
Manual bubbelsystem Standard

Luft massagesystem för badtunnor och mindre pooler.

1. Mät och markera ut halen där munstyckena skall monteras, i fotledshöjd rekommenderas för bästa resultat. A.
2. Borra hal och applicera Silicon pa bada sidorna av poolen innan munstyckena monteras pa plats, drag at försiktigt med 

handkraft.

3. Montera luftfördelaren högt ovan vattenytan, detta fungerar som ett vattenlas vilket förhindrar att vatten rinner till pumpen. 

C.
4. Anslut de tjocka transparanta slangarna mellan munstycken och luftfördelare med slangklämmor. B.

1. Luftpumpen E fästs med gummifötter pa ett plant underlag fritt fran vatten. Anslut tryckkontakten för av/paslag F till den tunna 
slangen fran pumpen. 

2. Skruva pa muffen pa pumpen och anslut den bla slangen mellan pump och luftfördelare med slangklämmor. 

3. Anslut luftfördelaren högt ovan vattenytan för att förhindra att vatten rinner tillbaka till pumpen, om möjligt lägg den bla slangen i en 
loop som ett extra vattenlas. 

6. Anslut de transparenta slangarna till luftfördelaren med slangklämmor och led ut dem till munstyckena med slangklämmor. 

Anslut luftpumpen till 230V och testkör. 

Tänk pa att pumpen skall ha god ventilation, undvik att placera den i ett helt lufttätt utrymme. Om pumpen ej far god ventilation kan 
den överhettas. 

Pumpen far ej monteras sa att den kan suga in vatten, da kan känslig elektronik skadas. När poolen töms pa vatten torrblases systemet 
för att avlägsna ev vatten i luftslangarna. 

Manoverpanel Plus system

1. ON / OFF knappen. Tryck har for att starta / stoppa bubblor. 2. + / - Knappen. Tryck och hall for att oka / minska 
flakthastigheten. 3. ~ Knappen. Start / stopp av pulserande lage. 

Automatiskt stopp. 

Flakten stannar automatiskt 30 minuter efter kontakt har anvants forra gangen. 

Torrblasning. 

30 minuter efter manuell och automatisk stopp, kommer torrblasnings programmet starta. Flakten startar vid hoga 
hastighet i 2 sekunder. Darefter faller pa lag hastighet, sedan sakta stiger till hog hastighet igen inom 30 sekunder och 
stannar dar 4,5 minuter. Under nedrakningen och genomforandet av programmet kommer LED-lampan att lysa 


