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Vejledning til Balboa serie
For systemer med v41 software

Pumpe Lys Ned OpDisplay

Opstart
Når du tænder for din udespa, går displayet i ”Priming Mode” (

) 

Under Priming Mode trykker du flere gange på pumpeknappen, 
for at sikre, at pumpen er tømt for luftlommer. 

Priming Mode varer mindre end 5 minutter. Tryk på pil op eller 
pil ned for at afbryde Priming Mode. 

Efter Priming Mode går spaen i Standard Mode (se afsnittet 
Mode). 

Temperaturkontrol (26° C - 40° C)
Displayet viser den sidst målte vandtemperatur. Den aktuelle 
temperatur vises først, når pumpen har kørt mindst ét minut.

Tryk én gang på op- eller ned-knappen for at  vise den indstil-
lede temperatur. Tryk én gang til på knappen før displayet 
stopper med at blinke, for at ændre den indstillede temperatur. 
Hvert tryk på op- eller nedknappen ændrer temperaturen med 
én grad.

Efter tre sekunder holder displayet op med at blinke, og viser-
den aktuelle temperatur igen. 

Pumper
Tryk på pumpeknappen for at tænde eller slukke pumpen. Tryk 
én gang til for at få pumpen i den høje hastighed. 

Pumpen vil køre i en forudbestemt periode, som kan være så 
langt som to timer i lav hastighed.  

Tænder pumpen automatisk i lav hastighed, kan pumpen ikke 
slukkes på displayet. Høj hastighed kan tændes eller slukkes. 
Hvis der er installeret en ozonator, vil den køre mens pumpen 
arbejder ved lav hastighed.  Cirkulation til filtrering og opvarm-
ning kører også under lav hastighed. 

Trykkes der for hurtigt på knapperne, kan det ske, at displayet 
ikke registrerer de efterfølgende tryk. 

Lys
Tryk på lys-knappen for at tænde/slukke lyset. Det vil automa-
tisk slukke efter fire timer. 

Mode (tilstand)
Afhængigt af konfigurationen af din spa, kan du køre flere 
modes (tilstande) på din udespa.  Hvis  din spa ikke kan skifte 
modes, vil den køre i Standard Mode, angivet med  i display-
et.

For at skifte trykker du en op- eller nedknap og derefter lys-
knappen. 

I Economy Mode varmer spaen kun op til den indstillede 
temperatur i filtreringscyklussen (lav hastighed). Der står  i 
displayet, og den viste temperatur er ikke den aktuelle, men 
skifter til vandtemperaturen under cyklussen.

I Sleep Mode varmes spaen op til 10° C under filtereringscyklus-
sen. Der står  i displayet og den viste temperatur er vandtem-
peraturen under cyklussen. 

Forudindstillede filtreringscyklusser
Den første forudinstillede filtreringscyklus begynder 6 minut-
ter efter spaen er tændt. Den næste cyklus begynder 12 timer 
senere.  

Filtreringscylusser kan programmeres til 1 - 8 timer i timeinter-
val. Standard er én time.

For at indstille cyklussen skal du først trykke på op- eller nedta-
sten, og derefter på pumpeknappen. Brug derefter op- eller ned 
tasterne til at indstille tiden, og tryk på pumpeknappen for at 
afslutte.
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Fejlbeskeder
Fejlbesked Betydning Løsning

Ingen besked i displayet. 
Der er ingen strøm på spaen.

Displayet vil være slukket indtil spaen får strøm. Alle 
indstillinger gemmes til næste gang. 

     
Ukendt temperatur. Den aktuelle temperatur viser først efter ca. ét minut.

”Overopvarmning” - Spaen er slukket.*

Én af sensorerne har målt en temperatur 
over 47,8° C ved varmelegemet.

GÅ IKKE I VANDET. Fjern coveret og lad spaen køle ned. 
Når spaen er kølet ned igen trykker du på en vilkårlig 
knap for at nulstille displayet. Hvis displayet ikke nulstil-
ler, sluk for strømmen og tilkald service.

”Overopvarmning”- Spaen er slukket.* 
Én af sensorerne har målt en temperatur 
på 43.5° C i vandet. 

GÅ IKKE I VANDET. Fjern coveret og lad vandet køle ned.  
Når vandet når en temperatur på 41,7° C genstarter dis-
playet automatisk. Hvis displayet ikke nulstiller, sluk for 
strømmen og tilkald service.

Spaen er slukket.* Sensoren i ”A” stikket 
virker ikke.

Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde ser-
vice. Tilstanden kan være midlertidigt under overophed-
ning.

Spaen er slukket.* Hvis meddelelsen skifter 
med temperaturvisningen, kan det være 
midlertidigt. Hvis meddelelser blinker 
alene, er spaen slukket*. 

Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde ser-
vice. Tilstanden kan være midlertidigt under overophed-
ning.

Sensorerne er ikke i balance. Hvis med-
delelsen skifter med temperaturvisningen, 
kan det være midlertidigt. Hvis meddelel-
ser blinker alene, er spaen slukket.*

Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde ser-
vice. 

Der er en væsentlig forskel mellem de 
målte temperaturer ved sensorerne. Dette 
kan være et flow-problem.

Hvis vandniveauet er normalt, skal du sikre dig, at der 
ikke er luftlommer i pumperne. Hvis dette problem er 
vedvarende skal du tilkalde service.

Vedvarende lav vandflow (Vises på den 
femte visning af HL indenfor 24 timer).
Varmelegemet er slukket, men andre spa-
funktioner er normale.

Gør det samme som ved HL beskeden. Reset ved at 
trykke på en hvilken som helst knap. Hvis dette problem 
er vedvarende skal du tilkalde service.

Der er muligvis for lidt vand, et dårligt flow 
eller luftlommer i varmelegemet.  Spaen 
slukker i 15 minutter

Hvis vandstanden er normal, skal du sikre dig, at der ikke 
er luftlommer i varmelegemet Tryk på en knap for at 
genstarte. Beskeden vil slukke indenfor 15 minutter. Hvis 
dette problem er vedvarende skal du tilkalde service.

Der er ikke vand nok i varmelegemet. 
(Vises efter tredje dr besked) Spaen er 
slukket.*

Gør det samme som for dr beskeden. Spaen genstarter 
ikke automatisk. Tryk på en knap for at genstarte.

”Ice”. Der er fare for frostskader. Der skal ikke gøres noget. Alt udstyr starter automatisk 
op uanset spaens mode.  Udstyret kører indtil fire minut-
ter efter at sensorerne har målt en temperatur på 7,2° C 
eller mere. 

* Selv når spaen er slukket, vil udstyret starte i tilfælde af fare for frostskader.


