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 Ver 20.09.20 

 

MASSASJEBAD - HURTIGSTARTGUIDE 
(Må leses før du starter opp ditt nye bad) 

 

 

Gratulerer med nytt massasjebad! 

 

Her skal du få en rask innføring av hva som må gjøres for å komme i gang med ditt nye bad. For 

utfyllende informasjon se komplett brukerveiledning, egen manual for styresystem / display, teknisk 

info til elektriker og evt manual for Wifi tilkobling, disse er sendt pr mail sammen med kontrakt og 

faktura. Du finner også dette på www.sunbeltspa.no under Kundeservice.  

 

Du kan også se video av denne hurtigstartguiden her 

 

 

 

1. Generelt info 

 

I skissen under er badets komponenter navngitt, dette er kun generell info, de ulike modellene kan avvike 

både med utstyr og utseende.  

 

 

NB! 

- Vanndysene er festet med gjenger, når badet er nytt bør man sjekke at dysene er skrudd til. 

De fleste vanndysene kan åpnes og lukkes ved å vri på dysen, når vanndysen er riktig skrudd 

til står den i et spor som gjør at den bare kan justeres ½ omdreining for åpning eller lukking.  

- Putene i badet er festet med klips til karet, er det vanskelig å få puten til å sitte kan man 

«utvide» klipset med for eksempel en skrutrekker.  

- Wifi de fleste badene vi selger er «Wifi ready», dvs at det er klargjort for å koble til en egen 

Wifi modul som må kjøpes separat.  
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http://www.sunbeltspa.no/
https://www.youtube.com/watch?v=woMkjzI_q48
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- Noen bad er utstyrt med stereo, tilkobling og avspilling 

gjøres via bluetooth på telefon / nettbrett, bruk kode 2288 for å koble til. 

2. Plassering 

 

Badet må plasseres på et stabilt og frostfritt underlag, det må også sikres nødvendig tilgang rundt hele 

badet ca 60 cm klaring på alle sider for tilkobling av strøm og tilgang for service. Hele siden på badet 

må kunne skrues løs og løftet av for å få tilgang til komponentene.  

 

Badet har små dreneringshull i bunn, om badet plasseres på Styrofoam plater for ekstra isolasjon tettes 

dreneringshullene, det bør da borres 2 små hull i bunnsokkel på hver side.  

 

 

 
 

NB! Alle bad er trykktestet og vil inneholde noe vann, badet må derfor alltid oppbevares frostfritt når 

det ikke er i bruk. Om du skulle få levert badet vintertid, må det kobles til strøm og fylles med vann med 

engang. Kjøper plikter å sørge for at badet ikke fryser. 

 

 

3. Tilkobling av strøm 

 

Når badet har kommet på plass må det tilkobles strøm til badet.  

 

 
 

• Rød firkant er displayet, det er denne siden strømmen skal kobles til.  

• Røde sirkler er inngangen til kabel. Om ingen av disse passer, kan du borre i glassfiberen i bunn 

for å trekke inn kabelen fra en annen plass. 

 

Når strømmen er tilkoblet, så kan du fylle vann i badet (via filteret). Ikke skru på sikringen før badet er 

fylt med vann. Da vil varmeelement og pumper bli ødelagt. Sjekk at filteret er riktig plassert, fjern evt 

plast fra filter, vann fylles via filter for å unngå luftlommer i vannrørene. Vannstanden skal være mellom 

øverste dysen og hodeputen. 
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NB! Se «teknisk info til elektriker» for riktig tilkobling av strøm.  

 

4. Koble til airblower 

 
Dette punktet gjelder kun for bad som har airblower / luftpumpe. Slangen til airblower er alltid løs under 

transport, så denne må skrus til. Dette gjøres enkelt ved å skru av siden på badet, finn airblower / 

luftpumpe (se bildet) og skru til den løse slangen. Nærmere om hvordan dette gjøres står også forklart i 

brukerveiledning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Styrepanel / display 

 

Badet styrepanel varier noe på de ulike modellene, men funksjonene vil hovedsakelig være de samme. 

Vedlagt bilde er TP 600 panel som du finner på mange av våre bad. Utfyllende info om panelet finner 

du i egen veiledning.  

 

 
 

Knappene: 

• Jets, med denne knappen starter vannpumpen. Vanlige bad kan være utstyrt med 1 – 3 

vannpumper. På bad med 1 vannpumpe vil ikke Jet 2 knappen ha noen funksjon. 

• Blower, slår på airblower som lager bobler i badet. Bruk av denne vinterstid bør begrenses da 

den blåser kald luft inn i badet.  

• Warm, benyttes for å øke ønsket temperatur, vanntemperaturen vil med lokket på øke ca 2 

grader pr time til ønsket temperatur er nådd. 

• Cool, benyttes for å senke ønsket temperatur.  

• Light, slår på lyset i badet, trykk flere ganger for å endre farge på lys.  

 

Slange – festet 

 

Slange – ikke festet 
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Funksjonene: Badets funksjoner er lagt opp i en menystruktur, for 

å komme inn i de ulike menyene trykker man Warm deretter Light x antall ganger for å skifte mellom 

undermenyene. I menyen brukes Warm / Cool knappen for å navigere mellom valgene.  

 

 

MENY 1 Warm + Light x 1 TEMP her justeres high eller low range for maks temperatur. 

MENY 2 Warm + Light x 2 MODE velg mellom Ready eller Rest mode. 

MENY 3 Warm + Light x 3 TIME her klokken, bruke Warm eller Cool for å justere.   

MENY 4 Warm + Light x 4 FLIP her kan man snu informasjonen i displayet.   

MENY 5 Warm + Light x 5 LOCK for å slå på tastlås.   

MENY 6 Warm + Light x 6 HOLD her kan man stoppe badet for en viss tid.   

MENY 7 Warm + Light x 7 FILTER 1 her justeres filter periode 1. 

MENY 8 Warm + Light x 8 FILTER 2 her justeres filter periode 2. 

MENY 9 Warm + Light x 9 PREF velg mellom Celisius eller Farenheit.   

MENY 10 Warm + Light x 10 UTIL diverse info, kun for service.   

 

Ofte brukte funksjoner: 

 

Ready mode: Badet skal stå i «ready mode», endre mode i MENY 2. 

 

Låse opp display: Hold inne pil opp (varm) og trykk 2 ganger på lys (light)  

 

Filter periode: Filter periode dvs når og hvor lenge renseperioden skal vare er forhåndsinnstilt til 2 

ganger i døgnet fra fabrikk, vi anbefaler å øke filtreringssyklus til min 4 timer pr periode.  For å endre 

dette må først klokken stilles riktig MENY 3, juster deretter filter periode MENY 7 og MENY 8.  

 

NB! Er vannet under 8 gradet går badet i ICE mode, badet vil da automatisk slå på alle pumper til 

temperaturen kommer over 8 gradet.  

 

NB! Pumpene i badet starter opp 2 ganger pr døgn for å sirkulere vannet i rørene, dette skjer 12 timer 

etter strømmen er satt på. Ønsker man å endre tidspunkt kan dette enkelt justere ved å slå av strømmen 

til badet, vente 5 minutter også sette den på når du selv ønsker for eksempel kl 21:00, da kommer 

vannpumpene til å starte 21:00 og 09.00 hvert døgn. 

 

 

 

6. Luftkontroller 

 

De fleste bad er utstyrt med luftkontroller og konvertere på kanten av badet, se pkt 1 generell info i 

hurtigstartguide.  

 

• Luftkontroller, ved å vri på disse blander man inn luft sammen med vannstrømmen i 

vanndysene, dette forsterker massasjeeffekten, men kan også bidra til å kjøle ned vannet 

vinterstid.  

• Konverter, med denne flyttes vanntrykket fra en sete til et annet eller evt fra sete til fotdyser. 

Viktig at men ikke vrir på disse mens vannpumpen går, det står da press på denne og man 

risikerer at konverter ødelegges. Konverter er den største av vriderne.  
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7. Vannkjemi 

 

Sammen med badet følger det en startpakke for vannkjemi, standard har denne klor som desinfisering, 

etter avtale kan startpakken leveres med for eksempel Bromin eller Aqua Finesse. Da startpakke med 

klor er den mest vanlige er det denne som blir vektlagt i hurtigguiden.  

 

NB! Uavhengig av type desinfisering er det viktig at vannet er riktig balansert med pH, Alka og 

Hardness.  

 

Når vannet i badet har blitt varmt kan man starte med å måle verdiene. Alle har forskjellig vann, så mål 

verdiene med teststrips først. Når du skal tilsette kjemikalier, prøv deg frem med 1-teskje eller 1-

spiseskje avhengig av hvor langt ifra du er på stripsen. Vannkvaliteten i Norge er ofte bedre enn der 

kjemikaliene produseres, du trenger som regel ikke så mye kjemikalier som det står på boksen. Det er 

viktig at vannkjemi tilsettes med pumpene i gang slik at midlene raskt får blandet seg, vent noen minutter 

får ny test tas.  

 

Innehold i standard startpakke: 

- Teststrips, benyttes for å teste de ulike verdiene i vannet, pH, Alka osv verdiene bør ligge 

innenfor angitt ideal nivå.  

- Alka UP, alkaliteten fungerer som en buffer for pH, start med å få denne innenfor angitte 

verdier.  

- Hardness UP, med denne kan man øke kalsium nivået.  

- pH + og pH – benyttes for å få riktig pH verdi, pH – kan benyttes for å senke alkaliteten.  

- Doseringsflottør, i denne legges klortabletter eller annen form for desinfisering i tablett 

form.  

- Klor tabletter, klor er en anerkjent metode for å desinfisere vannet, tablettene er 

langtidsvirkende, benytt ca en tablett pr uke.    

- Instruksjon vannkjemi 

 

Ved første gangs oppstart eller bytte av vann brukes et «4-trinns vedlikeholdsprogram» for å balansere 

vannet, test og juster verdiene i denne rekkefølgen: 

  

a) Surhetsgrad (pH-verdi). – Ukentlig. 

b) Total Alkalinitet (TA) - Månedlig og ved nytt vann el. påfyll. 

c) Hardness (CH) - Ved nytt vann el. påfyll.  

d) Klor / desinfisering (bakteriedrepende middel). - Ukentlig og ved nytt vann.  

Ta en klortablett oppi doseringsflottør. Du kan velge hvor stor åpning det skal være på 

doseringsflottøren. Sjekk verdien etter 1 døgn (eventuelt strup den ned eller åpne opp mer).  

NB! Ved oppstart med nytt vann vil det ta tid før Klor gir utslag på teststripsen, da denne er 

langtidsvirkende. Det er ikke farlig å bade så lenge du har nytt vann og puttet en tablett i 

doseringsflottøren. 

«Sjokking» mange liker å rense vannet ekstra om flere har badet, dette gjøres med desinfisering i 

granulat form som løser seg raskt opp i vannet (ca 1-teskje Spa Klor evt Oxychock). «Sjokking» gjøres 

etter bading med lokket av og pumpene på i ca 15 minutter. NB! Granulat for sjokking er ikke en del av 

startpakken, bestilles enkelt fra vår nettbutikk www.sunbeltspa.no  

 

Her er rabattkode som gir 20% til alle våre nye kunder i kategorien «Rensemidler»  

Bruk koden EEPLDGQV i handlekurven. Koden er kun gyldig 1 gang.  

 

Bytte av vann: Gjøres ved behov avhengig av bruksgrad og modell (vanligvis 2 til 4 ganger pr. år). 

http://www.sunbeltspa.no/
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Tips! Vannkjemi er enkelt når du har hatt badet en stund, for å 

komme fort inn i det er det smart å måle vannkvaliteten ofte i begynnelsen. Noter ned verdier og hvor 

mye kjemi som går med for hvert trinn, du vil da raskt komme inn i systemet og oppnå korrekte målinger 

siden. 

 

 

 

 

 

8. Spørsmål 

 

I forbindelse med oppstart av badet vil det ofte dukke opp ting du lurer på eller ikke forstår. Fortvil ikke 

de fleste svar vil du finne ved å følge trinnene under.  

 

a) Brukerveiledning, vi har laget en utfyllende brukerveiledning, denne ble tilsendt sammen med 

kontrakt og faktura. Du finner den også under Kundeservice på vår nettside www.sunbeltspa.no 

b) Innstillinger display, denne blir også alltid sendt ut sammen med kontrakt og faktura. Du finner 

den også under Kundeservice på vår nettside www.sunbeltspa.no 

c) YouTube, vi har laget en rekke videoer som tar for seg alt fra vannkjemi til bytte av 

komponenter. Disse finner du ved å søke «Sunbeltspa» på www.youtube.com eller så kan du 

finne dem under Kundeservice på vår nettside www.sunbeltspa.no Det ligger også videoer 

relatert til mange av produktene i vår nettbutikk.  

d) Bestille rensemidler, startpakken inneholder rensemidler til ca 4 -6 måneders bruk. Supplering 

eller evt andre rensemidler kan enkelt bestilles på www.sunbeltspa.no. Vi sender daglig pakker 

så varene bør være hos deg innen ca en uke.  

e) Filter, husk at filteret bør rengjøres ca en gang hver måned, evt nye filter kan bestilles på 

www.sunbeltspa.no 

 

Til slutt kos deg med ditt nye bad. Et bad fra Sunbelt er en investering i helse og velvære. 

 

 

http://www.sunbeltspa.no/
http://www.sunbeltspa.no/
http://www.sunbeltspa.no/
http://www.sunbeltspa.no/
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