
 Opstart og vedligeholdelse af badevandet i dit udendørs spa. 

 Der er mange metoder og mange produkter som sælges for at få det bedste vand i 

jeres spa, herunder er beskrevet den enkle og billigste måde at få det godt bade-

vand, der kan dog være tilfælde hvor det er nødvendigt med andre kemikalier, så 

hvis ikke i kan få jeres badevand til at stå korrekt, så kontakt os. 

 Tag et filter ud af spaen og fyld spaen med vand fra haveslangen, ved at fylde gennem filteret, min-

skes ricikoen for luft i systemet. Sæt filteret på plads når spaen er fyldt. 

 Sæt strøm til spaen, den starter herefter selv med at initialiserer og prime systemet, når den er 

klar starter den selv op og begynder at opvarme vandet. 

 Hvis der er luft i systemet, kan det forsøges at starte pumperne med kortvarige intervaller, lad ikke 

pumperne køre hvis der ikke er tryk. Hvis ikke luften kommer ud kan det være nødvendigt at løsne 

en omløber ved den pumpe der er problemet. Tjek også om alle dyser er åbne ved at dreje dem. 

 Tjek jeres vand med en teststrips og se om PH værdien er for høj eller lav. Normalt er den for høj 

tilsæt derfor PH Minus  indtil niveauet er på mellem 7,0 –7,4. Er PH for lav tilsættes PH Plus. Det er 

vigtigt at PH er korrekt . 

 Tilsæt herefter det valgte desinfektionsmiddel.                                                                                                                            

Klortabs, her kan bruges granulat eller klortabs tilsæt den mængde der svarer til den mængde 

vand der er i spaen og tjek med strips, eller måling, indholdet skal være 1,0-3,0 mg/L.                           

Kommer der for meget bundet klor i vandet kan der behandles med spachok. 

          Bromin / klorfrit vand. Tilsæt Bromin tabs og lad dem ligge i vandet , tjek herefter med strips om   

 indholdet er korrekt, der går ca. 1 døgn med at justerer vandet korrekt ind når der er nyt vand i 

 spaen. 

 Vedligeholdelse af vandet.  

 Tjek jævnligt PH værdien i vandet, mindst en gang om ugen, når spaen efterfyldes skal værdierne 

altid tjekkes. 

Tjek Klor eller Bromin indholdet  jævnligt, jo mere i bruger spaen jo oftere skal det tjekkes. 

Hvis vandet skummer, kan der være sæberester fra badetøj/ hud i vandet, det kan fjernes ved at  

bruge Soap Down.  

Rens filtrene jævnligt så de bliver rene for fedtpartikler, som  lukker for vandgennemstrømningen, 

køb evt. et ekstra sæt filtre som i kan skifte med. Sæt filtrene i blød sammen med lidt filterrens,  
skyl dem herefter med rent vand. 

Hvis spaen stopper med at varme er det normalt fordi filtrene er stoppede.   

 Skift vandet efter behov, normalt  3– 4 gange årligt,  passer i det godt kan det  godt holde længere. 

 Ved at følge disse enkle vedligeholdelses råd, vil i få stor gælde af jeres spabad. 

Dansk spa Design ApS—Egedevej 173 Rode 4690 Haslev. 

Tlf. +45 56397575—Mail. info@danskspadesign.dk 

www.danskspadesign.dk 


