
NYOPSTARTET SPA – KVIKSTART 
 

Vand og strøm 

- Tjek at der er lukket for dræn af spaen (typisk placeret i soklen af spaen på panelsiden) 

- Sørg for at pakke dit filter ud ad folien 

- Fyld vand til lige op over de øverste dyser  

- Tænd for strømmen – VIGTIGT! Må først gøres når der er vand i spaen. 

 

Tilsæt kemi 

Dag 1 

- Tænd dine massagepumper 

- Tilsæt 1 ske minichlor pr. 800 L vand 

- Tilsæt 8 skeer pH down pr. 800 L vand – gælder kun hvis du ikke har kalkfrit vand! 

- Der kan bades en time herefter 

Dag 2 

- Tjek dit vand med medfølgende strips 

- Tilsæt evt. mere pH down hvis nødvendigt 

- Læg to bromin tabs ovenpå dit filter 

 

Indstillinger 

- Indstil tiden (klokken) 

- Indstil filtercyklus til at køre to gange i døgnet. Skal gerne være med opstart med 12 timers 

mellemrum, fx nr. 1 kl. 08.00 og nr. 2 kl. 20.00 

o Varighed sommer: 2 x 4 timer 

o Varighed vinter: 2 x 2 timer 

  



LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE 
 

Vandvedligeholdelse 

- Tjek dit vand 1-2 gange om ugen 

- pH skal være mellem 7,0 – 7,4 

- Bromin indhold skal ligge mellem 2,0 – 4,0 mg/L 

- Tilsæt spachock 2-3 gange ugentligt, 30 ml pr. 1000 L vand 

 

Sorte justerbare håndtag 

- Husk at massere dem løbende 

- Sidder de stramt, tag dem af og rens dem 

- OBS. Et håndtag kan godt være meget stramt hvis det er drejet helt over og udsættes for 

fuld kraft fra en pumpe. Sluk pumpen og juster herefter håndtaget. 

 

Bluetooth 

- Navn: JOYONWAY el. PASSION 

- Kode: 2288 

- Mister du forbindelsen til Bluetooth: sluk for strømmen til spaen i 5 min. Tænd den igen og 

fang nu Bluetooth signal. 

 

Filtervask 

- Skal vaskes i rent vand minimum hver anden uge – afhængig af forbrug og antal brugere. 

- Vask dit filter i Filter Cleaner hver anden til tredje måned – afhænger af forbrug og antal 

brugere. Husk at skylle dit filter grundigt igennem efter rensning med Filter Cleaner. 

 


