
 

VINTERKLARGJØRING  
 
Vikingbad AS anbefaler at massasjebadet er i drift hele året og at man unngår å la 
massasjebadet stå over lengre tid uten å være i bruk eller uten tilsyn. 
Det enkleste og sikreste tiltaket i forbindelse med strømprisene vil være å redusere temperaturen 
og filtersyklus. 
Tips! med en Control My Spa modul kan spa fjernstyres.  
 
Prosedyre ved senkning av temperatur 

Sørg for å ha riktige verdier (alkalitet, pH og klor) i vannet. Klornivået må være stabilt før man lar 
karet stå over en lengre periode. Deretter justeres temperaturen ned til ønsket nivå (eksempelvis 
10-16 grader), filter syklus kan også reduseres når karet ikke er i bruk.  
Selv om prosedyren er gjennomført vil karet kreve ettersyn med jevne mellomrom. 
Sjekk verdier (alkalitet, pH, klor) og generell kontroll (bakterier, sopp, mekanisk)    
 
Dersom man likevel ønsker å sette et massasjebad til vinterlagring må følgende prosedyrer 
følges for å unngå frostskader/frostspreng.  
Frostskader dekkes ikke under reklamasjon. 
 
Prosedyre ved vinterklargjøring 
 

1. Koble fra strømmen til massasjebadet ved å skru av sikringen.  
2. Finn tappekran på kabinettets sokkel. Skru av dekselet til avløpsrøret og koble på en 

hageslange.  
3. Drei avløpsrøret mot klokka og trekk det ut for å tømme vann fra massasjebadet. 

Avløpsrøret skal stå åpent fram til neste påfylling. (kan variere på modeller) 
4. Fjern filter(ene) fra filterbeholderen(e), rens dem og lagre dem på et frostfritt sted.  
5. Åpne kabinettet og løsne koblingene til pumpe(r) og varmeelement.  
6. Bruk en vannsuger og/eller trykkluft for å fjerne vann fra dyser.  
7. Bruk en vannsuger og/eller trykkluft for å fjerne vann fra varmekolbe og pumpe(r). 

Deretter suger man ut vann av begge rør/koblinger tilknyttet pumpe(r) og varmekolbe. 
Sjekk at det er tomt for vann i pumpe(r)og varmekolbe. 

8. Tørk ut og fjern alt resterende vann fra massasjebadet, filterrom og overflater rundt 
pumpe(r) og varmekolbe. Gjenværende vann kan forårsake frostskader og/eller være 
grobunn for svertesopp som er vanskelig å få bort igjen. 
Lokket bør også tørke en periode før massasjebad pakkes inn. 

9. Sørg for at alle kraner, koblinger, avløp, dyser, lokk og deksler er åpnet opp inntil påfylling 
foretas  

10. Sett lokket på og fest det til massasjebadet. Deretter dekkes hele massasjebadet                                 
med en presenning, som kan knyttes rundt eller festes til bakken på alle fire sider. Dette 
for at vann ikke skal trenge inn i massasjebadet og forårsake frostskade. 

11. Selv om prosedyren er gjennomført så vil karet kreve ettersyn med jevne mellomrom. 
Sjekk at det ikke har kommet inn vann grunnet lekkasje, sjekk for svertesopp, sjekk om 
det er skadedyr ol. Utlufting av fukt med jevne mellomrom anbefales. 
 

 

Brukermanualer: 

Brukermanualer o.l. kan man finne på våre hjemmesider. 

https://info.vikingbad.no/filer/index/Massasjebad%20Utendors_Brukermanual 

Ved eventuelle spørsmål om hvordan spa man har kan din forhandler kontaktes. 

https://info.vikingbad.no/filer/index/Massasjebad%20Utendors_Brukermanual

