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VANN	LEKASJE:	

FEILSØKING:	
Ved luftlekkasje, finner du dette ved å påføre mild grønnsåpe i område du mistenker hull. 

Ved vannlekkasje, la vannet til det stopper. Da finner du høyden på hvor skaden befinner seg. 
Påfør mild grønnsåpe, da finner du eksakt hvor hullet er. 

 

Løsning:	
Finner du et hull i badet ditt som lekker vann (eller luft) kan du lappe det med et lappesett. 

Hvis du fortsatt har lappene som fulgte badet ditt, kan du bruke et vanntett 2 komponentslim 
til å feste lappene på plass. Eller du kan bestille et lappesett med lim i nettbutikken 
www.mspa.no.  

Stopper vannet i en høyde rundt Filterfeste eller Varmesprederen, er det nesten 100% sikkert 
at det er pakningen bak det relevante festet som sitter feil. Dette får du rettet opp ved å tappe 
badet for vann og luft. Skru av festet og orienter pakningen riktig overens med gjengene bak. 
Skru festet på plass igjen. Hvis det viser seg at det fortsatt lekker etter dette, så anbefaler vi 
deg å sende inn et reklamasjonsskjema her: https://mspa.no/service-og-garanti/  

 

	

FEIL	KODER	

9 av 10 feil som skjer med badene er relatert til mangel på vedlikehold. Det er anbefalt at du 
prøver følgende før du gjør noe som helst annet:  
 

1. Fyll opp vann nivået til maks i badet. 
2. Ta av filteret, og rens filter festet. 
3. Koble badet vekk i fra strøm i 60 minutter.  

NB! Pass på at vann temperaturen er over 6 grader. Fyll på med en bøtte varmt vann ved 
innsuget. 

Hvis disse tingene ikke virker, vil vi anbefale deg å sende inn et reklamasjonsskjema her: 
https://mspa.no/service-og-garanti/ Så vil du komme i kontakt med en av våre 
servicemedarbeidere som vil hjelpe deg med å få ditt Mspa i orden. 

	

	



SELVTEST:	

Selftesting fungerer kun på Mspa modeller fra 2014 eller tidligere. 

Man kan enkelt gjøre en selvtest på badet sitt for å feilsøke og finne ut feil. 

Testen utføres med vann i badet. 

 

1 Skru av strømmen på badet.  

2 Sett på strømmen igjen (slik at badet står i standby mode) 

3 Når det gule/røde lyset er på----- trykk “▲+ og ON/OFF ” samtidig. 

4 Da kommer man inn i SERVICE MODE. Dette vil bli medfølgt av CH1-CH5. 

5 Etter en liten stund vil du få en Feil melding F1-F5/HEF/FEF/BBF 

Hvis strømmen går under noe av dette så trenger vi å vite hva det siste som var på skjermen. 

 

 

SKJEIV	BELG:	

Sjekk at det er riktig mengde luft i badet, hvis det er for mye så kan det forme badet feil og 
gjøre det for stort for over trekket sitt. Dette kan også gjøre det at lokket ikke kan settes på da 
det er «for lite» Og når badet står i solen så kan luften i badet utvide seg og det kan virke som 
badet siger litt når sola går bort. Hvis badet er under 1 år gammelt, så er det under garanti. Da 
er det å sende in et reklamasjons skjema her: https://mspa.no/service-og-garanti/ 

	

	

VARMER	IKKE:	

 

Ta av vann inn/uttakene og rens dem, spyl 
med hageslangen in i øvre inntaket for å 
fjerne luft i systemet. Koble badet vekk i fra 
strøm i 60 minutter i tilfelle det er en 
skjevbelastning. Hvis det ikke hjelper, send 
in et reklamasjonsskjema: 
https://mspa.no/service-og-garanti/  

	



	

BRUK	AV	VANNKJEMI	

VARSEL:	

Ikke bruk klor i noen form. Det kan er skadelig for varme elementene i Mspa badene. Hvis det 
er et skadet varmeelement i et bad som bruker klor, så er det feilbruk av produktet og dekkes 
ikke av garantien. 

Alternative kjemikaler til Klor er Bromin, Bromide og Aktiv oxygen. 

Hvis vannet er brunt/rødt etter bromin/oxygenet har blitt tilført i vannet, så er det mest 
antakelig pga høyt jern innhold i vannet og det ruster, derav fargen. Vannet er fortsatt rent, 
bare misfarget. Dette kan løses med et kullfilter for hageslangen. 

Hvis det kommer hvite partikler i vannet, så skylles dette feil PH nivå i vannet, eller høy 
biomasse i vannet. Hvis PH nivået i vannet er bra, og du opplever hvite partikler i vannet, 
anbefaler vi at du bestiller Bromintabletter + flotør. 

BRUK:	

OxyBox: 

M-011LS Silvercloud, Glow og JB-301 Reve 

Ved nyfylling av vann: 21ml. Active Oxygen (A). Dette er får å sikre et høyt nok Active 
Oxygen-nivå, som forhindrer evt. Oppblomstring av bakterier. 

1. En fast dag i uken: 15ml. Oxyplus (B) 
2. Ett kvarter før hver bading tilsettes: 10ml. Active Oxygen Granular (A) 
3. Anbefales å bytte filter og vann ca. 1 gang i måneden, avhengig av hygiene. 

Filteret skylles 1 gang i uken. 
4. Det er viktig å alltid ta en dusj før man går i badet, for å opprettholde et rent vann. 
5. Dersom badet står ubrukt mer en 1 uke, ha i 2 skjeer Active Oxygen (A). 

 

M-051S Camaro, M-114S Castello og M-115S Luxury Exotic 

Ved nyfylling av vann: 30ml. Active Oxygen (A). Dcs. 2 måleskjeer (i boksen). Dette er får å 
sikre et høyt nok Active Oxygen-nivå, som forhindrer evt. Oppblomstring av bakterier. 

1. En fast dag i uke: 20ml. Oxyplus (B) 
2. Ett kvarter før hver bading tilsettes: 15ml. Active Oxygen Granular (A) 
3. Anbefales å bytte filter og vann ca. 1 gang i måneden, avhengig av hygiene. 

Filteret skylles 1 gang i uken. 
4. Det er viktig å alltid ta en dusj før man går i badet, for å opprettholde et rent vann. 
5. Dersom badet står ubrukt mer en 1 uke, ha i 2 skjeer Active Oxygen (A). 



	
PH JUSTERING: 

Viser hvor syrete/surt eller basis vannet deres er. pH’en vil alltid gå ned over tid. Hvis man i 
utgangspunktet har veldig lav pH(6,2 eller lavere), trenger man å få kjøpt pH pluss slik at du 
får opp pH nivået. Hvis man har høy pH, så kan man ignorere den og vente til den senker seg, 
men hvis pH er veldig høy (8.4 eller høyere) trenger man å bruke et pH reduserende stoff, pH-
minus. 

pH-pluss og minus kan man bestille her: https://mspa.no/produktkategori/vannkjemi/  

ALKALINITET: 

Er en måling i vannet om hvor mye alkaniske stoffer er i vannet, disse inkluderer: Kalsium, 
Silisium, Kalium og lignende. Hvis Alkalininteten i vannet deres er veldig høy eller lav, så vil 
pH’en i badet være mye vanskeligere å regulere. Det vil innføre en «jojo-effekt» på pH’en. 
Altså hvis man prøver å regulere pH verdien sin med dårlig alkalinitet, så vil den gå veldig 
mye opp eller ned. Og den vil synke fortere ned i verdi i etterkant. En god Alkansk verdi 
derimot vil stabilisere pH verdien i vannet deres. Hvis man har lav eller høy alkalinitet, så bør 
man skaffe seg Alka opp eller Alka ned. 

Bestilles enkelt i nettbutikken her: https://mspa.no/produktkategori/vannkjemi/  

	

	

TIPS OG TRIKS: 

BYTTE AV VANN MED MINUSGRADER UTE: 

Når du tapper badet for vann, bør man koble badet vekk i fra strøm og ta av filteret. Når du 
har fylt badet med lunka vann (over 6 grader) til minimums grensen, så kan du koble badet til 
strøm igjen og sette på varmen. Vannet varmes opp til ønsket temperatur. 

RENSING AV BADET 

Badet kan med fordel vaskes hver andre eller tredje gang du tømmer badet for vann. Dette kan 
du gjøre med mild grønnsåpe etter du har tømt badet for vann. Husk å skylle godt etter 
vasking slik at du unngår skum i badet. 

REDUSERE VARMETAP 

Til å redusere varmetapet i fra badene på vinteren, så anbefaler vi at alle våre kunder får 
skaffet dere en plate av styrofoam/byggeisopor til å ha under badene. Dette vil redusere varme 
tapet drastisk og du vil kunne spare penger på strømregningen. Dette vil bli hjulpet ytterligere 
hvis du bruker et isolasjonslokk i fra Mspa.   

Isolasjonslokk bestiller du her: https://mspa.no/produktkategori/mspa/tilbehor/  



TAPPE BADET FOR VANN 

Hvis du ikke får brukt den innebygde tappen i badet, kan du bruke hevert metoden over 
veggene. Dette vil gjøre det litt enklere å tømme badet hvis tappeslangen er i et hjørne. 
Hageslange adapteren som følger med passer til begge standard størrelser hage slanger. 

 

OFTESTILTE SPØRSMÅL: 
1. Hvor mye strøm bruker badet i måneden? 

a. På sommertid er det 150-250kr,- På vintertid kan det være noe mer avhengig 
av ute temperaturen. 

2. Hvor mye veier badet? 
a. 2 personers badene veier rundt 560kg med vann. 
b. 4 personers badene veier rundt 724kg og 736kg med vann. 
c. 6 personers badene veier rundt 935kg og 945kg med vann. 

3. Hvor lenge varer badet?  
a. Forventet levetid er på 3-5 år. Det eldste badet vi vet om i markedet nå er 9. år. 

4. Kan det brukes Vinteren? 
a. Garantibetingelser til -10 kuldegrader. Badet kan brukes i kaldere temperaturer 

enn det, men det er da på eget ansvar. Man kan legge til rette for at badet tåler 
mer kulde, ved å følge beskrivelsen under redusere varmetap. 

5. Kan det brukes Klor? 
a. Nei, men det finnes alternativer som kan brukes. Som f.eks Oxygen eller 

Bromin. 
6. Hva er badet laget av? 

a. En sterk PVC duk. 
7. Hvor lenge varer filtrene? 

a. Det er avhengig av bruk, fra 3 til 6 uker. 
8. Hva slags garanti er det på badet? 

a. 1 års garanti på badet, med 2 års reklamasjonsrett på alt av teknisk utstyr. 
9. Hvor lang tid bruker man å varme badet? 

a. Badet varmer 1,2 – 1,8 grader i timen. Som en tommelregel sier vi 20 timer 
første gang. 

10. Trenger man å legge opp vann eller strøm? 
a. Nei, badene våre er plugg ‘n play. Vi anbefaler en 16A kurs, men det fungerer 

fint på en egen 10A kurs. 


