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INNEHÅLL

Välkommen som stolt ägare av ditt nya RioSpabad från Riopool!
Läs igenom instruktionerna noga för spabad och tillbehör innan montering och spara
dem för framtida bruk. Manualen är skriven för att underlätta din installation och ge dig
så mycket badglädje som möjligt, men åsidosätter inte ditt ansvar som spaägare. Vi
förbättrar ständigt våra produkter, så bilder kan avvika något från verkligheten och vi
reserverar oss för eventuella tryckfel.

www.riopool.se/
spamontering

Smidigare montering
Monteringen blir smidigare om du tittar igenom den medföljande DVD:n. Du kan även se
monteringsvideo på riopool.se/spamontering eller skanna QR-koden för att se den i din mobiltelefon.
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SÄKERHET
Säkerhetsråd
Ägaren är ansvarig för säkerheten kring sitt spabad. Badet är inte avsett att användas av barn eller personer
med nedsatt fysisk eller mental funktion såvida de inte instrueras och är under uppsikt av vuxna som
ansvarar för deras säkerhet. Täck spabadet med lock och försäkra att
spabadet även är barnsäkert när det inte används. Boverket kräver ett
Tips! Läs mer på:
minst 90 cm högt hinder som små barn inte kan ta sig förbi, eller ett
Barnsäkerhetsrådet msb.se
lockskydd som inte får ge vika för ett barns vikt och som barn inte kan
Boverket boverket.se
lossa på eller krypa in under.
Badtemperatur & hälsa
Rekommenderad badtemperatur: 38°C. Upp till 42°C anses som säkert för friska vuxna, men lägre
temperatur rekommenderas om barn ska bada, eller för bad längre än 10 minuter. För gravida gäller max
38°C och max 10 minuter - rådgör med vårdpersonal innan. Kontrollera med en termometer före badet.
Intag av alkohol, droger eller medicin i samband med spabad kan leda till medvetslöshet och risk för att
drunkna. Kraftigt överviktiga och personer med hjärtsjukdom, högt eller lågt blodtryck, cirkulationsbesvär
eller diabetes bör konsultera läkare före bad. Personer som använder mediciner bör konsultera läkare före
bad eftersom vissa mediciner kan framkalla dåsighet medan andra kan påverka hjärta, blodtryck och
blodcirkulation. Använd inte badet direkt efter ansträngande träning. Lämna omedelbart badet om du
känner obehag eller blir sömnig. Använd inte badet ensam.
Personer med infektionssjukdomar ska inte använda badet.
Stig alltid i och ur badet sakta och försiktigt. Våta ytor är hala.
Håll vattnet rent. Bada inte i smutsigt vatten eller om reningsverket är skadat.
Undvik onödigt slitage
Tryck eller lyft inte på kontrollpanelen. Häng eller ställ inget på kontrollpanelen.
Gå inte på eller dyk aldrig från kanten på spabadet. Husdjur skall hållas borta från badet för att undvika
skador. Använd endast godkända tillbehör. Andra tillbehör kan påverka garantin. Skydda badet från direkt
solljus med Överdragsskyddet. Undersök spabadet före användande.
Starta aldrig badet utan vatten eller om vattnet är fruset. Sjunker temperaturen under 4°C måste värmaren
vara igång, annars slår frosskyddet till och slår av pump och värmare (felkod SPL visas i displayen). Montera
därför inte badet under denna temperatur. Häll aldrig vatten med högre temperatur än 40°C direkt i badet.
Kör inte bubbelfunktionen med spalocket på.
Elsäkerhet
Jordfelsbrytaren måste testas före varje användande (Calmante). Skadad elkabel måste bytas ut omedelbart
av behörig fackman. Elektronisk utrustning måste placeras minst 1,5 m från badet och kopplas till jordad
kabel med jordfelsbrytare på högst 30 mA. Vidrör inte elektriska apparater om du eller marken är blöt. Badet
bör stå minst 1,5 m från ytor av metall. Använd inte badet då det regnar, åskar eller blixtrar.
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MARKARBETE

Placering
Välj en ren, stabil och absolut plan yta utan vassa föremål, som kan bära vikten av spabadet fyllt med vatten
och badare (ca 1500 kg). Tänk på att 1m³ vatten = 1000 liter = 1000 kg.
Ställ inte spabadet direkt på gräsmatta då det kan orsaka kondens,
stopp och rost i luftpumpen.
Strömkällan bör placeras vattensäkert ett par meter ifrån badet.
Eventuell förlängningssladd måste vara avsedd för utomhusbruk.
Spabadet behöver tillgång till vatten, hushållsel (10 A) och bra
dränering. Vatten som rinner över, töms ut eller om olyckan är
framme, skulle kunna orsaka skada.
Direkt solljus under en lång tid kan påverka spabadets form och
hållbarhet. Skydda spabadet med Skyddsöverdrag (tillbehör).
Installeras spabadet inomhus måste det ha golvbrunn och därtill
inte vara halt för spabadet eller de badande. God ventilation krävs
för att inte orsaka fuktskador. Vi rekommenderar hygrostatstyrd
fläkt eller luftavfuktare.

Tips! Välj en plats som minimerar
markarbetet och enkelt planas ut.
Står spabadet någorlunda fritt och
vindskyddat så är det ett plus.

Tips! Riopools Skyddsöverdrag
skyddar spabadet från sol, vind, väder,
skräp och smuts.

Tips! Riopools Isolermatta skyddar
spabadet och minskar värmeförluster.
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SPECIFIKATION
Innan du börjar montera
Kontrollera att alla dessa delar är med. Om någonting saknas, kontakta oss direkt på: riopool.se/support
support@riopool.se

SPECIFIKATION

Brillante

Calmante O3

SITTPLATSER

4

6

YTTERMÅTT

Ø 1,80 m

Ø 2,04 m

INNERMÅTT

Ø 1,40 m

Ø 1,60 m

HÖJD

0,70 m

0,70 m

Vatten volym

700 L

930 L

NETTOVIKT
(UTAN VATTEN)

23 kg

41 kg

MASSAGE
LUFTBLÅS

720W/1hk

720W/1hk
3 steg

FILTERPUMP

12V/60W

12V/60W

SPALOCK

RhinoTech
Förstärkt
PVC

Premium
PVC- läder
+värmefolie

EXTRA SKYDD

NEJ

PREMIUM
vattentät,
UV-beständig
PVC-läder

MATERIAL

PREMIUM
PVC

PREMIUM
PVC

SPABAD

KONTROLLPANEL

SPALOCK

TRYCKMÄTARE

LUFTSLANG

FILTERKASSETT

REPARATIONSSET

KODLÅS

SPECIALVERKTYG

LED-SLINGA

UPPBLÅSBART
LOCK
Calmante O3

ADAPTER FÖR

TRÄDGÅRDSSLANG

EXTRA PVC
SKYDD

Brillante

Calmante O3

ISOLERMATTA

EXTRA
FILTERKASSETT

Calmante O3

Calmante O3
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MONTERING
Lägg ut värmeskyddsmatta
För Calmante O3 medföljer Isolermatta och Uppblåsbart lock, men tillbehören

RioSpa

rekommenderas starkt även för Brillante. Lägg ut Isolermattan under badet
som skydd för spabadet och värmebarriär mot marken. Tillsammans med det
Uppblåsbara locket utgör de en viktig del av värmehållningen.

1 person

Vid monterig i utomhustemperaturer under +4°C är det viktigt att
vattentemperaturen i spabadet håller sig över +4°C, annars slår frostskyddet
av värmesystem och pump för att inte orsaka skada (felkod SPL visas i
displayen). Spabadet kan användas ner till -10°C om det är rätt monterat och
kontrollpanelen, rören och badet hålls isfria.

10 minuter
över +4°C

Vik ut spabadet och koppla in strömmen
Calmante O3: Testa jordfelsbrytaren:
1. Sätt i kontakten i ett uttag med jordfelsbrytare.
2. Tryck på RESET-knappen så indikatorn blir röd.

INDIKATOR

3. När TEST-knappen trycks in ska den röda
indikatorn försvinna. Om indikatorn inte försvinner får strömmen inte kopplas in.
4. Tryck på RESET-knappen igen så indikatorn blir röd. Nu är badet redo att användas.

Montera kontrollpanelen
1. Skriv ner serienumret som finns på kontrollpanelens baksida.

*

2. Sätt på kontrollpanelen på spabadet och snäpp fast genom att vrida.
O-ringarna skyddar luftpumpen mot rost måste sitta på plats när spabadet
används.
3. Koppla spabadets signalkabel till kontrollpanelen med stiften rätt och utan att få in fukt*.
4. Stand-by belysningen på kontrollpanelen tänds när den är rätt inkopplad.
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MONTERING
Fyllning av luft & vatten
RioSpa Calmante O3 har ett extra förstärkt hölje i PVC-läder.
Höljet måste vara på innan spabadet fylls med luft.

OBS! Fyll inte på för mycket luft!
GULT – före vattenpåfyllning
GRÖNT – med varmt vatten
RÖTT - aldrig

Fyll på luft
1. Öppna luftventilen på kontrollpanelen och anslut luftslangen.
2. Skruva bort bara den fyrkantiga toppdelen av luftventilen på spabadet.
3. Tryckmätaren skruvas på slangens andra ände. Tryckmätaren ska
bara visa den vita delen av mätindikatorn utan lufttryck.
4. Sätt in tryckmätaren i spabadets luftventil.
5. Tryck på ON/OFF-knappen så den blir grön och tryck på
BUBBLE-knappen för att blåsa upp spabadet tills tryckmätarens
indikator visar det GULA fältet. Överfyll inte med luft.
6. Stäng av på samma BUBBLE-knapp (Calmante O3 håll in BUBBLE-knappen).
Koppla ur luftslangen och skruva tillbaka toppdelarna på ventilerna.

2

1

3

4

5

Montera LED-belysning (Endast Riospa Brillante)
Koppla bort strömmen, signalkabeln och läs den medföljande instruktionen och tipsen nedan:
1. Skruva av kontrollpanelen och vänd spabadet upp-och-ner på en yta utan vassa föremål.
2. Börja från kontrollpanelen och trä LED-slingans slutände genom de 8 PVC-kanalerna på undersidan.
Placera så att lamporna lyser inåt mot spabadet för bästa ljuseffekt. (Vita sidan utåt.)
3. Vänd tillbaka spabadet försiktigt och koppla LED-slingans startände till strömadaptern. Koppla till
strömkälla och testa.
OBS! Undvik övertryck! Varmt väder (över 20°C), solsken och vattenvärmen ökar trycket i
spabadet. Minska till gul nivå om spabadet inte ska användas under en längre tid.

Fyll på vatten
1. När lufttrycket är på den GULA nivån: Fyll på rent vatten med trädgårdsslang
Tips! Fyll på med varmt
upp till mellan min och max som är markerade på spabadet. Filterpumpen kyls
vatten (max 40°C) för att
med vatten och tar skada om luft når in i systemet. Fyll inte på med saltvatten,
spara energi & tid.
som skadar pump och filter. Egen brunn kan behöva Påfyllningsfilter.
2. Kolla sedan lufttrycket igen enligt tidigare anvisning. Tryckmätarens indikator ska visa det GRÖNA
fältet. Om det RÖDA fältet syns är lyfttrycket för högt. Tryck på tryckmätarens svarta knapp för att
släppa ut luft tills det röda fältet döljs. Fyll inte på med för mycket luft - det kan orsaka läckage.
Fyll det Uppblåsbara locket (medföljer Calmante O3) med luftslang och specialmunstycket
till GUL nivå. Överfyll inte! Lägg på locket och stäng med dragkedjan och kodlåset.
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ANVÄNDNING &
UNDERHÅLL
Starta spabadet
Uppvärmning
1. Tryck på piltangenterna (Brillante: Hålla in PIL UPP i 3 sekunder) så att displayen börjar blinka.
2. Ställ in önskad temperatur med pilknapparna UPP och NER mellan 20°C och 42°C.
3. Vänta tills det slutar blinka för att bekräfta ditt val.
4. Tryck på knappen HEATER för att aktivera värmaren.
Måltemperaturen är 38°C när spabadet startas första gången.
Värmeikonen visas i displayen när värmaren är igång (Brillante:
knappen lyser rött och blir grön när måltemperaturen är uppnådd).
Om temperaturen sjunker 1°C eller mer under måltemperaturen
går värmaren automatiskt igång. Reningen går alltid samtidigt som
värmaren och kan då inte stängas av. Temperaturen ökar maximalt
med 1,2°C till 2,5°C per timme.
Bubbelfunktionen
Ett tryck på knappen BUBBLE kör igång bubbelfunktionen i 20 minuter, följt av en återhämtningstid
på 10 minuter. Körs bubblorna i längre än 15 minuter
och stängs av manuellt måste återhämtningstiden på
10 minuter gå innan bubblorna kan köras igen.
Spalocket

Tips! För bästa uppvärmningseffekt:
Stäng av bubbelfunktionen, ha
spalocket på och filterkassetten av.
Blåsigt eller kallt väder (under 10°C)
ger längre uppvärmningstid.

Kontrollpanelen
ON/OFF
FILTER
HEATER
BUBBLE

PIL UPP/NER

Växlar mellan Stand-by-läge & Aktivt läge
Aktiverar vattenrening
Aktiverar uppvärmning + vattenrening
Aktiverar bubbelfunktionen i 20 minuter
Calmante O3: Växlar styrka mellan 300W
500W &720W. Håll in för att stänga av.
Höjer/sänker måltemperaturen.
(Brillante: Håll in PIL UPP i 3 s.) Displayen
blinkar. Justera med upp/ner.

Lägg alltid på spalocket när spabadet inte används
KNAPPLÅS
Endast Brillante: Håll in PIL UPP och NER
för att spara värme, minska föroreningar och som
samtidigt. Samma igen för upplåsning.
C/F
Växlar mellan Celsius & Farhenheit
säkerhetsbarriär. Spalocket ökar säkerheten men
O
Endast
Calmante O3: Aktiverar ozon3
ersätter aldrig en vuxens tillsyn. Belasta eller lek inte
generatorn 50-80 mg/h upp till max 2h.
på spalocket. Smörj dragkedjan med teflonolja en
gång i veckan för att hålla den smidig.
Komplettera med ett Överdragsskydd för skydd mot väder, vind, sol och regn.
Ozongeneratorn Calmante O3
Ozonet kan användas för att underhålla ett vatten som redan är bra, som komplement till kloret ca 1-2 ggr/v.
Aktivera endast när badet är tomt och har locket på. Slås bubblorna på så stängs ozonet av automatiskt.
Ozongeneratorn stänger av sig själv efter två timmar.
Kodlåset
Den ursprungliga koden är 000. OBS! Sifferkombinationen som syns när låset stängs är den som krävs för att
låsa upp. Vrids sifferhjulen när låset är öppet ändras koden. Skriv ner koden för att inte glömma bort den.
INSTRUKTIONSMANUAL RIOSPA v14
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ANVÄNDNING &
UNDERHÅLL
Vattenkvalitet
Underhåll spavattnet väl. Dålig vattenkvalitet kan allvarligt skada hälsan.
Testa vattenkvaliteten med en teststicka före varje bad. Beroende på
badfrekvens och vattenkvalitet behöver vattnet bytas efter ca 1-2
månader. Använd alltid rent vatten vid påfyllning. Saltvatten skadar
pumpen allvarligt. Även badolja och liknande kan skada spabadet allvarligt.

OBS! Duscha alltid innan varje
spabad för att hålla spavattnet
rent, minska klorbehovet och
förlänga filtrets livstid. Även
RioSpa Fotbad hjälper till att
hålla vattnet rent.

Filtrering
Håll filtreringen igång för att vattnet ska cirkulera och minska föroreningar. Vid bad kan filtret skruvas av
tillfälligt för att ge plats och inte riskera att skadas. Sätt tillbaka det igen direkt efter badet.
1. Stäng av kontrollpanelen
2. Skruva på filtret medurs på vatteninflödet (det nedre insuget på spabadets vägg)
3. Sätt på kontrollpanelen och tryck på knappen FILTER för att starta reningen
Filterrengöring
Spola av filtret efter minst 10-14 dagar, byt efter minst 2-4 månader - oftare vid flitigt badande!
1. Stäng av kontrollpanelen
2. Skruva loss filtret moturs
3. Skölj av filterkassetten mjukt med trädgårdsslang (ej varmt vatten)
4. Återanvänd filtret om det inte är täppt eller missfärgat, då det måste kasseras
Filterkassetten har en normal livslängd på ca 6 veckor vid rätt underhåll. Upprätthåll en god vattenkvalitet
genom att ha ett par extrafilter för att byta med då de andra rengörs. Låt filtret torka helt innan det sätts
tillbaka på badet. Om vattnet innehåller jord eller järnpartiklar måste filtret bytas ut oftare.
Spakemi
Håll vattnet rent med Riopools spakemi för att slippa byta vatten flera gånger i
veckan. Läs noga instruktionerna på paketen. Cirkulera vattnet.

Rekommenderade värden:
pH
Alkalinitet
Klor

7,2-7,6.
80-120 ppm
3-5 ppm

1. Kontrollera vattenkvaliteten före varje bad, eller minst en gång i
veckan, med Teststicka
2. Justera först pH till 7,2–7,6 vid behov med Sänk pH eller Höj pH
3. Följ instruktionen på paketet. I normalfallet doseras 1 matsked (15g) Spaklor utan lock i bubblande
vatten (över +20°C) efter varje bad, eller minst en gång i veckan. Bubbla utan lock i minst 15 min.

Koncentrerade kemikalier kan orsaka missfärgningar och onödigt slitage. Hantera varsamt, håll cirkulationen
igång och blanda ut väl. För lågt pH orsakar rynkor och skador på spabadet, samt korrosion i motorn. För
högt pH (hårt vatten) kan irritera huden och ge vita kalkavfällningar som blockerar pumpens funktion.
Spakemikalier och testset ska förvaras barnsäkert. I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta
ögon, hud och kläder. Förpackningar ska vara förslutna, förvaras svalt, frostfritt och inte utsättas för solljus.
INSTRUKTIONSMANUAL RIOSPA v14
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ANVÄNDNING &
UNDERHÅLL
Lathund för vattenkemi
Chockklorera vid behov med ca 1 matsked snabbklor. Om vattnet är mycket förorenat – byt allt vatten.
PROBLEM
Grumligt grönt vatten,
hala väggar
a) Rödbrunt vatten
b) Svartbrunt vatten
c) Grönt vatten ej alger
Vitt grumligt vatten
Kloret fungerar inte
Hög klorförbrukning
Stickande klorlukt
Skummande vatten
Korrosion
Irriterade (svidande)
ögon

ORSAK
Algangrepp, bristfällig
klorering
a) Järnhaltigt vatten
b) Manganhaltigt vatten
c) Kopparhaltigt vatten
a) Högt pH (mjölkigt vatten)
b) Organiska föroreningar
c) Oorganiska föroreningar
a) Felaktigt pH
b) Ökat klorbehov; hög
badtemp. & många bad
Fler bad och högre badtemp.
kräver mer klor. Klorbalans
(cyanursyra) saknas
Bundet klor (lågt fritt klor)
Föroreningar av
rengöringsmedel, kosmetika
eller rester av algmedel.
Lågt pH &/eller klor >10 ppm
Fel pH (klorlukt? se ovan)

ÅTGÄRD
Testa pH, justera till 7,2–7,6. Chockklorera.
Tillsätt algmedel vid behov.
Testa pH, justera till 7,2–7,6. Chockklorera.
Filtrera*.
a) Testa pH, justera till 7,2–7,6.
b) Testa pH, justera. Chockklorera. Filtrera*.
c) Testa pH, justera till 7,2–7,6. Filtrera*.
a) Testa pH, justera till 7,2–7,6.
b) Öka doseringen av klor
Dosera tills rätt klorvärden uppnås. (Tillsätt ej
klorbalans om Snabbklor, Multiklor eller
Långverkansklor används)
Chockklorera
Chockklorera
Testa pH, justera &/eller dosera Antiklor
Testa pH, justera till 7,2-7,6
*byt filter om gammalt

Underhåll
Skruva av inlopp och utlopp regelbundet med specialverktyget för att kontrollera att de inte är igensatta.
Spola av och skruva tillbaka ordentligt.
Rengöring
Tvålrester, fibrer från badkläder mm. kommer så småningom att samlas i badvattnet. Rengör spabadets
insida med en mild tvållösning och skölj med ljummet vatten. Fyll på med rent vatten. Om vattnet är mycket
förorenat – byt allt vatten. Använd inte borste, skrubbsvamp eller annat som kan slita på spabadet.
Reparation
Om spabadet får revor eller småhål, använd det medföljande reparationssetet eller Reparationssats Liner.
Töm vattnet tillräckligt, torka ytan som skall repareras. Stryk på lite PVC lim på lagningslappen och fäst den
på den skadade ytan. Stryk ytan för att ta bort luftbubblor och låt torka i 5-10 minuter.
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ANVÄNDNING &
UNDERHÅLL
Vinterstängning & förvaring
Tömning – luft & vatten

3

1.
2.
3.
4.

2

4

Stäng av alla funktioner på kontrollpanelen. Skruva av filtret.
Skruva loss tömningsventilen på spabadets utsida helt. Skruva på adaptern för tömningsslang.
Koppla på trädgårdsslang för tömning.
Öppna tömningsventilen på spabadets insida så vattnet flödar ut genom slangen. Lyft badet försiktigt
i ena änden för att få ut allt vatten.
5. När spabadet är tömt kör bubbelfunktionen i 20 min för att torka bottenringen.
6. Skruva av kontrollpanelen, töm på vatten och torka bort eventuell smuts.
7. Töm luften genom att skruva av HELA luftventilen. När luften är tömd skruvas luftventilen på igen.
Förvara spabadet frostfritt och torrt, gärna i originalförpackningen, så är det redo för nästa säsong.
Tömma filterpumpen på vatten – i undantagsfall
Om filterpumpen behöver tömmas på vatten:
Montera av filterpumpen från botten på kontrollenheten (se den medföljande DVD:n). Se upp för vassa
föremål som kan skada spabadet. Ha gärna isolermattan eller annat underlägg som skydd. Töm filterpumpen
på vattnet och torka av från smuts och kalkavlagringar. Skruva av hela luftvalvet så att spabadet töms på luft.
Var extra försiktig när kontrollenhetens luftrör är exponerade. Lägg skruvar och smådelar i plastburkar så de
inte försvinner. Töm och torka bort allt vatten från komponenter och spabadet för att maximera livslängden.
Använd exempelvis en hårtork. Plast kan försvagas vid frost och allvarligt skada spabadet.
Återuppackning
1. Kontrollera att luftröret är rent och torrt innan uppstart. Torka vid behov.
2. Montera kontrollpanelen, koppla på ström, kontrollera att displayen visar rätt och att signalkabeln
sitter rätt.
3. Skruva av, kontrollera och rensa inlopp och utlopp. Använd skruvverktyget. Sätt tillbaka.
4. Tryck på knappen ON/OFF och sedan knappen BUBBLE för att kontrollera att den fungerar ordentligt.
5. Nu är ditt RioSpa redo för att fyllas med luft och vatten för en ny säsong!
Om du ska resa bort: Töm spabadet på vatten och sänk lufttrycket till gul nivå.
Återvinning
Den här produkten får inte slängas med vanliga hushållssopor. Kontakta din kommun för vidare
instruktioner angående återvinning. Produkten innehåller värdefulla material som kan återvinnas
och bidra till en hållbar miljö.
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ANVÄNDNING &
UNDERHÅLL
Felsökning
Riopool vill erbjuda marknadens mest problemfria spabad. Om du upplever några produktrelaterade
problem så vill vi höra dina åsikter. Kontakta oss direkt på: riopool.se/support support@riopool.se
Här följer några hjälpfulla tips för att hitta och åtgärda situationer som kan uppstå.
PROBLEM

Kontrollpanel /
display i
Stand-by-läge
men inga
funktioner går
igång

ORSAK
När strömmen kopplas in tar det 5 sekunder
för systemet att starta upp.
Felsökning:
Dra ur kontakten några
sekunder & sätt i igen.

Brillante: Tryck
UPP+ON/OFF

Calmante O3: Om E3

Blinkar: Tryck ON/OFF,
sen C/F, sen TEMP+
Aktiveras i ca 1 min.
Felkoden visas i ca 2 s.

Felkod:
SPL / E0
Temp. under 0°C
SPH / E0
Temp. över 60°C
F1 / E1 / E2
Flödessensor,
Filterfel, lågt vatten
F2 / E3 ej blinkande
F3
F4
F5
CEF
Fel i signalkabeln

ÅTGÄRD
Vänta i mer än 5 sekunder efter strömmen slagits
på. Strömmen kan ha brutits av någon anledning
Kallt/fruset vatten i spabadet eller
kontrollenheten? Värm upp med varmvatten och
höj vattentemperaturen.
Rengör vatteninloppet om det är blockerat.*
Skruva fast utloppet om det är löst.
Rengör inloppet om det är blockerat.
Fyll på vatten om det inte når min. nivån.*
Använd inte spabadet. Elfel i strömförsörjningen
eller strömläckage. Kontakta Riopool.se/support
och meddela felkoden.*

Kontrollera signalkabeln och anslutningen.
Återanslut om det är helt och rent.
Tryck på ON/OFF-knappen så indikatorn växlar
ON/OFF-knappen lyser rött
Kontrollpanel/
från rött till grönt.
display svart
Tryck på knappen RESET. Koppla ur strömmen och
Elfel, jordfelsbrytarens indikator ej röd
och utan
torka av kontakten om den blivit fuktig*
ström
Strömförsörjning
Kontrollera att strömförsörjningen är ok.*
Spabadet har en
Extra luftryck pga. stark sol. Speciellt om
Kontrollera/sänk lufttrycket. Skydda spabadet
konstig form
luftrycket varit för högt från början.
med Riopools Överdragsskydd (tillbehör).
Töm spabadet på vatten. Pröva att smörja in
gummipackningarna med vaselin eller liknande.
Luftventilen läcker
Fyll på luft.
Spabadet tappar
lufttryck
Spreja med milt diskmedel för att upptäcka läckan.
Hål eller reva i spabadet
De flesta hål under 10 cm kan lagas med
reparationssetet.
Inloppet eller utloppet sitter löst
Skruva fast om det bara droppar.
Spa läckage
Dräneringsröret
Kontrollera o-ring och byt ut vid behov. Skruva åt.
Felkod i
HEF, BBF, FEF, E4
Stäng av strömmen, sätt på igen, kontrollera
displayen
Fel i funktionen för värmare, bubblor, filter
kontakter.*
*Använd inte badet om problemet kvarstår. Kontakta Riopool.se/support och meddela felkoden.
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DRIFTJOURNAL
Namn: RioSpa Calmante O3
RioSpa Brillante

Yttermått: ø 204 cm
ø 180 cm

Volym:

930 liter
700 liter

*Värdena nedan är riktvärden vid användande av Riopool och Folkpool kemi och tillbehör. Testa värdena oftare vid uppstart och
flitigt badande.

Datum
Varje
vecka

Tid

Bad

Vattentest
Före bad
(minst 1/v)

pH

Fritt klor

Alkalinitet

7,2-7,6

3-5 ppm

80-120 ppm

Klordosering

1 msk efter bad
(minst 1 msk/v)

Filterrengöring

Spola: 72 tim tot. anv.
Byte: ca 2-4/mån

Övrigt

Riktvärden*
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TILLBEHÖR
Ännu mer badglädje med Riopools tillbehör
Produkterna nedan är ett urval. Det senaste uppdaterade sortimentet hittar du på riopool.se/spatillbehor.
Isolermatta

Uppblåsbart lock

Skyddsöverdrag

Skyddar spabadet och minskar
värmeförluster

Isolerar och tätar för att hindra
värmeförluster

Skyddar spabadet från sol, vind,
väder, smuts & värmeförluster

Spakemi

Filterkassetter

Entertainment Kit

För kristallklart friskt vatten

Friskt spavatten med nya rena filter
som fångar upp smutspartiklar

Extra stämningsljus för spabad,
badtunnor mm.

Flytande bar

Uppblåsbart fotbad

Sittdynor

Rymmer 5 st drickor och is eller
snacks i mitten. Ø64cm

Praktiskt för att skölja fötterna från
smuts & gräs innan klivet i spabadet

Mjuka sittkuddar som luft eller
vattenfylls för ökad badkomfort

Komfort kit

Moodlight

Riopool utomhuspool

Två mjuka nackkuddar av silikon
+en hållare för 2 drickor

Sinnesfrid eller partyljus, trådlöst,
vädertåligt, stämningsbelysning

Populär badglädje i prisvärda
pooler för hela familjen

INSTRUKTIONSMANUAL RIOSPA v14

14

[Skriv text]

GARANTI &
KONTAKTUPPGIFTER
Support
Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss snabbast via det smidiga
Supportformuläret på riopool.se/support.

Kontaktuppgifter
Riopool AB
Tuna Industriväg 35
153 30 Järna

www.riopool.se
/support

Telefon: 08-128 757 57
e-post: support@riopool.se
Hemsida: www.riopool.se
Organisationsnummer: 556948-3117

1 2 3
4 5 6
7 8 9

riopool.se/
support

Garantibevis
Riopools spabad har 24 månaders garanti från inköpsdatum i Sverige gällande tillverkningsfel och materialfel.
Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller repareras av vår angivna
verkstad. Garantin täcker inte produktens försämring eller olyckor på grund av vårdslöshet, bristfällig
installation eller felaktigt bruk och liknande. Exempelvis gäller garantin inte utspillt vatten, vid för högt
lufttryck eller om badet startas utan vatten. Garantin gäller inte, och Riopool ansvarar inte för skador
orsakade av, otillräckligt markarbete. Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i manualen
angående säkerhet, montering, bruk och underhåll inte åsidosätts. I alla garantiärenden krävs att ett
referensnummer uppges och att Garantiformuläret på riopool.se/garanti används. Där finns även
uppdaterade detaljerade villkor.

2

GARANTI
GARANTI

ÅR
ÅR

Riopool uppdaterar ständigt sitt produktsortiment och förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra
specifikationer och innehåll i den här manualen utan föregående notis. Bilder kan avvika från verkligheten.
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STORLEKAR
Fler Riopooler & spabad
Namn
Riopooler
Arroyo 350
Arroyo 450

Form

Diameter

Bredd

Längd

Höjd

Rund

Ø350 cm

90 cm

Rund

Ø450 cm

90 cm

Bahia 350
Bahia 460
Bahia 550
Bahia 300x500
Bahia 375x610

Rund

Ø350 cm

120 cm

Rund

Ø460 cm

120 cm

Rund

Ø550 cm

120 cm

Laguna 460
Laguna 550
Laguna 375x610

Rund

Ø460 cm

132 cm

Rund

Ø550 cm

132 cm

RioSpabad
Calmante 5-6 pers
Brillante 4-5 pers

Oval

300 cm

500 cm

120 cm

Oval

375 cm

610 cm

120 cm

Oval

375 cm

610 cm

132 cm

Rund

Ø204 cm

70 cm

Rund

Ø180 cm

70 cm

www.riopool.se
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