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Kavla upp ärmarna och ställ upp din Softub! Använd inte en rakblads kniv
för att öppna lådan. Använd klo änden av en hammare för att riva upp 
flikarna.
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2 Dessa är de objekt som du fått och kommer behöva.

Observera att filtret förmodligen redan är installerat
i badkaret. Vänligen lämna det installerat på
väggen av badkaret.
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Placera remmarna för locket på marken i ett “X” mönster. Baksidan av
spännet ska vara vänd uppåt så spännet fäster ordentligt på låset.
VVS kontakter behöver vara mellan banden. 
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Kontrollera placeringen av band under badkaret. Du kan torka-montera locket
på denna punkt i tid för att kontrollera att banden är korrekt installerade.
Rada upp kontakterna på kraftenheten med kontakterna på badkaret.
Kraftenheten är inte ansluten ännu!

Vrid kontakterna medurs tills kontakterna sitter ordentligt och ingen tråd syns.
Anslut ljuskontakten.



2-3 min.
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Kör slangen två till tre minuter i
trädgården eller ner ett avlopp innan
du börjar fylla badet. Detta kommer
att hjälpa rensa ut alla alger och
skräp som finns i slangen. När du är
klar kan du börja fylla badet.
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5 cm.
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Efter att ha fyllt badet med ca 5 cm av vatten,
jämna ut eventuella rynkor på botten av
fodret genom att flytta runt fodret med dina
händer och fingrar. Att trycka in fodret i
bottenkanterna bidrar till att lindra rynkor.
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ca. 5 cm
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Se till att filtret är installerat
om det inte är redan är det.
Blötlägg filtret i varmt
vatten innan du installerar
för at underlätta
installationen. Fyll badet
till en nivå 5 cm ovanför
högsta jet.
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Kontrollera badkar anslutningarna
för läckor. Dra helt enkelt åt
kontakterna lite mer om det
finns en läcka. Anslut badet nu.
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ANSLUT INTE BADET ÄNNU!
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Kolla efter läckor medan badkaret
är igång. Om det finns läckor, dra
åt kontakterna. Installera nu skum
och vinyl kontaktskydd.
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Med badkaret igång kontrollera kemiska nivåer och justera dem vid behov som rådde i
Water Care Guide. Öppna luft kontroll på kontrollpanelen genom att vrida moturs under
15 minuter efter att kemikalierna. Efter 15 minuter stäng luft kontroll genom att vrida den
moturs tills det tar stopp och sätt locket på badet.
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Ställ badet till önskad temperatur
och se till att låsa locket. Ditt
spabad värms nu upp och kommer
att stängas av när den önskade
temperaturen har uppnåtts. Badet
värmer på 1 till 1,5 grader per
timme.
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