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BRUKSANVISNING

Gratulerar till ert köp av MSpa spa. Vi är 
övertygade om att ni kommer uppleva många fina 
stunder med MSpa och dess LED Slinga. Läs noga 
igenom denna manual innan ni använder produkten 
för första gången.



För er egen säkerhet och för produktens funktion, var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna. Att inte 
följa varnings och säkerhetsföreskrifter kan få allvarliga konsekvenser, såsom skada på egendom, 
allvarlig skada på människa eller dödsfall.

VARNING

MODELL & SPECIFIKATIONER

Artikel Modell Längd (m) LED Dioder (Antal)

LED Slinga för D-AU04

LED Slinga för D-AU06

LED - 4DC12

LED - 6DC12

5

5.7

150

171

b)  1 x AC Adapter, strömkabel (längd 2,7m)a)  1 x LED Slinga

INNEHÅLL LED-SLINGA

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•  Dra eller bryt inte LED-slingan med stor kraft vid montering eller demontering från poolen. 
•  Använd endast medföljande MSpa AC adapter 
•  LED-slingans lampor går ej att ta loss eller byta ut. 
•  Använd inte LED-slingan och anslut den inte till ström om slingan inte är uppackad ur kartongen. 
•  Uppmärksamma att LED-slingan bara kan användas individuellt. Anslut ej slingan till andra slingor. 
•  Vi rekommenderar att ni sparar originalförpackningen och manualen. 
•  Det går ej att byta strömkabeln till slingan. Om kabeln skadas måste den kasseras och bytas mot ny.

Bilden är bara ett exempel. Den verkliga adaptern 
(nätdelen) kan variera beroende på länders olika 

standarder.

Strömförsörjning: DC12V, 18W (for LED-4DC12), 22W (for LED-6DC12)
IP Klass: IP65. Lägg inte LED-slingan i vattnet.
Ljus-Iäge: Färger- Grön, bIå, lime, vit, cyan, lila. Växlar var 6:e sekund.

 Start PunktSlut Punkt



Grön
Gul

Vit

 

3.  Vänd på spa-badet upp och ner. Se till att ytan ni använder för detta är fri från vassa föremåI och annat som kan 
skada poolen. Lägg gärna en matta eller annat skydd under spa-badet innan ni börjar. Anslut LED-slingan 
(slutpunkten) på någon sida av den inbyggda kontrollboxen, antingen med eller motsols, båda fungerar.

4.  Lokalisera dom PVC-kanalerna som LED-slingan skall träs igenom. Ni börjar på valfri sida av den inbyggda 
kontroll-boxen. Ta slutpunkten av LED-slingan och för den igenom kanalerna, en och en. Se till att LED-Dioder 
ligger mot botten av spa-badet.

PVC-kanalFramsidan på 
LED-slingan

 

Välj valfri sida av den 
inbyggda kontroll-boxen 
för att starta installationen 
av LED-slingan.

Framsida mot spa-botten

  

OBS! Vänligen notera att start-punkten (ström-ändan), på LED-slingan inte kan föras genom PVC-kanalerna.

För att underlätta installationen av LED-slingan genom PVC-kanalerna, spraya lite vatten på slingan innan 
installation eller demontering.

5.  Under installationen bör ni se till att LED-slingan har förts genom PVC-kanelen korrekt, utan böjar eller dylikt, 
innan ni går igenom nästa kanal. Dra aldrig hårt i slingan, detta kan medföra att den skadas och inte omfattas av 
garantin. Placera LED-slingan på spa-botten med lamporna vända inåt spa-badet för bästa ljuseffekt.

Om installationen av slingan är riktigt gjort kan man ta bort slingan utan att släppa ut varken luft eller 
vatten ur spabadet.

INSTALLATION

1.  Ta ut LED-slingan ur kartongen och rulla försiktigt ut den.

2.  Montera LED slingan i botten av spabadet efter det att den har blivit uppblåst ordentligt. Se manualen till spabadet 
     och använd manometern för korrekt lufttryck.



6.  När LED-slingan har förts igenom alla PVC-kanalerna, bildar den en jämn cirkel på botten av spabadet. Vänd nu 
på spabadet och ställ det försiktigt på marken. Lokalisera nu startpunkten, den ändan man sätter strömmen i, nära 
den inbyggda kontrollboxen och anslut sedan AC-adaptern. Sätt sedan kontakten i väggen och kontrollera att 
LED-slingan fungerar normalt.

Nu är du redo att njuta av ditt MSpa med LED-Ijus effekter!!

Anslut LED-slingan
till AC-adaptern
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