PRODUKTSPECIFIKATION

VISKAN STJÄRNÖ
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1. Luftreglage
2. Kontrollpanel
3. Filtergänga
4. Jets för cirkulation
5. Inlopp till massagepumpar
PUMPAR:

A – Massagepump (Pump 1)

2 B – Massagepump (Pump 2)
Se var pumparna sitter och över vilka jets de styr.
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D – Cirkualtionspump
ÖVRIGT:

E – Elbox

1

FAKTA VISKAN STJÄRNÖ

ANTAL PLATSER:

Storlek ...............................................................210x177 cm
Höjd .............................................................................. 79 cm
Vikt tom/vattenfylld...................................325/1303 kg

TYP AV PLATSER:

Vattenmängd ..............................................................978 L
Belysning ........................................................................... Ja
TYP AV MASSAGEJETS:
Fast riktbar punktmassage
Knådande massage

Vattennivåbelysning ...................................................... Ja
Nackkuddar..................................................................... 3 st
Pump 1 .............................................................3hp, 2200W
Pump 2 .............................................................2hp, 1500W
Separat cirk pump .......................................................... Ja
Värmare ......................................................................... 3kW
UV-C-rening....................................................................... Ja
Rostfria jets ....................................................................... Ja
Massagejets .................................................................36 st
Partikelfilter .................................................................... 1 st
Elanslutning ............ 3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W

www.viskanspa.se

FUNKTONSFÖRKLARING – VISKAN STJÄRNÖ.
MASSAGEPUMPARNA
A. Massagepump (pump 1) – Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen
och ett andra tryck stänger av pumpen.
B. Massagepump (pump 2) – Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen
och ett andra tryck stänger av pumpen.

ÖVRIGA FUNKTIONER

1. Luftreglage – Med detta
reglage ändrar du luftinblandningen i massagejetsen. Ju mer luft, desto
kraftigare massage.

5. Inlopp till massagepumparna – här sugs vattnet in
till massagepumparna. Dessa
är kraftfulla och det kan bli
ett betydelsefullt sug i dessa
inlopp varvid aktsamhet skall
vidtas. Var noga med att inte
vara i närheten med hår eller
lösa föremål som kan leda till
drunkning.

2. Kontrollpanel – här styr
du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt
om hur du ställer in ditt bad
i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på
valfritt ställe på displayen.

3. Filtergänga – I denna
gänga sitter filter som
fångar upp smutspartiklar
från vattnet. Skruva i filtren
vid första användningen av
badet. Skruva ur filtren och
rengör dem ungefär varannan vecka.

4. Jets för cirkulation – här
kommer vattnet ut i badet
igen efter att först sugits in
via filtren, genom cirkulationspumpen, värmaren och
AOP systemet. Detta vatten
kan vara något varmare än
övrigt badvatten om värmaren är igång.

ELINSTALLATION – VISKAN STJÄRNÖ.
Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter
som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför
mycket viktigt att följande instruktioner följs
mycket noggrant.
Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets ägare.
Elanslutningen skall ske via en fast anslutning
och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt
strömförande material. Alternativt så skall allt
strömförande material förslutas på ett sådant
sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som
att varje del förses med en jordningskabel och
därefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en
behörig elektriker.
Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i
spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.
Vår rekommendation är att man borrar ett hål i kanten på ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.

FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:
1.

2.
3.

Ta bort ytterpanelen som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva bort de skruvar som
sitter på panelen. På stående grå panel bör även ena hörnpanelen lossas på den sidan mot mittpanelen för att få loss panelen ur spåren.
Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock.
Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild till höger. OBS! Om anslutningen inte görs enligt bild
kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.
Elutrustningen är redan färdigbyglad och dipswitchar rätt inställda från fabrik.
OBS! Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga
kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 5 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga
ledare utom jordkabeln skall anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett
färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.
Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på
plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.
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Anslutningskabeln minimum: 5 x 2,5mm2.
Volt: 220-240V.
Max watteffekt Stjärnö: 6840W.
3N~400V 50 Hz 3 x 16 amp.
3 x 16 ampere (3 faser, 1 neutral och 1 jordkabel).
Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningsplint, se boxens vänsterkant.
Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall gå till neutral volt 230 VAC.

