
 

onSpa	  Interface	  Through	  LAN	  Cable

Internet

2011	  Global	  Eco	  PAK
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1.9.2 Kobling gjennom WiFi forlenger 
Følgende diagram gjenspeiler onSpa kobling gjennom en WiFi forlenger
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1.9.5 Web Connect kobling gjennom WiFi forlenger  
 Følgende diagrammer gjenspeiler onSpa kobling med Web Connect gjennom en WiFi forlenger
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1.9.4 Web connect kobling gjennom EoP  
Følgende diagram gjenspeiler onSpa kobling med Web Connect gjennom EoP.  
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1.9.6 Web Connect kobling gjennom LAN kabel 
Følgende diagram gjenspeiler onSpa kobling med Web Connect gjennom en LAN kabel koblet til spabadets 

prosessorkort og hjemmeruter
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Dersom spabadet ditt ble bestilt med EoP, vil en EoP 
modul bli tilkoblet til hovedkortet & prosessorkortet i 
spabadets koblingsskap. LLP vil bli fabrikkinnstilt til 
Dynamisk. Innstill for å ha en Dynamisk Internett 

Protokoll (IP) adresse. 

Koble til den andre EoP modulen du mottok sammen 
med spabadet inn i et elektrisk koblingspunkt ved 

siden av din hjemmeruter.

Forsikre at strømmen ved 
strømpunktet er på/aktivt og at EoP 

modulen er skikkelig koblet. 

Omstart spabadets bryter 
(Skru av og på strømmen)

Sjekk hjemmeruterens 
brannvegginnstillinger for begrensninger. 
Ruteren kan være innstilt til å blokkere 

enheter som "skanner" nettverket. 

Koble til spabadet ved å bruke LAN knappen i 
appen. Merk: Det kan ta opp til 6-8 timer før 
appen finner spabadet på hjemmenettverket, 

dersom det trengs kan du trykke på 
omkoblings knappen.   

Har du en IP adresse?                                                           
Gi spabadet 3-4 minutter for å omstarte. 

Har du en IP adresse?     

Tilkoblet?

Ring din lokale forhandler for hjelp. 

Blokkert?

Prøv å koble til 
spabadet med en 

annen enhet.

Fjern blokkering 
fra 

ruterinnstillingene.  

Prøv forskjellige:   
•  Ethernet kabler, begge ender.   
•  Prosessorkort

Forsøk å flytt EoP modulen til et annet 
strømpunkt i huset ditt. 

Er HJEM-lyset belyst? 

Er HJEM-lyset belyst? 

• Fjern EoP modulen fra innsiden av 
koblingsskapet, trekk av ledningen på 
modulen.
• Deretter koble til EoP modulen inn i 
et strømpunkt i huset for å se om du 
kan få de to EoP modulene til å 
kommunisere, HJEM-lyset er belyst. 

Det kan hende at signalet ikke kommer 
gjennom GFCI bryteren, spabadets kretsbryter. 
For å sjekke dette, trekk en forlengingsledning 
fra et strømuttak i huset eller fra hagen til 
spabadet og koble til spabadet. EoP modulen 
kobles til forlengelsesledningen og koble til 
ethernet kabelen på nytt.  Dette for å forsikre at 
den andre ended fremdeles er koblet til RJ45 på 
prosessorkortet. Dersom HJEM-lyset er belyst 
kan du:   

•

• 

Erstatte GFCI bryteren.

Fjerne EoP modulen og installere en 
WiFi forlenger. Se flytskjema om 
Hvordan Koble Ditt Spabad Til Ditt 
Hjemmenettverk med WiFi Forlenger 
QRC.

Forsikre deg om at: Ethernet-
kabelen er skikkelig koblet inn i EoP 
modulen og ruteren. Det kan være 
du må koble fra, for å så koble til 
igjen i RJ45 på både EoP modulen 

og ruteren.  

Dersom strøm-lyset ikke er belyst, må 
det være en feil ved EoP. Erstatt EoP 

modulen.

Dersom ETHERNET-lyset ikke er belyst, må 
det være en feil ved ethernet-kabelen:

• Erstatt kabelen
• Også kontroller om ruterens lys blinker ved 

ethernet-kabelens tilkoblingspunkt. Du må 
kanskje omstarte strømmen på ruteren. 

Du kan enten: 
• Omplassere hjemmeruteren ved 
siden av strømpunktet hvor EoP modulen 
fikk kontakt, HJEM-lyset er belyst.
• Bruke en lang kabel for å koble 
hjemmeruteren til den nye lokalisasjonen 
til EoP modulen. 
• Forsøke å flytte EoP modulens 
strømledning på innsiden av 
koblingsskapet til en annen 
strømforsyningslinje på hovedkortet. 

Forsøk å pare de to EoP modulene ved å 
bruke PARINGs knappen på EoP modulen. 
Dersom du ikke får de to EoP modulene til å 
kommunisere, HJEM-lyset er belyst.           
Du har kanskje:  

• En ødelagt EoP modul.
• Et annet EoP system i hjemmet ditt som 
forstyrrer signalet.Du må kanskje gjøre 
følgende: 
• Erstatte EoP modulene.
• Fjerne EoP modulene og installere en 
WiFi forlenger. Se flytskjema om Hvordam 
Koble Ditt Spabad til Ditt Hjemmenettverk 
med WiFi Forlenger QRC. 

Sjekk om STRØM-lyset er 
belyst på EoP modulen ved 
siden av ruteren din.

NEI

NEI

NEI

JA

JA

NEI

NEI

JA

JA

JA

JA

JA

Sjekk om ETHERNET-lyset er belyst 
på EoP modulen ved siden av 
ruteren din. 

Sjekk om HJEM-lyset er belyst på 
EoP modulen ved siden av ruteren 
din. 

Koble til EoP modulen til din hjemmeruter ved å bruke 
den vedlagte Ethernet-kabelen. Den ene enden av 
kabelen kobles inn i RJ45 på EoP modulen og den 
andre enden kobles inn i RJ45 på hjemmeruteren.

Har du en IP adresse? 

Tilkoblet?

OÅpne Arctic Spas appen på din enhet, for 
eksempel på en smarttelefon eller et nettbrett. . 

Gå på nettsiden myarcticspas.com for å lage en 
bruker til, og for å registrere, ditt spabad. Se 

flytskjema om Hvordan Koble Ditt Spabad Til Myarctic 
Spas Server.

Spabadet er nå tilbokblet ditt hjemmenettverk 
og du kan kontrollere spabadet ditt i appen.

NEI

NEI

NEI

JA

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI

Følgende instruerende video-lenke 
kan også hjelpe deg i prosessen: 

http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/
How-to-connect-your-spa-with-ethernet-over-power/

De to EoP modulene kommuniserer med hverandre. Gå inn 
på LLP innstillinger, skroll ned for å se om spabadet har 

mottatt en IP adresse fra hjemmeruteren. Merk: .100 
eller .0 er falske, alle andre tall er ok. 

Koble til spabadet ved å bruke en LAN 
knapp på appen.                                                                 
Mer: Det kan ta opp til 6-8 timer før 
appen finner Spabadet på ditt 
hjemmenettverk, dersom det trengs 
kan du trykke på omkoblings knappen. 

1.10 onSpa Quick Reference Charts (QRC), Hurtig guide

1.10.1 onSpa QRC gjennom Ethernet Over Power (EoP) Flytskjema

Følgende flytskjema viser hvordan du kan koble onSpa  gjennom Ethernet Over Power (EoP). 
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1.10.2 onSpa QRC gjennom WiFi forlenger flytskjema 

Følgende flytskjema viser hvordan du kan koble onSpa gjennom en WiFi forlenger. Quick Reference Guide

Dersom spabadet ditt ble bestilt med en WiFi forlenger, vil WiFi 
forlengeren bli koblet til hovedkortet og prosessorkortet i koblingsskapet 
til spabadet ditt, og ditt spabads LLP innstillinger vil bli fabrikkinnstilte til 
Dynamisk. Innstill for å få en Dynamisk Internett Protokoll (IP) adresse. 

Se videon som demonstrerer Hvordan Koble Din Tenda Trådløse Rekkevidde-
Forlenger til Ditt Hjemmenettverk (WiFi forlenger som kom med spabadet)

Følg instruksjonene i videoen, koble til WiFi forlengeren til ditt 
hjemmenettverk. 

Gå til innstillinger/WiFi ved å bruke en smarttelefon eller et nettbrett. 
Koblte til Tenda _XXXXX (Åpen) 

Ser du WiFi forlengeren? 

Belyst?Prøv en annen 
WiFi forlenger.

Er alle lyst belyst?

Fjern koblingsskapets deksel, lokaliser WiFi 
forlengeren. Sjekk og bekreft at WiFi forlengerens 

strøm-lys er belyst. Dersom det ikke er belyst, forsikre 
deg om at strømkabelen er riktig installert. 

Sjekk hjemmeruter brannvegginnstillinger for 
begrensninger. Ruteren kan være innstilt til å blokkere 

enheter som "skanner" nettverket. 

Kontakt din lokale forhandler for hjelp. 

Skroll gjennom Spabadets LLP program 
og sjekk spabadets IP adresse. 

Få tilgang til spabadets LLP gjennom 
kontrollpanelet ved å holde inne FILTER-
knappen helt til LLP vises på skjermen. 

•  Skroll gjenom LLP innstillingene ved å trykke på 
FILTER-knappen. Hver gang du trykker på filter-
knappen forflytter du deg til den neste LLp 
innstillingen, skroll gjennom til det står IP på 
skjermen. 
• St eller dy vil vises på skjermen. Dersom det står 
St på skjermen trykk på Opp pilen for å endre til 
Dynamisk. 
•  Trykk på FILTER-knappen igjen for å se 
spabadets IP adresse på skjermen (siste Octec 
burde vise).
•  Fortsett å trykke på FILTER-knapppen helt til du 
har gått ut av LLP innstillingene. Koblingsskapet vil 
lagre endringene. 

Har du en IP adresse?

Blokkert?

Tilkoblet?

Prøv å kobble til 
spabadet med en 

annen enhet.

Fjern blokkering på 
ruterinnstilling. 

Fjern Spabadets koblingsskap-deksel, lokaliser 
WiFi forlengeren. Sjekk og bekreft:

•  Strøm-lyset på WiFi forlengeren er belyst.
•

•

 Ethernet kabelen er koblet til RJ45 på WiFi 
forlengeren og lyset er belyst. 
 Ethernet kabelen er koblet til RJ45 på 
prosessorkortet og lyset direkte under RJ45 er 
belyst.  

Dersom WiFi lyset er oransje, kan 
hjemmenettverks signalet være svakt. Prøv 
følgende: 
•  Omplasser WiFi forlengeren. 
•  Omplasser Hjemmeruteren. Merk: 
Dersom følgende ikke fikser 
problemet, ta kontakt med din 
lokale forhandler for hjelp.

Prøv følgende, en om gangen, i vist 
rekkefølge:  

JA

JA NEI

JANEI

JANEI

NEI

JA

NEI

JA

JA

Tilkoblet?

Gå til nettsiden myarcticspas.com for å opprette en 
konto til,  og for å registrere, ditt spabad. Se 

flytskjema om Hvordan Koble Ditt Spabad til Myarctic 
Spas Server. 

Åpne Arctic Spas app på din enhet, enten 
smarttelefon eller nettbrett. 

Ditt spabad er nå tilkoblet ditt hjemmenettverk. Du 
kan nå kontrollere spabadet ditt gjennom appen.

NEI

NEI

Følgende Instruerende Video-lenke kan 
også veilede deg i prosessen: 

http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/ how-
to-connect-with-a-tenda-wifi-extender/

Koblet til spabadet ved å bruke LAN 
knappen i appen. Merk: Det kan ta 
opp til 6-8 timer for appen å finne 
spabadet på ditt hjemmenettverk, 
dersom det trengs kan du fortsette å 
trykke på omkoblings knappen. 

Koble til spabadet ved å bruke LAN knappen i 
appen. Merk: Det kan ta opp til 6-8 timer før appen 

finner spabadet på hjemmenettverket, dersom det er 
nødvendig kan du fortsette å trykke på omkoblings 

knappen.

•  Forskjellig ethernet kabel.  
•  Omstart WiFi forlengeren ved å holde 
inne den fabrikkinnstilte omstartsknappen i 
10 sekunder med en penn.  
• Ny WiFi forlenger.  
• Nytt prosessorkort.   
Merk: Dersom følgende ikke 
fikser problemet, ta kontakt 
med din lokale forhandler for 
hjelp.
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Skaff deg en LAN kabel med RJ45 plugger som passer 
i begge endene. Pass på at den er lang nok til å nå 
din hjemmeruter til RJ45 på prosessorkortet, som er 

montert på hovedkortet i koblingsskapet til spabadet. 

Er spabadet ditt utstyr med EoP modul eller 
WiFi forlenger?

Dersom det er hensiktsmessig:
• Koble fra EoP modulen fra hovedkortet, koble fra ethernet kabelen fra prosessorkortet, og fjern EoP modulen fra 

koblingsskapet, eller.
• Koble fra WiFi forlengeren fra hovedkortet, koble fra ethernet kabelen fra prosessorkortet og fjern WiFi forlengeren fra 

spakabinettet.

Få tilgang til LLP programmeringen 
gjennom kontrollpanelet ved å holde inne 

FILTER-knappen helt til LLp vises på 
skjermen. 

Omstart spabadets bryter (Skru av 
og på kretsbryteren til spabadet). 

Prøv å koble til spabadet med en 
annen enhet. 

Blokkert?

•  Sjekk at porten på ruteren din ikke er 
defekt.

•  Prøv en annen ruterport.
•  Prøv en annen ethernet kabel. 
•  Prøv en annen ruter.
•  Prøv et annet prosessorkort.

Få tilgang til spabadets LLP gjennom kontrollpanelet 
ved å holde inne FILTER-knappen helt til LLP vises på 

skjermen. 

Har du en IP adresse?

Skroll gjennom LLP innstillingene ved å trykke på FILTER-
knappen, hver gang du trykker forflytter du deg til neste LLP 
innstilling. Skroll gjennom helt til det står IP på skjermen.

• Bekreft at IP er innstilt på dy.
• Trykk på FILTER-knappen igjen for å vise spabadets IP 

adresse (siste Octec). Merk: .100 eller .0 er falske, alle andre 
tall er ok.

• Fortsett å trykke på FILTER-knappen helt til du har gått ut av 
LLP innstillingene. Hovedkortet vil lagre innstillingene. 

Sjekk at ETHERNET-lyset er belyst på prosessorkortet, se 
rett under RJ45 porten. 

Kontakt din lokale forhandler for hjelp. 

•  Skroll gjennom LLP innstillingene ved å trykke på FILTER-
knappen, hver gang du trykker på filter-knappen forflytter 
du deg til neste LLP innstilling. Skroll gjennom til LLP vises 
på skjermen.

•

•

 St eller dy vil vises på skjermen, dersom st vises på 
skjermen trykk på Opp pilen for å endre til dy Dynamisk.

Trykk på FILTER-knappen igjen for å vise spabadets IP 
adresse (siste Octec burde vise).  

• Fortsett å trykke på FILTER-knappen helt til du har gått ut 
av LLP innstillingene. Hovedkortet vil lagre innstillingene. 

Koble til ethernet kabelen, den ene enden kobles 
til RJ45 på prosessorkortet, og den andre enden 

kobles til RJ45 på hjemmeruteren.

JA

NEI

NEI

NEI

NEI

JA

NEI

JA

JA

Skroll gjennom spabadets LLP program, sjekk 
spabadets IP adresse. 

Åpne Arctic Spas appen på enheten din, enten en 
smarttelefon eller et nettbrett. 

Tilkoblet?

Gå på nettsiden myarcticspas.com for å opprette en 
bruker, og for å registrere, ditt spabad. Se flytskjema 

om Hvordan Koble Ditt Spabad til Myarctic Spas 
Server. 

Ditt spabad er nå tilkoblet hjemmenettverket og du 
kan kontrollere spabadet ditt gjennom appen. 

JA NEI

Fjern blokkering fra 
ruterinnstillingene. 

JA

Følgende Instruerende Video-lenke 
kan hjelpe deg i prosessen:

http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/ 
how-to-connect-with-direct-ethernet-connection/

Har du en IP adresse?
Gi spabadet 3-4 minutter slik det kan omstartes.     

Merk: .100 eller .0 er falske, alle andre tall er ok. 

Koble til spabadet ved å bruke LAN 
knappen i appen. Merk: Det kan ta opp 
til 6-8 timer for appen å finne 
spabadet ditt på hjemmenettverket, 
dersom det er nødvendig kan du 
fortsette å trykke på omkoblings 
knappen.  

Sjekk hjemmeruterens 
brannvegginnstillinger for begrensninger. 
Ruteren kan være innstilt til å blokkere 

enheter som "skanner" nettverket. 

1.11 Koble din spa til hjemmekoblingen
Du må først koble spaet ditt til hjemmenettverket ditt, enten ved hjelp av en EoP, WIFI Extender eller LAN-kabel via 
din web-enhet, for eksempel Smart Phone eller nettbrett.

Se avsnitt 1.10 onSpa Quick Reference Charts (QRC)

 • Seksjon: 1.10.1 onSpa QRC gjennom Ethernet Over Power (EoP) flytskjema

 • Seksjon 1.10.2 onSpa QRC gjennom WIFI Extender Flowchart.

 • Seksjon 1.10.3 onSpa QRC Gjennom LAN Kabel Flowchart.

1.10.3 onSpa QRC gjennom LAN kabel flytskjema 

Følgende flyskjema viser hvordan du kan koble onSpa gjennom å koble en LAN kabel til RJ45 port på ditt 
spabads prosessorkort og den andre enden koblet til en RJ45 på din hjemmeruter. 



Steg 3. Skroll til den neste LLP instillingen for å se spabadets tildelte IP-

adresse  som det viser på skjermen på topside Controller.  

Scroll til den neste LLP instillingen ved å trykke på FILTER knappen for å 
vise den tildelte IP-adressen på skjermen.  

Bemerk: .0 eller .100 kan være en ugyldig IP-adresse

 

1.12  Low Level Programming (LLP) oversikt   
Følgende steg viser hvordan du kan få tilgang til Low Level Programming (LLP), programmering, gjennom ditt 
spabads kontroll panel for å forsikre at ditt spabads IP-adresse er satt til Dynamic (dy) og at ditt spabad har blitt tildelt 
en gyldig IP-adresse.

Steg 1. Få tilgang til Low Level Programming gjennom ditt kontroll 

panel. 

Trykk og hold inne FILTER knappen helt til LLP viser på skjermen (rundt 20 
sekunder). Skjermen vil først vise Sett, fortsett å holde inne knappen helt 
til LLP viser.

Bemerk: For et 5 pumpes spabad (Epic) trykk og hold inne PUMPE 5 

knappen.

Steg 2. Skroll gjennom LLP innstillingene helt til IP viser på skjermen.

Skroll gjennom LLP innstillingene ved å trykke og deretter ta bort 
fingeren din fra FILTER knappen helt til IP viser på skjermen, IPst eller IPdy 
vil vise på skjermen. For å endre IPdy trykk på knappen som viser den 
oppover pekende pilen på kontroll panelet.

 

 

 

Steg for å få tilgang til LLP for å forsikre at ditt spabads IP-adresse er satt til Dynamic (dy) og at ditt 
spabad har blitt tildelt en gyldig IP-adresse
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1.12 (fortsatte)

Steg 4. Skroll til enden av LLP instillingene for å lagre/avslutte 

instillingene.

Skroll til enden av LLP instillingene ved å trykke på FILTER knappen helt til 
du er på slutten av LLP instillingene. |Spabadet vil da utføre en omstart.   

Steg 5. Skru av den elektriske strømmen til spabadet     

 Skru av strømmen til ditt spabad ved spabadets sikring.

Steg 6. Skru på den elektriske strømmen til spabadet.

Skru på strømmen til ditt spabad ved spabadets sikring. 
Vent til spabadet har gjennomført omstartingen.

Steg 8. Skroll til endes av LLP instillingene for å lagre/avslutte 

instillingene.

Skroll til endes av LLP instillingene ved å trykke på FILTER knappen helt 
til du når enden av LLP instillingene. Spabadet vil da gjennomføre en 
omstart. 

Steg 7. Bekreft at spabadet har fått tildelt rett IP-adresse  

Bekreft at spabadet har fått tildelt rett IP-adresse ved å stille inn LLP 
instillingene og skrolle gjennom LLP instillingene helt til spabadets IP-
adresse viser på skjermen.

Bemerk: .0 eller .100 kan være en ugyldig IP-adresse

 

 

 

 

 

Steg for å få tilgang til LLP for å forsikre deg om at ditt spabads IP-adresse er satt til Dynamic (dy) og 
at ditt spabad har blitt tildelt en IP-adresse

1.13 Hvordan koble ditt spabad til My Arctic Spas server  
          (Web Connect)  
Når du har koblet til ditt spabad til ditt hjemmenettverk, enten ved EoP WiFi forlenger eller LAN kabel kan du få fullt 
utbytte av onSpa ved å etablere en Web Connection til My Arctic server.

For å gjøre dette, må du først åpne en gratis konto på myarcticspa.com og registrere ditt spabad på My Arctic Spa 
serveren som er linket på myarcticspa.com. 
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Quick Reference Guide

Nye brukere må først opprette en ny brukerkonto på hjemmesiden myarcticspas.com.

For å få tilgang til My Arctic Spas Hjemmeside, sett inn følgende nettadresse i 
nettleseren: www.myarcticspa.com 

For å opprette en ny brukerkonto, fullfør detaljene i registreringsboksen lokalisert til 
høyre på hjemmesiden.  

Når dette er gjennomført, trykk på "klikk her for å registrere"- knappen på bunnen av 
registreringsboksen for å få opp din nye brukerkonto. .

Når du er inne på din nye brukerkonto, fullfør all den nødvendige informasjonen deretter.
Når dette er gjennomført, trykk på registreringsknappen på bunnen av skjermen.
En pop-opp melding vil vise på skjermen, som forteller deg at du vil nå motta en 

bekreftelsesmail innen få minutter for å fullføre registreringen. 

Åpne mailen du fikk i fra donotreply@myarcticspa.com.  
Fullfør registrasjonen ved å trykke på bekreftelseslinken.

(Confirm my MyArcticSpa.com account: link) Du vil nå bli henvist til 
kontoaktiveringen på myarcticspas.com og bekreftelsen vil vises på skjermen.

Trykk på innloggings lenken i bekreftelsesmeldingen på kontoaktiveringssiden, du vil da bli 
henvist til innloggings siden.   

 Skriv inn brukernavn og passord i innloggingsboksen.  (Username and Password) Når 
dette er skrevet inn, trykk på logg inn rett under brukernavn og passord feltene. (Profile 
and Preferences), Du vil bli henvist til profil- og preferanse siden, her kan du klikke på 

lenken for å registrere detaljer til spabadet ditt. 

Klikk på Register er Arctic Spa lenken i profil- og preferanse boksen for å starte 
registreringen av spabadet. Du vil automatisk bli henvist til en registreringsside hvor du kan 

registrere detaljene til spabadet ditt. 

Du må gå til spabadet ditt og trykke på en av knappene på kontrollpanelet. “rEG” 
avil vise på skjermen på kontrollpanelet. Når du trykker på en av knappene på 
spabadets kontrollpanel vil “ConF” vise på skjermen på kontrollpanelet, som 

bekrefter registreringen av spabadet. 

På registreringssiden vil du nå kunne se ditt spabad. Trykk på registreringsknappen. 
Deretter skriv inn et kallenavn og serienummeret til spabadet ditt i feltene på 
registreringssiden. Trykk på registreringsknappen for å fullføre registreringen. 

Gjennom myarcticspa.com har du nå tilgang til alle 
funksjoner og innstillinger til spabadet ditt. Dette gjelder 

uansett hvor du er i verden, så lenge du har internettilgang 
gjennom enten en smarttelefon, et nettbrett eller en 

datamaskin. 

Spabadets serienummer kan bli lokalisert på en metallplate 
montert på spabadet rett over nederste skinne og mellom de to 
dørene. Du trenger bare å registrere denne delen (17890) av 

registreringsnummeret: Eg Spa Serial No. AX16KX178919.

MERK: Du vil motta en melding som minner deg på at du må 
være tilkoblet hjemmenettverket. Du må først koble til ditt 

spabad til hjemmenettverket ved å bruke appen på din enhet, 
enten en smarttelefon eller et nettbrett. Dette har blitt oppnådd 

med en WiFi tilkobling gjennom enten EoP, WiFi 
forlenger eller en LAN kobling. 

MERK: Når du har logget inn for første gang og registrert 
detaljene til ditt spabad på myarcticspas.com, må innlogging 
skje fra hjemmesiden til myarcticspa.com.  

Logg inn ved å skrive brukernavn og passord i feltene på øvre 
side til høyre på hjemmesiden. Når dette er skrevet inn, trykk 
på innloggingsknappen rett under brukernavn og passord 
feltene. Når du har logget inn, vil My Arctic Spas automatisk 
åpne din personlige side.  

Du kan nå logge inn for første gang.
 Gjør følgende for å logge inn. 

Ditt spabad er nå tilkoblet My Arctic Spas Serveren. 

Følgende Instruksjons Video-lenke 
kan også hjelpe deg i prosessen:

http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/ 
how-to-connect-arctic-spas-to-the-my-arctic-server/

Merk: Forsikre deg om at passordet har minst 7 tegn. 

Trykk på søkknappen for å finne ditt spabad. 
Bekreftelse av registreringen vil vises på skjermen, som forteller deg at du må trykke 

på en knapp på spabadets kontrollpanel for å bekrefte registreringen.
Merk: Du har 3 minutter på deg fra du søkte opp spabadet ditt, ellers må du søke på 

nytt.

1.13.1 Web Connect flyskjema
Følgende flytskjema viser hvordan du åpner en gratis konto på myarcticspa.com og registrerer ditt spabad på 
serveren linket på myarcticspa.com. Når dette er gjort, vil onSpa være fullt funksjonelt gjennom Web Connect.

Nye brukere må først opprette en ny brukerkonto på hjemmesiden myarcticspas.com.

For å få tilgang til My Arctic Spas Hjemmeside, sett inn følgende nettadresse i 
nettleseren: www.myarcticspa.com 

For å opprette en ny brukerkonto, fullfør detaljene i registreringsboksen lokalisert til 
høyre på hjemmesiden.  

Når dette er gjennomført, trykk på "klikk her for å registrere"- knappen på bunnen av 
registreringsboksen for å få opp din nye brukerkonto. 

Når du er inne på din nye brukerkonto, fullfør all den nødvendige informasjonen deretter.
Når dette er gjennomført, trykk på registreringsknappen på bunnen av skjermen.
En pop-opp melding vil vise på skjermen, som forteller deg at du vil nå motta en 

bekreftelsesmail innen få minutter for å fullføre registreringen. 

Åpne mailen du fikk i fra 
Fullfør registrasjonen ved å trykke på bekreftelseslinken.

( ) Du vil nå bli henvist til 
kontoaktiveringen på myarcticspas.com og bekreftelsen vil vises på skjermen.

Trykk på innloggings lenken i bekreftelsesmeldingen på kontoaktiveringssiden, du vil da bli 
henvist til innloggings siden.   

 Skriv inn brukernavn og passord i innloggingsboksen. ( ) Når 
dette er skrevet inn, trykk på logg inn rett under brukernavn og passord feltene. (

), Du vil bli henvist til profil- og preferanse siden, her kan du klikke på 
lenken for å registrere detaljer til spabadet ditt. 

Klikk på er lenken i profil- og preferanse boksen for å starte 
registreringen av spabadet. Du vil automatisk bli henvist til en registreringsside hvor du kan 

registrere detaljene til spabadet ditt. 

Du må gå til spabadet ditt og trykke på en av knappene på kontrollpanelet. 
avil vise på skjermen på kontrollpanelet. Når du trykker på en av knappene på 
spabadets kontrollpanel vil vise på skjermen på kontrollpanelet, som 

bekrefter registreringen av spabadet. 

På registreringssiden vil du nå kunne se ditt spabad. Trykk på registreringsknappen. 
Deretter skriv inn et kallenavn og serienummeret til spabadet ditt i feltene på 
registreringssiden. Trykk på registreringsknappen for å fullføre registreringen. 

Gjennom har du nå tilgang til alle 
funksjoner og innstillinger til spabadet ditt. Dette gjelder 

uansett hvor du er i verden, så lenge du har internettilgang 
gjennom enten en smarttelefon, et nettbrett eller en 

datamaskin. 

Spabadets serienummer kan bli lokalisert på en metallplate 
montert på spabadet rett over nederste skinne og mellom de to 
dørene. Du trenger bare å registrere denne delen ( ) av 

registreringsnummeret: Eg Spa Serial No. AX16KX178919.

MERK Du vil motta en melding som minner deg på at du må 
være tilkoblet hjemmenettverket. Du må først koble til ditt 

spabad til hjemmenettverket ved å bruke appen på din enhet, 
enten en smarttelefon eller et nettbrett. Dette har blitt oppnådd 

med en WiFi tilkobling gjennom enten EoP, WiFi 
forlenger eller en LAN kobling.

MERK Når du har logget inn for første gang og registrert 
detaljene til ditt spabad på myarcticspas.com, må innlogging 
skje fra hjemmesiden til myarcticspa.com. 

Logg inn ved å skrive brukernavn og passord i feltene på øvre 
side til høyre på hjemmesiden. Når dette er skrevet inn, trykk 
på innloggingsknappen rett under brukernavn og passord 
feltene. Når du har logget inn, vil My Arctic Spas automatisk 
åpne din personlige side.  

Du kan nå logge inn for første gang.
 Gjør følgende for å logge inn. 

Ditt spabad er nå tilkoblet My Arctic Spas Serveren. 

Følgende Instruksjons Video-lenke 
kan også hjelpe deg i prosessen:

Merk: Forsikre deg om at passordet har minst 7 tegn. 

Trykk på søkknappen for å finne ditt spabad. 
Bekreftelse av registreringen vil vises på skjermen, som forteller deg at du må trykke 

på en knapp på spabadets kontrollpanel for å bekrefte registreringen.
Merk: Du har 3 minutter på deg fra du søkte opp spabadet ditt, ellers må du søke på 

nytt.
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1.13.2 Registrer spabadet med My Arctic Spa  
Du vil nå behøve å registrere ditt spabad gjennom internett med My Arctic Spa serveren gjennom internettsiden 
www.myarcticspa.com.

Myarcticspa.com er et nettbasert ettersalgs støttesystem designet og bygget av Arctic Spas spesielt for eiere av Arctic 
Spas som gir eieren tilgang til alle fordelene ved å eie et Arctic Spas.

My arctic Spa serveren har blitt designet for å motta data fra ditt spabad over internettet gjennom ditt 
hjemmenettverkssystem. Dataen er logget og lagret kontinuerlig på My Arctic Spa serveren.  .

Nettsiden er : myarcticspas.com

Referer til seksjon 1.11 My Arctic Spa for registrerings detaljer

1.14 My Arctic Spa
Følgende er en kort oversikt over My Arctic Spa. 

Myarcticspa.com er en nettbasert ettersalgs støttesystem designet og bygget av Arctic Spas spesielt for eiere av 
Arctic Spas som gir eieren tilgang til alle fordelene ved å eie et Arctic Spas Bad.

My Artic Spa serveren har blitt designet for å motta data fra ditt spabad over internettet gjennom ditt 
hjemmenettverkssystem. Dataen er logget og lagret kontinuerlig på My Arctic Spa serveren

My Arctic Spa har blitt designet for å:

 • Motta data fra ditt spa over internettet gjennom ditt hjemmenettverk som igjen har blitt koblet til ditt     
               spabad. Dataen er logget og lagret kontinuerlig på My Arctic Spa serveren

 •Hvis Spaboy er utstyrt i ditt spabad, sende automatiske emailvarsler til eieren av spabadet når pH-nivået av  
              spabadets vann er utenfor nødvendig rekkevidde (ute av balanse). 

Følgende sider viser til nettsiden My Arctic Spa:    

Som du kan se fra det som er skrevet ovenfor, plasserer klart My Arctic Spa eieren av Arctic Spas en milepæl  fremfor 
eiere av andre spabad. 

Registrer og nyt opplevelsen. 

• Hjem
• Registrering
• Logg Inn  
• Instillinger
• Dokumentasjon

• Feilkoder   
• Om
• Profil
• Diagnostikk  
• Logg Ut
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1.14.1 Hjemmeside

For å få tilgang til My Arctic Spas hjemmeside, sett inn følgende nettadresse i din nettleser. 

www.myarcticspa.com

For nye brukere, du må først opprette en ny brukerkonto ved å fullføre detaljene i registreringsboksen som befinner 
seg til høyre side av hjemmesiden.

For allerede registrerte brukere, klikk på Logg Inn knappen som befinner seg på øvre høyre side av Hjemmesiden.

1.14.2 Ny bruker registrering  

For nye brukere, for å opprette en brukerkonto må du fullføre detaljene i registreringsboksen som befinner seg på 

høyre side av hjemmesiden.  

Bemerk: Passordet må inneholde minst syv tegn.

Når du har fullført registreringen, klikk på Klikk Her for å Registrere knappen helt nederst av registreringsboksen på 

hjemmesiden. 

Du vil nå ha blitt ført videre til Ny Brukerkonto skjermen.   

 Fullfør alle nødvendige informasjonsfelter.

Når du har fullført, trykk på Registrerings knappen på 

bunnen av Ny Brukerkonto skjermen. 

 

My Arctic Spa: Home Page – Screen Shot 

1.14.2 New User Registration 

– 

My Arctic Spa: Register Box on Home Page – 
Screen Shot 

 

 

47

Onspa og Internett tilkobling - brukerveiledning



1.14.3 Første gang du logger deg på   

Før du logger deg på for første gang, burde du først forsikre deg om at ditt spabad allerede er koblet til ditt 

hjemmenettverk.

Du kan nå logge deg på ved å klikke på logg-inn-linken på Konto Aktiviserings skjermen og skrive inn ditt brukernavn 

og passord i feltene i Logg Inn boksen.

Du vil automatisk bli henvist til profilen og den foretrukne siden, hvor du vil bli nødt til å registrere ditt spabads 

detaljer. 

Bemerk: Når du har logget inn for første gang og 

registrert ditt spabads detaljer hos myarcticspas.

com, er innlogging på myarcticspa.com oppnådd 

ved å skrive inn brukernavnet og passordet i feltene 

på den øvre høyre siden av hjemmenettsiden. Når 

du har logget deg inn, vil My Arctic Spa automatisk 

åpnes på din personlige My Arctic Spa side. 

Du vil da motta en Konto Bekreftelse på email fra My 

Arctic Spa. 

Når du mottar emailen, må du fullføre registreringen 

ved å godta emailadressen din ved å klikke på LINKEN i 

den mottatte emailen. 

Du vil bli videreført til Konto Aktiverings skjermen på 

nettsiden myarcticspa.com, og bekreftelsen vil stå på 

skjermen. 

 

My Arctic Spa: New User Account – Screen 
Shot 

 

 

t 

My Arctic Spa: Login Box Account 
Activation – Screen Shot 

 

 

 

My Arctic Spa: Login Box – Screen Shot 

 

 

ree
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1.14.4 Registrer et Arctic Spa 

For å registrere dine Arctic Spa detaljer klikk på Register et Arctic Spa link i profilen og referanse boksen. 

Du vil deretter motta et spørsmål om at ditt spabad må være koblet til internettet (ditt hjemmenettverk). Klikk på 

søkeknappen for å finne ditt spabad. Spabadets registreringsbekreftelse vil vise seg i et vindu på skjermen, hvor du 

videre skal trykke på en knapp på ditt spabads kontroll panel for å bekrefte spabadets registrering.    

 Du må gå til ditt spabad og trykke på en av knappene på kontroll panele

‘rEG” vil vise i skjermen på kontroll panelet. Når du trykker på en av knappene på spabadets kontroll panel vil det stå 

“Conf”  i skjermen, dette viser at spabadet har blitt bekreftet for registrering.   

På Registrer et Spabad-siden vil du nå kunne se ditt spabad. 

Trykk registreringsknappen.  

 Så skriver du inn et navn på ditt spabad og serienummeret til ditt spabad i navnet og Spa Registrerings felter på 

Registrer et Spabad-siden. 

Trykk på registreringsknappen for å fullføre registrerings prosessen. 

Ditt spabad vil nå være tilkoblet til My Arctic Spa serveren.

 

My Arctic Spa: Profile and Preferences – Screen 
Shot 

 

 

Onspa og Internett tilkobling - brukerveiledning

49



1.14.5 Logg Inn 
Når du har logget deg inn for første gang og har registrert ditt spabads detaljer inne på My Arctic Spa, er innlogging 
på My Arctic Spa oppnådd ved å få tilgang til My Arctic Spas hjemmeside. Logg inn ved å bruke ditt brukernavn og 
passord i feltene øverst til høyre på hjemmesiden.  

Når du har skrevet brukernavn og passord, trykk på Logg Inn knappen som er rett under brukernavn og passord 
feltene.

Når du har logget deg inn, vil My Arctic Spa automatisk åpne din personlige My Arctic Spa side. 

Bemerk: Hvis du har glemt passordet ditt kan du trykke på glemt passord knappen for å lage et nytt passord.               

password.

1.14.6 My Arctic Spa 

Når du har logget deg inn, vil My Arctic Spa automatisk henvise deg til din My Arctic Spa side.

 Hvis ditt spabad er koblet til internettet gjennom ditt hjemmenettverk kan du se om ditt spabad er i bruk, justere til 

ønsket temperatur, og skru av/på komponenter hvis det er ønskelig, se OPR og pH nivåer, osv. 

Fra denne siden har du også muligheten til å utforske My Arctic Spas internettsider ved å klikke på ønsket tab langs 

den horisontale verktøylinjen. 

 

My Arctic Spa: Login Box on Home Page – 
Screen Shot 

 

 

 

My Arctic Spa: My Arctic Spa – Screen Shot 
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1.14.7 Innstillinger
Klikk på denne tab for å få tilgang til instillingssidene. 

Fra denne siden kan du se ditt spabads pH og ORP avlesning, se om ditt SpaBoy system produserer rensemiddel akkurat nå 

og juster de følgende instillinger av ditt spabad: 

 • Filtrering

 • Spa Boy

 • Spa Boy Status

 • Peak ll Ozon eller Peak 1 Ozon hvis du har utstyrt dette i ditt spabad 

 • Strøm styring 

 • Firmware Oppgradering  

 • Onzen

Bemerk: Disse vil variere fra spabad til spabad, det avhenger av hvilke valg ditt spabad er utstyrt med. 

Filtrering

Filtrerings oversikten tillater deg å enklelt å justere 

filtrerings hyppigheten og antall timer.

Spa Boy Status

Hvis ditt spabad er utstyrt med Spa Boy, vil skjermen vise:

· Klor og pH nivåer i spabadets vann, som er delt inn i tre 
rangeringer, Lav, Ok og Høy.

· Batter status indikator som viser Spa Boy salt cellens 
gjenstående levetid. For denne funksjonen må ditt spabads 
programvare være 3.30 eller høyere. 

· Indikasjonslys for å vise om Spa Boy systemet er i bruk 
akkurat nå eller ikke.

· Boost”knapp for å manuelt aktivere Spa Boy systemet i en 
time, “Boost” knappen kan bli aktivert når du vet at det vil 
være mange badende. .

Onzen Status

Hvis ditt spabad er utstyrt med Spa Boy, og Onzen 
er satt til 1 i LLP, vil Onzen statusskjerm vise ditt 
spabads faktiske pH og ORP avlesninger i skjermen.

My Arctic Spa: Innstillinger 

Onzen Status Skjermbilde 

My Arctic Spa: Settings – Filtration Screen Shot 

 

 

My Arctic Spa: Settings – Spa Boy Status Screen Shot 
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1.14.9 Feilkoder

Denne siden gir deg tilgang til feilkodebeskrivelser, mulige årsaker og løsninger for feilkoder som vil vises i skjermen på ditt 

spabads kontroll panel. Hvis det usannsynligvis skulle dukke opp systemvarsel linket til en mulig komponentfeil, som:  

 • Flow switch error - FLC.

 • Flow switch error - FLO.

 • High limit error - HL.

 • High limit temp probe error - HL.

 • Temp probe error - PRR.

Klikk på feilkoden for å få mer detaljer på hver 
enkelt feilkode. Det er også en link til detaljerte 
Kontroll Panel koder. 

1.14.10 OM

Klikk på denne tab for å få tilgang til om-siden.   

Denne siden viser i skjermen følgende detaljer om ditt spabad: 

 • Firmware versjon load       

 • Maskinvare versjon  

 • Produkt-ID

 • Spabadets serienummer. 

 

My Arctic Spa: Error Codes – Screen Shot 

 

• Spa serial number. 
My Arctic Spa: About – Screen Shot 

 

 

1.14.8 Dokumentasjon

Klikk på denne flik for å få tilgang til dokumentasjonssiden.

Denne siden gir deg lett tilgang til : 

 • Eiers manual  

 • Onzen

 • Spa Boy eiers manual  

 • Andre kule ting 

 • Strøm overvåking  

 • Quick Reference Cards (QRC), Hurtig guide 

My Arctic Spa: Documentation – Screen Shot 

 

Error Codes 
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1.14.11 Profil

Klikk på denne flik for å få tilgang til Profil siden

Denne siden blir brukt til :

 • Oppdatere dine personlige detaljer, som email og passord.

 • Oppdatere dine preferanser, som å registrere og å fjerne en Arctic Spa fra My Arctic Spa.

1.14.12 Diagnostikk

Klikk på denne tab for å få tilgang til diagnostikk siden. 

Denne siden blir brukt til å få tilgang på data som har blitt overført fra ditt spabad til My Arctic Spa. Data som  følgende, 

men må ikke være akkurat disse punktene: 

 • Spa Boy strømforbruk

Dataen kan bli brukt av spabadets eier for å bestemme og følge med på deres spabads strømforbruk. 

1.14.13 Logge ut

For å logge ut eller My Arctic Spa, trykk på Logout-knappen på den horisontale verktøylinjen øverst i høyre hjørne av 

skjermen.

En gang ute, nyt spaet ditt!

My Arctic Spa: Profile – Screen Shot 

 

 

My Arctic Spa: Diagnostics – Screen Shot 

 

Logout 
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SPA BOY BRUKERVEILEDNING

NATURAL SALT WATER CARE

1.1 Å Skaffe seg teknisk data for ditt spabad  
For å forsikre deg om at du har den nåværende passende tekniske data for ditt spabad er det anbefalt at du samler slik data fra din 

autoriserte forhandler, eller fra Arctic Spas nettside http://arcticspas.com.

1.2 Revisjons Sammendrag  
Tabellen under identifiserer alle de betydelige endringene som er laget for denne manualen gjennom august 2017 revisjonen. 

Revisjons sammendrag for revisjon 1 – August 2017

Bemerk: Hvis ditt spabad er utstyrt med et Onzen system vil du trenge å referere til Onzens tekniske veiledning.  

1.3 Hva er Spa Boy? 
er et avansert saltvanns vedlikeholdssystem designet for å loggføre pH og ORP avlesninger og å selvstyre ORP nivåene innenfor den 
spesifikke rekkevidden.

1.4 Hva gjør Spa Boy Do?
• Loggfører spavannets pH og ORP avlesninger  
• Vedlikeholder ORP innenfor den spesifikke rekkevidden ved å automatisk produsere rengjøringsmiddel (Klorin).   
• Viser nåværende ORP og pH nivåer av ditt spavann.  
• Mykgjør vannet  
• Klarner vannet 

1.5  Hva er fordelene med Spa Boy?
• Holder rengjøringsmiddelet (Klorin) innenfor den spesifikke ORP rekkevidden automatisk  
• Viser på skjermen nåværende ORP og pH nivåer av ditt spavann. 
• Gjør slik at du slipper å kalulere hvor mye Arctic Pure, Salt Water Balance som er nødvendig for å senke pH verdiene innenfor 
den spesifikke rekkevidden.  
• Får huden til å føles myk og glatt 
• Får vannet til å se glitrende rent ut. 
• Reduserer kontakt med harde kjemikalier. 
• Reduserer dramatisk tid og penger som trengs for å vedlikeholde spavannet.   
• Minsker påvirkningen av miljøet:  
       1. Færre turer til din spabutikk for forsyninger og å få vannet testet. 
       2. Mindre innpakning som blir sløst bort av kjemiske beholdere. 
       3. Mindre industrielle avfall produsert i produseringen av 
           spa-kjemikalier. 

Seksjon Revisjons detaljer

Global Forandring Saltholdighets doseringsnivåer har blitt revidert. 

Kunnskap fått gjennom forskning og utvikling identifiserte at Spa Boy opptrer på sitt beste med et saltholdighetsnivå 

mellom. 

2000ppm – 2500ppm

1.15 Inkludert hele onSpa brukerveilednings instruksjonen

1.16 La til spørsmål 15 som dekker Spa Boy “Boost” knapp og revidert spørsmål 1,3,5,6,7,9,10 og11

1.17 Oppdatert Spa Boy vedlikeholdsskjema Quick Reference Card (QRC) Hurtig guide

1.18 Inkludert Spa Boys lav ORP oppdaget feilsøkings flytskjema. 

54



Spa Boy BRUKERVEILEDNING  

1.6 Hvordan fungerer Spa Boy?
• Forbrukeren registrerer deres spabad i det nettbaserte ettersalgs støttesystemet My Arctic Spa. 

•Arctic Pure Natural Mineral Sea Salt- blanding blir tilført spavannet når spabadet har blitt fylt med vann og når vannet er balansert.  

• En ORP/pH sonde er lagt inn i bunnen av spabadet, som sender ut et signal til Spa Boy generatoren og gjennom Spa Boy kommunikasjons 

kabelen som kobler videre til Global eco-pakken og myarcticspa.com.   

• Spa Boy logger spavannets pH-og ORP verdier slik at teknikeren kan se.

• Spa Boy produserer og vedlikeholder klorin innen den spesifikke ORP rekkevidden (545-550mv) automatisk. 

• Spa Boy viser på skjermen nåværende ORP- og pH verdier av spavannet innenfor My Arctic Spa.

• Ettersom det er nødvendig tilfører forbrukeren den rette mengden Arctic Pure Salt Water Balance, for å holde ph-verdien innen den 

nødvendige rekkevidden. 

1.6.1 Spa Boy System Grensesnitt
Følgende diagram gjenspeiler Spa Boy systemets grensesnitt:
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1.6.2 Spa Boy Hovedkomponenter  
Følgende tabell avbilder Spa Boys komponenter referert i denne manualen. 

Begrep

2011 Global Eco Pak 

Spa Boy Generator med data kommunikasjonskabel

Spa Boy Salt Elektrode

Spa Boy Sensor 

Spa Boy Nisje 
(To deler av frontseksjonen kan skrus av fra hovedseksjonen)

Spa Boy Sensor Hus   
(Også kjent som Lippert Wallfitting Threaded)

Spa Boy Gitter 
(Også kjent som Lippert Grate Threaded)

Spa Boy Sensor Hus Plugg

Spa Boy Kommunikasjonskabel

Bilde
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1.7 Spa Boy Version Summary
Spa boy versjon 1 revisjon 1 (R1)   

Når Arctic Spas først utgav deres Onzen system tilbake i 2009 var Arctic Spas visjon å gi forbrukeren et spabad som kunne håndtere 
vannets balanse- og sanitetsverdier selv.

Med utgivelsen av Spa Boy versjon 1 R1, hadde Arctic Spas oppnådd deres neste milepæl i å realisere deres visjon.

Spa Boy versjon 1 R1 kan lett oppgraderes (monteres) i et spabad som ikke har Spa Boy installert fra før av, så lenge spabadet er 
utstyrt med en Global Eco Pakke. Global Eco Pak var utgitt i 2011. Spabad som var bygget før 2011 som ikke er utstyrt med Gobal 
Eco Pak kan også oppgradere til Spa Boy ved å erstatte Spa Pak med 2011 Global Eco Pak. For oppgraderings detaljer, konsulter 

med din Arctic Spas forhandler. 

1.8 Spa Boy Versjon Tabell 
Følgende tabell er brukt for å spore utgivelsesdatoer og gi et sammendrag for enhver Spa Boy versjons utgivelse.  

1.9 Spa Boy Versjon - Installert i eiers spabad  
Følgende tabell gir spabadets eier muligheten til å registrere detaljer av hvilken versjon Spa Boy eieren har.

1.10 Hvordan fastslå Spabadets Produksjonsdato 
Spabadets produksjonsdato kan fastsettes ut i fra spabadets serienummer registrert på spabadets identifikasjonsskilt montert på 
kabinettet, vanligvis under kontroll panelet.  

Eksempel : Spa Serial No. A10H131112

• De to første tallene etterfulgt av den første bokstaven representerer året spabadet var bygget. 

   10 = 2010.
• Bokstaven etterfulgt av de to første tallene representerer måneden spabadet var bygget.

   H = August.

SPA BOY VERSJON PRODUKSJON UTGIVELSES DATO SAMMENDRAG

Version 1 Jan 2015 Opprinnelig utgivelse

SPA BOY VERSJON PRODUKT UTGIVELSES DATO SPA SERIAL NR.

*De seks tallene representerer spabadets serienummer. 131112 = Serienummer. 
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BEGREPER DEFINISJON

Spa Boy Spa Boy er en avansert saltvanns vedlikeholdssystem designet for å loggføre pH- og ORP 
avlesninger og selvstyre ORP verdiene innen den spesifikke rekkevidden (545-550mV).

Spa Boy Utgangselektrode Fem platin-iridium Titanium-elektrod-utstyrt saltcelle omdanner saltvannsoppløsningen 
til sanitizer, og ettersom denne løsningen vender tilbake til sin naturlige form (salt) etter 
sanering. Med mindre store mengder vann legges til spaet, trenger du aldri å legge til mer 
salt. Plastplaten på ytterplaten av plastplaten er grå i fargen.

Merk: Når Spa Boy System har aktivert Output Electrode for å generere sanitizer, gir 
elektroden av røyking effekt.

Spa Boy salt electrode Versjon Modifikasjonsstatus av elektroden tilpasset spabadet. 

Spa Boy Sensor pH- og ORP sensor (sonde) brukt til å måle pH- og Klorin (ORP) avlesninger sammen 
med mange andre avlesninger og overføring av avlesningene til My Arctic Spa nettsiden. 
Sensoren er koblet til Spa Boy generatoren og Spa Boys kommunikasjonskabel er videre 
koblet fra generatoren til Global Eco Pak. 

Spa Boy Kommunikasjonskabel Kabel som kobler Spa Boys generator til Global Eco pa. Kommunikasjonskabelen er brukt 
til å etablere kontinuerlig to-veis-kommunikasjon mellom Spa Boy systemet og myarctic-
spa.com.

Arctic Pure Arctic Spas rekkevidde av produktutvikling, spesielt innenfor vedlikehold av spavannet. 

My Arctic Spa My Arctic Spa er en nettbasert ettersalgs støttesystem designet og bygget av Arctic Spas 
spesielt for eiere av Arctic Spas som har Spa Boy installert i deres spabad.                                                              

My Arctic Spa har blitt designet for å motta data fra ditt spabad over internett gjennom 
spabadets WiFi-system. Dataen er loggført og lagret av My Arctic Spa på en kontinuerlig 
basis. 

Kalsium Hardhet (CH) Kalsium Hardhet er den totalt målte mengden av oppløst kalsiumsalter i spavannet.                                                                              

CH hjelper å bestemme om det vil være oppbygning av kalsium eller hvor etsende spav-
annet er. Det er antatt at kalsium hjelper å kontrollere vannets etsende natur.                                                      

Kalsium har to hovedproblemer innen varmtvannskjemi:

1. CH har en tendens til å forsvinne fort (fall out of suspension ved høye temperaturer, 
hvor pH-verdien er over 7.8ppm)  

2. Høy pH-verdi vil forårsake kalsiumen til å forsvinne fort. Problemet med for høyt 
innhold kalsium er at det samler ved varmeelementet og ved pumpen, og forkorter 
livstiden på disse to. Høy pH reduserer også livstiden til Spa Boy Salt Elektroden. 

Enhver naturlig etsing i vannet kan bli motvirket ved å vedlikeholde en litt forhøyet total 
alkalinitetsnivå.

1.11 Definisjoner av begreper 
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BEGREPER DEFINISJON

Alkalinitet

Total Alkalinitet (TA)

En måling av hvor stabil pH-verdien er (en måling av de totale nivåer av karbonater, 
bikarbonater, hydroksider, og andre alkaliske substanser i vannet). 

TA er referert til som “vannets pH-buffer”. Med andre ord, det er en måling av vannets 
evne til å motstå endringer i pH-verdier. 

Hvis TA er for lav, vil pH-verdien svinge betydelig fra høyt til lavt. Svingninger i pH-
verdier kan skape etsing eller misfarging av spabadets komponenter. 

Lav TA kan bli justert ved å tilsette Arctic Pure, Alkalinitet up i spavannet.

Hvis den totale alkaliniteten er for høy, vil vannet være mer utsatt for å skalere og 
forhøyet pH-verdi. Høy Ph-verdi kan være vanskelig å få ned.

Bemerk: Saltsystemer får pH-verdiene til å stige naturlig

Høy TA kan bli senket ved å tilsette Arctic Pure, PH ned i spavannet.

Når TA er balansert, holder det seg vanligvis stabilt, selv om noen rengjøringmidler, og 
tilførsel av mer vann med en høy- eller lav alkalinitet vil forhøye eller senke TA avlesnin-
gen av spavannet. 

Potensiell Hydrogen

(pH)

pH-verdien er en måling av alkalinitet. 

pH er målt mellom 0 og 14 som betegner ulike grader av surhet og akalinitet. 

Nøytralt vann har en pH-verdi på 7.0. Vann under 7.0 er surt og blir enda surere desto 
nærmere det kommer mot 0. 

Vann over 7.0 er alkalisk og alkaliteten øker desto nærmere det kommer mot 14. 

Når vannets pH-verdi er 7.0 eller under, vil kloren hovedsaklig opptre som et 
rengjøringsmiddel. 

På dette nivået, er kloren veldig effektiv når det kommer til å drepe bakterier. 

På 7.4, vil kloren opptre likt som et rengjøringsmiddel og en oksidant. Over 7.8, vil kloren 
hovedsaklig opptre som en oksidant. pH-verdien til klor er 11.7ppm.

Spavannet er ansett balansert hvis pH-nivået er innenfor ønsket rekkevidde, 
mellom 7.2 til 7.6pH.
Å tilføre klor enten automatisk gjennom et saltsystem eller manuelt, i et spavann med 
høy pH, over 7.6pH, will det videre øke pH-verdien og dramatisk redusere 
effektiviteten av kloret som et rengjøringsmiddel. Dette må unngås ved å først 
redusere pH-verdiene innenfor ønsket rekkevidde 7.2pH-7.6pH.

Kartet under gjenspeiler tapet av rengjøringseffektiviteten basert på spavannets pH-
verdier:

pH verdi Rengjøringsmiddel (Klor)                      
Tap av effektivitet 
basert på pH verdi

Rengjøringsmiddel (Klor)           
Effektivitet 
basert på pH verd

6.0 pH 4% 96%

6.5 pH 10% 90%

1.11 Definisjoner av begreper (fortsettelse)    
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BEGREPER DEFINISJON

Potensiell Hydrogen (pH) 
(fortsettelse)  

pH verdi Rengjøringsmiddel (Klor)                      
Tap av effektivitet 
basert på pH verdi

Rengjøringsmiddel (Klor)           
Effektivitet 
basert på pH verd

7.0 pH 27% 73%
7.2 pH 38% 62%
7.5 pH 50% 50%
8.0 pH 78% 21%
8.5 pH 90% 10%

Å vedlikeholde en balansert pH-verdi mellom 7.2pH og 7.6 pH er ekstremt viktig for:
• Optimalisere effektiviteten av rengjøringsmiddelet.
• Vedlikeholde vann som er komfortabelt for brukeren.
• Forhindre ødeleggelse av utstyr
• Bemerk: Saltsystemer driver naturlig opp pH-verdiene, forsøk å oppnå en 
balansert pH-verdi. 

Hvis spavannets pH-verdier er for lave, kan følgende skje: 
• Rengjøringsmiddelet vil raskt forsvinne.
• Vannet skape irritasjon hos brukeren.
• Spabadets utstyr kan korrodere som reduserer levetiden av utstyret.  

Lav pH kan bli økt av å tilsette Arctic Pure, PH Up i spavannet.                 
Hvis spavannets pH-verdier er for høye, kan følgende skje:  

• Rengjøringsmiddelet blir mindre effektivt. 
• Skalering vil skje på spabadets skjell-overflate og på utstyret.  
• Høy pH-verdi vil forårsake kalsuim til å raskt forsvinne
• Vannet kan bli grumsete

Høy pH kan bli senket ved å tilsette Arctic Pure, PH down  i spavannet.   
Det er viktig å sjekke pH-verdien regelmessig. pH-verdien vil bli påvirket av bademengden , til-
førsel av nytt vann, tilførsel av ulike kjemikalier, og type rengjøringsmiddel som blir tatt i bruk.

ORP Oksidasjon-Reduksjons Potensiale  

Dette er enkelt nok en måling av vannets evne til å rense seg selv. ORP måles i millivolt 
(mV). Se også FCL

Free Chlorine (FCL) FCL er den aktive formen av klorin som faktisk dreper bakterier og alger (det er et 
rengjøringsmiddel).

Rengjøringsmiddel er ekstremt viktig for å drepe alger, bakterier og viruser, og for å 
forebygge at uønskede organismer florerer i spabadet. På samme tid ønsker du ikke et 
for høyt nivå av rengjøringsmiddel ettersom det kan irritere huden, lungene og øynene.

Alltid hold rengjøringsnivået i ditt spabad innenfor den anbefalte rekkevidden. 

Se også ORP.

Klorinrester Faktiske nivåer av klor i spavannet etter at klorkravet har blitt oppfylt. 

1.11 Definisjoner av begreper (fortsettelse) 
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BEGREPER DEFINISJON

Desinfiseringsmiddel Kjemikalie som brukes til å drepe bakterier.

Generiske navn: klor, bromin og biguanid.

Arctic klor tabs, Spa Shock

Advarsel: Tilsetning av et oksidasjonsmiddel I spavannet bør unngås ettersom dette vil forurense SpaBoy-
sensorsonden, og føre til at unøyaktige ORP-og pH-avlesninger sendes til Mitt Arctic Spa og registreres med 
Mitt Arctic Spa. Hvis det tilsettes klor i spavannet, vil det ta minst tre dager før Spa Boy-sensorsonden har 
renset seg selv og begynner å sende nøyaktige avlesninger til Mitt Arctic Spa.

Se også avsnitt 1.16 Vedlikehold av Spa Boy-systemet-spørsmål 3 Hvis Spa Boy-syste-metikke virker, hva bør 
jeg gjøre hvis jeg må tilsette Spa shock eller et annet desinfiseringsmiddel i spavannet?

Merk: Tilbakestilling av spaets brytere kan gjøre at sensoren gjenopprettes raskere.

Forfriske Oksidasjonsmiddel som er pH Neautral

En oksidasjonsmiddel som “brenner av” det organiske avfallet som forårsaker skyighet og alger. Det er et 
generisk begrep for et kjemikalie som brukes til å oksidere organisk avfall.

Hvis spaet ditt er utstyrt med et Arctic Spas OZONE-system som Peak 1 eller Peak 2, må det i de fleste tilfeller 
være mindre behov for å legge til Arctic Pure, Refresh til spa-vann. Dette er avhengig av baderlast og OZONE-
kjøretid. Men ukentlig vedlikehold er nødvendig.

Parts Per Million (ppm) ppm: parts per million, en standard måling av kjemikalie- eller mineralkonsentrasjon.

Organisk avfal rester som mikroorganismer, svette, urin, osv. som trenger å bli brent opp eller “oksidert” på en jevn basis for 
å forebygge skyet vann alger, bunden klor, osv. 

Shock En oksidant som “brenner opp” organisk avfall som forårsaker uklart vann og alger. Det er et generisk 
begrep for et kjemikalie brukt til å oksidere  organisk avfall. Arctic Pure, Spa Shock (økning).

Advarsel: Å tilføre et oksidasjonsmiddell som Spa Shock til spavannet må gjøres varsomt ettersom dette vil 
forgifte Spa Boy sensorsonden, som igjen vil føre til upresise ORP- og pH avlesninger sendt til My Arctic Spa 
og registrert med My Arctic Spa. Hvis klor/oksidasjons middel er tilsatt i spavannet vil det ta minst tre dager 
for at Spa Boy sensorsonden klarer å rengjør seg selv og begynne å sende korrekte avlesninger til My Arctic 
Spa. 

Referer også til seksjon 1.15 Ta vare på ditt Spa Boy system, spørsmål 3 Hvis Spa Boy systemet ikke virker, 
hva skal jeg gjøre hvis jeg trenger å tilføre Arctic Pure Boost eller andre rengjøringsmidler til spavannet?

Bemerk: Å omstarte spabadets sikring kan fremskynde gjenopprettingen av sensoren.

pH-minus produkt spesielt formulert av Arctic Spas for å senke pH uten å forårsake noen skade til Spa Boys saltceller.

DråpeTest Sett Test Sett for å teste prøver av spavannet ved bruk av tilsetningsstoffer 
istedenfor å bruke teststrips. Denne type testmåling er mer effektiv på 
å måle 0.5ppm restemengder av klor generert gjennom Spa Boy. 
0.5ppm klor avlesning = omtrent 550mV. 

1.11 Definisjoner av begreper (fortsettelse) 
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FORKORTELSER/AKRONYMER DEFINISJON KORREKTE KJEMIKALIEVERDIER

CH Kalsium Hardhet 50 - 150 ppm

TA Total Alkalinitet 80-100 ppm

pH Potensiell Hydrogen 7.2 – 7.6 ppm

ORP Oksidasjon- Reduksjon Potensiale 545-550mV Spa Boys Optimale Rekkevidde.

(Optimale Rekkevidde er normalverdien satt av 
fabrikken, brukeren kan justere til høyere dersom 
det er ønskelig ved å kontakte forhandleren som 
vil hjelpe med justeringen. )  

vhengig av vannkjemien som vil bli påvirket av 
antall badende og bruken av spabadet, vil ORP-
verdien til tider gå over eller under den Optimale 
Rekkevidden. 

Bemerk: Ved bruk av Dråpe Test Sett, vil en 
0.5ppm klor avlesning = omtrent 550mV.

1.12 Vannkjemi Forkortelser/Akronymer & Serier

1.13 Spa Boy Garanti 
Referer til din Arctic Spas Eier Manual for å se detaljer angående spabadets garanti.  (s.29)
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1.14 Spa Boy Oppstarts-Brukerveileder
1.14.1 Spa Boy Oppstart Oversikts Flytskjema 

Ta vare på ditt Spa Boy System.

Henvisning: Seksjon 1.16

Arctic Spas Spa Boy Salt Dose

Veiledningstabell.

Henvisning: Seksjon 1.14.6

Koble strømmen til spabadet 
i samsvar med Artic Spas 

Brukermanual (s.10). 

MERK:

Dette flytskjemaet gir et overblikk over 
Spa Boys oppstarts prosess.

De detaljerte veilednings prosedyrene 
befinner seg i dette dokumentet.                                        

Alle tester og kontroller bør bli utført 
i henhold til Arctic Spas Spa Boy 
Brukerveiledning.

Spabadet har blitt forgiftet i følge Arctic Spas 
Brukerveiledning (s.9)

Program Filtrasjon Sykluser/Filtrasjon Varighet

Se seksjon: 1.14.3

Slapp Av og Nyt Ditt Spabad

Arctic Spas Spa Boy Versjon 1R1 Vedlikeholdsskjema.

Se seksjon: 1.17 eller, Arctic Spas Spa Boy Versjon 1 R1 Vedlikeholdsskjema QRC. 

Stabiliser Spavannet.

Se seksjon: 1.14.4

Etabler Riktig Vannkjemi.

Se seksjon: 1.14.5

Koble til spabadet til hjemmenettverket.  
Se seksjon: 1.14.7

Rengjøringsmiddel og pH innstillinger                                        
Se seksjon: 1.14.7

Slapp Av og Nyt Ditt Spabad

Registrer Spabad med My Arctic Spa.  
myarcticspa.com

Se seksjon: 1.15 og 1.15.13.2

Fyll spabadet med vann, skru på strømmen og velg 
vanntemperatur. 

Merk: Spa Boy sensor burde være innstallert. 

Se seksjon: 1.14.2
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1.14.2 Fyll opp spabadet med vann, sett i gang spabadet og velg ønsket temperatur. 
Følgende trinn gir veiledning for å bidra til å etablere riktig kjemisk balansert vann. For å sikre at kjemikalier løses hensiktsmessig, 

er det god praksis å først blande / oppløse kjemikaliet i en uforurenset beholder med varmt vann før du forsiktig legger til spa-

vannet.

Merk: Følgende steg tar utgangspunkt i at spateknikeren har fylt opp spabadet med vann til Spa Boy sensoren, tatt bort Spa Boy 

sensor pluggen, installert Spa Boy sensor hus gitter og installert Spa Boy sensoren.

Steg for å fylle spabadet med vann, oppstart og å innstille ønsket temperatur. 

STEG 1. FYLL SPABADET   
Fyll ditt spabad gjennom filterinntaket til passende mengde som vist (rett under 

nakkestøttene). Hvis du har sediment eller høyt mineralinnhold vil et “karbonfylt før-

filter” hjelpe, som vist på bilde. (Dette er valgfritt og vil forlenge fyllingstiden). 

STEG 2. OBLE TIL/SKRU PÅ DET ELEKTRISKE ANLEGGET TIL SPABADET      
Når spabadet er fylt opp til angitt mengde vann, koble til strømmen til spabadet i 

samsvar med Arctic Spas Eiers Manual (s.10), og skru på strømmen på spabadet. 
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STEG 3. INNSTILL VANNTEMPERATUR   
 Innstill spavannets temperatur ved å sjekke kontrollpanelet for ønsket 

vanntemperatur (mellom 100ºF og 104ºF eller 38°C og 40°C).

 

1.14.3 Program Filtreringssyklus/Filtreringsvarighet    
Den fabrikkinnstilte filtreringsinnstillingen vil automatisk operere med 4x to-timers filtreringssykluser per dag, med 6 timers mel-

lomrom.

Det fabrikkinnstilte filtreringssystemet kan bli justert av forbrukeren gjennom: 

• OnSpa strømstyring ved å bruke din enhet , som en smarttelefon eller et nettbrett, som har blitt tilkoblet ditt spabad gjennom 

WiFi. Se OnSpa brukerveiledning (S.33).

• Kontrollpanelets lavnivåsprogrammering. Se Arctic Spas Quick Reference Card (QRC) eller Arctic Spas brukerveiledning. (S.43) 

1.14.4 Stabilisering av Spavannet       
Før du forsøker å balansere spavannet, må vanntemperaturen først nå en minimums temeratur på 85°F, (29°C). 

Bemerk: Ikke bli fristet til å bruke spabadet ditt på dette tidspunktet.      

Steg 1. Stabilisering av Spavannet   
Når spabadet har blitt fylt med vann, powered up og filtrering-

skravene har blitt møtt, plasser det isolerte lokket  på spabadet  

og tillat vanntemperaturen til å stabilisere seg (omtrent 16 
timer). Pass på at du har sikret lokket ved å bruke lokkets låser.

Når vannets temperatur overgår 29°C (85°F) fortsett til neste 

steg.     

Bemerk: Ettersom varme påvirker litt både kalsium og 
total alkalinitet, er det høyst rekommandert å varme 
vannet over 29°C (85°F) før du fortsetter til å etablere 
rett vannkjemi.

Steg for å Stabilisere Spavannet

65



Spa Boy BRUKERVEILEDNING  

1.14.5 Etablering av Korrekt Vannkjemi     
Følgende steg vil hjelpe deg til å etablere korrekt kjemisk balansert vann.                                                                                                           

For å være sikker på at kjemikaliene løser seg skikkelig opp er det bra å først blande/løse opp kjemikaliene i en uforurenset 

beholder med varmt vann før du tilsetter blandingen i spavannet.

Steg 1. Test og juster Total Alkalinitet (Bruk Dråpe test Sett)   
Test Total Alkalinitet. Det skal være mellom 80-100 ppm (max 100). Hvis forhøyet, senk total 

alkalinitet med Arctic Pure, pH-minus. Ikke øk total alkalinitet!

ADVARSEL: Å hoppe over dette steget ved oppstart kan forårsake problemer med 
oppbygging av kalk og skyet vann som kanskje ikke er dekket av garantien.

BEMERK: Bruk alle produkter etter retningslinjer på beholderen.

Steg 2. Test og Juster pH (Bruk Dråpe Test Sett)   
Test pH. Verdier skal være mellom 7.2-7.6.

Hvis pH-verdien er for høy (over 7.6), tilsett  Arctic Pure, pH-minus.
BEMERK: Saltsystemer øker naturlig pH-verdiene, forsøk å oppnå en balansert 
pH-verd
BEMERK: Høy pH vil forårsake kalsium oppbygging. Problemet med at kalsium  
bygger seg opp og samler seg på varmeelementet og på pumpen, og forkorter 
levetiden på disse. 

Steg 3. Miks Saltkrystaller  
Oppløs 1/3 av den nødvendige anbefalte saltdosen i et 20 liters spann med varmt vann. 
Se Arctic Spas - Spaboy Saltdoserings Kart vedlagt i denne veiledningen.
ADVARSEL: Salt forårsaker pH-verdier til å stige, for å forsikre deg om at pH-
verdien kan bli håndtert innenfor den målrettede rekkevidden, er det høyst viktig å 
ikke tilsette hele saltdosen i én omgang. Hvis alt saltet blir tilført i én dose kan det 
øke pH-verdien til en uhåndterlig verdi som krever at spavannet må byttes.  

Steg for å Etablere Kjemisk Balansert Vann med Spa Boy 

 

 

 

Steg 4. Tilsett Salt til Spavannet & Om-test TA/pH  
(a) Hell sakte over den oppløste blandingen fra spannet i spavannet. 

(b) Kjør pumpene i 5 minutter for å blande saltet godt ut i vannet.

(c) Vent 1 time.  

(d) Deretter om-test og juster pH-verdiene deretter. 

Se: Steg 2 for korrekte pH-verdier. 

 

½
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Steg 1. Ta en vannprøve  
Ta en vannprøve fra spabadet i en liten beholder (rundt 25mm).

BEMERK: Alltid ta vannprøver 25-30cm (12”-18”) under vannoverflaten. 

Steg 2. Plasser Test Strips i Vannprøven  
Plasser den nederste enden av stripsen i vannet.  

VIKTIG: Hold øverste del av stripsen FULLSTENDIG tørr for å få en nøyaktig 
måling. 

Steg 5. Repeter steg 3 & 4   
Repeter steg 3 og 4, forsikre deg at alle deltrinn er utført deretter

Steg 6. Repeter steg 3 & 4 

Repeter steg 3 og 4, forsikre deg at alle deltrinn er utført deretter.

Steg 7. Test Natriumklorid Verdien  
(Aquacheck Salt Test Strips er anbefalt)

Se også deltrinn for å forsikre deg om rett bruk av test stripsene.                                                               

Nå behøver du å teste natriumklorid verdier. dette kan utføres ved hjelp av salt test strips.                                                                                                                   

Hvis natriumklorid verdier er for lave, oppløs 225 gram (1/2 lb) av salt (anvend gitt kopp) i 

varmt vann. Hell over det oppløste saltet i spavannet. Test deretter natriumklorid verdier.                                                                  

Gjenta til nødvendige natriumklorid verdier er oppnådd: 

Spa Boy versjon Minimum Maximum 

Versjon 1 R1  2000ppm  2500ppm

Bemerk: Ved oppstart er det anbefalt å strebe etter den minimale 
saltdoseringen. Når en natriumklorid avlesning har blitt tatt og den 
minimale saltdoseringen er oppnådd, kan det økes litt for å tilpasse 
spabadets bruk- og bademengde. 

Bemerk: Arctic Spa Boy saltkart gir i denne veilederen en estimert 
innvirkning når 225 gram (1/2 lb) salt tilsettes i ditt spabad. 

 

½

Steg for å Etablere Kjemisk Balansert Vann med Spa Boy 

Deltrinn For å Forsikre at Natriumklorid Test Strips Blir Anvendt Korrekt 
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Steg 3. Test Varighetsperiode 

La stripsen være i vannet i 3-5 minutter til det gule båndet på toppen av stripsen blir mørk. 

Steg 4. Anskaffe Avlesninger   
 Anskaff dine avlesninger: Hvor det øverste av den hvite toppen havner på nummerskalaen. Les 

øverst av toppen til den nærmeste 0.2 feltet. 

Steg 5. Sammenlign Avlesning av Testresultat  
Sammenlign det avleste tallet i testresultatet med nummerene på flasken. 

Deltrinn For å Forsikre at Natriumklorid Test Strips Blir Anvendt Korrekt (fortsettelse) 
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1.14.6 Saltdoseringstabell for Arctic Spas Spa Boy 
Følgende tabell identifiserer doseringen av Arctic Pure Sea Salt Blend som kreves for hver Arctic Spa - modell og den anslåtte 
virkningen av å tilsette 225 gram salt. Bruk denne tabellen for Spa Boy versjon 1, R1.

Hvis du bruker riktig dosert saltkonsentrasjon, vil det redusere potensiell korrosjon og øke levetiden til Spa Boy - utgangselektroden.
Saltdoseringsdiagram for Arctic Spas - Spa Boy versjon 1, R1

MERK: Spa Boy Brukerhåndbok versjon 1, R1 tilbyr støtte prosedyrer for oppsett av Spa Boy.

Spa Modell                  Litervannibadet      Liter salt

Fox 884 1,2

Glacier 1144 1,7

Glacier Xl 1300 2,2

Cub 1185 1,6

Klondiker 1431 2,0

Frontier 1330 2,0

Summit 1405 2,2

Summit XL 1988 2,8

Yukon 1360 2,0

Kodiak 1592 2,2

Norwegian 1565 2,5

Tundra 1700 2,5

Swim Spa (AWP), ikke Wolverine elle Ocean 6090 10,0

Swim Spa (AWP) Wolverine 5522 9.3

Swim Spa (AWP) Ocean 5100 8,6
 

Målt påfyllingspunkt for vannvolum

(ca.bunnenavnakkestøtten)

Ønsket saltdosering for å oppnå 1650 ppm

(salinitetsintervall for Spa Boy versjon 1, R1 
måværemellom 1500 ppm og 1800 ppm)

Anslått virkning av å tilsette ekstra salt

1.14.7 Rengjøringsmiddel og pH Avlesninger   
Følgende gir rettningslinjer innen etableringen og vedlikeholdingen av rengjøringsmidler og pH-verdi avlesninger.   

Rengjøringsmidler Avlesning     

Du burde ha en ORP (Klor) avlesning innen 24 timer. 

24 timer etter du har tilsatt saltet i spavannet, vil My Arctic Spa være i stand til å gi nøyaktige målinger angående ORP 
regngjøringsmiddel(klor) avlesningen, og pH-verdi avlesningen.

Viktig: Sjekk alltid pH og ORP (rengjøringsmidler) verdier før hvert bruk av spabadet. 

Hvis pH avlesningen er ute av rekkevidde (for høy), juster deretter med Arctic Pure, pH-minus.

* Forvent at pH-verdien øker gradvis etter hver uke som går og når pH-verdien blir for høy, bruk  Arctic Pure, pH-minus for å 
korrigere den.  

Høy pH vil forårsake premature feil ved Spa Boys saltceller, skyet vann, og nedsatt effektivitet av rengjøringsmiddelet. 
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1.15 Ta vare på ditt Spa Boy System   
Spa Boy Vedlikehold

Spørsmål 1 Hvordan bytter jeg ut Spa Boys saltcelle?   
Ved å gjøre dette forsikrer du at rengjøringsmiddelet vil bli produsert og at rengjøringsmiddelet holder seg innen den nødvendige 
rekkevidden. Appen viser også et “BATTERI” som vises i skjermen, det viser levetiden til Spa Boy saltcellen. Nøyaktigheten av det 
skjermen viser avhenger av at saltdoseringen er innenfor den nødvendige rekkevidden på 2000ppm-2500ppm.

Spa Boys saltcelle kan bli erstattet uten å tappe spabadet for vann ved å gjøre følgende trinn:

• Skru av sikringen for å isolere strømmen i spabadet.   

• Skru ut Spa Boy-nisjen fra huset.

• Løft nisjen helt ut av spavannet og tørk eventuelt vann av nisjen og elektroden.

• For å bidra til å forhindre galvanisk korrosjon, er det viktig å sikre at spavannet ikke kommer i kontakt med Spa Boy-elektroden, den 
elektriske stiften eller en hunn-kobling i Spa Boy-nisjen under frakobling av nisjen fra Spa Boy-elektroden.

* Hold nisjen høyt og hold nisjen  tørr  når du skifter Spa Boy-utgangselektroden!
• Med en liten stjernetrekker skrur du løs skruen som fester Spa Boy-elektroden til nisjen.

• Fjern Spa Boy-utgangselektroden fra nisjen ved å skru løs elektroden (skru mot klokken) og sikre at den lille O-ringen ikke har    
   løsnet fra elektroden, men fortsatt befinner seg inne i nisjen.

• Sørg for at den nye elektroden har den lille O-ringen riktig på plass i sporet som er plassert rundt den elektriske stiften.

• Kontroller den elektriske hann-koblingen i nisjen for å sikre at den ikke er korrodert. Hvis den er korrodert, må du kontakte    
   forhandleren for å skifte Spa Boy-nisjen.

• Bruk dielektrisk smørefett på den elektriske stiften på den nye Spa Boy-elektroden.

• Sett Spa Boy-elektroden tilbake i nisjen og skru elektroden med klokken inn i nisjen til den sitter stramt, og plasseringshullet er  
   tilpasset (ca. 4  omdreininger).

• Sett skruen inn i elektroden, og trekk til skruen ved hjelp av en stjernetrekker.

• Før ledningssladden tilbake i huset.

• Skru nisjen tilbake i huset, og sørg for at elektroden peker oppover når den er til strammet. Dette sikrer maksimal effekt fra  
   elektroden.

• Vri bryteren på igjen for å tilføre strøm til spaet.

 
Spørsmål 2 Hvordan tar jeg vare på Spa Boy Sensoren? 
Du må aldri tillate Spa Boy sensoren å fryse eller å ikke være i kontakt med vannet til alle tider, da vil sensoren bli ødelagt og du vil bli nødt til å 
bytte den ut! 
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1.15 Ta vare på ditt Spa Boy System    

Spa Boy Vedlikehold

Spørsmål 3 Hvordan tar jeg vare på Spa Boy Sensoren mens jeg tapper spavannet?  
Ettersom Spa Boy Sensoren alltid må være i kontakt med vannet, må Spa Boy Huset være forseglet før vannet blir tappet.   

Spa Boy Sensor Huset er vanligvis lokalisert i bunnen av spabadet eller andre områder i spabadet som ikke er i veien for 
badende eller påvirket av vannturbulens fra dyser. Spa Boy Housing har et gitter  skrudd inn på framsiden av huset Trinn for å ta 
vare på din Spa Boy sensor når du tapper spavannet: 

•  Finn en 50 mm (2”) Spa Boy husets plugg som var installert i Spa Boy Sensor hus når ditt spabad ble levert.       

• Sjekk at pluggen har en O-ring for å forsikre deg om at det er forseglet mellom pluggen og hus når pluggen er skrudd inn 
i huset                        

•  Skru av bryteren for å isolere strømmen til spabadet ditt. 

• Snu mot klokken, skru av the gitter som er lokalisert på fremsiden av Spa Boy Sensor huset  

• Skru Spa Boy-husets medfølgende plugg inn i fronten på Spa Boy-huset. Dette vil forsegle vannet i huset og forhindre at  
   det tappes ut når du tapper ut spavannet.

Advarsel: Du må aldri tillate Spa Boy Sensoren å fryse eller være uten vann. Hvis sensoren fryser eller ikke er 
i kontakt med vann  vil sensoren bli ødelagt og må byttes ut! En slik feil er ikke dekket av garantien.  

• Du kan nå tappe spavannet. 

• Rengjør Spa skroget med en blanding av vann og lys eddik. Rens shell med rent vann og poler skroget med Arctic Pure,  
   Akryl  Polish om nødvendig.

• Når du fyller opp vannet i ditt spabad må du la Spa Boy sensorpluggen være sikret en plass til vannet er høyere enn Spa  
   Boy Housing.

• Nå kan Spa Boy Hus pluggen bli skrudd ut fra huset og husets gitter kan bli skrudd tilbake i huset.

• Når vannivået har nådd nederste del av nakkestøtten kan du skru på bryteren igjen for å starte ditt spabad.
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Spørsmål 4 Påvirker tilførsel av salt til spavannet pH-verdien?   
Ja, ved å tilsette salt til spavannet vil det øke pH-verdien.
Kloren som er produsert av en saltklorinator spiller en rolle i vannkjemien til et saltspabad. Salt er natruimklorid. Når en elektrisk 
ladning går gjennom saltvannet, vil natriumklorid bli til natriumhypokloritt. Dette er den samme typen klor som blir solgt som 
flytende klor. Det viktigste elementet til natriumhypokloritt er høy pH-verdi. Når saltklorinatoren produserer klor forhøyer det 
spavannets pH-verdi. Forsøk å oppnå en lav pH-verdi 7.2. pH-verdien må ikke overskride 7.6. 

Spørsmål 5 Hva gjør jeg hvis ORP avlesningen er under den Optimale Rekkevidden?
Hvis Spa Boy viser at ORP er under den Optimale Rekkevidden på 545-550 mV må du anta at vannkjemien har blitt påvirket av nylig 
bademengde og spabadbruk, til tider vil ORP verdien gå over eller under den Optimale Rekkevidden. 

Hvis Spa Boy web gjennom My Arctic Spa gjenspeiler at ORP er under 545 mV gjør følgende:

Se om Spa Boy web grensesnittet gjennom My Arctic Spa for å se om web grensesnittet viser “sanitizing YES”, hvis dette er tilfellet 
produserer Spa Boy for øyeblikket rengjøringsmiddel. Sjekk ORP på ny om et par timer for å bekrefte at ORP øker.  

Hvis web grensesnittet viser “sanitizing NO“:

Ta ned sikring for å skru av strømmen til spaet og slå på sikring igjen for å tilføre strøm til spaet. Sjekk Spa Boy-dashbordet via 
Mitt Arctic Spa for å se om dashbordet viser Desinfisering JA. Hvis Ja, produserer Spa Boy desinfiseringsmiddel i øyeblikket. Sjekk 
ORP på nytt etter noen få timer for å bekrefte at ORP øker.

Hvis webgrensesnittet viser “sanitizing NO”:     

Prøv først å trykke på Spa Boy BOOST knappen på arctic spas appen elelr gå inn på myarcticspas.com under innstillinger /
spa boy status for å manuelt aktivere spa boy systemet i 30 minutter. Hvis det fremdeles viser «sanitizing NO» kontakter 
du din Arctic Spas-forhnandler, som vil be en ansvarlig tekniker om å logge  seg på spaet ditt for å fastslå den sannsynlige 
årsaken, for eksempel utslitt Spa Boy-utgangselektrode, forurenset Spa Boy-sensor eller korroderte tilkoblinger på Spa Boy-
utgangselektroden.

1.15 Ta vare på ditt Spa Boy System       

Spa Boy Vedlikehold
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Spørsmål 6 Hvis Spa Boy Systemet ikke virker, kan jeg tilsette Arctic Pure Spa Shock eller andre 
rengjøringsmidler i spavannet? 
Ja du kan tilsette Arctis Pure Spa Shock hvis det trengs..

Arctic Pure Spa Shock eller andre rengjøringsmidler burde ikke være nødvendig regelmessig for å holde vedlike regelmessig bade-
mengde.

Ved å tilsette Arctic Pure Spa Shock eller andre klor-rengjøringsmidler vil det øke rengjøringsnivåene over Spa Boy systemets vedlike-
holdte klors/ORPs optimale rekkevidde (545mV-550mV) som forårsaker Spa Boy systemet til å lukkes, helt til klor/ORP avlesnin-
gene er under den optimale rekkevidden, 545mV/ORP.  

• Ved å tilføre for mye Spa Shock kan du midlertidig “forgifte” Spa Boys sensor rundt 24-28 timer.  
   Ikke stol på ORP avlesningen frem til vannet har stabilisert seg. 

Spørsmål 7 Er det tillatt å tilsette Arctic Pure Spa Shock direkte i spavannet?  
Ja, det er nødvendig å tilsette Arctic Pure Spa Shock Direkte i spavannet
Minimun 1 spiseskje i uken bør tilsettes for et spabad og 2 Sp for en AWP.
Arctic Pure Spa Shock i små mengder har liten effekt på spabad med Spa Boy Sensorsonde. 

Spa Boy BRUKERVEILEDNING  

1.15 Ta vare på ditt Spa Boy System 

Spa Boy Vedlikehold

73



Spa Boy BRUKERVEILEDNING 

 

Spørsmål 8 Hvordan forebygger jeg impedans-økning i Spa Boy saltcellen?  
Vedlikehold pH-verdien innenfor den gitte rekkevidden på 7.2 pH- 7.6 pH. 
Ettersom saltsystemer naturlig øker pH-verdien er det høyst viktig for levetiden til saltsystemet å vedlikeholde pH-verdien in-
nenfor den gitte rekkevidden
Høy pH reduserer effektiviteten til kloren.  

• pH-verdier på 7 gjør kloren 70% effektiv (30% tap av effektivitet)  
• pH-verdier på 8 gjør kloren 21% effektiv (79% tap av effektivitet)   

På grunn av dette, vil høy pH forårsake ditt Spa Boy system til å produsere mer klor enn nødvendig, derav øke pH-verdien enda 
mer og videre redusere effektiviteten av kloren.
Forsøk å oppnå en lav pH-verdi på 7.2 pH, og må ikke overskride 7.6.

Spørsmål 9 Hvorfor er plutselig spavannet lysegult , eller lysegrønt, eller har en rusten 
farge?   
Dette kan forekomme dersom pH-verdien er for høy
Vedlikehold pH-verdien innenfor den gitte rekkevidden 7.2 pH- 7.6 pH.  
Senk pH-verdien ved å bruke “pH-minus”. Hvis fargen på spavannet ikke normaliseres må du kanskje bytte vannet.  
Hvis pH avlesningen er 8.2ppm eller over, vil en pH-feilkode vise i skjermen på kontrollpanelet hvert femte sekund helt til pH-
verdien er korrigert.
* Hold et øye med pH-verdien og juster det ukentlig for å unngå dette problemet i fremtiden. 

1.15 Ta vare på ditt Spa Boy System 

Spa Boy Vedlikehold
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Spørsmål 10 Hva skjer hvis vannet blir skyet?   
1. Sjekk pH-verdiene for å forsikre deg om at den er innen den nødvedige rekkevidden. Hvis forhøyet, senk pH-verdien ved å  
    bruke “Juster Ned” 

2. Sjekk/Test vannet for klorinnhold med et dråpe test sett. Hvis verdien er under 0.5 ppm eller at det ikke viser noen  
    avlesning, kan det være at Spa Boy saltcellen er utslitt og behøves å skiftes. Sjekk gjenstående levetid på cellen i Arctic Spas a 
    ppen eller på myarcticspa.com under instillinger/Spa Boy Status, gjenstående levetid på cellen viser som et grønt batteri. Det  
    grønne i batteriet vil synke etterhvert som cellen blir utslitt.  

3. Sjekk at saltholdighets avlesningen er innen ønskelig rekkevidde, 2000ppm og 2500ppm. Hvis saltholdighets avlesningen er  
    under rekkevidden kan det forårsake at monitoren som viser gjenstående levetid på cellen lyser rødt, som indikerer at Spa  
    Boys saltcelle er utslitt når det nødvendigvis ikke er årsaken. 

4. Sjekk dine filtre ettersom de kanskje trenger å byttes ut

 
Spørsmål 11 Burde jeg bruke Metall Magic eller Kalk stabilisator?
Det er anbefalt at kalsium blir fjernet fra spavannet på forhånd, ved hjelp av et pre-filter mens du fyller i spavannet, og når du 
etablerer første korrekte vannkjemien istedenfor å tilsette en skala fjerner etterpå. 
Kalsium avlesninger under 150ppm burde bli vedlikeholdt.

Spørsmål 12 Hva er påvirkningen av fosfat i Spa Boy systemet? 
Høye verdier av fosfat (over 250 ppb) kan redusere effektiviteten til rengjøringsproduksjonen. 

1.15 Ta vare på ditt Spa Boy System    

Spa Boy Vedlikehold
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Spørsmål 13 Kan jeg bruke bløtt vann med mitt Spa Boy system? 
Ja, du har sannsynligvis en vannmykner fordi vannet ditt er ganske hardt. Vannmykneren din fjerner kalsium fra vannet og hjelper å 
oppnå ønsket kalsiuminnhold, mellom 50-150ppm.  

Spørsmål 14 Før jeg tapper spavannet for å fylle på nytt, burde en systemrens bli utført?
Ja det kan du,  Arctic Pure ‘Fresh Start’. Rørrens Bruk i samsvar med instruksjonene vist på beholderen. Å skylle systemets kompo-
nenter og slanger er hjelpsomt når du får biofilm og oppbygging av kalk. 

Det er anbefalt å gjøre dette minst to ganger i året.

Spørsmål 15 Hvis jeg skal ha mange badende, kan jeg manuelt aktivere Spa Boy systemet for å 
generere ytterlige regngjøringsmidler (øke ORP verdier) ? 
Ja det kan du. 

Ved å trykke på Boost-knappen gjennom appen eller på myarcticspa.com kan du manuelt aktivere Spa Boy systemet i 30 minutter. 
Denne kan aktiveres i situasjoner hvor du vet at du skal ha mange badende.

MERK:Trykk kun én gang på Boost-knappen.   

 Når Boost-knappen er trykket på: 
• Lyset på Boost-knappen vil lyse og deretter vil,  
• Spa Boy generatoren skru seg av og på TO GANGER sammen med lyset, og da vil, 
• Boost-funksjonen starte opp dens 30-minutters syklus. Mens denne sylusen pågår vil lyset på Boost-knappen lyse. 

Ved å trykke på Boost-knappen mer enn én gang vil forårsake at Boost-funksjonen ikke blir aktivert. 

Spa Boy BRUKERVEILEDNING 
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1.16 Arctic Spas Spa Boy versjon 1 R1 vedlikeholdsskjema    

Item  Frequency  Maintenance Task  Target Range

Følgende tabell viser et typisk vann vedlikeholdsprogram som er nødvendig for et Arctic Spa montert med Spa Boy versjon 1 R1.                                                                        
For å forsikre deg om at kjemikaliene oppløses skikkelig er det anbefalt å blande/oppløse kjemikaliene i en uforurenset beholder med 
varmt vann før du forsiktig tilsetter blandingen i spavannet. Det er to metoder for å sjekke øsket rekkevidde: 

• My Arctic Spa Applikasjon, hvis ditt spabad har WiFi og tilgang til internett gjennom ditt hjemmenettverk eller en bærbar enhet, 
som en iPad eller smarttelefon, kan du logge deg på My Arctic Spa og åpne innstillingssiden og gå videre på Spa Boy Status siden 
for å se over avlesningene (For å få tilgang til My Arctic Spa må du først registrere din info på My Arctic Spas nettside:  www.
myarcticspa.com.

• Dråpe Test Sett eller ved å ta med en vannprøve til din lokale Arctic Spas forhandler. 

pH Ukentlig Sjekk Potensiell Hydrogen (pH) for å forsikre deg om at 
det er innen anbefalt rekkevidde.  
Sjekk alltid først for å forsikre deg om at pH-verdien er 
som den skal være. Hvis pH-verdien er utenfor rekkevid-
den må pH-verdien bli justert før du justerer klorverdien.   

7.2 – 7.6 pH

ORP Ukentlig

(& før

hver bruk)

Sjekk den frie klorverdien for å forsikre deg om at den er 
innenfor anbefalt rekkevidde. 

545–550 mV /ORP 
Ved bruk av Dråpe Test 
Sett, 0.5ppm klorav-
lesning = omtrent                                                
550mV

Natriumklorid Månedlig Sjekk natriumkloridnivåer for å forsikre deg om at den er 
innenfor anbefalt rekkevidde.

Versjon 1 R1 2000 - 
25000ppm 

Shock Ukentlig Shock spavannet med Arctic Pure, Refresh N/A

Filter 3 Månedlig Skift filter(e) N/A

Vann 6 Månedlig Skift vannet  N/A

Spa Boy BRUKERVEILEDNING
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Vedlikeholds Handling for å Justere/Korrigere  

Ettersom saltsystemer naturlig øker pH-verdiene er det høyst kritisk for livstiden/utførelsen av saltsystemet å holde pH-
verdiene innen den anbefalte rekkevidden.

Høy pH reduserer effektiviteten til klor
•  pH-verdier på 7.2 gjør kloren 62% effektiv (38% tap av effektivitet).
•  pH-verdier på 7.5 gjør kloren 50% effektiv (50% tap av effektivitet).
•  pH-verdier på 8 gjør kloren 21% effektiv (79% tap av effektivitet.
På grunn av dette, vil høy pH forårsake at Spa Boy systemet ditt produserer mer klor som videre øker ph-verdien enda mer 
og reduserer videre effektiviteten av kloren. 

Forsøk å oppnå en lav pH-verdi 7.2. pH må ikke overgå 7.6. Hvis pH er rett under 7.0ppm må det ikke justeres.

Lav pH - kan bli økt ved å tilsette Arctic Pure, Adjust Up til spavannet.

Høy pH - kan bli senket ved å tilsette Arctic Pure, Adjust Down til spavannet. 

545-550 mV er den fabrikkinnstilte Optimale Rekkevidden.  

Brukeren kan justere denne høyere dersom dette er ønsket ved å kontakte deres forhandler som vil justere den for brukeren. 
Spa Boy vil forsøke å vedlikeholde ORP innen den Optimale Rekkevidden. 

Ut i fra vannkjemien, som vil blir påvirket av bademengden og bruken av spabadet, vil ORP noen ganger 
gå over eller under den Optimale Rekkevidden.

Når natriumklorid avlesningen er innen den anbefalte rekkevidden vil saltkonsentrasjonen bare endres ved at vannet blir sølt 
utenfor spabadet eller tappet ut.  Ikke tilsett salt med mindre testen bekrefter at verdien er under den kjemisk aksepable rek-
kevidden. 

Høy natriumklorid -  tilsett vann over 2500ppm 

Lav natriumklorid - tilsett salt under 2000ppm 

Minimum én kork i uken burde bli tilsatt til et spabad, og to korker til en AWP. Denne mengden kan bli redusert hvis ditt 
spabad er utstyrt med et Arctic Spas OZON system.   

 Endre filter(e) i samsvar med Brukerveilednings instruksjonene (s.19).

 Endre spavannet i samsvar med brukerveilednings instruksjonene (s.22). 

Spa Boy BRUKERVEILEDNING
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1.17 Feilsøking oppdaget ved Spa Boy lav ORP avlesning  

Følgende flytskjema kan bli brukt ved feilsøking av Spa Boy systemet når lav ORP avlesninger har blitt oppdaget.

Lav ORP (klor) avlesning er oppdaget. 
(Kjør pumpene på høy hastighet i en 20 minutters syklus for å blande vannet. Dersom avlesningen fremdeles er lav, gå videre til neste trinn). 

Trykk på Spaboy Boost knappen. Saltcellen vil umid-
delbart skrus på i 30 sekunder.

Røyker det i fra Spa Boys saltcelle under de 30 
sekundene? 

Omstart Spabadets bryter (Skru av og på strøm-
men). Spa Boy vil utføre en polaritetstest. Skru 
av Spa Boys saltcelle i 3 sekunder på hver side 

umiddelbart ved oppstart. 

Røyker det fra Saltcellen?

Saltcelle røyker i 3 sekunder/pause/3 
sekunder, men står ikke på i 30 

minutter.

Kontroller koblingen 
til Spa Boy nisjen til 

Spa Boy generatoren. 

Sjekk Spa Boy 
generatorens volt. 

Koble til Spa Boy 
nisjen til Spa Boy 

generatoren

Erstatt Spa Boy saltcelle. Merk: Dersom 
dette ikke fikser problemet, erstatt også 

Spa Boy nisje. 

Ta ut Spa Boys saltcelle, test for å 
forsikre deg om at 12-13 volt DC er 

vedlikeholdt. 

12-13 volt DC?

Sjekk Spa Boy kommuni-
kasjonskabel fra genera-
toren til koblingsskapet. 
(Lokasjon P7, P8, P9)

Ok?

Ok?

Ok?

Erstatt Spa Boy 
Generatoren.

Sjekk sikringen til 
Spa Boy. 

Erstatt sikringen til 
Spa Boy

Erstatt hovedkortet. 

Er det strøm i Spa 
Boy generatoren? 

Sjekk Spa Boy spen-
nings tilførsel. 

Erstatt Spa Boy saltcelle. Erstatt Spa Boy kommunikasjonskabel. 

NEI JA

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Ok?

Spa Boy BRUKERVEILEDNING
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Har spabadet vært i bruk nylig?

Kontroller at saltverdier er 
mellom 2000 ppm- 2500 ppm.

Sjekk 
batteriavlesning til 
Spa Boys saltcelle.

Juster saltverdier 
deretter. 

Bytt ut Spaboy 
saltcelle

Test klorverdier 
manuelt

Sjekk Spa Boy sensor

Erstatt Spa Boy 
Sensor

Sjekk batteriavlesn-
ing til Spa Boys 

saltcelle. 

Vent 24 timer for å se om Spa Boy 
automatisk korrigerer ORP verdier. 

Replace Spaboy 
Niche.

Lav?

Vent 24 timer for å se 
om Spa Boy automatisk 

korrigerer ORP verdiene. 

ORP verdier ok?

Saltverdier ok?

JA

NEI

Ok?

Ok?Slutt

Slutt

Ok?

JA

NEI JA

JA

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI
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ONZEN BRUKERVEILEDNING
1.0 Onzen Tekniske Brukerveiledning

1.1 Oppbevaring av teknisk data for ditt spabad  
 For å forsikre deg om at du har nåværende riktig teknisk data for ditt spabad      
              anbefaler vi at du oppbevarer slik data gitt fra din autoriserte Arctic Spas  
              forhandler eller fra Arctic Spas nettsiden http://www.arcticspas.com.

1.2  Revisjon sammendrag  
 Denne publikasjonen har blitt totalt revidert for å gi støttende detaljer Onzen  
              versjon 8, og spabad med Eco-Pak spakontroll.

1.3 Hva er Onzen? 
 Onzer er et helt naturlig, saltvannsmykgjørende- og vedlikeholdssystem. 

1.4 Onzen er et helt naturlig, saltvannsmykgjørende- og vedlikeholdssystem.  
 · Mykgjør vann  
 · Klargjør vann  
 · Legger automatisk til ekstra rengjøringsmidler (klor). 

1.5 Hva er fordelene med Onzen? 
 · Gir huden en myk og glatt følelse. 
 · Gir vannet et skinnende rent utseende.   
 · Reduserer kontakt med sterke kjemikalier. 
 · Dramatisk reduksjon i både tid og penger for å opprettholde spa vannet. 
 · Reduserer dramatisk innvirkningen på miljøet:  
          1. Færre turer til spabutikken for forsyninger.  
         2. Mindre innpakninger av kjemiske beholdere blir kastet.  
         3. Mindre industrielt avfall produsert i produseringen av spakjemikalier. 

1.6 Hvordan Fungerer Onzen?  
 · Naturlig blanding av mineralhavsalt er tilsatt i spavannet når spabadet er  
                oppfylt. 
 · Rengjøringsmidler (klor) er produsert og automatisk blandet med vann. 
 · Produksjonen er lett å kontrollere for å tilpasse både lavt- og høyt forbruk. 

1.7 Hvordan Fastslå Spabadets Produksjonsdato   
 Spabadets produksjonsdato kan bli fastlått ved å sjekke spabadets serienum 
              mer på spabadets identifikasjonsplate montert på kabinettet, vanligvis under  
              kontrollpanelet.

 Eksempel: 
 Spabadets serienummer No. A10H131112 
 · De to tallene som kommer etter den første bokstaven representerer året spabadet var bygget,10 = 2010. 
 · Bokstaven etter de to første tallene representerer måneden spabadet var bygget, H = August.
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BEGREP DEFINISJON

Onzen Spa Boy er et avansert saltvanns vedlikeholdsshystem designet for å loggføre pH og ORP 
avslesninger og for å kunne selvstyre ORP verdiene innen den gitte rekkevidden (545-550 mV).    

Onzen Salt Elektrode Femplaters platinum-iridium titaniums elektrode - utstyrt saltcelle som konverterer 
saltvannsløsningen til rengjøringsmiddel, og denne løsningen reverserer tilbake til sin naturlige 
form (salt) etter rengjøringen. Med mindre store mengder med vann blir tilsatt spabadet trenger 
du aldri å tilsette mer salt. Den femplaters elektrode plastikkens ytre overflate er grå i fargen. 

Bemerk: Når Onzen systemet har aktivert salt selektroden til å generere rengjøringsmidler, vil 
elektroden gi en slags røykeffekt. 

Onzen 
Produksjonselektrode Versjon

Modifikasjonsstaus av elektroden tilpasset spabadet. 

Kalsium Hardhet (CH) Kalsium Hardhet er et mål av den totale mengden oppløste kalsiumsalter i vannet.

CH hjelper å bestemme hvor kalisium oppbyggende eller korrosivt vannet er. Det er antatt at 
kalsium hjelper å kontrollere den naturlige korrosjonen til vann.

 Kalsium har to hovedproblemer i varmtvannskjemien:

1. CH kan føre til utfelling av kalsium til vannet ved høye temperaturer, hvor pH-verdien er 
over 7.8 ppm.

2. Høy pH vil føre til utfelling av kalsium til vannet. Problemet med utfelling av kalsium er at 
det samles på varmeapparatet og på pumpen, og forkorter dermed levetiden til disse to. Høy 
pH vil også redusere levetiden til Onzen Salt elektrode.

Enhver naturlig korrosjon i vannet kan bli bekjempet ved å vedlikeholde en litt høyere Total 
Alkalinitets verdi. 

Alkalinitet Total Alkalinitet (TA) En måling av hvor stabil pH-verdien er ( en måling av det totale nivået av karbonater, 
bikarbonater, hydroksider, og andre alkaliske substanser i vannet).

TA er kjent som vannets “pH buffer”, med andre ord det er en måling av vannets egenskap til å 
motstå endriger i pH-verdier.

Hvis TA er for lav, vil pH-verdien svinge fra høyt til lavt. Svingning i pH kan forårsake 
korrosjon eller skalering av spabadets komponenter.

Lav TA kan bli korrigert ved å tilsette Arctic Pure, Alkalinitet up til spavannet.

Hvis den Totale Alkaliniteten er for høy, vil vannet bli mer utsatt for skalering og forhøyet 
pH. Høy pH kan være vanskelig å få ned.

Merk: Saltsystemer øker naturlig pH-verdiene.

Høy TA kan bli senket ved å tilsette Arctic Pure, Adjust Ph ned til spavannet.

Når TA er balansert holder det seg vanligvis stabilt. Selv om noen rengjøringsmidler, og tilsetting 
av mer vann med høy eller lav alkalinitet, vil øke eller senke TA avlesningen til vannet. 

1.8 Definisjoner av Begreper   

Onzen BRUKERVEILEDNING 
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BEGREP DEFINISJON

Potensiell 
Hydrogen    

(pH)

pH-verdien er målingen av alkalinitet.  
pH er målt mellom 0 og 14 som betergner forskjellige grader av surhet og alkalinitet.
Nøytralt vann har en pH på 7.0, vann under 7.0 er surt og blir enda surere desto nærmere det kommer mot null. Vann 
over 7.0 er alkalisk, og alkaliteten øker desto nærmere det kommer mot 14.
 Når pH-verdien til vannet er 7.0 eller under, vil klor hovedsaklig oppføre seg som et rengjøringsmiddel. På dette nivået 
er kloren veldig effektiv med å drepe bakterier.
På 7.4 vil kloren oppføre seg som både et rengjøringsmiddel og som en oksidant.
Over 7.8, vil klor oppføre seg hovedsaklig som en oksidant.
pH-verdien til klor er 11.7 ppm.
 Spavann blir ansett som balansert når pH-verdien er innen anbefalt rekkevidde, mellom 7.2pH til 
7.6pH.
Ved å tilsette klor, enten automatisk gjennom et saltsystem eller manuelt, i et spavann med høy pH over 7.6, vil det 
øke pH-verdien enda mer og dramatisk redusere effektiviteten til kloren som et rengjøringsmiddel.Dette 
må unngås ved å først redusere pH-verdien innen den anbefalte rekkevidden 7.2pH-7.6pH.

Kartet under vil vise tapet av effekten klor har som et rengjøringsmiddel basert på spabadets pH-verdier:

pH Verdi Rengjøringsmiddel (Klor)
Tap av Effektivitet
basert på pH Verdi

Rengjøringsmiddel (Klor)
Effektivitet
basert på pH Verdi

7.0 pH 27% 73%
7.2 pH 38% 62%
7.5 pH 50% 50%
8.0 pH 78% 21%
8.5 pH 90% 10%

6.0 pH 4% 96%
6.5 pH 10% 90%

Vedlikeholde en balansert pH-verdi mellom 7.2 pH og 7.6 pH er ekstremt viktig for:    
• Optimalisering effektiviteten til rengjøringsmiddelet.
• Vedlikeholde vann som er komfortabelt for brukeren.
• Forhindre ødeleggelse av utstyr.
• Merk: Saltsystemer vil naturlig øke pH-verdien, forsøk å vedlikeholde en balansert pH-verdi. 

Hvis spavannets pH-verdi er for lav, kan følgende skje:      
• Rengjøringsmiddelet vil spre seg raskt.
• Vannet kan irritere brukeren. 
• Spabadets utstyr kan korrodere, som vil redusere forventet levetid av utstyret.   

Lav pH kan bli økt ved å tilsette Arctic Pure, Ph Up til spavannet.  
Hvis pH-verdien er for høy, kan følgende skje:

• Rengjøringsmiddelet er mindre effektivt.   
• Skalering vil forme seg på overflaten av spabadets overflate og spabadets utstyr. 
• Høy pH vil føre til utfelling av kalsium til vannet.   
• Vannet kan bli skyet.

Høy pH kan bli senket ved å tilsette Arctic Pure, pH-minus til spavanet.
Det er viktig å kontrollere pH-verdiene kontinuerlig. pH-verdiene vil bli påvirket av bademengden, tilsetting av nytt vann, 
tilsetting av ulike kjemikalier og hvilket rengjøringsmiddel som blir brukt. 

83



BEGREP DEFINISJON

Klorfri Klor (FCL) FCL er en aktiv form for klor som faktisk dreper bakterier og alger (det er et rengjøringsmiddel).  

Rengjøringsmiddel er ektremt viktig for å drepe alger, bakterier og viruser, og for å forhin-
dre uønskede organismer som kan gro i spabadet. Samtidig vil du ikke ha et for høyt nivå av 
rengjøringsmidler ettersom det kan irritere huden, lungene og øynene.

Vedlikehold alltid rengjøringsnivået som er anbefalt i spabadet ditt.

Se ORP

Klor Reste Faktiske nivåer av klor i spavannet etter kloretterspørselen har blitt oppfylt.

Rengjøringsmiddel Kjemikalier som blir brukt for å drepe bakterier.  

Generiske navn: Klor, Brom og Biguanide.

Arctic Pure, Spa Shock

Du bør unngå å tilsette Arctic Pure Spa Shock med mindre OPR verdiene er svært lave.

 Se også seksjon 1.16 Ta vare på ditt Onzen system, spørsmål 3 hvis Onzen systemet ikke fungerer, 
hva skal jeg gjøre hvis jeg behøver å tilsette Arcitc Pure Spa Shock eller andre rengjøringsmidler til 
spavannet?  

Merk: Ved å omstarte spabadets sikring kan man øke hastigheten til gjenopprettingen av sensoren.

 Parts Per Million (ppm) ppm: parts per million, er en standard måling av kjemikalier eller konsentrasjon av mineraler.

Organisk avfall Rester slik som mikroorganismer, svette, urin osv. som behøver å bli brent bort eller “oksidert” 
regelmessig for å forhindre skyet vann, alge, chloraminer osv. 

Shock en oksidant som “brenner bort” organisk avfall som forårsaker skyet vann og alger. Det er en 
generisk definisjon for et kjemikalie brukt for å oksidere organisk avfall. Arctic Pure, Spa Shock.

Advarsel Å tilsette et oksidasjonsmiddel slik som Spa shock til spavannet må gjøres varsomt etter-
som dette vil forgifte Onzen Sensorsonden som vil forårsake unøyaktige OPR- og pH målinger som 
igjen blir sendt til My Arctic Spa og registrert hos My Arctic Spa.

Se seksjon 1.16 Ta vare på ditt Onzen System, spørsmål 3, hvis Onzen systemet ikke virker, hva 
skal jeg gjøre hvis jeg trenger å tilsette Arctic Pure Spa Shock eller andre rengjøringsmidler til 
spavannet? 

Merk: Ved å omstarte spabadets sikring kan man øke hastigheten til gjenopprettingen av sensoren.

ORP Oksidasjon - Reduksjons Potensiale.

Dette er helt enkelt en måling av vannets egenskap til å rengjør seg selv. ORP er målt i millivolt 
(mV). Se også FCL.   

Onzen BRUKERVEILEDNING 
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FORKORTELSER/AKRONYMER    KORREKTE DEFINISJONER KJEMIKALIE VERDIER 

CH Kalsium hardhet 50 - 150 ppm

TA Total Alkalinitet 80-100 ppm

pH Potensiell Hydrogen 7.2 – 7.6 ppm

FCL Fri Klor  1 – 3 ppm

ORP Oksidasjon-Reduksjons Potensiale 600 - 1000

1.9 Vannkjemi Forkortelser/Akromyner & Verdier 

FORKORTELSER/AKRONYMER DEFINISJON

Fd Filtersyklus Varighet

Fd 00 = null filtrasjon 
Fd 01 = 1 time/ syklus 
Fd 02 = 2 timer/ sykuser   
Fd 03 = 3 timer/ sykuser   
Fd 04 = 4 timer/ sykuser   
Fd 05 = 5 timer/ sykuser   
Fd 06 = 6 timer/ sykuser  

FF FF

Filtersyklus Hyppighet 

FF 1 = 1 syklus på 24 timer 
FF 2 = 2 sykluser på 24 timer  
FF 3 = 3 sykluser på 24 timer  
FF 4 = 4 sykluser på 24 timer 

On Onzen Syklus Varighet

0-24 Timer per dag

* Sykluser er delt i 4

dvs.: Hvis 8 timer er valgt, vil systemet utføre 4 x 2 timers syklus per

O3 Ozone Syklusvarighet

0-24 Timer per dag

* Bare Peak II, hvis Peak 1 er installert, vil ozon løpe under filtrering.

1.10 Innstilling Forkortelser Akronymer   

Onzen BRUKERVEILEDNING 
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1.11 Onzen Oppstarts Veiledning

1.11.1 Onzen Oppstart Oversikts Flytskjema 

 Spa has been positioned in ac-

cordance with Arctic Spas Owners 

Manual . (Pg 9)

Have electrical 

power to Spa 

connected in 

accordance with 

Arctic Spas Owners 

Manual. (Pg 10)

Onzen BRUKERVEILEDNING 

Spabad har blitt plassert i 

samsvar med Arctic Spas 

Brukerveiledning (s. 9). 

Etablere Korrekt Vannkjemi. 

Se seksjon:  1.12.3

Programmere Filtrasjon & Onzen 

Innstillinger.  

Se seksjon: 1.12.6

Foreta en rengjørings produksjonstest. 

Se seksjon: 1.12.7

Rengjørings avlesninger. 

Se seksjon:  1.12.7

Slapp Av og Nyt Ditt Spabad

Onzens Ofte Stilte 

Spørsmål.  

Se seksjon: 1.14

Arctic Spas Skyet Vann 

/ Onzen feilsøkings 

flytskjema. Se seksjon: 1.13

Arctic Spas Onzen 

Vedlikeholdsskjema. 

Se seksjon: 1.15

Vedlikehold korrekt 
vannkjemi

Bruk av Natriumklorid 
Test Strips. 

Se seksjon: 1.12.5

Fyll på spavann, skru på strømmen, og 

innstill vanntemperatur.  

Se seksjon: 1.12.2

 
Merk: 
 
· Dette flytskjemaet gir et 
overblikk til Onzens oppstarts 
prosess. 
 
· De detaljerte 
veiledningsprosedyrene finner 
du i dette dokumentet. 
 
· Alle tester og kontroller bør 
utføres i samsvar med Arctic 
Spas Onzen Teknisk Veiledning. 

Onzen Oppstart Overblikk Flytskjema

Ha elektrisk 

strøm koblet til 

spabadet i samsvar 

med Artic Spas 

Brukerveiledning 

(s.10). 

Arctic Spas Onzen 
Saltdoserings 

Veilednings Tabell Se 
seksjon: 1.12.4
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1.11.2 Fyll Spabadet med Vann, sett badet i gang og bestem Vannets Temperatur. 

Følgende trinn gir veiledning for å etablere korrekt kjemisk balansert vann. For å forsikre deg om at 
kjemiene oppløser seg skikkelig er det anbefalt å blande/oppløse kjemikaliene i en uforurenset beholder 
med varmt vann før du tilsetter det forsiktig til spavannet. 

Trinn for å fylle Spabadet med Vann sett badet i gang og bestem Vanntemperaturen  

Trinn 1. Fyll spabadet Fyll spabadet ditt gjennom filterinntaket 
til rett nivå som anvist (rett under nakkeputene). Hvis du har 
sediment eller høyt mineral innhold, kan et “karbon fylt pre-

filter” som vist på bilde hjelpe. (Dette er valgfritt og vil forlenge 
fyllingstiden).

Trinn 2. Koble til/ Skru på den elektriske strømmen til spabadet 
når spabadet er fylt til angitt nivå. 

Trinn 3. Bestem Vannets Temperatur Bestem vannets temperatur på 
kontrollpanelet for å oppnå ønsket temperatur (mellom 100oF og 

104oF eller 38°C og 40°C). 

Onzen BRUKERVEILEDNING 
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1.11.3  Etablere Korrekt Vannkjemi   

Følgende trinn vil gi veiledning for å etablere korrekt kjemisk balansert vann. 
 
For å forsikre deg om at kjemikaliene oppløses skikkelig er det anbefalt å blande/oppløse kjemikaliene i 
en uforurenset beholder med varmt vann før du forsiktig tilsetter det til spavannet. 

Trinn for å Etablere Kjemisk Balansert Vann med Onzen 

Trinn 1. Test og Juster Kalsium/ Total Alkalinitet 

   (a) Test Kalsium Hardhet. Verdiene burde være mellom 50-150 
ppm. Hvis for høy, senk med stain & scale kontroller slik som Arctic 
Pure, Best Defence, for å holde kalsiumen på plass.

MERK: Saltsystemer opptrer best med lave kalsium verdier. 

   (b) Test Total Alkalinitet. Verdiene burde være mellom 80-100 ppm 
(max 100). Hvis for høy, senk Total Alkalinitet med Arctic Pure, Adjust 
Down (pH ned)  Ikke øk Total Alkalinitet! 

ADVARSEL: Ved å hoppe over disse trinnene ved oppstart kan det 
forårsake skaleringsproblemer og skyet vann som kanskje ikke er 
dekket av garantien.

MERK: Bruk alle produkter som anvist på flasken.

Step 2. Test og Juster pH  

Test pH. Verdier burde være mellom 7.2-7.6. 

 Hvis pH-verdien er for høy (over 7.6) tilsett Arctic pure,Ph ned. Hvis 
pH-verdien er for lav (under 7.2) tilsett Arctic Pure, Ph Up.

MERK: Bruk alle produkter etter retningslinjene på flasken 
MERK: Saltsystemer øker naturlig pH-verdien, forsøk å oppnå en  
           balansert pH-verdi.

MERK: Høy pH vil forårsake utfelling av kalsium. Problemet med  
           utfelling kalsium er at det samler seg på varmeelementet og  
           på pumpen, dette forkorter levetiden på disse to.

Step 3. Bland Saltkrystaller 

DOppløs 1/3 av minimum anbefalt saltdosering i et 20 liters (5 gal-
lon) spann med varmt vann.

Se Arctic Spas - Onzen Saltdoseringskart vedlakt i denne manualen.

Onzen BRUKERVEILEDNING 
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1.11.3 Etablere Korrekt Vannkjemi   

Følgende trinn vil gi veiledning for å etablere korrekt kjemisk balansert vann.

 For å forsikre deg om at kjemialiene er oppløst skikkelig er det anbefalt å blande/oppløse kjemikaliene i 
en uforurenset beholder med varmt vann før du forsiktig tilsetter det til spavannet. 

Trinn for å Etablere Kjemisk Balansert Vann med Onzen (Fortsettelse)  

Trinn 4. Tilsett Salt til Spavannet & Test TA / pH

(a) Hell sakte den oppløste saltblandingen fra spannet til spavannet.  
(b) Kjør pumpeme i 5 minutter for å hjelpe saltblandingen gjennom.

(c) Vent 1 time.

(d) Tes og juster Total Alkalinitetsnivå deretter.

(e) Test deretter og juster pH-nivå tilsvarende.

Se trinn 3 og 4 for korrekt TA/pH-verdier.

Trinn 5. Gjenta Trinn 3 & 4

Gjenta trinn 5 og 6, forsikre deg om at alle deltrinn er utført 
deretter.

Trinn 6. Gjenta trinn 3 &4 

Gjenta trinn 5 og 6, forsikre deg om at alle deltrinn er utført 
deretter.

Trinn 7. Test Natriumklorid Verdier        

Du vil nå trenge å teste natriumklorid verdier.  

Se “Bruk av Natriumklorid Test Strips” for detaljer. 

Hvis natriumklorid verdier er for lave, oppløs 225 gram (1/2 lb) av 
salt (bruk koppen som er gitt med) i varmt vann. Test natriumklorid 
verdier. 

Gjenta helt til ønsket natriumklorid nivå er oppnådd:

Minimum Maximum

2000 ppm 2500 ppm

MERK: Arctic Spas Onzen Saltkart i denne veiledningen gir estimert 
innvirkning ved tilsetting av 225gram (1/2 lb) av salt til ditt spabad. 

MERK: Ved oppstart er det anbefalt å ha minimum saltdose. Når na-
triumklorid avlesninger har blitt tatt og minimum saltdose gitt, kan 
det økes sakte for å tilpasse bruken av spabadet og bademengden, 
hvis det å øke Onzen time innstilling ikke adekvat øker klorrestene. 
Ved å ha minimum mengde av saltkonsentrasjon , med mindre 
Onzen systemet ikke klarer å vedlikeholde korrekt klorrester, vil 
det redusere potensiell korrosjon og øke forvented levetid til Onzen 
saltcelle.
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1.11.4   Arctic Spas Onzen Saltdoserings Brukerveileder Tabell   

Følgende tabell viser nødvendig saltmengde for hver Arctic Spas modell og estimert innvirkning ved å tilsette 225gram 
(1/2lb) av salt.

For oppstart er det anbefalt å ha minimums saltdose. Når natriumklorid avlesningen har blitt tatt og minimum saltdose 
oppnådd, kan det bli sakte økt for å tilpasse bruken av spabadet og bademengde, hvis øking av Onzen (antall timer) 
ikke adekvat øker klorverdien. Ved å ha minimum mengde av saltkonsentrasjon, med mindre Onzen systemet ikke 
klarer å vedlikeholde korrekt klorverdi vil det redusere potensiell korrosjon og øke forventet levetid til Onzen saltcelle. 

Vannvolumets Oppmålte 
Fyllingspunkt  

(Bunnen av nakkeputene)

Spa Modell Liter US Gal Min Kg Max Kg Min Lb Max Lb 225 Grams 1/2 lb

Fox 875 231 1.06 1.32 2.34 2.92 255 ppm 255 ppm

Glacier 1131 299 1.37 1.71 3.02 3.78 195 ppm 195 ppm

Cub 1176 311 1.43 1.78 3.14 3.93 190 ppm 190 ppm

Klondiker 1264 334 1.53 1.91 3.38 4.23 175 ppm 175 ppm

Frontier 1267 335 1.53 1.92 3.39 4.24 175 ppm 175 ppm

Summit 1339 354 1.63 2.03 3.59 448 165 ppm 165 ppm

Yukon 1364 360 1.66 2.07 3.65 4.56 163 ppm 163 ppm

Kodiak 1492 394 1.81 2.26 3.99 4.99 150 ppm 150 ppm

Tundra 1614 426 1.96 2.45 4.32 5.40 138 ppm 138 ppm 

Norwegian 1553 410 1.89 2.36 4.16 5.20 144 ppm 144 ppm

Ocean 6000 1585 7.28 9.10 16.00 20.08 37 ppm 37 ppm

Arctic Spas - Onzen Saltdoserings kart  

Nødvendig Saltdosering Onzen Versjon 8 
Min 1500 ppm          Max1800ppm

MERK: Onzens Tekniske Brukerveiledning gir hjelpende prosedyrer for Onzens oppsett og Onzens innstillinger. 

 Estimert innvirkning ved å 
tilsette ekstra salt
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1.11.5 Bruk av Natriumklorid Test Strips  

Følgende trinn gir veiledning for å forsikre korrekt bruk av natriumklorid test strips. 

Trinn for å Forsikre Korrekt Bruk av Natriumklorid

Trinn 1. Ta en Vannprøve

          Ta en vannprøve av spavannet i en liten kopp (rundt 25mm/1”  
          full).

MERK:  Ta alltid vannprøven 25-30cm (12”-18”) under vannoverflaten.  

Trinn 2. Plasser Test Stripsen i Vannprøven   
           Plasser den nederste delen av stripsen i vannet.

VIKTIG Pass på at øverste del av stripsen er FULLSTENDIG tørr for å 
få en nøyaktig måling.   

Trinn 3. Test Varighets Periode 

            La stripsen være i vannet i 3-5 minutter til det gule område  
            på toppen av stripsen blir mørk. 

Trinn 4. Skaff deg Avlesningene

            Skaff deg avlesningene: Hvor øverst av den hvite toppen  
            faller på nummerskalaen

Les øverst av toppen til den nærmeste 0.2 feltet. 

Trinn 5. Sjekk Testresultantene 

           Sjekk og sammenlign testresultatene med nummerene på  
           flasken.          
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Trinn for å Forsikre Korrekt Bruk av Natruimklorid Strips (Fortsettelse)

Trinn 6. Natriumklorid Justering  

 Følgende verdier er ideelle: 

Minimum Maximum

2000 ppm 2500 ppm
 
MERK: Arctic Spas Saltsystemkart er i denne brukerveiedningen estimert 
innvirkning ved å tilsette 225gram (1/2lb) av salt til ditt spabad. 

Tilsett eller fortynn vannet etter behov. 

      · Hvis Natriumklorid-avlesningen er større enn det maximale  
           nivået, tilsett vann.

        · Hvis Natriumklorid-avslesningen er mindre enn det minimalet  
           nivået, tilsett salt. 

MERK: Når Natriumklorid-avlesningen er innen den optimale rekkevidden vil 
saltkonsentrasjonen bare forandre seg dersom vannet er sølt eller tappet ut. Ikke 
tilsett salt med mindre denne testen bekrefter at saltinnholdet er for lavt.

GARANTI: Bruk av andre salter enn Arctic Pure havsalt-blanding vil skade 
komponentene og vil ugyldiggjøre garantien. Arctic Pure-blandingen har blitt 
utviklet for å beskytte Onzen komponentene fra skade og bruken av andre 
saltblandinger vil lett bli oppdaget av teknikere.

Trinn for å Stabilisere Vannet  

Trinn 1. Stabiliser Spavannet

Når hyppighet og varigheten til filtrasjonen har blitt programmert, plasser det 
isolerte lokket over spabadet og la temperaturen stabilisere seg (omtrent 16 
timer). Forsikre deg at lokket er satt på riktig ved å bruke deksellåsene.  Sjekk 
spavannets temperatur periodevis. Når vannets temperatur overgår 29°C 
(85°F), fortsett til neste trinn.

MERK: Ettersom varme påvirker både Kalsium og Total Alkalinitet er det best 
å varme vannet til over 29°C (85°F) før du går videre til å etablere korrekt 
vannkjemi.

 Filter Syklus Suspensjon

Dersom et tilbehør (en pumpe, dysene, eller lysene) blir brukt manuelt under en filter syklus, vil filter syklusen være suspendert mens 
disse er i bruk.

Når alle tilbehørene er avskrudd (enten manuelt eller av et innebygget tidsur), vil filter syklusen være utsatt i 40 ekstra minutter. Når en 
filtrasjons syklus er suspendert vil filtrasjons syklus ikonet blinke. 
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1.11.6 Programmer Filtrasjons- & Onzen innstillinger

Onzens klorproduksjon (Onzen Syklus Varighet) innstillinger trenger å bli programmert: Følgende trinn 
gir veiledning til hvordan du kan programmere Onzen systemets innstillinger: 

Trinn for å Innstille Filtrasjon- & Onzen Innstillinger 

Trinn 1. Tast inn filtrasjons mulighetene gjennom kontrollpanelet. 

Trykk på filterknappen (pumpe 5 on epics)                         for å komme 
inn på dine filtrerings muligheter. På skjermen din vil det vise “SETT” 
og herfra vil du kunne velge dine innstillinger.

Trinn 2. Onzen Syklus Varighet Gjennom Kontrollpanelet

Trykk på filter/pumpe 5 knappen                      igjen for å vise dine 
første muligheter. Dette er din Ozon Syklus Varighet.

* Bare Peak 2, hvis Peak 1 er innstallert vil ozon kjøre samtidig som 
filtrasjonen.

Trinn 3. Innstill Ozon Varighet Gjennom Kontrollpanelet 

Bruk pil-knappene                      for å velge din Ozon Syklus 
Varighet. Du kan velge fra 1 til 24 timer per dag.

Trinn 4. Tast inn Ozen Innstillinger Gjennom Kontrollpanelet.

Trykk på filter/pumpe 5 knappen                       igjen til du ser 
0n02. 

På skjermen vil det nå vise innstillingene til ditt Onzen system. 

Trinn 5. Onzen Syklus Varighet

Bruk pil-knappene                    for å velge Onzen Syklus Varighet. 
Du kan velge fra 1 til 24 timer per dag.

* Sykluser er delt inn i 4: Hvis 8 timer er valgt, vil systemet gjen-
nomføre 4 x 2 sykluser per dag. 

5

5

5
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Trinn for å Innstille Filtrasjon - & Onzen Innstillinger (Fortsettelse)

Trinn 6. Filter Varighet 

Trykk på filter/pumpe 5 knappen                         igjen.

På skjermen vil det vise innstillingene for din filter varighet.

Trinn 7. Innstill Filter Varighet    

Bruk dine pil-knapper                       for å velge din filter varighet i 
timer.

Du kan velge mellom 0 til 6 timer, antall timer din filtrering vil kjøre 
hver gang. 

Trinn 8. Filter Syklus Hyppighet

Trykk på filter/pumpe 5 knappen                       igjen.

På skjermen vil det vise innstillingene for din Filter Syklus 
Hyppighet.  

Trinn 9. Innstill Filter Syklus Hyppighet

 Bruk dine pil-knapper                       for å velge din Filter Syklus 
Hyppighet.

Du kan velge mellom 1 til 4 timer per dag. 

Du kan gå tilbake gjennom innstillingene ved å trykke pumpe 3 knappen (Pumpe 4 ved Epic serien). Pumpe 1 knappen 
vil tillate deg å gå ut av innstillingene uten å lagre. Når du kommer til enden av valgene, trykk på filter knappen en siste 
gang for å lagre endringene og begynn en filter syklus med en gang. Hvis du ikke trykker på filter knappen en gang til vil 
endringene dine bli lagret og filter syklusen vil starte ut i fra slik du har programmert den.

 
* Trykk på filter/pumpe 5 knappen                       en gang til for å starte neste syklus med en gang (pumpene vi starte i 20 
sekunder). 

For å GÅ UT uten å lagre endringene trykk pumpe 1.

For å GÅ UT & LAGRE, men ikke å starte en syklus med en gang, la skjermspareren gå på. 

5

5

5
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Bli Rengjøringsmidler Produsert og Tilsatt til Spavannet?  

 For å teste må :   

· Vanntemperaturen være minst 80o F (27o C).   
· Filter Syklus Varighet må være innstilt til 00.  
· Onzen Syklus Varighet programmert til On 24. Onzen systemet vil kjøre i 24  timer per dag.

Trinn 1.  Innstill Filtrasjon Syklus tiden til Fd 00 (= Null Filtrasjon) 

Trykk på filter syklus                    Knappen til SETT vises. Filter syklus 
Varigheten = “Fd” antall syklus vises “Fd XX”.

Trykk på Filter Syklus         knappen for å endre Filter Syklus 
Varigheten til Fd 00.

Dette de-aktiverer filtrasjonspumpen slik at du kan se tåken av 
luftbobler produsert av Onzen systemet. 

Trinn 2. Skroll til On (Onzen Varighet) Innstillinger  

Skroll gjennom innstillingene ved å trykke på Filter Syklus

                        knappen helt til det står “On X”. (“x” vil være en 
verdi mellom 0 & 24). 

Trinn 3. Endre On Innstilling til On 24.

Endre On innstilling til On 24.

On 24 programmerer Onzen systemet til å produsere 24 timer 
daglig. 

Trinn 4. Skroll Gjennom Innstillingene 

Fortsett å skrolle gjennom innstillingene ved å trykke på Filter 
Syklus                      knappen gjentatte ganger helt til badet 
omstarter seg.

5

5

5

1.11.7 Foreta en Rengjørings Produksjons Test 

Onzen BRUKERVEILEDNING 

95



Trinn for å Innstille Filtrasjon - & Onzen Innstillinger (Fortsettelse)

Trinn 5. Programvare revisjonen

 Programvare revisjonen vil blinke i 5 sekunder. 

      Hvis du trykker på noen av knappene mens dette skjer, må du  
      starte på nytt fra trinn 1.

* Styreenheten vil gå gjennom en rense syklus, hvor den skrur på 
alle pumpene i 20 sekunder. Vent til dette er ferdig og vannet er 
stille. 

Trinn 6. Bekreft at Onzens Saltceller Utløser en Liten Strøm av Små 
Bobler

Før du rører noen knapper på kontrollpanelet, lokaliser Onzens 
saltcelle i bunnen av spabadet. Det skal være en liten strøm av små 
bobler derfra innen ett minutt eller to.

Dersom ingen bobler er synlige, trengs kanskje service fra din lokale 
forhandler.

MERK: Du kan fortsatt rengjøre spabadet med granulær klorin.

Trinn 7. Tillat å Produsere Rengjøringsmidler     

 
Dersom du ser bobler, blir det produsert rengjøringsmidler.

 
La Onzen systemet produsere rengjøringsmidler i løpet av de neste 
timene og forsikre dge om at det ikke slås av.

Dersom du ikke ser denne “lille strømmen av små bobler” må du 
ringe din lokale forhandler for service. 

Trinn 8. Omstart Filtrerings Innstillinger  

 
a. Etter en visuell sjekk kan du omstarte din Filtrering Syklus  
    Varighet. Fd 1 er anbefalt.

b. Deretter omstart og velg ønsket temperatur. 
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1.11.8 Rengjøringsmiddel Avlesninger  

Følgende gir veiledning innen etablering og vedlikehold av rengjøringsmiddel avlesninger. 

Rengjøringsmiddel Avlesninger  

 Du burde ha rengjøringsmiddel (klor) avlesninger inne 24 timer.

Ved oppstart, kan du tilsette et fullt lokk av Arctic Pure Spa Shock til 
spavannet

ed å tilsette et fullt lokk av Arctic Pure Spa Shock (St etablerer du en 
momentant Fri Klor verdi mens Onzen systemet produserer klor. Dette vil 
tillate deg å trygt bruke spabadet helt til en tilstrekkelige verdier  er etablert

Dersom verdiene blir forhøyet, skru rengjøringsmiddel produksjonen ned. 
Dersom du ikke får noen avlesninger, skru rengjøringsmiddel produksjonen 
opp.

Desto nærmere du overvåker bruken av spabadet, bademengden, FLC 
og justerer Onzen Rengjørings Produksjonsverdier deretter, desto mindre 
rengjøringsmiddel vil du trenge å tilsette spavannet. 

 Bruk Arctic Pure Spa Shoct for å rengjøre spavannet etter mye bruk, eller 
dersom klorverdien er for lav.

Viktig: Test og balanser alltid pH- og klor-verdien før hvert bruk av spabadet. 

* Forvent at pH-verdien øker sakte over hver uke, og når den blir for høy 
bruk Arctic Pure PH ned for å korrigere. 

Høy pH-verdi vil forårsake premature feil på systemet, skyet vann, og nedsatt effektivitet av 
rengjøringsmiddelet.  

Onzen systemet fungerer best med lave verdier av kalsium. Sjekk dine Kalsium Hardhet - verdier månedlig 
for å forsikre lang levetid til ditt spautstyr og maksimal brukerfornøyelse.

Du må bruke en oksidantbehandling Arctic Pure Spa Shock i ditt spabad en gang i uken og etter store 
bademengder. Tilsett et fullt lokk av Arctic Pure Spa Shock til ditt spabad. La lokket til spabadet stå 
åpent i minimum 20 minutter for å la oksidasjonsgassene fordampe.  En høy konsentrasjon av fanget 
oksidasjonsgass, som kan forekomme etter Shock-behandlingen, kan etterhvert forårsake misfarging eller 
vinyl-degenerasjon på nedsiden av spalokket. Denne type skade blir ansett som kjemisk feilbruk og er ikke 
dekket av garantien. 
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2000 ppm - 2500 ppm

Add Arctic Pure X-it in accordance with 
the instructions on the bottle to force the 
FCL down. then adjust the Onzern Cycle 

Duration time setting to prevent 
over-chlorination on sec. 1.12.6

Drain Water. Re-fill spa 
in accordance with 

sec. 1.12.2. Be careful 
not to let the pH level go 

above 7.6 .

1.12 Onzen Skyet Vann Feilsøkings Flytskjema
Onzen BRUKERVEILEDNING 

2000 ppm - 2500 ppm

Tilsett Arctic Pure Anti klor i samsvar 
med instruksjonene på beholderen, for å 
tvinge FCL ned. Deretter justerer Onzen 
Syklus Varighet for å forhindre for mye 

klor på seksjon 1.12.6

Drenering Vann. Fyll på 
spa i henhold til sek. 

1.12.2. Vær forsiktig så 
du ikke lar pH-nivået gå 

over 7.6.

Onzen systemet 
produserer klor. 

Balanser vannet igjen 
og vent 24 timer. FCL 

burde øke. 

Skru opp innstillingene. 
Tilsett Arctic Pure klor 
granulat for å høyne 

verdiene manuelt. 
Overvåk FCL daglig 

ettersom du kanskje må 
skru ned Onzen Syklus 

Varighet for å forhindre 
for mye klor. Se etter 

bobler i løpet av de neste 
timene. 

Erstatt 
filter

Sjekk at alle innstillinger er innstilte i sams-
var med innstillingene på side 9.

Juster innstillingene i 
samsvar med innstill-

ingene på side 9

Tilsett Arctic Pure Ph ned i samsvar med 
instruksjonene på beholderen for å 

senke pH deretter, side 19. 

Tilsett Arctic Pure Pht ned  i samsvar 
med instruksjonene på beholderen for å 

senke TA deretter. 

Reduser natriumklorid verdien ved å 
tappe vannet fra spabadet og fylle det 
på nytt vann og test/ juster TA, pH og 

natriumklorid i samsvar med kartet på 
side 26.

Ta en Natriumklorid test

Proveďte test celkové alkality (TA).Ta en TA test (Totalt Alkalinitet)

Ta en pH test (Potensiell Hydrogen)

Utfør en FCL Test (Fri Klor test)

Sjekk filter for utfellings 
tegn

Utfør en 
Rengjørin- 
gsmiddel 

Produksjons 
Test, s.19

Tilsett Arctic Pure Ph Up i 
samsvar med instruksjo-
nene på beholderen for å 

øke PH deretter. 

Tilsett Arctic Pure 
Alkalinitet Up i samsvar 
med instruksjonene på 
beholderen for å øke TA 

deretter. 

Tilsett nødvendig 
mengde salt i samsvar 
med kartet på side 13. 
Forsikre deg om at TA 

&PH er testet og justert 
som nødvendig. Se side 

26

Bruk kalsium reduser-
ende produkt, som Arctic 

Pure Kalstabilisator for 
å senke CH til under 

150ppm. 

MERK: 
Alle sjekker og test skal utføres 
i samsvar med denne Arctic 
Spas Onzen Guide.

Jeg har et Onzen system og vannet er skyet

Ta en CH test (kalsium hardhet)

Er innstillingene 
korrekte?

Er CH under 
150 ppm?

Er Natriumklorid 
mellom den 
nødvendige 

rekkevidden : 2000 
ppm - 2500 ppm?

Er TA mellom nødvendig 
rekkevidde 80-100 ppm?

Er pH mellom den 
nødvendige rekkevidden 7.2 

- 7.6 ppm?

JA

Er FCL mellom nødvendig 
rekkevidde 1-3ppm?

Finnes det 
tegn?

Kommer 
boblene 

ut?

Kommer det 
små bobler 
fra Onzens 
saltcelle?

Har FCL 
økt?

JA

JA

Under Over

Over

Over

Over

Under

Under

Under

JA

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

Overvåk

Ring 
Service
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Onzen Spørsmål 

Spørsmål 1: Hvordan vet jeg at Onzen systemet virker?   

 Foreta en “Rengjøringsmiddel Produksjonstest” (Også kjent som en Røyktest).  
Denne prosedyren aktiverer Onzen Systemet mens det også de-aktiverer filrasjonspumpen slik at du kan se 
den lille strømmen av små luftbobler som produseres av Onzen Systemet.

Spørsmål 2: Hva skal jeg gjøre hvis “Rengjøringsmiddel Produksjonstesten” feiler?

Først, bekreft at du har rett konsentrasjon av salt i spavannet ved å bruke “Natriumklorid Test Strips”. Deret-
ter, start å vedlikeholde vannet manuelt ved  bruke enten Spa Shock eller granulær klor for å rengjør og for 
å justere opp/ justere ned slik at du balanserer pH-verdien. Fortsett å gjøre dette daglig helt til systemet er 
reparert av din lokale forhandler. 
* Fortsett å nyt spabadet ditt

Spørsmål 3: Hva skal jeg gjøre dersom klorverdiene er for høye?  

Skru ned Onzen saltcelle (redusert “On” innstillinger). 
Med mindre du tilsatte granulær klorin eller shock til spavannet, betyr høye klorverdier at systemet står på 
for lenge for dine omstendigheter. Det vil gjerna ta en dag eller to før klorverdien normaliseres, eller så kan 
du fremskynde prosessen ved å bruke en klornøytraliserer, slik som Anti Klor.

Spørsmål 4: Hva skal jeg gjøre dersom pH-verdiene fortsetter å øke?

Bekreft at din totale alkalitet er innen den anbefalte verdien og reduser det manuelt med Ph ned. Dette er 
normalt; alle spabad saltsystemer forårsaker en økning i pH-verdier.  

Spørsmål 5: Vil det salte vannet skade plenen min?

Dette er svært usannsynlig. 
Den anbefalte dosen av salt er omtrent 10% av hva saltvann fra havet er.

Spørsmål 6: Hvorfor er plutselig vannet mitt lysegult, lysegrønt eller en rusten farge?  

Dette kan forekomme dersom pH-verdien er for høy. 
Senk ph-verdien ved å bruke Ph ned. Høy pH er et tegn på at Onzens saltcelle kan være skrudd for høyt. Du 
må kanskje tilpasse Onzens saltcelle etter å ha balansert pH-verdien og justert Onzen saltcelle, vent omtrent 
48 timer. Dersom fargen på vannet ikke normaliserer seg, må du kanskje bytte ut spavannet.

* Hold et øye med pH-verdien og juster ukentlig for å unngå dette problemet i fremtiden. 

Spørsmål 7: Hva er den typiske mengde vedlikehold jeg trenger å gjøre med Onzen?  

1. Bytte vannet 2 ganger i året.

2. Bytte filteret 4 ganger i året.
3. Sjekke den Totale Alkaliniteten ukentlig for å forsikre deg om at det er innen anbefalt rekkevidde (Under  
    100).

4. Juster pH-verdien en gang i uken. Saltsystemer øker naturlig pH-verdiene, forsøk å oppnå en lav pH-verdi  
    7.2. og må ikke overgå 7.6

5. Sjekk kalsiumverdier månedlig for å forsikre deg at den er inen anbefalt rekkevidde. Saltsystemer opptrer  
    best med lave kalsiumverdier; forsøk å oppnå en rekkevidde mellom 50-150ppm.

6. Juster Onzen Saltcelle “On” dersom bruken av spabadet endres betydelig.

7. Juster klorverdier ved å bruke “Boost” granulær klorin etter store bademengder eller hvis Onzen saltcelle 
er for lav. Se: Onzen Vedlikeholdsskjema for mer detaljer. 

1.13 Onzen Ofte Stilte Spørsmål     
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***  VIKTIG BEMERKING ONZEN V8  ***

Disse cellene blir ansett som forbruksvarer og er nå designet for å kunne bli erstattet av kunden for å bli mer 
brukervennlig. IKKE GJØR DEN INTERNE TILKOBLINGEN VÅT!

For å bytte ut saltcellen fjern set screw med en Phillips skrutrekker. Trekk ut saltcellen fra nisjeen ved å snu mot 
klokken. Dette vil kreve en del muskelkraft ettersom den sitter godt fast for å forhindre at det kommer noe vann 

på 12 volts koblingen. Før du setter inn den nye saltcellen ta på en god mengde med de-elektrisk olje på og 
rundt 12 volts koblingene i senteret av nisjen og på enden av saltcellen. Det er et hakk innebygget for å stoppe 
saltcellen nøyaktig der skruene skal bli installerte. Dersom saltcellen blir byttet ut under vann vil koblingen bli 
våt og korrodere. Korrosjonen vil ødelegge koblingen mellom saltcellen og saltcelle nisjen. Denne korrosjonen 
vil være synlig for våre spabad teknikere. Garanti vil bli utelatt dersom korrosjon mellom saltcellen og saltcelle 

nisjen blir oppdaget. 

Onzen Spørsmål Fortsettelse 

Spørsmål 8: Hva skal jeg gjøre dersom spabadet ikke skal være i bruk eller når jeg reiser bort? 

(Vennligst se FA Spm#3)

Spørsmål 9: Burde jeg bruke Best Defence eller en annen skaleringsfjerner?

Det er anbefalt at kalsium blir fjernet fra vannet på forhånd enn å tilsette en skaleringsfjerner på grunn av dette.

Spørsmål 10: Hva er påvrikningen til fosfat på Onzen systemet?

Høye verdier av fosfat (over 250 ppb) kan redusere effektiviteten til rengjørings saltcellen/elektroden.  

Spørsmål 11: Hva skjer dersom vannet blir skyet?

1. Test vannet for klorinnhold. Dersom verdien er lav, tilsett Boost. 

2. Sjekk dine filtere ettersom de kanskje må byttes ut.
3. Sjekk din pH-verdi ettersom du kanskje må justere pH-verdiene ned. 

Spørsmål 12: Kan jeg bruke myknet vann med mitt Onzen System?

Ja. Du har antageligvis en vannmykner fordi ditt vann er ganske hardt. Din vannmykner fjerner kalsium fra van-
net og hjelper deg å oppnå ønsket  kalsiuminnhold, mellom 50-150 ppm.

 Spørmål 13: Før du tapper spavann for å fylle på nytt, burde en systemrens bli utført? 

Ja det kan du, Arctic Pure `rør rens´. Anvend i samsvar med bruksanvisningen på beholderen. Det er hjelpsomt 
å rense systemets komponenter og slanger når du får biofilm og oppbygging av kalk.
Det er anbefalt å gjøre dette minst en gang i året.    

Onzen BRUKERVEILEDNING 
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1.14 Arctic Spas Onzen Vedlikeholdsskjema  

Følgende tabell viser det typiske vannvedlikeholds programmet nødvendig for et Arctic Spas utstyrt med 
Onzen.
For å forsikre deg om at kjemikaliene oppløses skikkelig er det anbefalt å blande/oppløse kjemikaliet i en 
uforurenset beholder med varmt vann før du forsiktig tilsetter blandingen til spavannet. 

TA Ukentlig Sjekk den Totale Alkaliteten for å forsikre at 
det er innen anbefalt rekkevidde 80 – 100 ppm.

pH Ukentlig Sjekk Potensiell Hydrogen for å forsikre at den 
er innen anbefalt rekkevidde. 7.2 – 7.6 ppm 

FCL Ukentlig (& før hvert bruk) 

Sjekk Fri Klor verdien for å forsikre at den er 
innen anbefalt rekkevidde. 

Juster klorverdien ved å bruke “Boost” Klor 
granulat , etter mye bruk eller dersom Onzen 

Saltcelle er for lav.

1 – 3 ppm

ORP Se FCL Se FCL vedlikeholds oppgave 600–1000 mV

CH Månedlig
Sjekk Kalsium Hardhets-nivå for å forsikre at 

det er innen anbefalt rekkevidde. Saltsystemer 
opptrer best med lav Kalsium Hardhets-nivå. 

50-150 ppm

Natriumklorid Månedlig

Sjekk Natriumklorid-nivå for å forsikre deg om 
at den er innen anbefalt rekkevidde. Dersom 
bruken av spabadet endres betydelig, antall 

timer av saltcellen til Onzen.

Versjon 8   2000-2500 ppm

Onzen Saltcelle Når nødvendig    Klor Produksjon (“On”)  2 - 4  timer per dag foreslått

Filter Hver tredje måned Endre filter N/A

Vann Hvert sjette måned Endre vannet N/A

MERK: Det er også anbefalt å ta regelmessige vannprøver og å få vannet uavhengig testet av din lokale Arctic Spas forhandler.

ITEM              HYPPIGHET      VEDLIKEHOLDS OPPGAVER        ANBEFALT REKKEVIDDE                                      
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Lav TA - Kan økes ved å tilsette Arctic Pure Alkalinitet Up til spavannet. Høy TA - Kan senkes ved å tilsette Arctic 
Pure Adjust Ph Down til spavannet.

Saltsystemer driver naturlig opp pH-verdien, forsøk å oppnå en lav pH-verdi på 7.2, må ikke overgå 7.6
Lav pH - kan økes ved å tilsette Arctic Pure Ph Up til spavannet.
Høy pH - kan senkes ved å tilsette Arctic Pure Ph Down  til spavannet.

Lav FCL - Kan økes ved å tilsette Arctic Pure Spa Shock / klor granulat og/eller skru opp Onzen Syklus Varighet 
(Klor Produksjon På).
 Høy FCL - Kan senkes ved :  
                •  Naturlige årsaker over et par dager.   
                •  Skru Onzen Syklus Varighet (Klor Produksjon På) ned.      
                •  Tilsette Arctic Pure Anti klor    
 Punktene ovenfor avhenger av FCL-verdien, bruken av spabadet og bademengde. 

Se FCL Vedlikeholds rutiner for å Justere/Korrigere.

Høy CH - senk med en stain & scale controller slik som Arctic Pure Best Defence for å holde kalsium i suspens-
jon.  

Når NatriumKlorid avlesning er innen den ideelle rekkevidden vil saltkonsentrasjonen bare endres dersom van-
net søles ut eller blir tappet. Ikke tilsett salt med mindre denne testen bekrefter av verdiene er for lave. 
Høy Natriumklorid - tilsett vann.  
Lav Natriumklorid - tilsett salt. 

Gå inn på lav nivå innstillinger og juster Onzen Syklus Varighet (Klor Produksjon På) deretter. 
Juster for å tilpasse bruken av spabadet og bademengden.    

Endre filteret i samsvar med Brukerveilednings Instruksjonene.    

Endre vannet i samsvar med Brukerveilednings Instruksjonene.

T REKKEVIDDE                                          VEDLIKEHOLD
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BRUKERVEILEDNING

in.ye overview

Ground input 
connection
(European 
version shown)

heat�wav heater 
with in�flo 
technology

Watertight strain
relief system

Access to heater
connections

Mounting feet

Industry-standard AMP
connectors for outputs

Enough outputs for all
your spa needs

Light outputs
(1 direct, 1 switched)

Main keypad connector

Communications link

Accessible 
bonding lugs

Main power
entry connection

Utside Di-
mensjoner 

Høyde
Varmeelement 

(Watt) 
Vann 

Kapasitet 
Tørrvekt

Elektriske Krav 
Nord Amerika 

 Elektriske Krav 
Europa

CHURCHILL
93”x93”

235cm x 235cm
39”

99 cm
NA / Euro 
4000 W

463 Gallons
1753 Liter

765 Lbs
347 Kg

240 Volt, 50 Amp 
1 fase x 32Amp eller 3 fase x 

16Amp

LAURENTIAN
93”x93”

235cm x 235cm
39”

99 cm
NA / Euro 
4000 W

380 Gallons
1438 Liter

763 Lbs
346 Kg

240 Volt, 50 Amp 
1 fase x 32Amp eller 3 fase x 

16Amp

MALIGNE
86”x86”

218cm x 218cm
41”

104 cm
NA / Euro 
4000 W

375 Gallons
1420 Liter

734 Lbs
333 Kg

240 Volt, 50 Amp 
1 fase x 32Amp eller 3 fase x 

16Amp

BAFFIN
86”x86”

218cm x 218cm
41”

104 cm
NA / Euro 
4000 W

333 Gallons
1260 Liter

802 Lbs
364 Kg

240 Volt, 50 Amp 
1 fase x 32Amp eller 3 fase x 

16Amp

TIMBERWOLF
75.5”x86”

192cm x 219cm
37”

94 cm
NA / Euro 
4000 W

272 Gallons
1030 Liter

630 Lbs
286 Kg

240 Volt, 50 Amp 
1 fase x 32Amp eller 3 fase x 

16Amp

Spabad Spesi f ikasjoner 

BEAR ESSENTIALS SERIEN

In.ye  Oversikt

Heat.way 
varmeelemet med 

in.flo teknologi  

Industri - Standard AMP 
tilkoblinger for utganger 

Industri - Standard AMP 
tilkoblinger for utganger 

Nok utganger for alle dine 
spa-behov

Hoved Tastatur Tilkobler

Kommunikasjons Lenke

Montering føtter 

Lysutganger (1 direkte, 1 
byttet) 

Hovedstrøm 
Inngangstilkobling 

Bakkeinngang 
tilkobling (Europeisk 

Versjon Vist) 

Tilgang til 
varmeapparat 

tilkobling

Tilgjengelige 
Bonding lugs
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in.ye dimensions

Front view Side view

4�98"
(126 mm)

2"
(51 mm)

10�75"
(273 mm)

16�55"
(420 mm)

19�60"
(498 mm)

2�88 "
(73 mm)

2�38 "
(60�3 mm)

 Series Tech oo

See the techbook for your specific keypad model for installation details and drilling template.

Connecting the main keypad to the spa pack

To connect the keypad, remove the cover, then insert the in.link connector into the appropriate keypad connector 
(as illustrated). Route the cable through one of the molded strain relief channels on the bottom right side of the spa 
pack (as illustrated). Fill the remaining space with the foam gaskets supplied. Don’t forget to replace the cover and all 
screws (torque to 8 in.lb max 0.9 N.m ).

Note: always shut power down before connecting an accessory to the in.ye or in.yt.

Keypad installation

keypad

Connect the 
main keypad as 
indicated here. 

5

10�47"
(266 mm)

1�63"
(41 mm)

2�61"
(66 mm)

Bottom view

4�56"
(115 mm)

2�25"
(57 mm)

4�29"
(108 mm)

7�16"
(182 mm)

Rear view

17"
(431 mm)

Note: Shown with optional wall mouting brackets (see Installation).

Brukerveiledning Bear Essentials Serien

In.ye  Dimen-
sjoner

Tastatur Innstallasjon

Tilkoble Hovedtastaturet til Spa Pakken

Forfra

Se teknisk bok for ditt spesifike tastatur for installasjons detaljer og boretemperatur.

For å koble til tastaturet, fjern dekselet, deretter sett inn in.link-kontakten inn i rett tastatur-kontakt (som il-
lustrert). Før kabelen gjennom en av de støpte trykkavlastningskanalene nederst til høyre av spa pakken (som 
illustrert). Fyll den gjenstående plassen med skumpakninger gitt med. Ikke glem å sette tilbake dekselet og alle 
skruene (moment til 8 in.lb max [0.9N.m]).

MERK: Alltid skru av strømmen før du tilkobler utstyr til in.yeen

Fra Bunnen

Tastatur

Koble til 
hovedtastaturet 
som indikert her.

MERK: Vist med valgfri veggmontering braketter (Se Installasjon)

Fra Siden

Bakover
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Brukerveiledning Bear Essentials Serien
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Electrical wiring for orth American models

Main electrical box GFCI panel

 Warning

 For units for use in other than single-family   
 dwellings, a clearly labeled emergency switch  
 shall be provided as part of the installation.  
 The  switch shall be readily accessible to the  
 occupants and shall be installed at least 5  (1.52 m)  
 away, adjacent to, and within sight of the unit.
 -----
 This product must always be connected to a  
 circuit protected by a ground fault interrupter.

 Proper wiring of the electrical service box,  
 GFCI and in.yt terminal block is essential!
 
 Check your electrical code for local regulations.  
 Only copper wire should be used, never   
 aluminum.
 -----
 Disposal of the product
 The appliance (or the product) must be   
 disposed of separately in accordance with the  
 local waste disposal legislation in force.

To install the wiring for the  Series spa control, you ll 
need a Phillips screwdriver and a flat screwdriver.

Loosen the screws of the spa pack cover and remove it. 
Remove 5 1/2" (142 mm) of cable insulation. Strip away 1" 
(25 mm) of each wire insulation. Pull the cable through 
the cutout of the box and secure it with  
a strain relief (1" NPT strain relief  hole diameter: 1.335" 
33.9 mm ).

(For CE use an IEC certified plastic bushing that will 
maintain the IP 5 rating.)

Make sure that only the uncut sheathing is clamped  
at this opening. Make sure that the terminal block case 

clamps are lowered before inserting wires.
Push the color-coded wires into the terminals  
as indicated on the sticker and use the flat screwdriver 
to tighten the screws on the terminals. 

After making sure wire connections are secure, push 
them back into the box and replace the cover. Tighten 
the screws of the spa pack cover. Do not over tighten 
cover screws (torque to 8in.lb max 0.9 N.m ).

Connect the bonding conductor to the bonding lug  
on the front of the  Series spa pack (a grounded 
electrode conductor shall be used to connect the 
equipment grounding conductors).

bonding lug

 Series connections

Electrical wiring for all models
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Electrical wiring for orth American models

Main electrical box GFCI panel

 Warning

 For units for use in other than single-family   
 dwellings, a clearly labeled emergency switch  
 shall be provided as part of the installation.  
 The  switch shall be readily accessible to the  
 occupants and shall be installed at least 5  (1.52 m)  
 away, adjacent to, and within sight of the unit.
 -----
 This product must always be connected to a  
 circuit protected by a ground fault interrupter.

 Proper wiring of the electrical service box,  
 GFCI and in.yt terminal block is essential!
 
 Check your electrical code for local regulations.  
 Only copper wire should be used, never   
 aluminum.
 -----
 Disposal of the product
 The appliance (or the product) must be   
 disposed of separately in accordance with the  
 local waste disposal legislation in force.

To install the wiring for the  Series spa control, you ll 
need a Phillips screwdriver and a flat screwdriver.

Loosen the screws of the spa pack cover and remove it. 
Remove 5 1/2" (142 mm) of cable insulation. Strip away 1" 
(25 mm) of each wire insulation. Pull the cable through 
the cutout of the box and secure it with  
a strain relief (1" NPT strain relief  hole diameter: 1.335" 
33.9 mm ).

(For CE use an IEC certified plastic bushing that will 
maintain the IP 5 rating.)

Make sure that only the uncut sheathing is clamped  
at this opening. Make sure that the terminal block case 

clamps are lowered before inserting wires.
Push the color-coded wires into the terminals  
as indicated on the sticker and use the flat screwdriver 
to tighten the screws on the terminals. 

After making sure wire connections are secure, push 
them back into the box and replace the cover. Tighten 
the screws of the spa pack cover. Do not over tighten 
cover screws (torque to 8in.lb max 0.9 N.m ).

Connect the bonding conductor to the bonding lug  
on the front of the  Series spa pack (a grounded 
electrode conductor shall be used to connect the 
equipment grounding conductors).

bonding lug

 Series connections

Electrical wiring for all models
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Electrical wiring for orth American models

Main electrical box GFCI panel

 Warning

 For units for use in other than single-family   
 dwellings, a clearly labeled emergency switch  
 shall be provided as part of the installation.  
 The  switch shall be readily accessible to the  
 occupants and shall be installed at least 5  (1.52 m)  
 away, adjacent to, and within sight of the unit.
 -----
 This product must always be connected to a  
 circuit protected by a ground fault interrupter.

 Proper wiring of the electrical service box,  
 GFCI and in.yt terminal block is essential!
 
 Check your electrical code for local regulations.  
 Only copper wire should be used, never   
 aluminum.
 -----
 Disposal of the product
 The appliance (or the product) must be   
 disposed of separately in accordance with the  
 local waste disposal legislation in force.

To install the wiring for the  Series spa control, you ll 
need a Phillips screwdriver and a flat screwdriver.

Loosen the screws of the spa pack cover and remove it. 
Remove 5 1/2" (142 mm) of cable insulation. Strip away 1" 
(25 mm) of each wire insulation. Pull the cable through 
the cutout of the box and secure it with  
a strain relief (1" NPT strain relief  hole diameter: 1.335" 
33.9 mm ).

(For CE use an IEC certified plastic bushing that will 
maintain the IP 5 rating.)

Make sure that only the uncut sheathing is clamped  
at this opening. Make sure that the terminal block case 

clamps are lowered before inserting wires.
Push the color-coded wires into the terminals  
as indicated on the sticker and use the flat screwdriver 
to tighten the screws on the terminals. 

After making sure wire connections are secure, push 
them back into the box and replace the cover. Tighten 
the screws of the spa pack cover. Do not over tighten 
cover screws (torque to 8in.lb max 0.9 N.m ).

Connect the bonding conductor to the bonding lug  
on the front of the  Series spa pack (a grounded 
electrode conductor shall be used to connect the 
equipment grounding conductors).

bonding lug

 Series connections

Electrical wiring for all models
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Electrical wiring for orth American models

Main electrical box GFCI panel

 Warning

 For units for use in other than single-family   
 dwellings, a clearly labeled emergency switch  
 shall be provided as part of the installation.  
 The  switch shall be readily accessible to the  
 occupants and shall be installed at least 5  (1.52 m)  
 away, adjacent to, and within sight of the unit.
 -----
 This product must always be connected to a  
 circuit protected by a ground fault interrupter.

 Proper wiring of the electrical service box,  
 GFCI and in.yt terminal block is essential!
 
 Check your electrical code for local regulations.  
 Only copper wire should be used, never   
 aluminum.
 -----
 Disposal of the product
 The appliance (or the product) must be   
 disposed of separately in accordance with the  
 local waste disposal legislation in force.

To install the wiring for the  Series spa control, you ll 
need a Phillips screwdriver and a flat screwdriver.

Loosen the screws of the spa pack cover and remove it. 
Remove 5 1/2" (142 mm) of cable insulation. Strip away 1" 
(25 mm) of each wire insulation. Pull the cable through 
the cutout of the box and secure it with  
a strain relief (1" NPT strain relief  hole diameter: 1.335" 
33.9 mm ).

(For CE use an IEC certified plastic bushing that will 
maintain the IP 5 rating.)

Make sure that only the uncut sheathing is clamped  
at this opening. Make sure that the terminal block case 

clamps are lowered before inserting wires.
Push the color-coded wires into the terminals  
as indicated on the sticker and use the flat screwdriver 
to tighten the screws on the terminals. 

After making sure wire connections are secure, push 
them back into the box and replace the cover. Tighten 
the screws of the spa pack cover. Do not over tighten 
cover screws (torque to 8in.lb max 0.9 N.m ).

Connect the bonding conductor to the bonding lug  
on the front of the  Series spa pack (a grounded 
electrode conductor shall be used to connect the 
equipment grounding conductors).

bonding lug
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Electrical wiring for orth American models

Main electrical box GFCI panel

 Warning

 For units for use in other than single-family   
 dwellings, a clearly labeled emergency switch  
 shall be provided as part of the installation.  
 The  switch shall be readily accessible to the  
 occupants and shall be installed at least 5  (1.52 m)  
 away, adjacent to, and within sight of the unit.
 -----
 This product must always be connected to a  
 circuit protected by a ground fault interrupter.

 Proper wiring of the electrical service box,  
 GFCI and in.yt terminal block is essential!
 
 Check your electrical code for local regulations.  
 Only copper wire should be used, never   
 aluminum.
 -----
 Disposal of the product
 The appliance (or the product) must be   
 disposed of separately in accordance with the  
 local waste disposal legislation in force.

To install the wiring for the  Series spa control, you ll 
need a Phillips screwdriver and a flat screwdriver.

Loosen the screws of the spa pack cover and remove it. 
Remove 5 1/2" (142 mm) of cable insulation. Strip away 1" 
(25 mm) of each wire insulation. Pull the cable through 
the cutout of the box and secure it with  
a strain relief (1" NPT strain relief  hole diameter: 1.335" 
33.9 mm ).

(For CE use an IEC certified plastic bushing that will 
maintain the IP 5 rating.)

Make sure that only the uncut sheathing is clamped  
at this opening. Make sure that the terminal block case 

clamps are lowered before inserting wires.
Push the color-coded wires into the terminals  
as indicated on the sticker and use the flat screwdriver 
to tighten the screws on the terminals. 

After making sure wire connections are secure, push 
them back into the box and replace the cover. Tighten 
the screws of the spa pack cover. Do not over tighten 
cover screws (torque to 8in.lb max 0.9 N.m ).

Connect the bonding conductor to the bonding lug  
on the front of the  Series spa pack (a grounded 
electrode conductor shall be used to connect the 
equipment grounding conductors).

bonding lug

 Series connections

Electrical wiring for all models

Y  Serie Tilkoblinger 

Elektrisk Kobling for Alle Modeller

Elektriske Koblinger for Nord Amerikanske 
Modeller

 Elektriske Hovedboks GFCI Panel 

Advarsel!  
 
Enheter i bruk i andre boliger enn privat boliger, 
skal en klart merket nødsituasjonsbryter bli gitt 
med som en del av innstallasjonen. Bryteren skal 
være klargjort og tilgjengelig til beboerne og skal 
bli innstallert minst 1.52 m (5”) borte, synlig og ved 
siden av spabadet.

-----

Dette produktet må alltid være tilkoblet til en krets 
beskyttet av en jordfeilbryter.

Riktig kobling av den elektriske service-boksen, 
GFCI og in.yt terminal-blokken er viktig!

Sjekk din elektriske kode for lokale forskrifter. Bare 
kobbertråd skal bli brukt, aldri aluminium

-----

Ved Kast av Produktet  
Apparatet (eller produktet) må kastet separert i 
samsvar med den lokale avfallshåndterinsgloven.  

bakken bar

For å installere koblingen for Y serie spabadkontrollen, 
trenger du Phillips skrujern og et flatt skrujern.

Løsne skruene på spapakkens deksel og fjern det. 
Fjern 142mm (5 1/2”) av kabelisolasjon. Ta bort 25mm 
(1”) på hver kabelisolasjon. Trekk kabelen gjennom 
snittet i boksen og sikre det med en trykkavlaster.  (1” 
NPT trykkavlaster; hull diameter 33.9mm (1.335”).  

(For CE bruk, en IEC sertifisert plastikkforing som vil 
vedlikeholde IPX5 vurderingen.) 

Forsikre deg at bare den uskårede sheathing er klemt 
i denne åpningen. Forsikre deg om at den terminale 
blokk deksel klemmen er senket før du setter inn 

ledninger. Trykk de fargekodede ledningene inn i 
terminalene som vist på klistermerket, og bruk det 
flate skrujernet for å stramme skruene på terminalene. 

Etter du forsikrer deg om at kabel koblingene er sikret, 
dytt dem tilbake i boksen og sett tilbake dekselet, 
stram dekselskruene (monter til 8in.lb max [0.9N.m]).

Koble til den bindene dirigenten til den bindene 
lug på fremsiden av Y seriens spapakke (en jordet 
elektrode dirigent skal bli brukt for å koble utstyrets 
jorddirigenten.) 
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For 240  (4 wires)

Correct wiring of the 
electrical service box, 
GFCI, and pack terminal 
block is essential.

Call an electrician 
if necessary.

For 120  (  wires)

*If connected to a  
 3 wire system, no 240  
 component will work.

Electrical wiring: orth American model

 

  

n.ye.ce 2 0  or 2 0/400  

Correct wiring of the electrical service box, RCD, 
and pack terminal block is essential!
Call an electrician if necessary. 

Electrical wiring: in.ye European model 

1-phase

Connect P 1 between P  
and P13. Connect P 2 
between P10 and P 4.

2-phase 
with single neutral

Connect P 1 between P  
and P10. Connect P 2 
between P13 and P 4.

3-phase 
with single neutral

Connect P 1 between P  
and P10. Connect P 2 
between P11 and P13.

3-phase Delta

Connect P 1 between P  
and P10. Connect P 2 
between P13 and P 4.

3-phase Delta

Connect P 1 between P  
and P10. Connect P 2 
between P13 and P 4.

n.yt.ce 2 0  or 2 0/400  

Correct wiring of the electrical service box, RCD,  
and pack terminal block is essential!
Call an electrician if necessary.

Electrical wiring: in.yt European model 

1-phase

Connect P 1 between P  
and P13. Connect P 2 
between P10 and P 4.

2-phase 
with single neutral

Connect P 1 between P  
and P10. Connect P 2 
between P13 and P 4.

3-phase 
with single neutral

Connect P 1 between P  
and P10. Connect P 2 
between P11 and P13.

 Warning

In.ye.ce models must always be connected to a 
circuit protected by a Residual-Current Device 
(RCD) having a rated operating residual-current not 
exceeding 30 mA.

 Warning

In.yt.ce models must always be connected to a 
circuit protected by a Residual-Current Device 
(RCD) having a rated operating residual-current 
not exceeding 30 mA.
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Refer to wiring diagram in the enclosure box lid for more information.

Refer to wiring diagram in the enclosure box lid for more information.

Refer to wiring diagram in the enclosure box lid for more information.

accessory wire must be moved. See wiring diagram for details.

Elektrisk Kobling : Nord Amerikansk Modell

Elektrisk Kobling: in.ye Europeisk Modell 

For 240V (4 Ledninger) 

1-fase 2-fase med enkel nøytral

In.ye .ce 230V eller 230/400V 

3-fase med enkel nøytral 3-fase delta

For 120V (*3 ledninger)

Se koblingsdiagram i det lukka bokslokket for mer informasjon.

 Se koblingsdiagram i det lukkede bokslokket for mer informasjon

Korrekt kobling 
av den elektriske 
serviceboksen , GFXI, 
og koplingsskapets 
tilkoplings rekkeklemme 
er viktig. Ring en 
elektriker om det er 
nødvendig. 

koble PJ1 mellom P7 og 
P13, koble PJ2 mellom 
P10 og P74.

Koble PJ1 mellom P7 og 
P10, koble PJ2 mellom 
P13 og P74.

Korrekt kobling av den elektriske serviceboksen, 
RCD, og pack Terminal Block er viktig!

 Koble PJ1 mellom P7 og 
P10, koble PJ2 mellom 
P11 og P13.

Koble PJ1 mellom P7 og 
P10, koble PJ2 mellom 
P13 og P74.

* Dersom det er koblet 
til et 3-lednings-
system, vil ingen 240V 
komponent fungere.

 MERK: For å konvertere en modell til en 120V system, må den 
hvite (vanlige) tilbehørsledningen bli fjernet. Se koblingsdia-
gram for detaljer.

In.ye.ce modeller må alltid være koblet til en krets 
beskyttet av en Residual Current Device (RCD) som ikke 
må overgå 30 mA. 

Advarsel!
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Heater connections

heat.wav heater

All  Series systems come with a high performance  
heat.wav heater. With no pressure switch, it features 
in.flo integrated dry-fire protection.

Connections for all  
240  heaters  
( orth American 
installations only)

BROWN wire must be 
correctly and completely 
connected between P12 
and P9.

Connections for all  
120  heaters  

BROWN wire must be 
correctly and completely 
connected between P12 
and P10.

The heat.wav heater is factory configured for  
240  / 4 kW, but it can be converted to a dedicated 
120  / 1 kW by simply adding a cable connection  
(Part : 991 -101959). 
(120  conversion is available on North American in.ye-3 
models only).

heat.wav specification summary:

 Supports 120  or 240 
 Protected by external breaker (not fused)*
 Incoloy  heater element 
 Optional 5.5 kW (Part : 9920-101449), 

 240  heater is available.

All heater connections are accessible when the cover is removed. Connections include the in.flo dry-fire protection, 
hi-limit/regulation probe connectors, power and ground cable connections.

Live Ground in.floReturn Regulation probe 

For early North American 
version installations 
the ELLOW wire must be 
between P25 and P20.
the ORANGE wire must be 
between P24 and P1
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and are fuse protected

Live Ground in.floReturn Regulation probe 

For early North American 
version installations 
the ELLOW wire must be 
between P25 and P20.
the ORANGE wire must be 
between P24 and P1

Varmeapparat Koblinger

Varmeapparat

Live        Retur          Bakke               Regulasjons sonde      in.flo

Alle y serie systemer kommer med en høy 
ytelses varmeelement Med ingen trykk-knapp, 
har den in.flo integrert tørr-brann beskyttelse. 

Alle varmeelement koblinger er tilgjengelige når dekselet er fjernet. Koblinger inkluderer in.flo tørr-brann-
beskyttelse, hi-limit/regulasjons sonde kontakt, strøm- og jordingskabel.

Heat.wav varmeapparatet er fabrikkinnstilt for 
240V/4kW, men den kan bli konvertert til en dedikert 
120V/1kW ved å enkelt tilsette en kabelforbindelse 
(part#9917-101959)

 (120V konverterer er kun tilgjengelige på Nord 
Amerikas ye-3 modeller)

Heat.wav Spesifikasjon sammendrag:

· Støtter 120V eller 240V 
· Beskyttet av ekstern bryter (ikke sikret) * 
· Incoloy® lyngelement 
· Valgfri 5.5kW (part#9920-101449), 240V varmeapparat 
er tilgjengelig.

*MERK: Europeiske modeller er bare 230-240V og er 
sikringsbeskyttet.  

Koblinger for alle 120V 
varmeapparater.

Brun ledning må bli 
koblet korrekt og 
fullstendig mellom 
P12 og P9. For tidligere 
Nord Amerikanske 
versjonsinnstallasjoner 
må den GULE ledningen 
være mellom P25 og P20. 
Den ORANSJE ledningen 
må være mellom P24 og 
P16.

Den brune ledningen 
må bli koblet korrekt og 
fullstendig mellom P12 
og P10.  
 
MERK: For å konvertere 
modellen til et 120V 
system, må den 
hvite (vanlige) 
tilbehørsledningen 
bli fjernet. Se 
koblingsdiagram for 
detaljer.

 Koblinger for alle 
240V varmeapparater 
(Bare Nord Amerika 
Installasjoner) 
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Lamp test 

All the segments and LEDs 
light up.

Software revision Low level selection 

Low-level selected from 
low-level menu

Software number

oot up display sequence (Each parameter is displayed for 2 seconds)

Power up  breaker setting

MPORTA T  Read before starting

Turn off the breaker.

Make sure all accessories are linked to the bonding connector and connected 
to pack.

A minimum flow rate of 18 PM is required. Make sure that all valves are open in 
the spa plumbing and that you have good water flow circulation from the primary 
pump into the heater. 

Turn on the breaker.

The values displayed by 
the system correspond 
to 0.8 of the maximum 
amperage capacity of  
the GFCI.

Use the Up/Down buttons 
to select the desired value. 

The value can typically be 
modified from 10 to 48 A. 

Press the Prog button  
to set breaker rating.
This table shows typical 
settings of b for different 
GFCI ratings. Select the one 
that matches your breaker.

FC b

0 A 48 A

50 A 40 A

40 A 32 A

30 A 24 A

20 A 1  A

Note: Every OEM has its own 

It s important to specify 
the current rating of 
the GFCI used to ensure 
safe and efficient current 
management (and reduce 
nuisance GFCI trippings).

Press and hold the Prog 
button until you access  
the breaker setting menu 
(programming menu will 

Note: if the keypad in use 
does not have the Prog 
use the Light key instead.

in.flo dry fire protection

At power up, the in.flo detector performs a flow check through the following process:

Pump 1 or circulation pump starts for 2 minutes.  
The display will show "   " during the check flow process. After 2 minutes the system validates proper water flow. 

In case of failure, the system tries again. The water temperature is shown on the keypad display. Once the water has 
reached the set point value plus 0.8 F the heater is turned off.

Chose the number of 
phases supplying your spa. 
Use the Up/Down key to 
chose the desired value 
and press the Program or 
light key to confirme the 
selection. ou can choose 
between 1, 2 or 3 phases.

umber of phase selection

UL Menu not 
available

CE 1, 2 or 3

UL Swim* 1 or 2

CE Swim* 1, 2 or 3

*See Swim Spa manual 
for details.
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in.flo tørr-brann-beskyttelse 

Oppstarts- og Bryter Innstilling  

 Lav-verdi utvalgLampe test Programvare nummer Programvare revisjon

Antall Fasevalg  

Ved oppstart, vil in.flo detektoren utføre en flytsjekk gjennom følgende prosess: 
 
Pumpe 1 eller sirkulasjonspumpen starter i to minutter 
kjermen vil vise “__” mens flytsjekken pågår. Etter to minutter validerer systemet riktig vannflyt. 
 
ersom dette ikke går, vil systemet prøve igjen. Vanntemperaturen vises på kontrollpanelet. Når vannet har nådd 
innstillingsverdien pluss 0.8ºF vil varmeelementet bli avskrudd.

 Alle segmenter og LED-
lys lyser opp.

lav-verdi utvalgt fra lav-
verdi meny. 

meny ikke 
tilgjengeligc

1 eller 2

UL

* Se swim spa 
brukerveiledning for 
detaljer. 

MERK: Hver OEM har sin egen 
førinnstillings konfiguering. 

UL Swim*

Det er viktig å spesifisere 
nåværende vurdering av 
GFCI’en som blir brukt 
for å forsikre sikker og 
effektiv strømstyring (og 
redusere plager ved GFCI 
utløsninger) trykk og 
hold prog knappen helt 
til du kommer til bryter 
innstillings menyen 
(programmerings meny 
vil vises først).

MERK: Dersom tastaturet 
ikke har prog knappen, 
bruk lysknappen 
istedenfor. 

Velg antall faser som er 
utlagt til ditt spabad. 
Bruk opp/ned pilene 
for å velge ønsket verdi 
og trykk på program- 
eller lys knappen for å 
bekrefte valget. Du kan 
velge mellom 1, 2 eller 3 
faser. Bruk opp/ned pilene for å 

velge ønsket verdi.

Verdien kan bli modifisert 
fra 10 til 48 A. 

Trykk på Prog 
knappen for å instille 
sikringsstørrelse. Denne 
tabellen viser innstillinger 
av B ved forskjellige GFCI 
vurderinger. Velg den 
som passer til din bryter. 

Oppstarts sekvens (hvert paramenter vises på skjermen i to sekunder).

VIKTIG! 
 
Les før du starter. 
 
 Skru av bryteren.  
 
Forsikre deg om at alle tilbehørene er lenket til the bonding connector og er koblet til 
pakken.  
 
En minimum flyt-rate på 18 GMP er nødvendig. Forsikre deg om at alle ventiler er åpne i 
spabadets røranlegg og at du har god vannflyt og vannsirkulasjon fra hovedpumpen til 
varmeapparatet. 
 
Snu på Bryteren.

CE

CE Swim*

Verdiene som vises i 
skjermen av systemet, 
tilsvarer 0.8 som den 
maksimale strømstyrke 
(amper) kapasiteten til 
GFCI’en.

1, 2 eller 3

1, 2 eller 3
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A1 A2 A3 A4 A0 (FL1)

A1 A2 A3

Generisk in.ye-3-V2 UL konfigurasjon

SKU UT H K1-P K2-P K4-P
UT 4 UT 5 UT 2

SKU UT L -- -- K2-P
-- -- UT 5

Typisk 03/CP -- P1,2sp

1 -- 03 P1,2sp

2 P2,1sp 03 P1,2sp

N.A.

Slot
Config A1 A2 A3

Generisk in.ye-3-V2 CE konfigurasjon

SKU UT H K2-P K4-P K1-P
UT 5 UT 2 UT 4

SKU UT L -- -- K4-P
-- -- UT 2

Typisk 03/CP -- P1,2sp

1 -- 03 P1,2sp

2 P2,1sp 03 P1,2sp

EURO

Slot
Config

Generisk in.ye-5-V2 UL konfigurasjon

SKU UT H K1-P K2-P K4-P K6-P K2-P
UT 4 UT 5 UT 2 UT 3 UT 5

SKU UT L -- -- K2-P -- --
-- -- UT 5 -- --

Typisk 03/CP P2,1sp P1,2sp BL DIR

1 03 P2,1sp P1,2sp Onzen DIR

N.A.

Slot
Config A1 A2 A3 A4 A0 (FL1)

Generisk in.ye-5-V2 CE konfigurasjon

SKU UT H K4-P K3-P K1-P K6-P Direct 1

UT 2 UT 1 UT 4 UT 3 Dir 1

SKU UT L -- K6-P K2-P -- --
-- UT 3 UT 5 -- --

Typisk 03/CP P2,1sp P1,2sp BL DIR

1 03 P2,1sp P1,2sp Onzen DIR

EURO

Slot
Config

Brukerveiledning Bear Essentials Serien

Høyspennings Tilbehør Tilkoblinger 

In.ye

To valg er mulige med Y seriens spa-pakker for å koble høyspennings tilbehør: 0.250” rask-tilkoblings terminal, 
eller AMP pins and housings. 

Disse fanene trenger høyspennings tilbehør for å ha rett, ikke-isolerte, kvinnelig rask-koblings terminaler for alle 
koblinger, inkludert jording. Avhengig av hvor koblingene er laget i in.ye pakken PCB, 120V og 240V tilbehør 
er støttet. Se følgende tabeller for korrekte koblinger. Merk at alle kvinnelige terminaler må bli korrekt og 
fullstendig plassert på PCB fanen for nøyaktig vurdering. 
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in.k300™
Compact full-function keypad 

The Quick Reference Card provides an overview of your spa’s main functions 
and the operations accessible from your digital keypad.  
This QRC depicts a generic overlay, custom versions may vary.

Pump 1

Press Pump 1 key to turn 
Pump 1 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
pump off after 20 minutes, 
unless pump has been 
manually deactivated first.

The “Pump 1” indicator  
lights up when Pump 1 is on. 
With a dual-speed pump, 
the indicator will flash when 
pump 1 is on at low speed.

Setting the clock

Enter the program menu by 
holding down the Light key 
for 5 seconds. The display will 
show the current clock setting 
with the hour flashing.

Depending on factory settings
your system may be set to
24-hour time or 12-hour time.

Setting the hour: Use the Up 
or Down keys to adjust the 
hours. Press the Light key to 
jump to the next parameter, 
the minutes.

Programming the filter/ 
purge cycles

Depending on system 
configuration your spa 
will perform either a filter 
or a purge cycle. The filter 
cycle menu consists of the 
following parameters: the 
start time (FS), the duration 
(Fd) and the frequency 
(FF). The purge cycle menu 
consists of the following 
parameters: the start time (FS) 
and the frequency (FF). 

Spa Functions

Setting the minutes: Use the 
Up or Down keys to adjust 
the minutes. Press the Light 
key to jump to the next 
parameter, the filter or purge 
start time (FS).

Off Mode

Pressing Pump 1 for 5 seconds 
will enable the Off mode. 
This mode allows you to 
stop all outputs including 
automatic functions such as 
filter cycle, heat request and 
smart winter mode for  
30 minutes to perform quick 
spa maintenance. When Off 
mode is active, the display 
will toggle between the “OFF” 
message, the clock and the 
water temperature.  
The spa light will flash for 
a few seconds before the 
end of the 30 minutes to 
warn you that the system is 
about to resume its normal 
operation. Press Pump 1 
or Pump 2 (if available) to 
restart the system before the 
expiration of the 30 minute 
delay. When the system 
resumes its normal operation, 
the display shows “On“ for  
3 seconds.

A filter cycle consists of 
starting all the pumps and 
blower in high speed for 
1 minute (purge step) then, 
the pump associated with 
the filter will run in low speed 
for the remaining duration 
of the filter cycle (clean step). 

A purge cycle is used when 
the spa is equipped with a 24 
hour circulation pump which 
provides a continuous clean 
step. It consists of starting all 
the pumps and blower in 
high speed for 1 minute. 

Programming Steps

Program menu

The program menu is 
accessible by holding down 
the Light key for 5 seconds. 
In the program menu the 
following parameters can be 
set:  clock, the filter or purge 
cycles, economy mode and  
temperature units. While you 
are in the program menu, 
use the Up or Down key to 
adjust the parameters and 
use the Light key to jump 
to the next parameter.  
The changes will be saved 
after the confirmation of 

the last parameter only. 
If there is no action taken 
for 10 seconds, the system 
will exit the program menu 
without saving any changes.

Pump 2 key

Not available on all models

Press Pump 2 key to turn 
Pump 2 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
pump off after 20 minutes, 
unless pump has been 
manually deactivated first.

The “Pump 2” indicator 
lights up when Pump 2 is on. 
With a dual-speed pump, 
the indicator will flash when 
pump 2 is on at low speed.

Light key 

Press Light key to turn light 
on. A second press turns 
light off. A built-in timer 
automatically turns light 
off after 2 hours, unless it 
has been manually 
deactivated first.

The “Light” indicator lights up 
when light is on.

Up/Down keys

Use Up or Down key to set 
desired water temperature. 
The temperature setting will 
be displayed for 2 seconds to 
confirm your new selection.

2 pump spas have a 
combined Up/Down key. 
Hold the button to increase 
the parameter and release 
the button to stop. Hold 
the button again to decrease 
the parameter.

 The "Set Point" icon 
 indicates that the 
 display shows the 
 desired temperature,  
 NOT the current 
  water temperature!

Up

 Down

Light
Pump 1

Indicator lights

Set PointSmart Winter 
Mode

Heater
Filter

 Up / DownIndicator lights

LightPump 2
Pump 1

Description

1 Pump Model 2 Pump Model

Quick Reference Card
Please consult your spa user manual for complete info on the features of your spa system.

Keypad Overview in.k300™
Compact full-function keypad 

The Quick Reference Card provides an overview of your spa’s main functions 
and the operations accessible from your digital keypad.  
This QRC depicts a generic overlay, custom versions may vary.
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Pump 1 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
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Setting the clock

Enter the program menu by 
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Depending on factory settings
your system may be set to
24-hour time or 12-hour time.

Setting the hour: Use the Up 
or Down keys to adjust the 
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the minutes.

Programming the filter/ 
purge cycles

Depending on system 
configuration your spa 
will perform either a filter 
or a purge cycle. The filter 
cycle menu consists of the 
following parameters: the 
start time (FS), the duration 
(Fd) and the frequency 
(FF). The purge cycle menu 
consists of the following 
parameters: the start time (FS) 
and the frequency (FF). 

Spa Functions

* If single speed pump: press Pump key to turn pump on. Press Pump key 
again to turn pump off.
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for the remaining duration 
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Pump 1

Press Pump 1 key to turn 
Pump 1 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
pump off after 20 minutes, 
unless pump has been 
manually deactivated first.

The “Pump 1” indicator  
lights up when Pump 1 is on. 
With a dual-speed pump, 
the indicator will flash when 
pump 1 is on at low speed.

Setting the clock

Enter the program menu by 
holding down the Light key 
for 5 seconds. The display will 
show the current clock setting 
with the hour flashing.

Depending on factory settings
your system may be set to
24-hour time or 12-hour time.

Setting the hour: Use the Up 
or Down keys to adjust the 
hours. Press the Light key to 
jump to the next parameter, 
the minutes.

Programming the filter/ 
purge cycles

Depending on system 
configuration your spa 
will perform either a filter 
or a purge cycle. The filter 
cycle menu consists of the 
following parameters: the 
start time (FS), the duration 
(Fd) and the frequency 
(FF). The purge cycle menu 
consists of the following 
parameters: the start time (FS) 
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Spa Functions

Setting the minutes: Use the 
Up or Down keys to adjust 
the minutes. Press the Light 
key to jump to the next 
parameter, the filter or purge 
start time (FS).

Off Mode

Pressing Pump 1 for 5 seconds 
will enable the Off mode. 
This mode allows you to 
stop all outputs including 
automatic functions such as 
filter cycle, heat request and 
smart winter mode for  
30 minutes to perform quick 
spa maintenance. When Off 
mode is active, the display 
will toggle between the “OFF” 
message, the clock and the 
water temperature.  
The spa light will flash for 
a few seconds before the 
end of the 30 minutes to 
warn you that the system is 
about to resume its normal 
operation. Press Pump 1 
or Pump 2 (if available) to 
restart the system before the 
expiration of the 30 minute 
delay. When the system 
resumes its normal operation, 
the display shows “On“ for  
3 seconds.

A filter cycle consists of 
starting all the pumps and 
blower in high speed for 
1 minute (purge step) then, 
the pump associated with 
the filter will run in low speed 
for the remaining duration 
of the filter cycle (clean step). 

A purge cycle is used when 
the spa is equipped with a 24 
hour circulation pump which 
provides a continuous clean 
step. It consists of starting all 
the pumps and blower in 
high speed for 1 minute. 

Programming Steps

Program menu

The program menu is 
accessible by holding down 
the Light key for 5 seconds. 
In the program menu the 
following parameters can be 
set:  clock, the filter or purge 
cycles, economy mode and  
temperature units. While you 
are in the program menu, 
use the Up or Down key to 
adjust the parameters and 
use the Light key to jump 
to the next parameter.  
The changes will be saved 
after the confirmation of 

the last parameter only. 
If there is no action taken 
for 10 seconds, the system 
will exit the program menu 
without saving any changes.

Pump 2 key

Not available on all models

Press Pump 2 key to turn 
Pump 2 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
pump off after 20 minutes, 
unless pump has been 
manually deactivated first.

The “Pump 2” indicator 
lights up when Pump 2 is on. 
With a dual-speed pump, 
the indicator will flash when 
pump 2 is on at low speed.

Light key 

Press Light key to turn light 
on. A second press turns 
light off. A built-in timer 
automatically turns light 
off after 2 hours, unless it 
has been manually 
deactivated first.

The “Light” indicator lights up 
when light is on.

Up/Down keys

Use Up or Down key to set 
desired water temperature. 
The temperature setting will 
be displayed for 2 seconds to 
confirm your new selection.

2 pump spas have a 
combined Up/Down key. 
Hold the button to increase 
the parameter and release 
the button to stop. Hold 
the button again to decrease 
the parameter.

 The "Set Point" icon 
 indicates that the 
 display shows the 
 desired temperature,  
 NOT the current 
  water temperature!

Up

 Down

Light
Pump 1

Indicator lights

Set PointSmart Winter 
Mode

Heater
Filter

 Up / DownIndicator lights

LightPump 2
Pump 1

Description

1 Pump Model 2 Pump Model

Quick Reference Card
Please consult your spa user manual for complete info on the features of your spa system.

Tastatur Oversikt

Kompakt Full-funksjon Tastatur 

Forklaringer

Av Modus  

Spa Funksjoner  

Pumpe 1 Pumpe 2
Lys 
Knapp  

Opp/Ned 
Pilene 

 1 Pumpe Modell 2 Pumpe Modell 

Det raske referanse kortet (QRC) gir den en oversikt over dine 
spabads hovedfunksjoner og mulighetene du har fra ditt 
digitale tastatur. 
QRC viser et generisk overlegg, kundeversjoner kan variere.  

* Dersom du har 1 trinns pumpe: Trykk Pumpe knappen for å 
sku på pumpen. Trykk på pumpe knappen igjen for å skru av 
pumpen. 

 Innstillings 
punkt 

Filter

varmeapparat

 Smart vinter 
modus

Pumpe 1
Lys Lys

Indikator Lys Indikator LysNed

Opp
 Pumpe 1

Opp/Ned

 Pumpe 2

Ved å trykke på Pumpe 
1 i fem sekunder 
aktiveres AV modus.                     
Denne modusen 
tillater deg å stoppe 
alle outputs inkludert 
automatiske funksjoner 
som filtersyklus, 
varmeforespørsel og 
smart vinter modus i 30 
minutter for å raskt utføre 
vedlikehold av spabadet. 
Når av modus er aktivert, 
vil skjermen veksle 
mellom temperatur-, 
av- og klokke symbolene. 
Spa lyset vil blinke i et 
par sekunder før de 30 
minuttene avsluttes 
for å advare deg om at 
systemet vil snart gå 
tilbake til normalen. Trykk 
Pumpe 1 eller Pumpe 2 
(hvis tilgjengelig) for å 
omstarte systemet før 
de 30 minuttene utløper 
dersom du vil forsinke 
dette. Når systemet går 
tilbake til normalen vil det 
på skjermen stå “On” i tre 
sekunder. 

Stiskem tlačítka Trykk 
Pumpe 1 Knappen for å 
skru på Pumpe 1 på lav 
hastighet. Trykk enda en 
gang for å skru pumpen 
på en høy hastighet (med 
en 2 trinns pumpe). Et 
innebygget tidsur skrur 
automatisk av pumpen 
etter 20 minutter, men 
mindre pumpen har blitt 
manuelt deaktivert først.                                                       

Pumpe 1 indikatoren lyser 
opp når pumpe 1 er på. 
Med en 2 trinns pumpe, 
vil indikatoren blinke 
når pumpe 1 er på lav 
hastighet.

Ikke tilgjengelig på alle 
modeller. 
 
Trykk pumpe 2-tasten for 
å slå på pumpen 2 ved 
lav hastighet. Trykk en 
gang til for å slå pumpen 
til høy hastighet (med 
en to-trinns pumpe 
*). En tredje gang 
slår pumpen av. En 
innebygd timer slår 
automatisk av pumpen 
etter 20 minutter, med 
mindre pumpen først er 
deaktivert manuelt. 
 
Indikatoren “Pump2” 
lyser når pumpen 2 er på. 
Med en to-trinns pumpe 
blinker indikatoren når 
pumpen 2 er på ved lav 
hastighet.

Trykk på lys knappen 
for å skru lyset på. 
Ved å trykke en gang 
til skrur du lyset av. 
Et innebygget tidsur 
vil skru av lyset etter 
to timer, med mindre 
det har blitt manuelt 
deaktivert før.                                                                            

Lys indikatoren lyser når 
lysene er på. 

 Bruk Opp/Ned pilene 
for å bestemme ønsket 
temperatur. Temperatur 
innstillingene vil vises i 
skjermen i 2 sekunder for å 
bekrefte ditt nye valg.                                    

2 Pumpe Spabad har en 
kombinert Opp/Ned pil.                                                                             
Hold inne knappen for å 
øke temperaturen, og slipp 
knappen for å stoppe. Hold 
knappen inne igjen for å 
senke temperaturen.

“Set-Point” ikonet 
indikerer at 
skjermen viser 
ønsket temperatur, 
IKKE nåværende 
temperatur! 
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Brukerveiledning Bear Essentials Serien

in.k300™
Compact full-function keypad 

The Quick Reference Card provides an overview of your spa’s main functions 
and the operations accessible from your digital keypad.  
This QRC depicts a generic overlay, custom versions may vary.

Pump 1

Press Pump 1 key to turn 
Pump 1 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
pump off after 20 minutes, 
unless pump has been 
manually deactivated first.

The “Pump 1” indicator  
lights up when Pump 1 is on. 
With a dual-speed pump, 
the indicator will flash when 
pump 1 is on at low speed.

Setting the clock

Enter the program menu by 
holding down the Light key 
for 5 seconds. The display will 
show the current clock setting 
with the hour flashing.

Depending on factory settings
your system may be set to
24-hour time or 12-hour time.

Setting the hour: Use the Up 
or Down keys to adjust the 
hours. Press the Light key to 
jump to the next parameter, 
the minutes.

Programming the filter/ 
purge cycles

Depending on system 
configuration your spa 
will perform either a filter 
or a purge cycle. The filter 
cycle menu consists of the 
following parameters: the 
start time (FS), the duration 
(Fd) and the frequency 
(FF). The purge cycle menu 
consists of the following 
parameters: the start time (FS) 
and the frequency (FF). 

Spa Functions

Setting the minutes: Use the 
Up or Down keys to adjust 
the minutes. Press the Light 
key to jump to the next 
parameter, the filter or purge 
start time (FS).

Off Mode

Pressing Pump 1 for 5 seconds 
will enable the Off mode. 
This mode allows you to 
stop all outputs including 
automatic functions such as 
filter cycle, heat request and 
smart winter mode for  
30 minutes to perform quick 
spa maintenance. When Off 
mode is active, the display 
will toggle between the “OFF” 
message, the clock and the 
water temperature.  
The spa light will flash for 
a few seconds before the 
end of the 30 minutes to 
warn you that the system is 
about to resume its normal 
operation. Press Pump 1 
or Pump 2 (if available) to 
restart the system before the 
expiration of the 30 minute 
delay. When the system 
resumes its normal operation, 
the display shows “On“ for  
3 seconds.

A filter cycle consists of 
starting all the pumps and 
blower in high speed for 
1 minute (purge step) then, 
the pump associated with 
the filter will run in low speed 
for the remaining duration 
of the filter cycle (clean step). 

A purge cycle is used when 
the spa is equipped with a 24 
hour circulation pump which 
provides a continuous clean 
step. It consists of starting all 
the pumps and blower in 
high speed for 1 minute. 

Programming Steps

Program menu

The program menu is 
accessible by holding down 
the Light key for 5 seconds. 
In the program menu the 
following parameters can be 
set:  clock, the filter or purge 
cycles, economy mode and  
temperature units. While you 
are in the program menu, 
use the Up or Down key to 
adjust the parameters and 
use the Light key to jump 
to the next parameter.  
The changes will be saved 
after the confirmation of 

the last parameter only. 
If there is no action taken 
for 10 seconds, the system 
will exit the program menu 
without saving any changes.

Pump 2 key

Not available on all models

Press Pump 2 key to turn 
Pump 2 on at low speed. 
Press a second time to turn 
pump to high speed (with a 
dual-speed pump*). A third 
time turns pump off. A built-in 
timer automatically turns 
pump off after 20 minutes, 
unless pump has been 
manually deactivated first.

The “Pump 2” indicator 
lights up when Pump 2 is on. 
With a dual-speed pump, 
the indicator will flash when 
pump 2 is on at low speed.

Light key 

Press Light key to turn light 
on. A second press turns 
light off. A built-in timer 
automatically turns light 
off after 2 hours, unless it 
has been manually 
deactivated first.

The “Light” indicator lights up 
when light is on.

Up/Down keys

Use Up or Down key to set 
desired water temperature. 
The temperature setting will 
be displayed for 2 seconds to 
confirm your new selection.

2 pump spas have a 
combined Up/Down key. 
Hold the button to increase 
the parameter and release 
the button to stop. Hold 
the button again to decrease 
the parameter.

 The "Set Point" icon 
 indicates that the 
 display shows the 
 desired temperature,  
 NOT the current 
  water temperature!

Up

 Down

Light
Pump 1

Indicator lights

Set PointSmart Winter 
Mode

Heater
Filter

 Up / DownIndicator lights

LightPump 2
Pump 1

Description

1 Pump Model 2 Pump Model

Quick Reference Card
Please consult your spa user manual for complete info on the features of your spa system.

Cooldown 

After heating the spa water 
to the desired Set Point, the 
heater is turned off, but its 
associated pump (Pump 1 
low-speed or CP) remains 
on for a predetermined 
period of time to ensure 
adequate cooling of the 
heating element, prolonging 
its useful life. 

Smart Winter Mode 

Our Smart Winter Mode 
protects your system from 
the cold by turning pumps on 
several times a day to prevent 
water from freezing in pipes.

The “SWM” indicator 
lights up when freezing is 
detected and flashes when 
the purge is active.

Setting economy mode

This mode allows you to 
lower the temperature set 
point of the spa by 20 °F  
(11 °C) during a certain period 
of the day.

The display will show EPx, “x” 
representing the state of the 
programmed economy  
(0 = disabled, 1 = enabled). 
Use the arrow keys to enable 
or disable  economy mode. 
Use the Light key to jump to 
the next parameter, economy 
start time (ES).

Setting temperature unit

Water temperature can be 
displayed in either Fahrenheit 
(°F) or Celsius (°C). The dis-
play will show F or C. 

Use the Up or Down key 
to change the setting. Use 
the Light key to save all the 
parameters.

Setting economy start time

The display will show ESxx, 
“xx” representing the hour at 
which the economy mode 
will become active. Use the 
Up or Down key to adjust 
the hour. Use the Light key to 
jump to the next parameter, 
economy duration (Ed).

When the Economy mode 
is ON, the display will toggle 
between the “Eco” message, 
the time, and the water 
temperature.

Setting economy duration

The display will show 
Edxx, “xx” representing 
the duration in hour of the 
economy mode. Use the Up 
or Down key to adjust the 
hour. Use the Light key to 
jump to the next parameter, 
temperature unit.

24 = continuous economy

Water temperature 
regulation

Every 15 to 90 minutes 
the pump will run to ensure 
accurate water temperature 
readings as well as avoid 
heater activation in dry 
conditions. After verifying 
pump activation and taking 
a water temperature reading 
if required, the system 
automatically turns the heater 
on to reach and maintain 
water temperature at 
Set Point.
 
 Indicator flashes when 
  taking water tempe- 
 rature reading.

Troubleshooting section

in.xe error codes Description

Hr
An internal hardware error has been detected in the in.xe. 
Contact dealer or service supplier.

AOH
Temperature inside the spa skirt is too high, causing the internal temperature in the in.xe  
to increase above normal limits. Open skirt and wait until error clears.

Prr
A problem is detected with the temperature probe.  
Call your dealer or service supplier.

HL 
The system has shut the heater down because the temperature at the heater has reached 119°F (48°C). 
Do not enter the water! Remove the spa cover and allow the water to cool down, then shut power off 
and power your spa up again to reset the system.

FLO
The system does not detect any water flow while the primary pump is running.  
Check and open water valves. Check for water level.  
Clean filter. If the problem persists, call your dealer or service supplier.

OH
The water temperature in the spa has reached 108°F (42°C).  
Do not enter the water! Remove the spa cover and allow the water to cool down to a lower temperature. 
Call your dealer or service supplier if problem persists.

Setting filter or purge 
cycle frequency

The display will show FFxx, 
“xx” representing the number 
of cycles per day. Use the Up 
or Down key to adjust the 
frequency. Use the Light key 
to jump to the next parameter, 
economy mode (EP).

The “Filter cycle” indicator 
lights up when filter is on 
and flashes when suspended. 

Setting filter cycle 
duration 

(not available on purge 
systems)

The display will show Fdxx,
 “xx” representing the dura-
tion in hours of the filter 
cycle. Use the Up or Down 
key to adjust the duration. 
Use the Light key to jump to 
the next parameter, filter or 
purge frequency (FF).

0 = no filtration
24 = continuous filtration

It is not recommended to set 

this to "0".

Setting filter or purge 
cycle start time 

The display will show FSxx, 
“xx” representing the starting 
hour of the cycle. Use the Up 
or Down key to adjust  
the hours. Use the Light 
key to jump to the next 
parameter, filter duration (Fd).

Should an error occur, the display will show one of the following error messages toggled with the clock and the water temperature.
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Innstilling av klokken
Programmere filter/
purge syklusene

Innstille filter eller 
purge syklus start tid

Innstille filter eller 
purge syklus hyppighet

Innstille økonomi 
modus

Innstille økonomi start 
tid

 Innstille økonomi 
varighet

Innstille temperatur 
enhet Smart Vinter Modus Vanntemperatur 

regulasjon

Innstille filter syklus 
varighet

Programmerings Trinn

Programmerings 
Meny

 En filter syklus består av 
å starte alle pumpene og 
blåserene i høy hastighet i 1 
minutt (purge trinn). Deretter 
vil pumpen som hører til 
filteret kjøre på lav hastighet 
i den gjenvarende varigheten 
til filter syklusen (rengjørings 
trinn).      
                                                                           
En purge syklus er brukt når 
spabadet er utstyrt med en 
24-timers sirkulasjonspumpe 
som gir et gjentagende 
rengjøringstrinn. Det består 
av å starte alle pumpene og 
blåserene på høy hastighet i 
ett minutt.

Nedkjøling 
 
Etter oppvarming av 
spabadet til ønsket 
temperatur, skrus 
varmeapparatet 
seg av. Pumpe 1 
holder seg på for en 
bestem tid (Pumpe 
1 lav hastighet eller 
CP) for å forsikre 
tilstrekkelig kjøling 
av varmeelementet. 
Dette tar vare 
på levetiden til 
varmeelementet.

Programmerings menyen er tilgjengelig 
ved å holde nede lysknappen i 5 sekunder. I 
program menyen kan følgende parametere 
bli valgt : klokken, filteret eller rense sykluser, 
økonomi modus og temperatur enheter. 
Mens du er inne på programmerings 
menyen, bruk Opp/Ned pilene for å justere 
parameterene og bruk lysknappen for å 
hoppe til neste parameter. 
 
Endringene vil lagres etter bekreftelsen av 
kun den siste parameteren. 
 
Dersom det ikke skjer noe innen 10 sekunder, 
vil systemet gå ut av programmerings 
menyen uten å lagre noen endringer.

Gå inn på programmerings menyen ved å 
holde inne lysknappen i 5 sekunder. Skjermen 
vil vise nåværende klokke innstillinger 
ved at klokken blinker. Avhengig av  
fabrikkinnstillingen på ditt spabad, kan det 
være innstilt på et 24-timers eller 12-timers 
system. 
 
Stille Klokken: Trykk på Opp eller Ned 
knappene for å justere timene. Trykk på 
lysknappen for å hoppe til neste parameter, 
som er minuttene.                                                                      
 
Stille Minuttene:  Trykk på Opp eller Ned 
knappene for å justere minuttene. Trykk på 
lysknappen for å hoppe til neste parameter, 
som er filter eller rense syklus start tid (FS).

Avhengig av system 
konfigurasjonen, vil 
ditt spabad enten 
utføre en filter eller 
purge syklus. Filtrerings 
syklus menyen 
består av følgende 
parametere: Start tiden 
(FS), varigheten (Fd) 
og hyppigheten (FF). 
Purge syklus menyen 
består av følgende 
parametere: Start tiden 
(FS) og hyppigheten 
(FF).

På skjermen vil det vise 
FSxx, “xx” representerer 
den første timen 
av syklusen. Bruk 
Opp/Ned pilene for 
å justere timene. 
Bruk lysknappen for 
å hoppe til neste 
parameter, Filter 
varighet (Fd).

Displayet vil vise FFxx, 
“xx” representerer 
antall sykluser per 
dag. Bruk Opp/Ned 
pilene for å justere 
hyppigheten. Bruk 
lysknappen for å 
hoppe til neste 
parameter, som 
erøkonomi modus (EP).  
 
Filter syklus 
indikatoren vil lyse når 
filteret er på og blinke 
når filteret er utsatt.

Denne modusen 
tillater deg å senke 
temperaturen på 
spabadet til 20 °F (11 °C)  
i løpet av en bestemt 
periode på dagen.  
 
Skjermen vil vise EPx, “x” 
representerer hvordan 
det er programmert 
nå. (0= deaktivert, 1= 
aktivert). Bruk piltastene 
for å aktivere eller 
deaktivere økonomi 
modus. trykk på 
lysknappen for å hoppe 
til neste parameter, som 
er økonomi start tid (ES).

Skjermen vil vise ESxx, 
“xx” representerer 
timen hvor økonomi 
modus vil bli aktivert. 
Bruk Opp/Ned pilene 
for å justere timen. 
Bruk lysknappen for 
å hoppe til neste 
parameter, som er 
økonomi varighet (Ed).     
                                                                           
Når økonomi modusen 
er PÅ, vil skjermen 
veksle mellom eco-, 
klokke-, og temperatur 
symbolet. 

Skjermen vil vise EDxx, 
“xx” representerer 
varigheten i timer til 
økonomi modusen. 
Bruk Opp/Ned pilene 
for å justere timene. 
Bruk lysknappen for 
å hoppe til neste 
parameter, som er 
temperatur enhet.  
                                                  
24 = økonomi hele 
tiden. 

Vanntemperatur vil 
vises på skjermen 
enten som Farenheit 
eller Celcius. Skjermen 
vil vise enten F eller C. 
                                                                                                                  
Bruk Opp/Ned 
pilene for å endre 
innstillingene. Bruk 
lysknappen for å lagre 
alle parametere.

Vår smarte vinter 
modus beskytter 
systemet fra kulden 
ved å sku på pumpene 
mange ganger til 
dagen for å forhindre 
at vannet fryser i 
rørene.  
 
“SWM” indikatoren 
lyser opp når frost er 
oppdaget og blinker 
når purge er aktiv.

Hvert femtende til 
nittiende minutt                                                                                                       
vil pumpen kjøre for å forsikre 
nøyaktig vanntemperatur 
avlesninger samtidig som den 
unngår varmeapparat-akivering 
i tørre omstendigheter. Etter å 
vertifisere pumpe aktivering og 
ta vanntemperatur avlesning 
dersom det er nødvendig, vil 
systemet automatisk skru på 
varmeapparatet for å oppnå - og 
vedlikeholde vanntemperatur slik 
du innstiller det.

Indikatoren vil blinke når 
du tar en vanntemperatur 
avlesning. 

(Ikke tilgjengelig på 
purge systemer) 
 
Skjermen vil vise Fdxx, 
“xx” representerer 
varigheten av filter 
syklusen i timer. Bruk 
Opp/Ned pilene for å 
justere varigheten. Bruk 
lysknappen for å hoppe 
til neste parameter, 
som er filter eller purge 
hyppighet (FF).  
 
0 = null filtrasjon  
 
24 = filtrasjon hele tiden 
 
Det er ikke anbefalt å 
sette denne til “0”.
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The Quick Reference Card provides a quick overview of your spa’s main 
functions and the operations accessible with your digital control pad.

Key 1 
Press Key 1 key to turn Pump 1 on at low speed. Press a 
second time to turn pump to high speed (with a dual-speed 
pump). A third time turns pump off.

A built-in timer automatically turns pump off after a prede-
termined period of time, unless pump has been manually 
deactivated first.

 The “Pump 1” indicator lights up when Pump 1 is on.  
 With dual-speed pump, indicator will flash when  
 Pump 1 is on at low speed.

Spa functions

in.k200
series of compact full-function keypads

for in.xe spa systems

Cooldown 

While performing this task, the heater is not 
allowed to turn on and its icon flashes.

��

Key 2       (2 Pump (or single pump/blower)
(Single-speed pump/blower)
Press Key 2 key to turn Pump 2 or Blower on. Press a 
second time to turn pump or blower off.

(Dual-speed pump)
Press Key 2 key to turn Pump 2  on at low speed. Press
a second time to turn pump to high speed. A third time
turns pump off.

A built-in timer automatically turns pump off after a prede-
termined period of time, unless it has been manually 
deactivated first.

 The “Pump 2” indicator lights up when Pump 2 is on.  
 With dual-speed pump, indicator will flash when  
 Pump 2 is on at low speed.

��

Water temperature regulation

In a regulation cycle, the system first 
generates water flow through the heater 
housing and the plumbing, in order 
to ensure accurate water temperature 
readings as well as avoiding heater 
activation in dry conditions. 

After verifying pump activation and taking a 
water temperature reading if required, the 
system automatically turns the heater on to 
reach and maintain water temperature at 
Set Point.

 The “Heater” indicator lights up when  
 the heater is on. It flashes when there  
 is a request for more heat but the  
heater has not yet started. 

Smart Winter Mode 

Our Smart Winter Mode protects your 
system from the cold by turning pumps on 
several times a day to prevent water from 
freezing in pipes.

 The “Smart Winter Mode” indicator 
 lights up when the Smart Winter   
 Mode is on. 

Troubleshooting

Hr
An internal hardware error has been detected in in.xe. 
Contact dealer or service supplier.

HL 
The system has shut the heater down because the temperature at the heater 
has reached 119°F (48°C). Do not enter the water! Remove the spa cover and 
allow the water to cool down, then shut power off and power your spa up 
again to reset the system.

Prr
A problem is detected with the temperature probe.  
Call your dealer or service supplier.

AOH
Temperature inside the spa skirt is too high, causing the internal temperature 
in the in.xe to increase above normal limits. Open skirt and wait until error 
clears.

OH
The water temperature in the spa has reached 108°F (42°C). Do not enter the 
water! Remove the spa cover and allow the water to cool down to a lower 
temperature. Call your dealer or service supplier if problem persists.

FLO
The system does not detect any water flow while the primary pump is 
running. Check and open water valves. Check for water level. Clean filter. 
If the problem persists, call your dealer or service supplier.

Single pump system

Two pump system

Regulere Vanntemperaturen

Feilsøking

Smart Vinter Modus

Nedkjøling

Vår smarte vinter modus beskytter systemet 
ditt fra kulden ved å skru på pumpene mange 
ganger til dagen for å forhindre at vannet 
fryser i rørene.

Når nedkjølingen pågår kan ikke 
varmeapparatet være på, derfor blinker 
varmeapparatets ikon. 

Det har blitt oppdaget en intern maskinvarefeil i in.xe. Kontakt din lokale Arctic 
Spas forhandler for hjelp.

Varmeelementet har blitt avskrudd ettersom spavannet har nådd 119°F (48°C). Ikke 
gå i vannet!  
Fjern spabadets lokk og la vannet kjøle seg ned. Deretter skru av og på spabadet 
for å omstarte systemet.

Temperaturen inne i spabadets motorrom er for høyt, som forårsaker at den 
innvendige temperaturen i in.xe overgår dens normale grenser. Åpne motorrom og 
vent til feilmeldingen forsvinner. 

Systemet finner ikke vannstrømninger når hovedpumpen kjører. Sjekk og åpne 
vannventilene. Sjekk vannnivået. Rens filteret. Dersom problemet vedvarer, ring din 
lokale Arctic Spas forhandler. 

Et problem er oppdaget med temperatursonden. Ring din lokale Arctic Spas 
forhandler. 

Vannets temperatur har nådd 108°F (42°C). Ikke gå i vannet! Fjern spabadets 
lokk og la vannet kjøle seg ned. Ring din lokale Arctic Spas forhandler dersom 
problemet vedvarer. 

Varmeapparat indikatoren lyser opp når 
varmeapparatet er på. Den blinker når den 
trenger å varme opp vannet, men den enda 
ikke har startet å varme det opp.

Smart Vinter Modus indikatoren lyser når 
Smart Vinter Modus er på.

I en reguleringssyklus, vil systemet først generere 
vannstrømninger gjennom varmeapparatets 
nisje og rørene. Dette er for å forsikre nøyaktige 
vanntemperatur-avlesninger, samtidig som du 
unngår aktivisering av varmeapparatet i tørre 
tilstander. 
 
Etter du har sjekket at pumpeaktiviseringen er i gang, 
og etter du har tatt en vanntemperatur avlesning 
dersom det er nødvendig, vil systemet automatisk 
skru på varmeapparatet for å nå og vedlikeholde 
vanntemperaturen slik den er innstilt. 
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An internal hardware error has been detected

 Restart the spa pack and 
start  stop all pumps 
and blower.

 If error reappears, 
replace the spa pack. 

Step by Step

Hr error message / flow chart  step by step

 erify if regulation 
probe (located above 
the heater) is properly 
connected.

Step by Step

Regulation probe 

 Replace heater if 
problem persists.

 Replace spa pack,  
if problem persists.

Restart the 
spa pack 
and start 

 stop all 
outputs.

Replace
spa pack, 
if problem 
persists.

erify if 
regulation
probe is 
properly 
connected.

Replace
heater if 
problem 
persists.

Regulation probe issue

Replace
spa pack, 
if problem 
persists.

Flow chart

Prr error message / flow chart  step by step

 Series Tech oo

An internal hardware error has been detected

 Restart the spa pack and 
start  stop all pumps 
and blower.

 If error reappears, 
replace the spa pack. 

Step by Step

Hr error message / flow chart  step by step

 erify if regulation 
probe (located above 
the heater) is properly 
connected.

Step by Step

Regulation probe 

 Replace heater if 
problem persists.

 Replace spa pack,  
if problem persists.

Restart the 
spa pack 
and start 

 stop all 
outputs.

Replace
spa pack, 
if problem 
persists.

erify if 
regulation
probe is 
properly 
connected.

Replace
heater if 
problem 
persists.

Regulation probe issue

Replace
spa pack, 
if problem 
persists.

Flow chart

Prr error message / flow chart  step by step

Trinn for trinn 

HR Feilmelding / Flytskjema & Trinn for Trinn

Omstart 
spa-
pakken 
og start & 
stopp alle 
utganger. 

Omstart 
spa-pakken 
dersom 
problemet 
vedvarer

Omstart spa-pakken og 
start & stopp alle pumper 
og dyser. 

Dersom feilmeldingen 
kommer tilbake, bytt ut 
spa-pakken. 

En intern maskinvarefeil har blitt oppdaget

Flytskjema

Flytskjema

Trinn for trinn 

Prr Feilmelding / Flytskjema & Trinn for Trinn

Sjekk om 
reguler-
ingssonden 
er skikkelig 
koblet

Erstatt 
varmeap-
paratet 
dersom 
problemet 
vedvarer 

Erstatt 
spa-pakken 
dersom 
problemet 
vedvarer 

Erstatt varmeapparatet 
dersom problemet 
vedvarer.

Sjekk om 
reguleringssonden 
(lokalisert over 
varmeapparatet) er 
skikkelig koblet.

Reguleringssonde

Erstatt spa-pakken 
dersom problemet 
vedvarer.

Problem ved reguleringssonden 
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The system has shut down because the temperature at the heater has reached 
119°F (48°C). 

yes
Take water 
temperature 
with a digital 
thermometer.

s ater 
temp. 

F or 
higher no

re ou getting 
correct ater 
temperature 
reading on 
the displa

s the 
eather 

er  hot

erify if 
temperature 
probe is 
properly 
connected.

If so, replace 
heater. 
Reset system.*

yes

Remove spa cover
(even during the night)

Start blower, if spa is 
equipped with one.

Lower Set Point 
below actual water 
temperature.

Heater indicator 
on keypad display 
should disappear.

When HL error 
message occurs, 
does heater 
barrel feel 
hot  

Do ou get 
a   
reading 
bet een 
the t o 
heater 

ires on the 
board

Replace 
spa pack.

no
Pump is 
overheating 
water during 
filter cycle.

Lower filter 
cycle duration.
Reset system.*

erify if anything 
is obstructing water 
flow (closed traps 
or dirty filters). 
Reset system.*

erify if Hi-Limit 
probe is properly 
connected.
Reset system.*

If HL error 
message persists, 
replace spa pack.

yes

Wait until spa cools 
down (add cold water 
if needed).
Reset system.*

no

no

yes

If problem persists, 
replace heater.

If problem persists, 
replace spa pack.

yes

no

* To Reset System: 
Turn power off 
and on again at 
the main breaker.

** Warning! Handle with care as 
heater may be really hot!

HL
Water temperature at the 
heater has reached 119°F

1. Measure the temper- 
 ature with a DIGITAL  
 thermometer and  
 compare its reading  
 with temp. on the  
 display. Make sure the  
 temp. reading is lower  
 than 119°F.

3. If reading is 119°F or 
higher:

 erify if the Temp.   
 High Limit probes are  
 properly connected.

 Shut power off and  
 power the spa up  
 again to reset the system.

 If problem persists, 
 replace heater.

 If problem persists,  
 replace spa pack.

2. If reading is below 119°F:

 Carefully check if   
 heater barrel feels hot.  
 If it’s hot, verify if anything  
 is obstructing water flow  
 (closed valves or dirty  
 filter).

 Shut power off and  
 power the spa up again  
 to reset the system.

 If HL error persists,  
 replace heater.

 If HL error persists,  
 replace spa pack.

HL error message / flow chart  step by step

Flow chart

Step by Step Regulation probe 

 Series Tech oo

The system has shut down because the temperature at the heater has reached 
119°F (48°C). 

yes
Take water 
temperature 
with a digital 
thermometer.

s ater 
temp. 

F or 
higher no

re ou getting 
correct ater 
temperature 
reading on 
the displa

s the 
eather 

er  hot

erify if 
temperature 
probe is 
properly 
connected.

If so, replace 
heater. 
Reset system.*

yes

Remove spa cover
(even during the night)

Start blower, if spa is 
equipped with one.

Lower Set Point 
below actual water 
temperature.

 indicator 
on keypad display 
should disappear.

When HL error 
message occurs, 
does heater 
barrel feel 
hot  

Do ou get 
a   
reading 
bet een 
the t o 
heater 

ires on the 
board

Replace 
spa pack.

no
Pump is 
overheating 
water during 
filter cycle.

Lower filter 
cycle duration.
Reset system.*

erify if anything 
is obstructing water 
flow (closed traps 
or dirty filters). 
Reset system.*

erify if Hi-Limit 
probe is properly 
connected.
Reset system.*

If HL error 
message persists, 
replace spa pack.

yes

Wait until spa cools 
down (add cold water 
if needed).
Reset system.*

no

no

yes

If problem persists, 
replace heater.

If problem persists, 
replace spa pack.

yes

no

* To Reset System: 
Turn power off 
and on again at 
the main breaker.

** Warning! Handle with care as 
heater may be really hot!

HL
Water temperature at the 
heater has reached 119°F

1. Measure the temper- 
 ature with a DIGITAL  
 thermometer and  
 compare its reading  
 with temp. on the  
 display. Make sure the  
 temp. reading is lower  
 than 119°F.

3. If reading is 119°F or 
higher:

 erify if the Temp.   
 High Limit probes are  
 properly connected.

 Shut power off and  
 power the spa up  
 again to reset the system.

 If problem persists, 
 replace heater.

 If problem persists,  
 replace spa pack.

2. If reading is below 119°F:

 Carefully check if   
 heater barrel feels hot.  
 If it’s hot, verify if anything  
 is obstructing water flow  
 (closed valves or dirty  
 filter).

 Shut power off and  
 power the spa up again  
 to reset the system.

 If HL error persists,  
 replace heater.

 If HL error persists,  
 replace spa pack.

HL error message / flow chart  step by step

Flow chart

Step by Step Regulation probe Reguleringsprobe

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Trinn for trinn

HL Feilmelding / Flytskjema & Trinn for Trinn 

Ta vanntem-
peraturen 
med et digitalt 
termometer. 

Er vanntem-
peraturen 119°F 
(48°C) eller 
høyere?

Får du korrekt 
vanntempera-
tur-avlesning 
på skjermen?

Når feilmeld-
ingen HL 
vises, kjennes 
varmappa-
ratets tønne 
varm?**

Er vannet 
veldig 
varmt?

 Erstatt spa-
pakken

Pumpen 
overvarmer 
vannet under 
filter syklus 
varigheten. 
Omstart 
systemet.*

Dersom problemet 
vedvarer, erstatt 
spa-pakken.

Dersom problemet 
vedvarer, erstatt 
varmeapparatet.

Senk den innstilte 
vanntemperaturen 
til under den 
faktiske vanntem-
peraturen.  
 
Varmeapparat-
indikatoren på 
kontrollpanelet vil 
forsvinne.

Får du 
en 240V 
avlesning 
mellom de 
to varme-
apparatled-
ningene på 
brettet? 

 Sjekk om tem-
peratursonden 
er skikkelig 
koblet. 
 
Dersom den 
er skikkelig 
koblet, bytt ut 
varmeappa-
ratet. Omstart 
systemet.*

Sjekk om noe 
forhindrer 
vannstrømmen 
(stengte dyser eller 
tette filtre). Omstart 
systemet.*

Sjekk om HI-limit 
sensor er skikkelig 
koblet. Omstart 
systemet.*

Dersom HL 
feilmeldingen 
vedvarer, erstatt 
spa-pakken.

 Fjern spabadets 
lokk (selv om 
natten). Start 
luftkompressoren 
dersom spabadet er 
utstyrt med dette.

Vent til spabadet er 
nedkjølt, (tilsett kaldt 
vann dersom det er 
nødvendig). Omstart 
systemet.*

* For å tilbakestille 
systemet: Slå av 
og på igjen alle 
hovedbryteren.

** ADVARSEL! Håndter forsiktig 
da varmeren kan være veldig 
varmt! 

Vanntemperaturen til varmeapparatet har nådd 119°F (48°C)

Mål temperaturen 
med et digitalt 
termometer. 
Sammelign 
avlesningen med 
temperaturen på 
spabadets skjerm. 
Forsikre deg om 
at temperatur 
avlesningen er under 
119°F (48°C).

Dersom HL feilmelding 
vedvarer, erstatt spa-pakken.

Dersom HL feilmelding vedvarer, 
erstatt spa-pakken. 

Dersom HL feilmelding 
vedvarer, erstatt heat.wav

Dersom HL feilmelding vedvarer, 
erstatt varmeapparatet.

Pokud je teplota nižší 
než 48°C

Dersom avlesningen 
er under 119°F (48°C): 

Dersom avlesningen 
er 119°F (48°C) eller 
over:Forsiktig kontroller om 

varmeapparatets tønne 
kjennes varm. Dersom 
den kjennes varm, 
kontroller at ingenting 
forhindrer vannstrømmen 
(stengte dyser eller tette 
filtre).

Kontroller at temperatur- og 
HI-limit sensorene er skikkelig 
koblet.

Systemet har slått seg av ettersom temperaturen på varmeapparatet har 
nådd 119°F (48°C).

Flytskjema

Skru strømmen av og 
på igjen for å omstarte 
systemet.

Skru strømmen av og på igjen 
for å omstarte systemet. 
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f weather is very hot:
 

1. Remove spa cover
 (even during the night).  
 Start blower if spa is  
 equipped with one.  
 Wait until spa cools  
 down (add cold water if  
 necessary).

  Shut power off and 
power the spa up again 
to reset the system.

3. With a voltmeter, read 
  voltage between the  
 live and ground heater  
 terminals.

4. If you do read 240 ,  
 replace spa pack.

5. If you do not read 240 ,  
 pump may be   
 overheating water  
 during filter cycle.

 Shorten filter cycle  
 duration.

f hot weather is not a 
factor:

2. Lower Set Point   
 below current water  
 temperature.

 The Heater indicator  
 should disappear from  
 keypad display.

To shorten filter cycle 
duration:

. Press and hold the Light  
 key for 5 seconds. 
 Display will show a  
 value that represents  
 the filter cycle duration  
 in hours.

. Use the Down arrow key  
 to lower the number of  
 hours.
 0 = no filtration
 12 = continuous filtration

 When the desired  
setting is displayed,  
Press the Light key 
again.  The filter cycle 
will start immediately.

Live GroundReturn

Dersom vannet er svært 
varmt: Dersom varmt vær ikke er 

en faktor:

Fjern spabadets lokk 
(selv om natten). Start 
luftkompressoren 
dersom spabadet er 
utstyrt med dette. 
Vent til spabadet er 
nedkjølt (tilsett kaldt 
vann dersom det er 
nødvendig).

Med en voltmåler, les 
volt mellom live og 
jordet varmeapparat 
terminaler.  

Trykk og hold inne 
lysknappen i 5 sekunder. 
På skjermen vil det 
vise en verdi som 
representerer filter 
syklus varigheten i antall 
timer.Dersom det står 240V, 

erstatt spa-pakken. 
Bruk Ned pilene for å 
senke antall timer.

0 = null filtrasjon

12 = sammenhengende 
filtrasjon.

Senk innstilt 
vanntemperatur 
under faktisk 
vanntemperatur.

Varmeapparat 
indikatoren skal 
forsvinne fra 
kontrollpanelet.

JordingReturnereLive

Skru strømmen av og 
på igjen for å omstarte 
systemet. 

Dersom du ikke leser 
240V, kan pumpen 
være overhetet under 
filter syklusen.  
 
Forkort 
filtervarighetstiden. Når ønsket innstilling 

vises på skjermen, trykk 
på lysknappen igjen. 
Filter syklusen vil starte 
øyeblikkelig.  

For å forkorte filter syklus 
varigheten:

Brukerveiledning Bear Essentials Serien
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FLO  UPL error message / flow chart  step by step

The system did not detect any water flow while the primary pump was running. 
Follow the troubleshooting flow chart below to identify the problem: 

Make sure that the low-level programming has been properly set, with or without circulation pump 
(depending on your system configuration).

There must be 
adequate water in 
spa for normal use 
(a minimum of  
18 GPM must 
circulate through 
the heater)

yes
s pump 

or ing 
hen ou 

tr  to start 
it from 

e pad

no

Refer to 
“Pump not 
Working” 
section.

s an thing 
limiting the 

o  of ater  
into the 
pipes

yes

no

Remove 
anything 
obstructing 
filter. Clear 
any air locks 
and verify 
water valves.

erify if  
in.flo cable 
is properly 
connected

If problem 
persists, 
replace 
heater

If problem 
persists, 
replace 
spa pack

FLO
Primar  pump is acti ated  
but the s stem doesn t 
detect an  ater o

 Make sure water valves 
are open and that water 
level is high enough.

 Check and remove 
anything obstructing 
the filter.

 Make sure there is 
adequate flow and that 
no airlocks are trapped 
in the unit s plumbing. 
Pumps may make 
strange noises.  
If airlocks are formed,

 start the pump and 
slowly loosen one 
of the union nuts to 
release the air trapped 

in the plumbing. 
Tighten the nut again 
after you are done.

 Make sure that the 
pump associated to the 
heater (primary pump) 
is running.

 Make sure the in.flo 
cable (located above 
the heater) is properly 
connected.

 If problem persists 
replace heater.

 If the problem is 
not solved replace 
the spa pack.

Step by Step

Flow chart

in.flo cable

 Series Tech oo

FLO  UPL error message / flow chart  step by step

The system did not detect any water flow while the primary pump was running. 
Follow the troubleshooting flow chart below to identify the problem: 

Make sure that the low-level programming has been properly set, with or without circulation pump 
(depending on your system configuration).

There must be 
adequate water in 
spa for normal use 
(a minimum of  
18 GPM must 
circulate through 
the heater)

yes
s pump 

or ing 
hen ou 

tr  to start 
it from 

e pad

no

Refer to 
“Pump not 
Working” 
section.

s an thing 
limiting the 

o  of ater  
into the 
pipes

yes

no

Remove 
anything 
obstructing 
filter. Clear 
any air locks 
and verify 
water valves.

erify if  
in.flo cable 
is properly 
connected

If problem 
persists, 
replace 
heater

If problem 
persists, 
replace 
spa pack

FLO
Primar  pump is acti ated  
but the s stem doesn t 
detect an  ater o

 Make sure water valves 
are open and that water 
level is high enough.

 Check and remove 
anything obstructing 
the filter.

 Make sure there is 
adequate flow and that 
no airlocks are trapped 
in the unit s plumbing. 
Pumps may make 
strange noises.  
If airlocks are formed,

 start the pump and 
slowly loosen one 
of the union nuts to 
release the air trapped 

in the plumbing. 
Tighten the nut again 
after you are done.

 Make sure that the 
pump associated to the 
heater (primary pump) 
is running.

 Make sure the in.flo 
cable (located above 
the heater) is properly 
connected.

 If problem persists 
replace heater.

 If the problem is 
not solved replace 
the spa pack.

Step by Step

Flow chart

in.flo cable

Forsikre deg om at 
pumpen som hører 
til varmeelementet 
(hovedpumpen) 
kjører.

Forsikre deg om at lav-programmet har blitt innstilt korrekt, med eller uten sirkulasjonspumpe 
(avhengig av konfigurasjonen på ditt system). 

Forsikre deg om at 
trykkbryter-kabelen 
(lokalisert over 
varmeelementet) er 
skikkelig koblet.

Forsikre deg om at 
det er tilstrekkelig 
strømninger og at 
ingen luftlommer er 
fastlåste i enhetens 
rør. Pumpen kan lage 
rare lyder. Dersom det 
dannes luftlommer, 
start pumpen og 
løsne sakte på en av 
unions mutterene 
for å slippe ut luften 
fanget i rørsytemet. 
Stram mutteren igjen 
etter du er ferdig. 

Dersom problemet 
vedvarer, erstatt 
varmeelementet.
Dersom problemet 
vedvarer, erstatt spa-
pakken.

Ja

Ja

Trinn for Trinn 

hovedpumpe er aktivert, 
men systemet finner ikke 
vannstrømninger. 

FLO & UPL feilmelding / Flytskjema & Trinn for Trinn

Det må være 
tilstrekkelig 
mengde vann 
for normal bruk 
(en minimum av 
GPM må sirkulere 
gjennom 
varmeelementet). 

Se “Pumpen 
virker ikke” 
seksjonen

Dersom 
det er noe 
som tetter 
filteret, fjern 
dette. Sjekk 
at det ikke er 
luftlommer i 
rørsystemet 
og at alle ven-
tiler er åpne

Kontroller 
at in.flo-
kabelen er 
skikkelig 
koblet. 

Dersom 
problemet 
vedvarer, 
erstatt 
varmeappa-
ratet. 

Dersom 
problemet 
vedvarer, 
erstatt 
spa-
pakken.

 Er det 
noe som 
forhindrer 
vannstrøm-
men til 
rørene?

Fungerer 
pumpen 
når du 
starter 
den fra 
kontroll-
panelet?

Systemet fant ikke vannstrømninger når hovedpumpen kjørte. Følg 
feilsøkings flytskjemaet under for å identifisere problemet:

Flytskjema

Nei

Nei

in.flo kabel

Forsikre deg om at 
vannventilene er åpne 
og at vannivået er høyt 
nok.
Kontroller og fjern 
dersom noe blokkerer 
filteret. 
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 New low-level 
configuration software 
needs to be downloaded 
into the spa system  
without it the system 
will not be operable.

 Contact our toll free line 
for technical support  
(1 800 84 2 ).

o lo le el con guration soft are
in s stem

Step by Step

 Measure water 
temperature with a 
DIGITAL thermometer 
and compare its 
reading with temp. on 
the display. If temp. 
reading is different, 
replace heater.

 Remove spa cover 
and let spa cool down.

 Add cold water and 
lower filter cycles.

 If problem persists 
replace spa pack.

Remove 
spa cover 
and let 
system cool 
down, until 
the error 
clears.

Replace 
spa pack, 
if problem 
persists

Replace 
spa pack, 
if problem 
persists

Measure water 
temperature 
with a DIGITAL 
thermometer 

s the 
temperature 
reading on the 
displa  correct

yes

no

Add cold 
water and 
lower filter 
cycles.

Replace 
heater, if 
problem 
persists

Water temp. in the spa has reached 108°F

OH error message / flow chart  step by step

Flow chart Step by Step

UPL error message / Step by Step

 Series Tech oo

 New low-level 
configuration software 
needs to be downloaded 
into the spa system  
without it the system 
will not be operable.

 Contact our toll free line 
for technical support  
(1 800 84 2 ).

Note: this line is dedicated 

technicians and dealers only.

o lo le el con guration soft are
in s stem

Step by Step

 Measure water 
temperature with a 
DIGITAL thermometer 
and compare its 
reading with temp. on 
the display. If temp. 
reading is different, 
replace heater.

 Remove spa cover 
and let spa cool down.

 Add cold water and 
lower filter cycles.

 If problem persists 
replace spa pack.

Remove 
spa cover 
and let 
system cool 
down, until 
the error 
clears.

Replace 
spa pack, 
if problem 
persists

Replace 
spa pack, 
if problem 
persists

Measure water 
temperature 
with a DIGITAL 
thermometer 

s the 
temperature 
reading on the 
displa  correct

yes

no

Add cold 
water and 
lower filter 
cycles.

Replace 
heater, if 
problem 
persists

Water temp. in the spa has reached 108°F

OH error message / flow chart  step by step

Flow chart Step by Step

UPL error message / Step by Step

Mål vanntemperaturen med 
et DIGITALT termometer og 
sammenlign målingene du 
fikk med det som står på 
skjermen til spabadet.  
 
Dersom de ikke er like må du 
erstatte varmeelementet. 

Fjern spalokket og la 
spabadet nedkjøles  

Nye lav-nivå-
konfigurasjons 
programvarer må lastes 
ned til spasystemet; Uten 
det vil ikke systemet 
fungere.

Tilsett kaldt vann og senk 
filter syklusene 

Kontakt vår toll-frie 
telefon for teknisk støtte 
(1-800-784-3256)

Dersom problemet vedvarer, 
erstatt spa-pakken

Ja

UPL Feilmelding / Trinn for Trinn

 Feilmelding / Flytskjema & Trinn for Trinn 

 Mål vanntem-
peraturen med 
et DIGITALT 
termometer  

mmer 
målingene med 
det som står 
på skjermen til 
spabadet?

Dersom 
problemet 
vedvarer, 
erstatt 
varmeele-
mentet.

MERK: Dette telefonnummeret 
er kun beregnet for autoriserte 
service teknikere og 
forhandlere.

Dersom 
problemet 
vedvarer, 
erstatt spa-
pakken

Tilsett 
kaldt vann, 
senk filter 
syklusene

Dersom 
problemet 
vedvarer, 
erstatt spa-
pakken

Fjern 
spabadets 
lokk og la 
systemet 
nedkjøles 
til feilmeld-
ingen 
forsvinner 

Vanntemperaturen i spabadet har nådd 42°C (108°F)

Flytskjema

Nei

Trinn for Trinn

 Ikke konfigurert programvare i 
systemet! 

Trinn for Trinn 
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a e an  error 
messages F  

  etc.  
appeared on 

e pad displa

yes

no erify if low-level 
programming is set 
properly.
Does the Pump 1 
indicator appear 
on the e pad 
displa  hen ou 
press the Pump 
 e

efer to speci c 
section indicated 
b  error message.

yes

no

Replace 
keypad.

no
Replace  
Pump 1 fuse.

s there still a 
problem

s Pump  
or ing 

in either 
speed

yes

If still not 
working 
replace 
spa pack.

no

Measure 
voltage on 
the board 
for both 
speeds.

Do ou 
get a  

 reading 
or   

for a  
 pump  

for both 
speeds

Problem 
solved.

yes no

Replace 
Pump 1 if 
needed.

Replace
spa pack.

yes

f Pump 1 is not working,  
follow this troubleshooting flow chart:

Pump 1 does not work

 Check for an error 
message on keypad 
display. If there is one, 
refer to the specific sec-
tion indicated by the 
error message.

 erify low-level 
programming 
configuration.

 If the Pump 1 indicator does not appear, use a spare 
keypad to verify if keypad is defective.

 If it is, replace keypad.

 If not, replace spa pack.

 If Pump 1 indicator appears when Key 1 is pressed, 
verify if pump works in either speed.

 erify if the Pump 1 
indicator appears on 
keypad display when 
you press Key 1.

Pump 1 doesn t work / flow chart  step by step

Flow chart

Step by Step

Troubleshooting

Check 
wiring and 
plugs. 
Replace if 
needed.

Pumpe 1 virker ikke!

Sjekk etter feilmelding 
på kontrollpanelet, 
se den spesifiserte 
seksjonen for 
feilmeldinger.

Sjekk om pumpe 1 
indikatoren vises på 
skjermen til spabadet 
når du trykker på 
knapp 1. 

 Dersom pumpe 1 indikatoren vises når du trykker 
på knapp 1, sjekk at pumpen fungerer i alle 
hastighetene. 

Dersom pumpe 1 indikatoren ikke vises, 
prøv et reserve kontrollpanel for å sjekke om 
kontrollpanelet er ødelagt.

Dersom dette er tilfellet, erstatt kontrollpanelet

Dersom dette ikke er tilfellet, erstatt spa-pakken

Sjekk lav-nivå-
programs 
konfigurasjon.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Trinn for Trinn   

Pumpe 1 fungerer ikke / Flytskjema & Trinn for Trinn

Feilsøking

Kontroller 
at riktig 
strømprogram er 
valgt.  
Vises pumpe 
1 indikatoren 
på skjermen 
når du trykker 
på pumpe 1 
knappen?  

Erstatt 
Kontroll-
pane

Fungerer 
pumpe 
1 i alle 
hastighet-
ene? 

 Har noen av 
feilkodene 
(FLO, OH, HL, 
osv.) oppstått 
på spabadets 
skjerm? 

Mål volt 
på hoved 
kortet i 
begge has-
tigheter.  
  
Får du 
en 240V 
måling 
(eller 120V 
pumpe) i 
begge has-
tigheter?

Sjekk 
kobling og 
plugger. 
Erstatt 
dersom 
det er 
nødvendig.

 Erstatt 
pumpe 1 
dersom 
det er 
nødvendig.

Erstatt 
spa-
pakken.

 Prøblemet 
løst

Dersom 
det frem-
deles ikke 
fungerer, 
erstatt 
spa-pak-
ken.

Erstatt 
sikringen til 
pumpe 1 
Er det 
fortsatt et 
problem?

Se den spesi-
fiserte seksjonen 
angående 
feilmeldinger.

Pumpe 1 fungerer ikke. Følg dette feilsøkings flytskjemaet:

Flytskjema

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei
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  If Pump 1 does not 
work in either speed, 
replace appropriate 
Pump 1 fuse.

  If replacing the fuse 
is not effective or 
if Pump 1 works in 
only one speed, take 
voltage reading on the 
corresponding in.link 
connector.

*Pump 1 high and low speed 
are F2 on the CE version.

 Turn Pump 1 to high 
speed and take voltage 
reading between:

 Pin 1  Pin 3

 our reading should be:

 240  for a  
240  pump

 120  for a  
120  pump

Pump 1 high speed 
fuse (F1)

Pump 1 low speed 
fuse (F2)*

 Turn Pump 1 to low 
speed and take voltage 
reading between:

 Pin 2  Pin 3

 our reading should be:

 240  for a  
240  pump

 120  for a  
120  pump

Pin Pin Pin 1 Pin 2

  If voltage is as it should 
be, replace Pump 1.

  If not, replace spa pack.

Dersom pumpe 1 ikke 
fungerer i noen av 
hastighetene, erstatt 
korrekt pumpe 1 sikring. 

Dersom spenningen 
er som den skal være, 
erstatt pumpen. 
 
Dersom spenningen 
ikke er som den skal 
være, erstatt spa-
pakken. 

Skru pumpe 1 på lav 
hastighet og ta en 
spennings-avlesning 
mellom : 
 
Pin 2 og Pind 3

Avlesningene burde 
være :  
 
240V for en 240V 
pumpe 
                                                                           
120V for en 120V 
pumpe

Pumpe 1 høyhastighets 
sikring (F1) 

*På pumpe 1 er både høy-og lav 
hastigheten F2 på CE versjonen.

Pumpe 1 lavhastighets 
sikring (F2) 

Dersom det ikke 
fungerer å bytte 
sikring, eller 
dersom pumpe 1 
bare fungerer i én 
hastighet, ta en volt-
avlesning på den 
tilsvarende in.link-
kontakten.

Skru pumpe 1 på høy 
hastighet og ta en 
spennings-avlesning 
mellom : 
 
Pin 1 og  Pin 3

Avlesningene burde 
være :  
 
240V for en 240V 
pumpe 
                                                                           
120V for en 120V 
pumpe
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Problem 
solved.

a e an  error 
messages 

  etc.  
appeared on 

e pad displa

yes

no
erify if low-level 

programming is set 
properly.

Does Pump 2 or 
Blower indicator 
appear on e pad 
displa  hen ou 
press Pump  or 
blo er e

efer to speci c 
section indicated 
b  error message.

yes

no

Replace 
keypad.

no
Replace  
Blower fuse.

s there stll a 
problem

s Pump  
or blo er 

or ing

yes

If still not 
working 
replace 
spa pack.

no

Measure 
voltage on 
the board.

Do ou 
get a  

 reading 
or   

for a   
pump

yes no

Replace 
spa pack.

yes

f Pump 2 or blower is not working, 
follow this troubleshooting flow chart:

Pump 2 or blower doesn t work / flow chart  step by step

Pump 2 or blower 
is not working

 Check for an error 
message on keypad 
display. If there is one, 
refer to the specific 
section indicated by 
the error message.

 erify low-level 
programming 
configuration.

 If Pump 2 or Blower indicators do not appear, 
use a spare keypad to verify if keypad is defective.

 If it is, replace keypad.

 If not, replace spa pack.

  If Pump 2 indicator appears when Key 2 is pressed, 
verify if pump works in either speed  
(if dual speed pump).

 erify if Pump 2 or 
Blower indicator 
appears on keypad 
display when you press 
Key 2 button.

Step by Step

Replace 
Pump 2 or 
blower.

Check 
wiring and 
plugs. 
Replace if 
needed.

Pumpe 2 eller kompres-
soren fungerer ikke!

Kontroller om pumpe 
2- eller luftkompressor 
indikatoren vises på 
skjermen når du trykker 
på pumpe 2 knappen.

Kontroller 
konfigurasjonen på 
programmeringen 
(LLP) 

Sjekk om det finnes 
en feilmelding på 
kontrollpanelet. 
Dersom du finner en 
feilmelding, se den 
spesifiserte seksjonen 
for feilmeldinger.

Dersom pumpe 2 - eller luftkompressor indikatoren 
ikke vises, bruk et reserve kontrollpanel for å sjekke om 
kontrollpanelet er defekt. 
Dersom kontrollpanelet er defekt, erstatt kontrollpanelet.   
Dersom dette ikke er tilfellet, erstatt koblingsskapet. 
 
Dersom indikatoren vises:  
Erstatt sikringen til luftkompressoren.    
Dersom pumpe 2 indikatoren vises når du trykker på 
pumpe 2 knappen, kontroller om pumpen fungerer i 
forskjellige hastigheter (dersom pumpen har forskjellige 
hastigheter).

Pumpe 2 eller luftkompressoren fungerer ikke /Flytskjema & Trinn for Trinn

Ja

Ja
Ja

JaJa

Trinn for Trinn

Kontroller at 
strømprogram 
(LLP) er riktig 
innstilt. 
 
Vises pumpe 2 
indikatoren på 
skjermen når 
du trykker på 
pumpe 2- eller 
luftkompressor 
knappen?

Erstatt 
Kontroll-
panel  

Dersom 
det frem-
deles ikke 
fungerer, 
erstatt 
spa-
pakken

Problem 
løst  

Har noen 
feilmeldinger 
(FLO, OH, HL, 
osv.) dukket 
opp på 
skjermen?

Se den 
spesifiserte 
seksjonen 
som viser 
feilmeldinger.

Funger 
pumpe 2 
eller luft-
kompres-
soren?

Erstatt 
sikringen til 
luftkom-
pressoren   
Er det frem-
deles et 
problem?

Mål spen-
ning på 
hovedkor-
tet. 

Får du 
en 240V 
avlesning 
(eller 
120V for 
en 120V 
pumpe)   

Erstatt 
pumpe 2 
eller luft-
kompres-
soren

Kontroller 
ledninger 
og tilkobling 
til kortet. 
Erstatt der-
som det er 
nødvendig

Erstatt 
koblingss-
kapet 

Pumpe 2 fungerer ikke. 
Følg dette feilsøkings flytskjemaet: 

Flytskjema

Nei

Nei

Nei

NeiNei

120



 Series Tech oo

  If Pump 2 does not 
work in either speed, 
replace Pump 2 fuse.

  If replacing the fuse 
is not effective or 
if Pump 2 works in 
only one speed, take 
voltage reading on the 
corresponding AMP 
connector.

 Turn Pump 2 to high 
speed and take voltage 
reading between:

 Pin 1  Pin 3

 our reading should be:

 240  for a  
240  pump

 120  for a  
120  pump

Pump 2 fuse (F3)

 Turn Pump 2 to low 
speed and take voltage 
reading between:

 Pin 2  Pin 3

 our reading should be:

 240  for a  
240  pump

 120  for a  
120  pump

Pin Pin Pin 1 Pin 2

  If voltage is as it should 
be, replace Pump 2.

  If not, replace spa pack.

Dersom pumpe 2 ikke 
fungerer i forskjellige 
hastigheter, erstatt 
sikringen til pumpe 2. 

Dersom spenningen er 
som den skal være, erstatt 
pumpe 2. 

 Dersom den ikke er det, 
erstatt koblingsskapet.

Sett pumpe 2 på lav 
hastighet og ta en 
spenningsmåling 
mellom:

Pin 2 og Pin 3

  Målingen skal være:                                                                                          
240V for en 240V pumpe                                                                                                                                      
120V for en 120V pumpe  
.

Pumpe 2 Sikring (F3) 

Dersom det ikke 
fungerer etter at 
sikringen er byttet, eller 
dersom pumpe 2 bare 
har én hastighet, ta en 
spenningsmåling på 
den tilsvarende AMP 
kontakten. 

Sett pumpe 2 på høy 
hastighet og ta en 
spenningsmåling 
mellom:

Pin 1 og Pin 3

Målingen skal være:                                                                                           
240V for en 240V pumpe                                                                                  
120V for en 120V pumpe  

Brukerveiledning Bear Essentials Serien
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f the o onator is not working, 
follow this troubleshooting flow chart:

Step by Step

O onator doesn t work / flow chart  step by step

as  
indicator 
appeared stead  
on e pad 
displa

yes

no

Start up a  
filter cycle.

yes
Do ou read  

  for a  
  o onator 

or   for  
 on  

the board

no
yes

s Pump  
or ing

Replace spa pack 
if you still aren’t 
getting a voltage 
reading.

no

Refer to “Pump 1 
does not Work!” 
section.

Flow chart

Ozonator output will be shut down when Pump 1, Pump 2 or blower have been turned on manually.

f the o onator is not 
working:

 Check if Filter Cycle 
indicator appears 
steady on keypad.

 If the filter indicator 
is blinking it indicates 
that the filter cycle has 
been interrupted.  
In that case, reset the 
breaker by turning the 
power off and on again 
to resume cycle.

 If not, start up a 
filter cycle (see 
Programming Filter 
Cycles section).

 If you don t get a 
voltage reading, 
replace the accessory 
fuse.

 If changing the fuse 
does not fix the 
problem, replace the 
spa pack.

 If voltage is as it should 
be, replace ozonator.

 If ozonator does not 
work even when filter 
cycle indicator is on, 
take voltage reading 
on the corresponding 
AMP connector:

 Pin 1  Pin 3

 our reading should 
be:

 240  for 
 a 240  pump

 120  for a 
 120  pump

Pin Pin 1

Ozonator fuse (F2)

Replace
ozonator

Check 
wiring and 
plugs. 
Replace if 
needed.

 Series Tech oo

f the o onator is not working, 
follow this troubleshooting flow chart:

Step by Step

O onator doesn t work / flow chart  step by step

as  
indicator 
appeared stead  
on e pad 
displa

yes

no

Start up a  
filter cycle.

yes
Do ou read  

  for a  
  o onator 

or   for  
 on  

the board

no
yes

s Pump  
or ing

Replace spa pack 
if you still aren’t 
getting a voltage 
reading.

no

Refer to “
” 

section.

Flow chart

Ozonator output will be shut down when Pump 1, Pump 2 or blower have been turned on manually.

f the o onator is not 
working:

 Check if Filter Cycle 
indicator appears 
steady on keypad.

 If the filter indicator 
is blinking it indicates 
that the filter cycle has 
been interrupted.  
In that case, reset the 
breaker by turning the 
power off and on again 
to resume cycle.

 If not, start up a 
filter cycle (see 
Programming Filter 
Cycles section).

 If you don t get a 
voltage reading, 
replace the accessory 
fuse.

 If changing the fuse 
does not fix the 
problem, replace the 
spa pack.

 If voltage is as it should 
be, replace ozonator.

 If ozonator does not 
work even when filter 
cycle indicator is on, 
take voltage reading 
on the corresponding 
AMP connector:

 Pin 1  Pin 3

 our reading should 
be:

 240  for 
 a 240  pump

 120  for a 
 120  pump

Pin Pin 1

Ozonator fuse (F2)

Replace
ozonator

Check 
wiring and 
plugs. 
Replace if 
needed.

 Ozongeneratoren fungerer ikke / Flytskjema & Trinn for Trinn

Ja Ja

Ja

Start en 
filtrerings 
syklus

Erstatt koblingss-
kapet dersom 
du fremdeles 
ikke får en spen-
ningsmåling. 

Se seksjon 
“Pumpe 1 
fungerer ikke”.

Har Filter Syklus 
indikatoren 
vært på 
skjermen hele 
tiden?    

Leser du 120V 
på en 120V 
ozongenerator 
( eller 240V for 
en 240V) på 
hovedkortet?

Fungerer 
pumpe 
1?

Erstatt 
ozonge-
neratoren

Sjekk 
ledninger 
og tilkobling 
til. Erstatt 
dersom det er 
nødvendig.

Ozongeneratoren fungerer ikke. 
Følg dette feilsøkings flytskjemaet: 

Flytskjema 

Nei Nei

Nei

Ozongeneratorens produksjon vil bli stoppet når pumpe 1, pumpe 2 og luftkompressoren har blitt påskrudd 
manuelt.

Dersom ozongeneratoren 
ikke fungerer:  

Dersom dette ikke er 
tilfellet, start en filter 
syklus (Se seksjonen 
Programmering av Filter 
Syklus).

Dersom filter 
indikatoren blinker, 
betyr dette at filter 
syklusen har blitt 
avbrutt. Dersom det 
er tilfellet, omstart 
bryteren ved å skru den 
av og på for å fortsette 
syklusen.

Sjekk om Filter Syklus 
indikatoren har vært på 
skjermen hele tiden.

Dersom 
ozongeneratoren ikke 
fungerer selv om Filter 
Syklus indikatoren er 
på, eller at indikatoren 
ikke lyser, ta en 
spenningsmåling på 
en tilsvarende AMP 
kontakt:

Pin 1 & Pin 3

Målingene skal være:                                                                                       
240V for en 240V pumpe                                                                                       
120V for en 120V pumpe

Dersom du ikke får en 
spenningsmåling, erstatt 
tilbehørs sikringen. 
 
 
 
Dersom det ikke fungerer 
å bytte sikringen, erstatt 
koblingsskapet. 
 
 
 
Dersom spenningen er 
som den skal være, erstatt 
ozongeneratoren. 

Trinn for Trinn 

Sikring til Ozongeneratoren (F2) 
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f nothing seems to work, turn off the main breaker and visually inspect power input cable, gently pulling on it 
to make sure is properly tightened. Turn the main breaker back on and follow this troubleshooting flow chart:

othing seems to work / flow chart  step by step

For   s stems

Do ou read   bet een 
line   line    bet een 
line   neutral    bet een 
line   neutral on the board

For   s stems

Do ou read   bet een  
line   neutral

yes

no

There is an electrical  
wiring problem.

Call an electrician.

erify if keypad is connected 
correctly to spa pack.

Replace 
transformer fuse

Replace spa pack  
if there is still nothing 
on keypad display.

Flow chart 
For orth American systems

Step by Step for orth American version

othing seems to work

 erify that all screws 
are properly tightened 
on the terminal block.

 Turn power off and 
make sure that all 
cables hold firmly in 
the terminal block 
if you pull on them. 
Once done, turn 
power back on.

 On the terminal block, 
measure voltage bet-
ween line 1 and line 2.

 ou should get 240 .

 Measure voltage 
between line 1 
and neutral.

 ou should get 120 .

 Measure voltage 
between line 2 
and neutral.

 ou should get 120 .

 If you do not get good 
readings, this indicates 
an electrical wiring 
problem.

 Call an electrician

For 120  systems

 
 Measure voltage 

between line 1and 
neutral.

 ou should get 120 .

 If you do not get good 
readings, this indicates 
an electrical wiring 
problem.

 Call an electrician

L2

L1
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f nothing seems to work, turn off the main breaker and visually inspect power input cable, gently pulling on it 
to make sure is properly tightened. Turn the main breaker back on and follow this troubleshooting flow chart:

othing seems to work / flow chart  step by step

For   s stems

Do ou read   bet een 
line   line    bet een 
line   neutral    bet een 
line   neutral on the board

For   s stems

Do ou read   bet een  
line   neutral

yes

no

There is an electrical  
wiring problem.

Call an electrician.

erify if keypad is connected 
correctly to spa pack.

Replace 
transformer fuse

Replace spa pack  
if there is still nothing 
on keypad display.

Flow chart 
For orth American systems

Step by Step for orth American version

othing seems to work

 erify that all screws 
are properly tightened 
on the terminal block.

 Turn power off and 
make sure that all 
cables hold firmly in 
the terminal block 
if you pull on them. 
Once done, turn 
power back on.

 On the terminal block, 
measure voltage bet-
ween line 1 and line 2.

 ou should get 240 .

 Measure voltage 
between line 1 
and neutral.

 ou should get 120 .

 Measure voltage 
between line 2 
and neutral.

 ou should get 120 .

 If you do not get good 
readings, this indicates 
an electrical wiring 
problem.

 Call an electrician

For 120  systems

 
 Measure voltage 

between line 1and 
neutral.

 ou should get 120 .

 If you do not get good 
readings, this indicates 
an electrical wiring 
problem.

 Call an electrician

L2

L1

 Ingenting fungerer / Flytskjema & Trinn for Trinn

Ja

Det er en elektrisk 
ledningsfeil.       
                                                  
Ring en elektriker.

Kontroller at 
kontrollpanelet er riktig 
koblet til koblingsskapet.

Erstatt sikringen 
til trafo

Erstatt 
koblingsskapet 
dersom fremdeles 
ingenting fungerer 
på kontrollpanelet. 

 
For 240V systemer: 
                                                             
Leser du 240V mellom                                                                   
Linje 1 & Linje 2, 120V mellom                                                      
Linje 1 & nøytral, 120V mellom                                                                             
Linje 1 & nøytral på 
hovedkortet ?                                                   
 
For 120V systemer:                                                                                     
 
Leser du 120V mellom                                                             
Linje 1 & nøytral ?

Dersom ingenting fungerer, skru av hovedbryteren og inspiser visuelt at strømtilførselskabelen er skikkelig 
koblet, dra forsiktig i kabelen for å kontrollere at den sitter godt fast. Skru på hoverbryteren igjen og gjør 
følgende som vises i flytskjemaet:

Flytskjema for Nord Amerikanske Systemer

Nei

Trinn for Trinn for Nord Amerikanske versjoner 

Ingenting fungerer! For 120V Systemer 

Sjekk at alle skruer 
er skikkelig festet på 
rekkeklemmene. Skru 
av strømmen, trekk 
forsiktig i ledningene 
som er koblet til 
rekkeklemmene for 
å kontrollere at de er 
skikkelig festet. Når 
dette er gjort, skru på 
strømmen igjen.

Mål spenningen mellom 
linje 2 og nøytral. 
 
 
 
Det skal være 120V. 
 
Dersom du ikke får 
slike målinger, indikerer 
dette et elektrisk 
koblingsproblem.

Ring en elektriker! 

Mål spenningen mellom 
linje 1 og nøytral 
 
 
 
Det skal være 120V. 
 
Dersom du ikke får 
slike målinger, indikerer 
dette et elektrisk 
koblingsproblem. 

Ring en elektriker!
Mål spenningen på 
rekkeklemmene mellom 
linje 1 og linje 2.

Det skal være 240V.

Mål spenningen 
mellom linje 1 og 
nøytral. 
 
 
Det skal være 120V  
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f nothing seems to work, turn off the main breaker and visually inspect power input cable, gently pulling on it to 
make sure is properly tightened. Turn the main breaker back on and follow this troubleshooting flow chart:

othing seems to work (European version)/ flow chart 

For   s stem

 phase  Do ou read   
bet een  

phases  Do ou read   
bet een  and 

phases  Do ou read    
bet een   and 

phases Delta  Do ou read    
bet een   and 

yes

no

There is an electrical  
wiring problem.

Call an electrician.

erify if keypad is connected 
correctly to spa pack.

Replace 
transformer fuse

Replace spa pack  
if there is still nothing 
on keypad display.

Flow chart 
For European systems

Ingenting fungerer / Flytskjema & Trinn for Trinn  for Europeiske Systemer

Ja

Det er et elektrisk 
koblingsproblem.                                                                     
 
Ring en elektriker. 

Kontroller at kontrollpan-
elet er koblet skikkelig til 
koblingsskapet. 

Erstatt sikringen 
til trafo.

Erstatt dersom 
fremdeles 
ingenting fungerer 
på kontrollpanelet. 

 
 
 
For 230V systemer:                                                                                          
 
1-faset: Får du 230V mellom 
L1-N?                                                                          
 
2-faset: Får du 230V mellom 
L1-N og L3-N?                                                    
 
3-faset: Får du 230V mellom 
L1-N, L2-N og L3-N?                                                              
 
3-faset Delta: Får du 230V 
mellom L1-L2, L1-L3 og L2-L3?  

Dersom ingenting fungerer, skru av og på hovedbryteren og inspiser visuelt  at strømtilførselskabelen er 
skikkelig koblet, dra forsiktig i kabelen for å kontrollere at den sitter godt fast. Skru på hoverbryteren igjen og 
gjør følgende som vises i flytskjemaet:

Flytskjema for Europeiske 
Systemer  

Nei
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Step by Step

Transformer fuse

 erify the transformer fuse.

 Replace transformer fuse 
 if neccessary.

 If problem persists, 
 replace spa pack.

 erify if keypad is correctly connected to the spa pack.

For 2 phase system

 Measure voltage between  
 line 1 and neutral and  
 between line 2 and  
 neutral.

 ou should get 230  
 on both readings.

 If you do not get good  
 readings, this indicates an  
 electrical wiring problem.

 Call an electrician

For phase system

 Measure voltage between  
 line 1 and neutral, between  
 line 2 and neutral and  
 between line 3 and  
 neutral.

 ou should get 230   
 for each reading.

 If you do not get good  
 readings, this indicates an  
 electrical wiring problem.

 Call an electrician

For phase Delta system

 Measure voltage between  
 line 1 and line 2, between  
 line 1 and line 3 and  
 between line 2 and line 3.

 ou should get 230   
 for each reading.

 If you do not get good  
 readings, this indicates an  
 electrical wiring problem.

 Call an electrician

For 1 phase system

 On the terminal block,  
 measure voltage between  
 line 1 and neutral.

 ou should get 230 .

 If you do not get good  
 readings, this indicates an  
 electrical wiring problem.

 Call an electrician

othing seems to work

erify that all screws are 
properly tightened on 
the terminal block. Turn 
power off and make sure 
that all cables hold firmly 
in the terminal block if you 
pull on them. Once done, 
turn power back on.

f the voltage reading are OK then:

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L

L

L
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Step by Step

Transformer fuse

 erify the transformer fuse.

 Replace transformer fuse 
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 If problem persists, 
 replace spa pack.

 erify if keypad is correctly connected to the spa pack.
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 line 1 and neutral and  
 between line 2 and  
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 on both readings.

 If you do not get good  
 readings, this indicates an  
 electrical wiring problem.

 Call an electrician

For phase system

 Measure voltage between  
 line 1 and neutral, between  
 line 2 and neutral and  
 between line 3 and  
 neutral.
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 line 1 and neutral.

 ou should get 230 .

 If you do not get good  
 readings, this indicates an  
 electrical wiring problem.

 Call an electrician

othing seems to work

erify that all screws are 
properly tightened on 
the terminal block. Turn 
power off and make sure 
that all cables hold firmly 
in the terminal block if you 
pull on them. Once done, 
turn power back on.

f the voltage reading are OK then:

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L

L

L

 For 1-faset system

Dersom spenningsmålingene er OK, gjør følgende: 

For 3-faset systemFor 2-faset system   
For et 3-faset Delta 
system 

Mål spenningen 
mellom L1 og N på 
rekkeklemmene.

Mål spenningen mellom 
L1 og N og mellom L2 
og N. 

Mål spenningen mellom 
L1 og N, mellom L2 og N, 
og mellom L3 og N.

Mål spenning mellom L1 
og L2, mellom L1 og L3, 
og mellom L2 og L3.

Det skal være 230V.

Kontroller at kontrollpanelet er skikkelig koblet til 
koblingsskapet.

Kontroller sikringen til trafo.

Erstatt sikringen til trafo dersom dette er 
nødvendig. 

Dersom problemet vedvarer, erstatt 
koblingsskapet. 

Dersom du ikke får 
denne målingen 
indikerer dette 
et elektrisk 
koblingsproblem. 

Ring en elektriker!

Dersom du ikke får 
slike målinger, indikerer 
dette et elektrisk 
koblingsproblem.

Ring en elektriker! 

Dersom du ikke får 
slike målinger, indikerer 
dette et elektrisk 
koblingsproblem.

Ring en elektriker! 

Dersom du ikke få slike 
målinger, indikerer 
dette et elektrisk 
koblingsproblem.

Ring en elektriker! 

Det skal være 230V på 
begge. Det skal være 230V på 

alle.

Det skal være 230V på 
alle.

Ingenting fungerer 

Kontroller at alle skruene 
er skikkelig festet på 
rekkeklemmene. Skru 
strømmen av og forsikre 
deg om at alle kabelene 
sitter godt fast dersom 
du drar forsiktig i dem. 
Når dette er gjort, skru 
strømmen på igjen.

Trinn for Trinn 

Pojistka transformátoru
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Spa not heating

 Check for an error 
message on keypad 
display. If there is one, 
refer to specific section 
indicated by the error 
message.

 If there is no error 
message, try to raise 
water temperature by 
increasing the Set Point 
2°F higher than actual 
water temperature.  
Press Up key to increase 
Set Point.

 If heater indicator lights 
up on the display, take 
voltage reading between 
the heater live and 
return terminals.

our reading should be:
 
 240 : for 240  heaters
 120 : for 120  heaters

Heater indicatorSet Point indicator

 erify if Heater indicator 
appears on keypad 
display.

 The heater indicator will 
be on when heater is on. 
It will flash if more heat 
has been requested,  
but heater has not 
started yet.

 If voltage reading is not 
as it should be, verify 
if heater terminals are 
properly connected .

 If it is, replace spa pack.

 In the case of the 
European model in.yt.ce 
only, replace accessory 
fuse.

 If problem persists, 
replace spa pack.

Live GroundReturn

f spa is not heating,  
follow this troubleshooting flow chart:

Flow chart

Spa not heating / flow chart  step by step

yes

re there 
an  error 
messages 
on the 

e pad 
displa

Ensure temp.
Set Point is 
higher than 
actual water 
temp.

no

Refer to specific 
error message 
section.

as Heater 
indicator 
appeared
on e pad 
displa

yes

no

Do ou get  
a   
reading 
bet een the 
t o heater 
terminals 
on the board

yes

no
Replace 
spa pack.

re heater 
scre s properl  
connected to 
the heater

yes

no

Take water 
temp. and 
compare with 
temp. value 
displayed 
on keypad.

s difference 
greater than 

F

yes

no
System  
works fine.

yes

no

Replace 
heater.

Tighten 
screws  
properly

s there 
still a 
problem

Problem 
solved.

Replace 
heater.

Heater fuse (F1)
(CE Model only)

Replace
heater.

Check 
wiring and 
plugs. 
Replace if 
needed.

Spabadet varmes ikke / Flytskjema & Trinn for Trinn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Har var-
meelement 
indikatoren 
viste seg på 
skjermen? Ta en digital 

måling av 
vannets tem-
peratur og 
sammenlign 
det med 
målingene 
som vises på 
skjermen. 
 
Er forskjellen 
mer enn 1 ºC 
(2 ºF)??

Se den 
spesifiserende 
seksjonen for 
feilmeldinger.

Får du 240V 
måling mel-
lom de to 
rekkekl-
emmene til 
varmeele-
mentet på 
hovedkortet?

Er skruene til 
varmeelement-
et skikkelig 
festet til var-
meelementet?

Kontroller 
ledninger 
og plugger. 
Bytt om 
nødvendig.

Problem 
løst

Stram 
skruene 
skikkelig 
 
Er det 
fremdeles 
et 
problem? 

Erstatt 
koblingss-
kapet

Erstatt 
varmeele-
mentet 

Erstatt 
var-
meele-
mentet 

Erstatt 
varmeele-
mentet 

Systemet 
fungerer 
fint

Er det noen 
feilmeld-
inger på 
kontrollpan-
elet? 
 
Forsikre 
det at den 
innstilte tem-
peraturen er 
høyere enn 
den faktiske 
vanntem-
peraturen. 

Dersom spabadet ikke varmes, følg dette feilsøkings flytskjemaet: 

Flytskjema

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Spa ikke oppvarming!

Sjekk etter en 
feilmelding på 
kontrollpanelet, se den 
spesifiserte seksjonen 
for feilmeldinger. 

Sjekk om varmeelement 
indikatoren vises på 
skjermen. 

Dersom varmeelement 
indikatoren lyser på 
kontrollpanelet, ta 
en spenningsmåling 
mellom varmeelement-
utgangene på kortet.

Dersom spenningsmålingen 
ikke er slik den skal være, 
sjekk om rekkeklemmene til 
varmeelementet er skikkelig 
festet.
Dersom de er skikkelig festet, 
erstatt koblingsskapet. 

Dersom problemet vedvarer, 
erstatt koblingsskapet.  

Ved den Europeiske 
modellen in.yt.ce, erstatt 
sikringen.   

Det skal være:                                                                                                 
240V for 240V varmeelement                                                                     
120V for 120V varmeelement

Varmeelement 
indikatoren vil stå på 
når varmeelementet 
er på. Den vil blinke 
dersom du har bedt 
om mer varme, men 
den fremdeles ikke har 
begynt oppvarmingen. 

Dersom det ikke er 
en feilmelding, prøv å 
øk temperaturen ved 
å øke den innstillte 
temperaturen 1 ºC 
høyere enn faktisk 
vanntemperatur.                      
Trykk på opp-pilen 
for å øke den innstilte 
vanntemperaturen.   

Trinn for Trinn 

Sikring til varmeelement (F1) 
(bare CE modeller) Bo Bakke

komme 
tilbake

Varmeelement 
Indikator  

Innstillings Indikator 
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If a keypad doesn’t work:

 erify keypad connections and try spare keypad.

 Replace keypad if problem is corrected.

 Replace pack if problem is not corrected.

eypad connector

Keypad doesn t seem to work step by step

FC  trips

Warning  

Total current output cannot exceed total current 
input rating

There are different GFCI models used on 
the market. See manufacturer s instructions 
that come with the GFCI for specific information.
Note that all illustrations are examples only.

From
electrical box To spa

Ground
wire

Main electrical box GFCI panel

The  Series packs are equipped with a GFCI tripper 
circuit in case an HL error occurs. 

 Find the GFCI tripper circuit ( 1) on 
 the board located behind the temperature  
 probe and remove the jumper. 

 Activate the GFCI and see if an error occurs. If HL  
 appears, follow the HL error troubleshooting  
 chart (in the Troubleshooting section). 

 If no error occurs, re-install the jumper. 

 If the GFCI trips again replace the pack.

If the GFCI is still tripping, the error doesn’t come 
from the GFCI tripper circuit.

 erify that the GFCI circuit is properly connected.

From
electrical box

To spa

mportant 
connections:

eutral of 
FC  must be 

connected to 
neutral bus.

eutral from 
spa must be 
connected to 
breaker.

 If it s not, reconnect it.

 erify the spa pack wiring (make sure that the  
 neutral and the ground have not been inverted)

If the GFCI is properly connected but still tripping,

 Unplug all outputs from the spa pack 
 (pumps, blower, heater, ozonator etc). 

 If it doesn t trip while all outputs are unplugged,  
 reconnect one output at a time until the GFCI  
 trips again.

 Replace defective component.

GFCI ( 1)

Tastaturkontakt

 Series Tech oo

If a keypad doesn’t work:

 erify keypad connections and try spare keypad.

 Replace keypad if problem is corrected.

 Replace pack if problem is not corrected.

eypad connector

Keypad doesn t seem to work step by step

FC  trips

Warning  

Total current output cannot exceed total current 
input rating

There are different GFCI models used on 
the market. See manufacturer s instructions 
that come with the GFCI for specific information.
Note that all illustrations are examples only.

From
electrical box To spa

Ground
wire

Main electrical box GFCI panel

The  Series packs are equipped with a GFCI tripper 
circuit in case an HL error occurs. 

 Find the GFCI tripper circuit ( 1) on 
 the board located behind the temperature  
 probe and remove the jumper. 

 Activate the GFCI and see if an error occurs. If HL  
 appears, follow the HL error troubleshooting  
 chart (in the Troubleshooting section). 

 If no error occurs, re-install the jumper. 

 If the GFCI trips again replace the pack.

If the GFCI is still tripping, the error doesn’t come 
from the GFCI tripper circuit.

 erify that the GFCI circuit is properly connected.

From
electrical box

To spa

mportant 
connections:

eutral of 
FC  must be 

connected to 
neutral bus.

eutral from 
spa must be 
connected to 
breaker.

 If it s not, reconnect it.

 erify the spa pack wiring (make sure that the  
 neutral and the ground have not been inverted)

If the GFCI is properly connected but still tripping,

 Unplug all outputs from the spa pack 
 (pumps, blower, heater, ozonator etc). 

 If it doesn t trip while all outputs are unplugged,  
 reconnect one output at a time until the GFCI  
 trips again.

 Replace defective component.

GFCI ( 1)

Kontrollpannelet fungerer ikke /  Trinn for Trinn

GFCI slås ut

Hovedsikringsboksen

Advarsel! 
 
Total spenning ut må ikke overgå total 
spenning inn!  

Dette er ulike GFCI modeller brukt på markedet. 
Se produsentens instruksjoner som følger 
med GFCI’en. Merk at alle illustrasjoner kun er 
eksempler. 

MERK: Feil GFCI-ledninger kan føre til en tilstand hvor GFCI ikke kan reise når det skulle forårsake elektrisk støtfare. 
Alle elektriske installasjoner skal kun være kvalifisert personell.

Dersom kontrollpanelet ikke fungerer:

GFCI 
panelet 

Til spabad
Til 

spabad

Jording-
sledning

Viktige 
koblinger:

Sjekk kontrollpanelets tilkobling og prøv et reserve kontrollpanel .

Erstatt koblingsskapet dersom problemet ikke forsvant. 

Nøytral GFCI 
må bli koblet til 
nøytral bus

Dersom GFCI’en fremdeles slås ut, kommer ikke 
feilen i fra den selvavslående GFCI bryteren.

Y seriens koblingsskap er utstyrt med en GFCI 
selvavslående bryter i tilfellet en HL feilmelding oppstår.

Finn GFCI’ens selvavslående bryter (J1) 
på hovedkortet lokalisert bak temperatur 
sensoren og fjern jumper.

Dersom den ikke er skikkelig koblet, koble på nytt. 

Bytt ut defekt komponent.

Omstart GFCI’en og se om det kommer en 
feilmelding. Dersom HL vises, følg HL feilsøkings 
flytskjemaet (i feilsøkings seksjonen).

Sjekk koblingsskapets ledninger (sjekk at N og 
jordingen ikke har blitt reversert) 

Koble alle utganger fra spa-pakken (pumper, 
blåsere, varmeapparat, ozonator etc.)

Hvis den ikke drar mens alle utgangene er koblet 
fra, må du koble til én utgang om gangen til GFCI-
enheten går igjen.

Dersom det ikke oppstår noen feilmeldinger, 
om-innstaller jumper. 

Hvis GFCI er riktig tilkoblet, men fortsatt tripper.

Sjekk at GFCI kretsen er skikkelig koblet.

Nøytral fra 
spabadet må 
bli koblet til 
bryterenFra elektrisk boks

Fra elektrisk 
boks

Erstatt kontrollpanelet dersom problemet forsvinner når du gjør det 
førstnevnte.
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Hvordan innstille klokken, filtrasjon og nødvendige salter 

Trykk og hold lysknappen i 5-10 
sekunder

Når tiden er satt, trykk på 
lysknappen for å innstille filtrasjon.

Slipp lysknappen når timene 
blinker. 

FS vil vises på skjermen, dette er 
når filtrasjonen vil starte. Innstill 
starttiden til når enn du vil starte 
filtrasjonen ved å trykke på Opp/
Ned pilene. Deretter trykker du 

på lysknappen for å innstille Filter 
Varighet.

Innstill timene ved å bruke Opp/Ned 
pilene. Trykk på lysknappen for å 

innstille minuttene på samme måte 
som du innstilte timene.  

Fd vil vises på skjermen. Innstill 
varigheten du ønsker ved å bruke 

Opp/Ned pilene, deretter trykker du 
på lysknappen for å innstille Filter 

Hyppigheten.
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FF vil vises på skjermen. Trykk 
på Opp/Ned pilene for å innstille 

den Filter Hyppigheten du ønsker. 
Trykk på lysknappen for å fortsette 
innstillingen av nødvendige salter.

oP vil vises på skjermen. Dette er 
hyppigheten du vil at saltet skal 
kjøre på. Innstill hyppigheten du 

ønsker ved å bruke Opp/Ned pilene, 
deretter trykker du lysknappen for å 

fortsette. 

OS vil vises på skjermen. Dette er 
saltets oppstarts tid. Bruk Opp/Ned 
pilene for å innstille tiden du vil de 
nødvendige saltene skal begynne. 

Trykk på lysknappen for å fortsette. 

Temperaturinnstillingene vil vises 
på skjermen. Velg mellom Celsius 

eller Farenheit ved å bruke Opp/Ned 
pilene. Trykk på lysknappen for å gå 

ut av innstillingene.

Od vil vises på skjermen. Dette er 
varigheten du vil at saltsystemet 

skal kjøre på. Innstill varigheten du 
ønsker ved å bruke Opp/Ned pilene, 
deretter trykker du på lysknappen 

for å fortsette.  

Når du går ut av innstillingene vil 
klokken vises, og innstillingene vil 

bli lagret. 

Hvordan innstille klokken, filtrasjon og nødvendige salter  
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How to Set Low Level Programming on INYE Pack

To access Low Level programing 

hold down Pump 1 button for 

25-30 seconds 

Let go of the Pump 1 button

when LL and a number shows up

To adjust he Low Level setting 

press and hold the up/down 

arrows until you get the setting 

you want

Once you found the Low Level 

setting that press the light key to 

save the setting

The Pack will reset and the 

setting will be saved 

INYE 3 Low Level Settings

LL 1 – One pump

LL 2 – Two pumps

LL 3 – One pump w/eco mode

LL 4 – Two pumps w/eco mode

LL 5 – One pump w/salt

LL 6 – One pump w/salt w/ eco 

mode

INYE 5 Low Level Settings

LL 1 – Two pumps w/salt

LL 2 – Two pumps w/salt w/eco 

mode

Brukerveiledning Bear Essentials Serien
Hvordan stille LLP programmeringsmetoden på in.ye koblingsskapet. 

For å få tilgang til LLP, holde inne 
pumpe 1 knappen i 25-30 sekunder. 

Når du har funnet LLP innstillingene, 
trykk på lysknappen for å lagre. 

Slipp pumpe 1 knappen når LL og et 
nummer vises. 

Koblingsskapet vil omstarte og 
innstillingene vil bli lagret. 

For å justere LLP innstillingene, 
trykk og hold inne Opp/Ned pilene 
helt til du får de innstillingene du 

ønsker.

in.ye 3   LLP Innstillinger  
 
LL 1 – En pumpe 
LL 2 – To pumper 
LL 3 – En pumpe med eco-modus   
LL 4 – To pumper med eco-modus  
LL 5 – En pumpe med salt 
LL 6 – En pumpe med salt og med 
eco-modus.

in.ye 5   LLP Innstillinger  
 
LL 1 – To pumper med salt   
LL 2 – To pumper med salt og med 
eco-modus.
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Environmental ratings:
Operating temperature: 32 F (0°C) to 13 F (58 C)
Storage temperature: -13°F (-25°C) to 185°F (85°C) 
Humidity:  Up to 85  RH, non condensing
Px  level of waterproofing

Mechanical:
in. e 
Weight:  Up to 9.  lbs (4.4 kg)
Dimensions (W x H x D): 19.598" x 10. 5" x 4.98" (49  x 2 3 x 12  mm) 
in. t 
Weight: Up to 12 lbs (4.45 kg)
Dimensions (W x H x D): 19.58" x 14.5" x 5.1" (49  x 3 8 x 130 mm)

Model  Series UL/CSA electrical specifications
nput rating:  120/240  nominal ( 5/-10 ) (2 lines required with neutral) 48 A Max,

or (in.ye-3 only):  120  nominal only ( 5/-10 ) (single line with neutral) 1  A Max,  
 0 Hz nominal ( 1.5 / -1.0 Hz)

Heat.wav rating:
oltage:  120 or 240 , 0Hz

Wattage: 4 kW at 240 , 1 kW at 120  (Also available: 5.5 kW at 240 )
Flow rate:  Minimum of 18 GPM ( 8 LPM) is required 

UL 15 3 Sixth Ed.
UL File: E18215  
CSA No. 22.2 - 218.1-M89.

Model  Series TU  electrical specifications
nput rating:  230/240  nominal ( 5/-10 ) (2-phase system with neutral) 20 A Max per phase,  

 (3-phase system with neutral) 1 A Max per phase.
or (in.ye-3 only):  240  nominal only ( 5/-10 ) (single-phase system with neutral) 48 A Max,  
 50 Hz nominal ( 1.5 / -1.0 Hz)

Heat.wav rating:
oltage:  240 , 50Hz

Wattage:  3.8 kW at 230  
 2.8 kW at 230 
Flow rate:  Minimum of 18 GPM ( 8 LPM) is required 

EN/IEC 0335 - 2 - 0/A2: 2008 - EN/IEC 0335 - 1: 2010 
EN55014-1
EN55014-2
EN 1000-3-2
EN 1000-3-3

Specifications

Temperatur i drift: 
 
Oppbevarings Temperatur: 
 
Fuktighet: 
 
IPx5 i vanntetthets verdi

32	̊F	(0°C)	til	136	̊F	(58°C)	 
 
-13°F	(-25°C)	to	185°F	(85°C) 
 
Opp	til	85%	RH,	ikke	kondenserende 
 

Spesifikasjoner

Miljømålinger:

in.ye 
Ve:                              
 
Dimensjoner (W x H x D): 
 
 
in.ye 
Vekt:                              
 
Dimensjoner (W x H x D):

 
Opp	til	4.4kg	(9.7lbs)		 
 
19.598”	x	10.75”	x	4.98”	(497	x	273	x	126	mm) 
 
 
 
Opp	til	12	lbs	(4.45	kg) 
 
9.58”	x	14.5”	x	5.1”	(497	x	368	x	130	mm)

Mekanisk:

Inn måling: 
 
eller (in ye-3 only): 
 
 
 
Heat.wav måling:  
 
Volt: 
 
Effekt: 
 
Strømnings måling: 
 

UL 1563 Sjette utgave   
UL Fil: E182156   
CSA No  22 2 – 218 1-M89

 Inn måling: 
 
 
Eller (in ye-3 only): 
 
 
 
Heat.wav måling:  
 
Volt: 
 
Effekt: 
 
 
Strømnings måling: 

EN/IEC 60335 - 2 - 60/A2: 2008 - EN/IEC 60335 - 1: 2010  EN55014-1

EN55014-2 

EN61000-3-2 

EN61000-3-3

120/240	V	nominal	(+5/-10%)	(2	linjer	nødvendig	med	nøytral)	48	A	Max, 
 
	kun	120	V	nominal	(+5/-10%)	(én	linje	med	nøytral)	16	A	Max,	60	Hz	nominal	
(+1.5	/	-1.0	Hz)

 
 
120	eller	240	V,	60Hz 
 
4	kW	på	240	V,	1	kW	på	120	V	(Også	tilgjengelig:	5.5	kW	på	240	V) 
 
Minimum	18	GPM	(68	LPM)	er	nødvendig.

230/240V	nominal	(+5/-10%)	(2-faset	system	med	nøytral)	20	A	Max	per	faset,	
(3-faset	system	med	nøytral)	16A	Max	per	faset. 
 
kun	240V	nominal	(+5/-10)	(en-faset	system	med	nøytral)	48	A	Max,	50	Hz	
nominal	(+1.5	/-1.10	Hz)	

 
 
	240	V,	50Hz 
 
3.8	kW	på	230V,	2.8	kW	på	230	V 
 
 
Minimum	18	GPM	(68	LMP)	er	nødvendig

Modell Y Serien UL/CSA elektriske spesifikasjoner

Modell Y serien TUV elektriske spesifikasjoner    
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Brukerveiledning Bear Essentials Serien

 Series Tech oo

De ice oltage aximum current e  e t * t * 8

Pump 1 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 2 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 2 * 4

Pump 3 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 5

Pump 4 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 5 (1-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

O3/CP 120 or 240  FLA/10 A * 3

A1 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Blower 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

CP 120 or 240  FLA/10 A

O3 120 or 240  FLA/10 A

Direct out 1 120 or 240 10 A (always on) * 

Direct out 2 120 or 240 10 A (always on)

*1 This model can be converted to a dedicated 120  model.

*2 Pump 2 can only be installed if Pump 1 is a single-speed pump.

*3 Total of Pump 1-low (or Pumps 2) and O3/ CP cannot exceed 15 FLA.

*4 Total of Pump 2 and Pump 3 cannot exceed 22 FLA.

*5 Pump 3 can only be installed if Pump 2 is a single-speed pump.

*  Total of Pump 1-low,O3/ CP, and Direct 1 cannot exceed 15 FLA.

*  If CP is used, Pump 3 must be 1-speed 
 Total of pump 1-low, O3 and Di1 must not exceed 15 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA

* 8 If A1 is used, Pump 4 must be 1-speed 
 Total of O3 and Di1 must not exceed 15 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA 
 Total of P5, and B must not exceed 15 FLA 
 Total of P4, and A1 must not exceed 20 FLA

orth American Models

 Series Tech oo

De ice oltage aximum current e  e t * t * 8

Pump 1 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 2 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 2 * 4

Pump 3 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 5

Pump 4 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 5 (1-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

O3/CP 120 or 240  FLA/10 A * 3

A1 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Blower 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

CP 120 or 240  FLA/10 A

O3 120 or 240  FLA/10 A

Direct out 1 120 or 240 10 A (always on) * 

Direct out 2 120 or 240 10 A (always on)

*1 This model can be converted to a dedicated 120  model.

*2 Pump 2 can only be installed if Pump 1 is a single-speed pump.

*3 Total of Pump 1-low (or Pumps 2) and O3/ CP cannot exceed 15 FLA.

*4 Total of Pump 2 and Pump 3 cannot exceed 22 FLA.

*5 Pump 3 can only be installed if Pump 2 is a single-speed pump.

*  Total of Pump 1-low,O3/ CP, and Direct 1 cannot exceed 15 FLA.

*  If CP is used, Pump 3 must be 1-speed 
 Total of pump 1-low, O3 and Di1 must not exceed 15 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA

* 8 If A1 is used, Pump 4 must be 1-speed 
 Total of O3 and Di1 must not exceed 15 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA 
 Total of P5, and B must not exceed 15 FLA 
 Total of P4, and A1 must not exceed 20 FLA

orth American Models

 Series Tech oo

De ice oltage aximum current e e t * t * 

Pump 1 (2-spd) 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 2 (2-spd) 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 1 * 3

Pump 3 (2-spd) 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 4

Pump 4 (2-spd) 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 5 (1-spd) 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

O3/CP 230  FLA/10 A * 2

A1 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Blower 230 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

CP 230  FLA/10 A

O3 230  FLA/10 A

Direct out 1 230 10 A (always on) * 5

Direct out 2 230 10 A (always on)

*1 Pump 2 can only be installed if Pump 1 is a single-speed pump.

*2 Total of Pump 1-low (or Pumps 2) and O3/ CP cannot exceed 20 FLA.

*3 Total of Pump 2 and Pump 3 cannot exceed 20 FLA.

*4 Pump 3 can only be installed if Pump 2 is a single-speed pump.

*5 Total of Pump 1-low,O3/ CP, and Direct 1 cannot exceed 20 FLA.

*  If CP is used, Pump 3 must be 1-speed 
 Total of pump 1-low, O3 and Di1 must not exceed 20 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 20 FLA

*  If A1 is used, Pump 4 must be 1-speed 
 Total of O3 and Di1 must not exceed 20 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 20 FLA 
 Total of P5, and B must not exceed 20 FLA 
 Total of P4, and A1 must not exceed 20 FLA

European Models

 Series Tech oo

De ice oltage aximum current e  e t * t * 8

Pump 1 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 2 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 2 * 4

Pump 3 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush) * 5

Pump 4 (2-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Pump 5 (1-spd) 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

O3/CP 120 or 240  FLA/10 A * 3

A1 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

Blower 120 or 240 15 FLA/ 0 LRA (inrush)

CP 120 or 240  FLA/10 A

O3 120 or 240  FLA/10 A

Direct out 1 120 or 240 10 A (always on) * 

Direct out 2 120 or 240 10 A (always on)

*1 This model can be converted to a dedicated 120  model.

*2 Pump 2 can only be installed if Pump 1 is a single-speed pump.

*3 Total of Pump 1-low (or Pumps 2) and O3/ CP cannot exceed 15 FLA.

*4 Total of Pump 2 and Pump 3 cannot exceed 22 FLA.

*5 Pump 3 can only be installed if Pump 2 is a single-speed pump.

*  Total of Pump 1-low,O3/ CP, and Direct 1 cannot exceed 15 FLA.

*  If CP is used, Pump 3 must be 1-speed 
 Total of pump 1-low, O3 and Di1 must not exceed 15 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA

* 8 If A1 is used, Pump 4 must be 1-speed 
 Total of O3 and Di1 must not exceed 15 FLA 
 Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA 
 Total of P5, and B must not exceed 15 FLA 
 Total of P4, and A1 must not exceed 20 FLA

orth American Models

* 1  Čerpadlo #2 může být instalováno, jen když je čerpadlo #1 jednorychlostní 

* 2  Celkem Pump #1-low (or Pumps #2) and O3/CP nemůže přesáhnout 20 FLA 

       Enhet                   Volt                         Maximum strøm               ye-3* 1

Nord Amerikanske Modeller  

Europeiske Modeller 

Pumpe 1 (2-spd) 

Pumpe 2 (2-spd) 

Pumpe 3 (2-spd) 

Pumpe 5 (1-spd)

Pumpe 4 (2-spd) 

Luftkompressor

Vis ut 1 (alltid på)

(alltid på)Vis ut 2

   Enhet                            Volt                   Maximum strøm                ye-3* 1

Denne modellen kan bli konvertert  til en 120V modell. 

Pumpe #2 kan bare bli innstallert dersom pumpe #1 er en én-hastighets pumpe.

Totalen av Pumpe #1-lav(eller Pumper #2) og O3/CP kan ikke overgå 20 FLA

Pumpe #2 kan bare bli innstallert dersom pumpe #1 er en én-hastighets 
pumpe.
Totalen av Pumpe #1-lav (eller Pumpe #2) og O3/ CP kan ikke overgå 15 
FLA.
Dersom CP blir brukt, må pumpe 3 være en én-hastighets pumpe 
Totalen av pumpe 1-lav, O3 and Di1 må ikke overgå 15 FLA 
Totalen av P3, CP, og Di2 må ikke overgå 15 FLA

Dersom A1 blir brukt, må pumpe 4 være en én-hastighets pumpe. 
Totalen av O3 og Di1 må ikke overgå 15 FLA 
Totalen av P3, CP, og Di2 må ikke overgå 15 FLA 
Totalen av P5, og B må ikke overgå 15 FLA 
Totalen av P4, og A1 må ikke overgå 20 FLA

Pumpe 2 (2-spd) 

Pumpe 3 (2-spd) 

Pumpe 5 (1-spd)

Pumpe 4 (2-spd) 

Luftkompressor

Vis ut 2

Vis ut 1
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Spabad-Skroget  ~ 7 år 
Arctic Spas® garanterer mot vanntap på grunn av strukturelle feil for 
en periode på 7 år.

Utstyr og Rørsystemer ~ 3 år for deler 
og 1 år for arbeid  
Arctic Spas® garanterer spabadets elektriske utstyr ~ spesielt 
pumpen(e)* (vennligst se den detaljerte pumpe garantien under), 
fabrikkinnstilt ozonsystem, varmeelement ( inkludert Tru-Guard™ 
varmeelement) og kontrollsystemet mot funksjonsfeil grunnet defekt 
i material- eller konstruksjonsfeil i en periode på 3 år fra første 
leveringsdato til den opprinnelige kunden. Inkluderer nødvendige 
deler for reperasjoner. Arbeid er inkludert for en ett års periode.

Andre Komponenter ~ 3 år 
Arctic Spas® garanterer sikringer, lys, dyse innsatser, 
kontrollpanelets overlegg, kabinettmaterialet, filterkurver, 
avledersystemets spaker og hetter, luftkontrollspaker og hetter, 
dekselklemmer i plast, krom beslag og alle andre ikke-nevnte 
komponenter mot material-eller konstruksjonsfeil i en periode på 3 år 
fra første leveringsdato til den opprinnelige kunden. Garantien gjelder 
bare deler som er nødvendige for reparasjon, ikke utgifter forbundet 
med reparasjonsarbeidet.

Skrogetets Overflate ~ 3 år 
Arctic Spas® garanterer mot vanntap på grunn av skader i skroget 
som skyldes materialsvikt i form av sprekker, blæredannelse, 
avskalling, og delaminering i en periode på 3 år fra første 
leveringsdato til den opprinnelige kunden. Garantien gjelder utbytting 
av alle deler og nødvendige reperasjoner utført hos kunden.

Standard Deksel  ~ 1 år 
Arctic spas® aranterer det standard Bear Essential dekselet mot 
funksjonsfeil grunnet defekt i material- og konstruksjonsfeil i 1 år fra 
første leveringsdato til den opprinnelige kunden. Inkluderer deler som 
trengs ved reparasjon. 

Oppgradert Mylovac Deksel  ~ 3 år 
Arctic Spas® garanterer det oppgraderte MYLOVAC™ ekselet mot 
funksjonsfeil grunnet defekt i material-og konstruksjonsfeil i 3 år fra 
første leveringsdato til den opprinnelige kunden. Inkluderer deler 
som trengs ved reparasjon. (Normal slitasje er ikke dekket av denne 
garantien. Når du bruker dekselet, vil skade på sømmen til håndtaket 
ansees som normal slitasje.)

Essential Sound ~ 1 år 
Arctic Spas® warrants the factory installed essential sound 
stereo system against malfunction due to defects in materials and 
workmanship for one year to the original customer from original 
customer from original delivery. Includes parts and onsite labour 
necessary to repair.

Essential Lyd ~ 2 år 
Deler - 1 år arbeid 
Arctic Spas® garanterer fabrikkinnstilte essensielle saltsystemer 
mot funksjonsfeil grunnet defekt i material- og kontruksjonsfeil i 2 år 
med arbeid fra første leveringsdato til den opprinnelige kunden.

Forever Floor ~ 3 år 
Arctic Spas® garanterer Forever Floor mot forråtnelse og strukturelle 
skader i en periode på 3 år til den opprinnelige kunden fra den 
opprinnelige leveringsdatoen. Inkluderer deler og på stedet arbeid 
som er nødvendig for reparasjon.

Arctic Spas® utvider denne begrensede garantien utelukkende til 
den opprinnelige kunden til ethvert spa som er innkalt av en godkjent 
Arctic Spa forhandler, 3 år fra leveringsdato til kunden eller 4 år fra 
produksjonsdato.

Bear Essentials Serien Spa-Garanti  

ETALJERT PUMPE GARANTI 
Pumpe(r) er garantert mot material- og komponentsvikt. 
Pumpeakselens pakning er dekket av garantien. Skade som følge av 
lekkasje i pumpen på grunn av manglende vedlikeholdstilsyn er ikke 
dekket av garantien. Slike skader inkluderer, men begrenser seg ikke 
til, fastkjøring av lageret, sluttklokkefeil, startknappfeil, rotorhjulsvikt, 
og kondensatorsvikt. Det er kundens ansvar å melde inn feil ved 
akselpakningen før eventuell følgeskade oppstår. Enhver feil ved 
pumpedelene som oppstår som følge av defekte materialer vil bli 
byttet ut under denne garantien. Arctic Spas ® forbeholder seg til 
retten til å bytte ut enkeltdeler istedenfor hele pumpeinstallasjonen. 
Vibrasjonslyder i forbindelse med normal pumpedrift dekkes ikke av 
garantien. 

YTELSE 
For å oppnå garantiservice ved defekt eller funksjonsfeil dekket av 
denne begrensede garantien, kontakt din Arctic Spas® forhandler 
så fort som mulig og gjør hva du kan for å forhindre skade. Ved 
fremvisning av kvittering vil Arctic Spas® forhandler etter utnevnte 
servicerepresentant korrigere defekten i henhold til betingelsene 
fremsatt i denne begrensede garantien. *Legg merke til at lekkasje 
fra unionskoblingen skal kunne repareres av bruker selv og er derfor 
ikke inkludert i denne begrensede garantien. Skade som oppstår 
som følge av lekkasje i unionskoblingen er spesielt holdt utenfor 
garantien. Kunden skal ikke betale for arbeid utført hos kunden i en 
periode på 5 år fra første leveringsdato. Dette gjelder spesielt ved 
skade på utstyr, rørkomponenter, skrogets overflate eller struktur, 
eller funksjonsfeil som skyldes material- eller konstruksjonfeil dekket 
av denne begrensede garantien. reiseutgifter i forbindelse med 
reklamasjon må kunden betale selv. Service- og/eller reiseutgifter 
dekkes bare innen de første 30 dagene av eierskap dersom det ikke 
er lenger enn 100 km til forhandler eller servicerepresentant. Hvis 
Arctic Spas® konludere med at den defekte delen eller delene ikke 
kan repareres vil vi forbeholde oss retten til å bytte ut massasjebadet 
med et spa som er prismessig likeverdig det som ble opprinnelig 
kjøpt. Utbytting av spaet vil bare skje etter skjønn av Arctic Spas®. 
Rimelige utgifter til fjerning av det defekte spaet, levering og 
installering må dekkes av spa-kunden. Fraktomkostninger betales til 
nærmeste Arctic Spas® distribusjonssenter.

GARANTIBETINGELSER 
Alle garantier gitt gjelder bare for den opprinnelig eieren av spaet 
hvis dette er kjøpt og installert innenfor kjøpslandets grenser. Alle 
garantier gitt nedenfor vil opphøre hvis spaet blir overført til ny eier 
fra den opprinnelige kunden. Den begrensede garantien gjelder 
ikke reiseutgifter eller ekspedisjonsomkostninger fastsatt av din 
Arctic Spas® godkjente forhandler eller servicerepresentant. Alle 
reklamasjonssaker som dekkes av denne begrensede garantien må 
bli reparert av en Arctic Spas® godkjent forhandler. Garantien dekker 
ikke omkostninger fastsatt av en ikke-godkjent servicerepresentant. 
For å få garantiservice må kunden ta kontakt med en av Arctic 
Spas® godkjente forhandlere i sitt område. I tilfelle hele eller deler 
av spaet må returneres til Arctic Spas® distribusjonssenter, skal alle 
fraktomkostninger dekkes av kunden. I alle tilfeller er det Arctic
Spas® som alene fastslår feilens opprinnelse og art og Arctic Spas® 
diagnostikk er endelig. 
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UNNTAK 
Alle garantibetingelser angitt vil bli erklært ugyldige hvis spaet 
blir forandret på, feilbrukt eller misbrukt, eller hvis reparasjoner 
blir utført av andre enn Arctic Spas® godkjente forhandlere 
eller servicerepresentanter. ”Endringer” defineres som, men 
begrenser seg ikke til, alle forandringer på, utbytting eller 
tilføying av spa-komponenter uten skriftlig tillatelse fra Arctic 
Spas®. ”Misbruk” defineres som enhver uvøren håndtering av 
spaet, skade påført ved montering av ikke-godkjente elektriske 
tilkoplinger, feil drift av spaet i forhold til bruksanvisningene i 
brukerhåndboken, feil oppstart av badet, tørrkjøring av spaet, 
bruk av hele eller deler av spaet til noe det ikke er designet for, 
skade som skyldes uriktig kjemisk balanse, is, overoppvarming 
av spaet eller spavannet, skade på spaoverflaten som skyldes 
at desinfiseringskjemikalier blir liggende uoppløst på overflaten, 
samt kommersiell bruk av spaet. Garantien dekker ikke kjemiske 
brennskader eller misfarging av spadekslet. Garantien dekker 
heller ikke skader på spadekslet som følge av vannabsorbering. 
Enhver skade som skyldes misbruk eller uriktig installasjon av 
deksel-løfteren eller bruk av deksel-løfteren uten Coversaver 
dekkes ikke av garantien. Alle skader som skyldes feil håndtering 
av spadekslet dekkes ikke av garantien. Skader som påføres når 
man flytter spaet eller monterer det feil (f. eks. dårlig forberedt 
eller feilplanert bakkeunderlag) anses som misbruk. Skade på 
materialet eller konstruksjonsfeil ved spa-kabinettet og gulv som 
følge av transport eller håndtering er spesielt utelukket fra denne 
begrensede garantien.

Arctic Spas er ikke ansvarlig for skader som skyldes 
elektrisitetsleverandøren eller ikke-forskriftsmessig utførte
elektriske installasjoner, eller skade og/eller mangel på ytelse 
som skyldes spenninger som ligger over eller under anbefalt 
spenningsområde. Arctic Spas® er ikke ansvarlig for programvare- 
og produktoppdateringer gjennom levetiden til spabadet.

Arctic Spas® utelukker spesielt fra garantien følgende: 
naturskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade oppstått som 
følge av lynnedslag, storm, flom, frost, brann, eller andre tilfeller av 
force majeure; ethvert spa som er installert for kommersiell bruk; 
feil som skyldes uriktig dekselbruk eller skade på spaoverflaten 
som skyldes at spaet har blitt stående ute i vær og vind uten 
deksel; varmeutvikling som resultat av at spaet har stått uten 
deksel og derfor har blitt utsatt for direkte UV stråling slik at spaets 
akryloverflater har tatt skade; eller slik at plastkomponenter har 
sprukket opp eller blitt bølgete; eller slik at deler av armaturet 
lekker eller har stoppet å fungere. Ingen av disse forholdene 
dekkes av garantien. Varmebadets deksel må oppbevares 
påmontert når badet ikke brukes.

Riper på eller mikrokrakelering i spaskroget som blir innrapportert 
etter monteringen av spaet dekkes ikke av garantien. 
Mikrokrakelering defineres som synlige skinnende linjer i 
termoplastdukens overflate. Dette fenomenet, om enn sjeldent, 
kan av og til forekomme i flere typer plastmaterialer. Overflaten på 
termoformede akrylbad kan få slike skader.
 
Skader som skyldes ikke-godkjente desinfiseringsmidler som 
triklor, syrer, kalsiumhypokloritt, natriumhypokloritt, peroksid, 
desinfiseringsmiddel blir liggende uoppløst på spaoverflaten, 
eller desinfiseringskjemikalier som ikke er godkjent av 
Arctic Spas eller garantien din er ugyldig. Unntaket gjelder 
også, men er ikke begrenset til, gazeboer, deksel-løftere og 

spatilbehør i sedertre, tilleggsutstyr eller komponenter som ikke er 
montert av produsenten, samt skade eller driftsvikt som skyldes 
uriktig forberedelse av utstyret for vinteren. Skade på puter 
etter leveringsdatoen dekkes heller ikke av garantien. Puter skal 
fjernes fra spaet når det ikke er i bruk. Arctic Spas® utelukker 
spesielt fra garantien revner, falming, eller bølgedannelser på 
spa-kabinettet etter leveringsdatoen, samt skader som er påført 
sedertrekabinettet som følge av uriktig håndtering. 

ANSVARSFRASKRIVELSE 
Arctic Spas® an ikke holdes ansvarlig for tapt brukstid eller 
tilfeldige eller bruksrelaterte omkostninger, utgifter eller skader 
som skyldes, men ikke er begrenset til, fjerning av permanent  
soldekk, solrom, gazebo, innebygninger, kundespesifisert armatur, 
samt omkostninger tilknyttet kranleie ved flytting eller utbytting av 
spaet. Arctic Spas® kan ikke holdes ansvarlig for omkostninger 
som skyldes tap av vann, filterpatroner eller kjemikalier. Arctic 
Spas® kan ikke holdes ansvarlig for utilstrekkelige radiosignal 
til Aquatremor™ lydsystemet. Under ingen omstendigheter kan 
Arctic Spas® eller noen av selskapets representanter holdes 
ansvarlig for personskade eller skade på eiendom som oppstår 
som følge av bruk av spaet. Arctic Spas® garantier er begrenset til 
et maksimumsbeløp som tilsvarer den sum Arctic Spas® mottok 
ved salg av badet.

ALLE GARANTIER 
Alle garantier er utstedt av Arctic Spas® til kunden i henhold til 
gjeldende lover .Spaet blir registrert hos fabrikk av din Arctic Spas 
forhandler ved leveringsdato. Garantien tilbys som et tilleggsgode 
og endrer ikke dine lovfestede rettigheter. Alle garantier gitt 
her forutsetter at alle krav må sendes Arctic Spas® innen 10 
dager etter at skaden har blitt oppdaget og at den opprinnelige 
kvitteringen med salgsdato kan fremvises. Alle erstatningskrav må
fremmes innen garantiperioden. Oversittelse av fristen for 
innlevering av skademelding eller manglende fremvisning av 
informasjon vil føre til at alle garantier gitt her vil bli erklært 
ugyldige. Arctic Spas® forbeholder seg retten til å velge mellom 
reparasjon eller utbytting av komponenter eller materialer. I enkelte 
tilfeller vil vi be om bilder av skaden for å kunne gi en riktig 
evaluering før vi bestemmer om skaden dekkes av garantien eller
ikke. Hvis kunden ikke får enten nødvendige deler eller oppnår 
tilfredsstillende service fra en godkjent Arctic Spas® forhandler, 
så skal han øyeblikkelig kontakte serviceavdelingen hos den 
forhandleren hvor spaet bli kjøpt og Arctic Spas®.

Arctic Spas® utelukker garantidekning på sprekker, falming 
eller fordreining av cedar kabinettet etter leveringsdatoen. En 
hver skade som har oppstått ved håndtering av cedar kabinettet 
er utelukket fra denne garantien. Denne garantien vil ikke 
dekke arbeid for Bluetooth tilkoblingsproblemer, onSpa® app 
innstallasjon, og tilkoblingsproblemer med smarttelefon/nettbrett. 

Bear Essentials Serien Spa-Garanti  ( fortsatte )
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