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1. Att tänka på inför installation
Innan installationen av spabadet påbörjas ska produkten noggrant genomsökas efter eventuella 
transportskador. Om du hittar några transportskador ska du kontakta din återförsäljare omedelbart. 

Påbörja aldrig en installation om det finns en anmärkning vid leverans.  

Tänk på att placera ditt spabad i ett perfekt läge och att uppfylla installationskraven. Elen ska 
anslutas av en certifierad behörig elektriker. Ditt spabad har testats grundligt på fabriken för en 
optimal tillförlitligthet. Ta bort kvarvarande vatten som fortfarande kan finnas kvar i rören efter 
provkörning i fabriken. Se till att spabadet är helt rent. 

• Placera spabadet på en plan och stabil yta.

• Vid installation av spabad håll cirka 50cm fritt runtomkring spabadet för underhåll och eventuell

service.

• Se till att ytan kan hålla hela spabadets tyngd, inklusive det antal personer spabadet är ämnat

för.

• En eventuell strukturell skada på spabadet som uppkommit av en felaktig installation kommer att

göra tillverkarens garanti ogiltig.

• Se till att du installerar spabadet med utrustning på ett sådant sätt att det inte blir något problem

att släppa ut vattnet. Vattenutkastet finns längs sidan på bottenplattan.

• Se till att alla paneler och elektriska komponenter förblir åtkomliga för service och underhåll av

spabad.

• Om du vill placera ditt spabad på en takterrass eller uteplats, kontakta en byggnadsexpert för

att kontrollera ytans bärighet. Utan godkännande vad gäller ytans bärighet kan ytan kollapsa,

vilket kan resultera i personskador, skador på omgivningen och medföljande kostnader för

återställning.

• Om du installerar ett spabad inomhus, se till att det finns ett tillräckligt vattenskydd runt ditt

spabad. Se även till att ha ett fullgott halkskydd och installera ett bra ventilationssystem.

• Det är spaägarens skyldighet att se till att en kvalificerad och behörig elektriker utför

elinstallationen. Installationen måste ske i enlighet med National Electrical Code, samt enligt

svenska el föreskrifter. Följande information ges för att koppla upp den elektriska

strömförsörjningen till ditt nya spabad
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VARNING: Slå inte på strömmen till ditt spa innan du blir ombedd att göra det senare i denna 

bruksanvisning. Felaktiga elektriska anslutningar kan skada utrustningen, leda till brand, och 

ogiltigförklara spagarantin. 

VIKTIGT: Spabadet måste kopplas tillsammans med en extern jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren 

måste vara godkänd för den ampere som ditt nya spa förbrukar. Misslyckas du med att göra detta 

kommer det att leda till skador på utrustningen som inte täcks inte av garantin. Gör elektrikern 

uppmärksam på detta.  

OBS! Använd inte jordfelsbrytarboxen som medföljer vissa spabad. Detta gäller säkringarna och 

jordfelsbrytaren i boxen. 

Spabadet måste vara direkt kopplat till elnätet, utan stickkontakter, förlängningskablar, eller dela 

fas med andra apparater. Spabadet kräver att du använder solid koppartråd, beroende av 

storleken på jordfelsbrytaren (RCD) som du använder. Använd inte aluminiumtråd. 

Strömförsörjningen ska ha en lämplig jordfelsbrytare (RCD). Den ska kunna användas som en 

avstängningsbrytare, som måste installeras synligt från ditt spabad. Den elektriska anslutningen 

måste vara lättillgänglig för spaägaren, men får inte vara inom 1,5 meter från spabadet. När du 

har placerat spabadet, anslut kabeln via främre vänster eller höger hörn av ditt spa. Anslut den 

elektriska strömmen till spabadet. För en mer detaljerad installationsmanual för Balboa-boxen, 

vänligen se medföljande dokument.  
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2. Inkoppling Balboa-packs

I detta avsnitt har vi samlat installationsanvisningar för samtliga Balboa-pack som finns i våra 
spabad. För att säkerställa att installationen blir korrekt utförd, kontrollera vilken Balboa-pack 
som sitter i ditt spabad (etiketten syns på styrenhetens topp). 
Följ sedan anvisningarna för den specifika Balboa-packen. 

Styrboxen innehåller fyra olika områden med grupperade kontakter, dessa är numrerade 1, 2, 
3 och 4. På bilderna nedan är dessa färgkodade enligt följande:

Område 1: Blå
Område 2: Gul
Område 3: Orange
Område 4: Grön

OBS! Om det uppkommer frågetecken under installationen rekommenderar vi alltid att man 
kontaktar återförsäljaren innan installationen slutförs. Tänk på att eventuella fel som 
uppkommer på grund av en felaktig installation inte omfattas av produktgarantin. 

Viktigt! Kontrollera noggrant hur swisthbanken ska stå beroende på vilken Balboa-pack du 
har i spabadet. Strömmen måste vara frånkopplad när någon ändring görs på switchbanken. 
Följ alltid anvisningarna i manualen!
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a. Balboa BP2100G1

• Ta helt bort kablarna som sammankopplar område 1 och 3.

• Följ kabeln som leder från J60 till område 3. Koppla bort kabeln från område 3 och låt den
vara kopplad till J60. Ta kabeln och koppla samman J60 med område 4. Det ska nu finnas
en kabel från J60 till område 4 (visas som J60 till J45 på bilden nedan.

• Följ kabeln som leder från J41 till område 3. Koppla bort kabeln från område 3 och låt den
vara kopplad till J41. Ta kabeln och koppla samman J41 med område 4. Det ska nu finnas
en kabel från J41 till område 4 (visas som J41 till J79 på bilden nedan).

• Ändra DIP-switch A2 till OFF position.

• Ändra DIP-swistch A5 till OFF-position.
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b. Balboa BP6013G2

• Ta helt bort kablarna som sammankopplar område 1 och 3.

• Följ kabeln som leder från J60 till område 3. Koppla bort kabeln från område 3 och låt den
vara kopplad till J60. Ta kabeln och koppla samman J60 med område 4. Det ska nu finnas
en kabel från J60 till område 4 (visas som J60 till J45 på bilden nedan)

• Följ kabeln som leder från J41 till område 3. Koppla bort kabeln från område 3 och låt den
vara kopplad till J41. Ta kabeln och koppla samman J41 med område 4. Det ska nu finnas
en kabel från J41 till område 4 (visas som J41 till J79 på bilden nedan).

• Ändra DIP-switch A2 till OFF position.

• Ändra DIP-switch A3 till OFF-position.

• Ändra DIP-switch A5 till OFF-position
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c. Balboa P6013G3

• Ta helt bort kablarna som sammankopplar område 1 och 3.

• Följ kabeln som leder från J60 till område 3. Koppla bort kabeln från område 3 och låt den
vara kvarkopplad till J60. Ta kabeln och koppla samman J60 med område 4. Det ska nu
finnas en kabel från J60 till område 4 (visas som J60 till J45 på bilden nedan)

• Följ kabeln som leder från J41 till område 3. Koppla bort kabeln från område 3 och låt den
vara kvarkopplad till J41. Ta kabeln och koppla samman J41 med område 4. Det ska nu
finnas en kabel från J41 till område 4 (visas som J41 till J79 på bilden nedan).

• Ändra DIP-switch A2 till OFF position.

• Ändra DIP-swistch A3 till OFF-position.

• Ändra DIP-switch A5 till OFF-position.
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d. Balboa GS510DZ

• Ta helt bort den vita kabeln från J26 och J32, eller J25.

• Ta helt bort den blå kabeln från J28 och J58, eller J57.

• Anslut den svarta kabeln som är kopplad från J6 (på expanderkortet) till J28.
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e. Balboa GS523DZ

• Ta helt bort den vita kabeln från J26 och J32, eller J25.

• Ta helt bort den blå kabeln från J28 och J58, eller J57.

• Anslut den svarta kabeln som är kopplad från J6 (på expanderkortet) till
J28.
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f. Balboa GS100
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g. Balboa BP200G1
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TBD
STANDARD MENUS
STORE SETTINGS*
SPECIAL AMPERAGE RULE OFF
1 MIN HTR COOLDOWN (ELEC)
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3. Viktigt vid reklamationer

• Spabadet ska vara tillgängligt för teknikern vid reparation. Det är köparens ansvar att se till

att teknikern har tillräcklig åtkomst, cirka 50 cm fritt runt spabadet. Ska plattor eller annat

monteras isär för service ska köparen även se till att detta är förberett inför servicebesöket.

Köparen ska även själv se till att plattor och annat monteras tillbaka igen. Om spabadet är

nedsänkt i marken ska det vara upplyft innan tekniker kommer. Eventuell tidsåtgång då

teknikern måste göra spabadet åtkomligt för service ingår inte i garantin och faktureras enligt

den servicetaxa som gällde vid tidpunkten för besöket.

• Det ska finnas utrymme att bryta och slå på strömmen. En trädgårdsslang ska ha dragits fram

för eventuell vattenpåfyllning.

• Landskap of Sweden kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår till följd av

vattenutsläpp, felmontering, felanvändning, felinstallation, bristande underhåll eller missbruk.

• Landskap of Sweden täcker inte utgifter för service utförd av extern servicepersonal som inte

på förhand ingått avtal med och godkänts av Landskap of Swedens serviceavdelning.

• Landskap of Sweden förbehåller sig rätten att förmedla faktura på service till kunden om

detta har orsakats av felaktig användning.

• Reklamationsrätten täcker inte fel som orsakats av felmontering, felanvändning, felinstallation,

felaktigt underhåll eller skadegörelse.

• Kontrollera alla spabadets funktioner omedelbart efter montering så att eventuella fel

uppdagas omgående.

• För att ersättning ska utgå vid reklamation skall installation av produkten har varit utförd av

behörig elektriker.

• Service av ditt spabad ingår ej.

• Vid anmälan om fel till återförsäljaren ska alltid en bild på typskylt samt installationen bifogas,
se exempel på nästa sida.

Garantier 
 3 års reklamationsrätt

 3 år på stomme/ram

 2 år på Akryl

 2 år på Balboa systemet

 1 år på resterande delar*

*Fråntaget ur produktgarantin är nackkuddar,ozongenerator, termolock, remmar, plastspännen, filter
och cirkulationspump då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd.
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Vid reklamation av produkten gäller samma refler som vid vilken reklamation som helst, detta 
innebär att det är köparens ansvar att påvisa ett ursprungligt fel om det har passerat6 månader 
sedan köpet gjordes. 
För att en eventuell reklamation ska kunna behandlas så snabbt som möjligt är det viktigt att 
skicka med nedanstående underlag i samband med er anmälan. Underlafet hjälper oss att göra 
en initial bedömning av felet samt uteslite eventuella installtionsfel. Detta bespara både er och 
oss från flertal besök av tekniker och gör att behandligen av reklamationen får snabbare. Vid 
elektroniska skador kan anmälan behöva kompletteras med en video- eller ljudfil som påvisar 
felert.

Tänk på att bilderna ska tas framifrån (som på bilderna nedan) och inte ovanifrån.
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Egna Anteckningar 




