
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

 

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER. SPARA DESSA INSTRUKTIONER. 

 

Din fysiologiska reaktion på varmvatten beror på subjektiva faktorer såsom 

ålder, hälsa, graviditet, temperaturkänslighet, känslighet för kemiska substanser 

och sjukdomshistoria. Rådfråga alltid en läkare innan användande av ett Spabad för att 
säkerställa och förstå just din tolerans och begränsningar. 

 

LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER 

 

VARNING - För att minska risken för skador så låt inte barn använda Spabadet såvida 
de inte är under noggrann uppsikt hela tiden. 

 

En jordad ledning kommer med Spabadet för att anslutas till en, minst 8.4mm² i 
diameter, solid kopparledare mellan produkten och all metall utrustning, metallisolerad 
elutrustning, vattenledning av metall eller dylikt inom 1,5 m från Spabadet. 

 

För kabelansluten / konvertibla enheter: 

Fara - Risk för personskador. 

Byt ut skadade kablar omedelbart. Gräv inte ned kabeln. 

Anslut enbart till ett jordat uttag. 

 

För enheter med jordfelsbrytare: 

Varning – Spabadet är försedd med en jordfelslarm 

Jordfelsbrytaren är lokaliserad i huvudpanelen och måste testas varje gång innan 
Spabadet används. 

 

EVENTUELLA RISKER 

 

RISK FÖR DRUNKNING:  Extrem försiktighet måste iakttas för att förhindra tillgång till 
Spabadet av barn utan övervakning. För att undvika olyckor, låt inte barn använda 
Spabadet utan kontinuerlig övervakning av en vuxen person 

Täck alltid Spabadet med täcklock och använd säkerhetslås när det inte används. 

 

RISK FÖR SKADOR: Anslutningarna för utsuget i Spabadet är dimensionerade för att 
matcha det specifika vattenflödet som skapas av pumpen. Om pumpen eller någon av 
anslutningarna skulle behöva ersättas av någon anledning, var säker på att 
flödeshastigheterna är kompatibla.  

Använd aldrig Spabadet om anslutningarna är trasiga eller saknas.  

Ersätt aldrig en anslutning med en ny anslutning som har en mindre flödeshastighet än 
flödeshastigheten som är markerad på den ursprungliga anslutningen. 



RISK FÖR ELSTÖTAR: Installera Spabadet minst 1,5m från alla metallytor.  

Spabadet kan installeras inom 1,5m till metallytor under förutsättningen att varje 
metallyta är permanent ansluten med en, minst 8,4 mm² i diameter, solid kopparledare 
som i sin tur är anslutad till den jordade ledningen som kommer med Spabadet för detta 
syfte. 

 

RISK FÖR ELSTÖTAR: Låt inte någon elektrisk apparat, såsom en lampa, telefon, 
radio eller TV, inom 1,5 m från Spabadet. 

Använd inte en sådan apparat från varken inuti Spabadet eller när du är blöt, såvida inte 
sådan utrustning är inbyggda i Spabadet av tillverkaren. 

 

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR: 

 

Vattnet i Spabadet får aldrig överstiga 40˚C (104˚F). 

Vattentemperaturer mellan 38˚C (100˚F)  och 40˚C (104˚F) anses säkra för en frisk 
vuxen. Lägre vattentemperaturer rekommenderas för små barn och när Spabadet sks 
användas i mer 10 minuter. 

Eftersom höga vattentemperaturer har en hög potential för att orsaka fosterskador 
under de första månaderna av graviditet, gravida eller eventuellt gravida kvinnor bör 

begränsa spa vattentemperaturer till 38˚C (100˚F). 

Innan användaren kliver i Spabadet, bör användaren mäta vattentemperaturen eftersom 
enheterna som reglerar vattentemperaturen kan variera. 

 

Användning av alkohol, droger eller medicin innan eller under användningen kan leda till 
medvetslöshet med risk för drunkning. 

Överviktiga personer och personer med en historia av hjärtsjukdomar, lågt eller högt 
blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bör konsultera en läkare innan de använder 
Spabadet. 

Personer som använder läkemedel bör rådfråga en läkare innan användning eftersom 
vissa mediciner kan omfatta dåsighet medan andra mediciner kan påverka 
hjärtfrekvensen, blodtryck och cirkulation. 

 

Anslut inte ljudkomponenter (t.ex. hörlurar, kablar, och extra högtalare) till stereo (om 
sådan finns i Spabadet). 

Använd inte Spabadet omedelbart efter ansträngande träning. 

Använd inte Spabadet ensam. 

Lås locket på Spabadet när den inte används. 

Personer med infektionssjukdomar bör inte använda Spabadet. 

Byt ljudkomponenter endast med identiska komponenter. 

Lämna inte CD luckan öppen på stereo (om sådan finns). 

Vissa typer av hårfärgningsmedel kan reagera med saniteringsmedel i Spabadets 
vatten kan orsaka att håret ändrar färg. Använd på egen risk. 

 



Vattenstänk från Spabadet förekommer under normal användning. Installera en lämplig 
produkt som förebygger halkolyckor och/eller skador och ger en stabil grund. 

Varken Starta eller Stäng av Spabadet från en väggströmbrytare, jordfelsbrytare, 
strömbrytare, säkring, eller genom att använda vägganslutningskabeln. 

Ta av alla smycken, metall och klockor innan användet av Spabadet. 

Förvara alla ömtåliga föremål på säkert avstånd från Spabadet. 

Upprätthåll vattenbalansen i enlighet med instruktionerna 

 

VARNINGSMÄRKE 

 

Varningsmärket måste sättas upp på en väl synlig plats i omedelbar närhet av Spabadet 
efter att Spabadet har installerats. 

VIKTIGT: Det är mycket viktigt att detta märke placeras på en väl synlig plats för de 
personer som ämnar använda Spabadet. Tillfälliga produktanvändare kanske inte är 
medvetna om några av de faror varmt vatten kan innebära för gravida kvinnor, små 
barn, äldre personer och människor under påverkan av alkohol.  

Om ni inte har fått en varningsmärke med Spabadet eller om ert varningsmärke har 
blivit skadat, vänligen kontakta er återförsäljare för ett ersättningsmärke. 

 

HYPERTERMI 

 

För att minska risken för skador bör vattentemperaturen i Spabadet aldrig 

överstiga 40˚C (104˚F). Vattentemperaturer mellan 38˚C (100˚F) och 40˚C (104˚F) 

anses vara säkra för en frisk, vuxen person. Lägre vattentemperaturer rekommenderas 
för barn, äldre personer, temperaturkänsliga personer, och om man skall använda 
Spabadet i mer än 10 minuter. 

 

VATTENTEMPERATURER ÖVER 38˚C (100˚F) KAN VARA SKADLIG FÖR ER HÄLSA 

 

Hypertermi inträffar när kroppstemperaturen når en nivå flera grader över den normala 
kroppstemperaturen på 37˚C (98.6˚F). Symtom på hypertermi inkluderar dåsighet, 
slöhet, och en ökning av kroppstemperaturen. 

Effekterna av hypertermi inkluderar: 

Omedvetenhet om överhängande fara 

Att uppfatta värme (överhettning) 

Att inse behovet av att avsluta badet i Spabadet i tid 

Fysisk oförmåga att kliva ur produkten 

Fosterskador hos gravida kvinnor 

Medvetslöshet och risk för drunkning 

Om du känner av någon av symptomen för hypertermi, försiktigt kliv ur Spabadet 

omedelbart. 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER 



GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR 

 

Spabadet är tänkt att vara njutbar, hälsosam och avkopplande för er.  

Här är några grundläggande säkerhetsanvisningar att följa varje gång ni använder 
Spabadet: 

Kontrollera alltid temperaturen i Spabadet. Höga vattentemperaturer kan vara skadliga 
för hälsan. 

Personer som lider av hjärtsjukdomar, diabetes, högt eller lågt blodtryck, 

och gravida kvinnor bör konsultera en läkare innan de använder Spabadet. 

Personer som är påverkade av medicin, droger eller alkohol bör inte tillåtas 

använda Spabadet. 

Ta av alla smycken, metallföremål och klockor innan användatet av Spabadet. 

Låt inte barn använda Spabadet utan kontinuerlig övervakning av en vuxen person. 

Använd inte Spabadet ensam. 

Testa alltid jordfelsbrytaren varje gång innan ni använder Spabadet för att säkerställa 
att det fungerar korrekt. 

Alla elektriska apparater i närheten av Spabadet måste ha jordfelsbrytare och inte 
kunna användas inifrån Spabadet. 

Förvara alla ömtåliga föremål på säkert avstånd från Spabadet. 

Täck alltid Spabadet med lock och använd säkerhetslås när det inte används. 

Var extra försiktig när ni kliver i och ur Spabadet för att förebygga eventuella halkolyckor 
på grund av de våta ytorna som uppstår vid användandet av Spabadet. 

För lång tid i Spabadet kan vara farligt för er hälsa. 

Upprätthåll vattenbalansen i enlighet med instruktionerna 

Spabadet rekommenderas att inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas 
eller har givits noggranna instruktioner 

 

GRUNDLÄGGANDE KVALITETSRIKTLINJER FÖR VATTNET I SPABADET 

 

Under den inledande vattenfyllningen av Spabadet , lägg till ett avskiljningsmedel för att 
bekämpa eventuella slamprodukter och oönskade mineraler i vattnet. Låt vattnet 
cirkulera och filtrera i minst 12 timmar innan ni tillsätter några andra kemikalier. 

Testa vattnet för PH, total alkalinitet, och kalciumhårdheten. PH-värdet bör vara 

7,2-7,8 och den totala alkaliniteten 80-180 PPM (mg/l). Nivån på kalciumhårdheten bör 

ligga mellan 150 och 400 PPM (mg/l). Justera PH-värdet och den totala alkaliniteten. 
Använd er av anvisningarna på de kemiska förpackningarna. Vänta 15-30 minuter, testa 
igen och justera efter behov. 

Tillsätt 60 ml koncentrerad kloreringsgranulat (natriumdiklor-striazinetreone) när ni 
startar upp Spabadet första gången för att börja saniteringen av vattnet. 

 



Det är viktigt att ni inte tillsätter kloreringsgranulaterna förrän PH, totala alkaliniteten och 
kalciumhårdheten har justerats till sina rätta nivåer. 

Kontrollera vattnet med teststicka för rätta sanitetsnivåer och justera följaktligen till rätt 
nivå om så behövs. Fritt klor bör ligga mellan 2-4 PPM (mg/l). 

Vi rekommenderar att ni håller en miniminivå på 2 PPM (mg/l) på kloret i vattnet.  

Var noga med att pumparna är igång när ni tillsätter klor eller vid chockklorering. 

Tillsätt 15-30 ml klor efter varje gång ni har använt Spabadet. 

 

VAL AV PLATS OCH INSTALLATION 

 

Noggrann planering i förväg är en viktig faktor när ni installerar ert nya Spabad. 

Det gör också installationsprocessen enklare.  

Valet av var Spabadet ska placeras är ett mycket viktigt steg och kräver noggrann 
genomgång av vilka normer och regler som gäller. 

Följande information kommer att hjälpa er i denna process: 

 

1). Kontrollera att installationen överensstämmer med lokala byggnormer och få alla   
nödvändiga tillstånd som eventuellt behövs. Ni kan också konsultera med en ingenjör   
alternativt en arkitekt om ni har särskilda önskningar gällande design och planläggning. 

2) Kontakta en licencerad elektriker för de elektriska installationerna för att få ett långt 
och säkert användande av ert Spabad. 

3) Placera Spabadet där ni har en bra tillgång till vatten, avlopp och el. 

4) Placera Spabadet på en fast och jämn yta som klarar av Spabadets vikt (vattenfylld). 

För installationer utomhus rekommenderas en 10 cm tjock cement platta eller träprodukt 
som klarar av vikten. 

5) För installationer inomhus är det viktigt att ni kontrollerar golvets viktkapacitet som ni 
planerar att placera Spabadet på. De flesta hus uppfyller kravet på 387 kg per 
kvadratmeter. 

6) Var noga med att ert Spabad passar in i det utrymme ni har valt och att det finns 
plats att transportera Spabadet genom hemmet till det utvalda utrymmet. 

7) Var noga med att ha tillräcklig ventilation eftersom Spabadet tillför mer luftfuktighet. 

(detta gäller för installationer inomhus).Ett täcklock är tillräckligt effektivt i de flesta fall.  

8) Skydda pumpen och all annan utrustning från väder genom att alltid kontrollera att 
panelerna är säkrade. 

9) Vi rekommenderar att ni alltid har minst 1 meter av fri yta runtom Spabadet för lätt 
tillgång vid er egen underhållsservice såväl som eventuell  professionell service. 


