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Musikafspiller, BLUETOOTH
Brugernavn: JOYONWAY/PASSION
Password: 2288
I de fleste tilfælde vil din udespa ikke bede om kode til
bluetooth. Ved tilkobling tænder du for bluetooth på din enhed
(mobil/iPad) og kobler til spaen, JOYONWAY. Hvis den kræver
kode taster du 2288.
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Sikkerhedsregler ved brug af spaen
-

-

-

Vandtemperaturen skal aldrig over 40 grader C. En vandtemperatur på 38 - 40 grader C er sikkert for
en voksen med godt helbred. Det anbefales at temperaturen sænkes ved brug i længere tid (mere
end 10 min.) eller for mindre børn.
For høje vandtemperature kan være farlige under en graviditet. Det er derfor vigtigt at vandet max
er 38 grader C når gravide eller muligt gravide kvinder skal i spavandet.
Brugen af alkohol, stoffer eller medicin før eller under brug af spaen kan føre til bevidstløshed og
drukning.
Folk der lider af svær overvægt eller har en medicinsk historie med hjertesygdomme, lavt eller højt
blodtryk, dårligt blodomløb eller diabetes skal kontakte lægen før brug af spaen.
Hvis du tager medicin skal du snakke med din læge inden brug af spaen. Noget medicin kan virke
sløvende sammen med meget varme omgivelser og andre påvirke hjerterytme, blodtryk og
blodomløb.
ADVARSEL: Lad aldrig børn benytte spaen uden opsyn af en voksen.
DRUKNING: Sørg for at børn aldrig kan komme til spaen uden opsyn af en voksen.

DO’S & DON’T
DO’S
-

Test dit vand med hånden inden du går i for at være sikker på det er behageligt.
Husk altid på at våde overflader kan være glatte. Tag dine forholdsregler når du stiger ind og ud ad
spaen.
Brug altid coveret når spaen ikke er i brug. Både med og uden vand.
Tag dine forholdsregler for at mindske mængden af sand og snavs i din spa.
Oprethold god balance i dit vand.
Rens dit filter ugentligt.

DON’T
-

Brug ikke spaen i lange periode ved temperaturer på 40 grader Celsius.
Betjen ikke spaen uden vand. Sluk for strømmen når spaen tømmes og når den er tom.
Opbevar ikke kemi til spaen i spaens teknik rum.
Åben ikke elektronikboksen mens der er strøm på spaen.
Lad ikke pumperne køre på fuld kraft i en længere periode med cover på spaen. Varmen der skabes
under låget kan ændre spaens øvre termostatopsætning.
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OPSÆTNING OG INSTALLATION
Placering af din spa
Din nye spa er i de fleste tilfælde transporterbar, der er dog stadig nogle ting du skal være opmærksom på
når du vælger hvor din spa skal placeres for maksimal nydelse og sikkerhed.

Ejers ansvar
Det er dit ansvar, som spaens ejer, at få tjekket op på evt. regler i dit lokale nabolag, bygning ect. i forbindelse
med levering og installering af din spa.

Placering
Din spa skal placeres så der er adgang til spaens udstyr i tilfælde af at der skal udføres service. Det vil i de
fleste tilfælde sidde på spaens forside. I de fleste spa vil der være plugin bagerst på spaen. Det anbefales at
der er godt 0,5 m fri plads på alle spaens 4 sider.

Tømning
Vær sikker på at din spa ikke er placeret lavt eller i et område der let oversvømmes, da det kan gøre at
elektrisk udstyr kortslutter eller skade brugere af spaen. Spaen kommer med en drænings ventil, oftest
placeret på forsiden/bunden ved det andet udstyr. Vær sikker på at du har adgang til dette stik og du har et
sted at føre vandet hen ved tømning. Slange kan tilsluttes.
Sikkerhedsprop fjernes
Omløber åbnes

Privatliv

Tænk på omgivelserne for at sikre jeres bedste mulighed for privatliv.

Udsigt
Tænk på den retning du vil sidde i når du bruger din spa. Hvilket sæde vil du bruge mest og hvad vil så være
din udsigt.

Cover
De fleste cover kan foldes på midten, men ikke alle spa er kvadratiske, så på nogle spa kan coveret kun folde
og vinkes af i en retning. Tag i betragtning hvilken vej dit cover skal køre i forhold til omgivelserne. Er der et
halvtag der skal tages højde for, kanter, plads eller en udsigt? Skal der monteres en coverlifter?

Sikkerhed
Der skal minimum være 1,5 m fra din spa til el ledninger.

Ventilation
Hvis din spa er lukket inde, vær da sikker på at der er rig mulighed for udluftning. En spa producerer kondens
som kan skade overflader hvis den ikke får luft.

Adgang ind og ud af spaen
Vær sikker på du har rig adgang ind og ud af spaen. De fleste spa er godt 900 mm høje og det kan give
vanskeligheder. Overvej og du skal bruge en trappe hertil.

Vejret
Din spa er designet til at tåle både regn, vind og sne. Overvej hvor den skal stå i forhold til evt. gode
muligheder for læ.
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Fundament
Din spa har brug for et godt, solidt, vandret og fladt fundament. Hvis fundamentet ikke følger anvisning kan
spaen blive skæv eller i værste tilfælde revne. Det er ejers eget ansvar at fundamentet følger anvisning.

Overflade og pladsbehov
Din nye spa kan placeres på et underlag bestående af beton, fliser eller stabil. Underlaget skal være fast og
vandret og må ikke kunne sætte sig. En fyldt spa kan sagtens veje 2500 kg og hvis underlaget ikke er fast og
vandret kan span sprække. Et ujævnt underlæg kan føre til skævheder i din spa og vil ikke blive dækket af
garantien. Det anbefales at underlaget er godt 200 mm større end spaen på alle leder for at styrke
fundamentet. Hvis du vælger at lave underlaget meget større end spaen, overvej da at lave det resterende
underlag med en smule hældning (5-10 mm over 2m), så vand ikke samler sig omkring din spa.

Terrasse
Der er intet problem i at bygge en terrasse op omkring din spa, der er bare et par ting der skal tages højde
for. Først og fremmest skal din spa stadig placeres på et solidt fundament. Derefter bygges terrassen op
omkring din spa. Du skal sørge for at der er adgang hele vejen rundt om spa, ca. 500 mm, i tilfælde af fremtidig
service. Du kan eksempelvis lave lemme i din terrasse der gør det nemt at komme til din spa. Hvis du bygger
en terrasse hvor din spa skal stå ovenpå, skal du huske at en spa vejer omkring 2,2 – 4,5 tons med vand,
afhængig af størrelse. Du skal sørge for at din terrasse kan klare godt 550 kg pr kvadratmeter.

Elektricitet
Den elektriske forsyning til din nye spa kræver en gruppe på 400 W samt 3x16 A. Alternativ 3 x 20 A, afhænger
af spa-modellen. Det er vigtigt at gruppen kun kører til spaen. Det kan resultere i at din nye spas elektronik
brænder sammen. Hvis dette sker grundet ukorrekt tilslutning til garantien IKKE DÆKKE.
Med mindre du er blevet anvist andet, skal din nye spa være konstant tilsluttet. Elinstallationerne i
forbindelse med din nye spa skal installeres af en autoriseret elektriker.
Du skal sikre at din elektriker installerer ved hovedhusets forsyning:
- En egnet RCD (Residual Current Device) fejlstrømsafbryder
- En egent kontakt, ikke tættere på end 2 m fra spaen, tilgængelig for spaens ejer, så spaen kan tændes
og slukkes.
Alt efter spaens størrelse er der forskellige måder at tilslutte på. Under låget til elboksen i din spa findes et
eldiagram over tilslutningsmuligheder ved 1 fase, 2 faser og 3 faser.
Eksempler på tilslutninger:
Pleasure udespa
RCD afbryder foran
16A 3p plus n sikringsgruppe
Swimspa + Ecstatic udespa
RCD afbryder foran
20A + 20A 3p plus n
sikringsgruppe

Ecstatic udespa
RCD afbryder foran
20A 3p plus n sikringsgruppe
Swimspa + Pleasure udespa
RCD afbryder foran
20A + 16A 3p plus n
sikringsgruppe
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Swimspa
RCD afbryder foran
20A 3p n sikringsgruppe

Opstart og vedligeholdelse af spa
At eje en spa er sjov, afslapning, terapeutisk men mere vigtigt er det at vi kigger efter vores investeringer for
at holde den ren og økonomisk og undgå unødige reparationer og udgifter. Nedenfor er en simpel step-bystep procedure der skal følges.
Kom godt fra start: Vandet, du fylder i spaen, skal være af drikkevandskvalitet. Dvs. at du skal bruge helt
almindeligt vand fra vandhanen, og herefter skal du sørge for at vandet er i balance.
Husk, at når der tilsættes plejemidler/kemiprodukter til spabadet, skal minimum en massagepumpe køre,
mens luftindblæsningen (luft-skruerne på overkanten af spabadet) skal være slukket.

Nyt vand - første behandling
1. Fyld spaen til det anbefalede vandniveau, som er lige over de øverste dyser.
2. Tænd for strømmen til spaen når den er fyldt op med vand (tænd ikke før der er vand over de øverste
dyser).
3. Chok vandet for at fjerne eventuelle Legionellabakterier ved at tilsætte Minichlor.
4. Tilsæt 15 ml Minichlor pr. 1000 liter vand, det svarer til 1,5 - 2 skeer i langt de fleste af vores Passion
Spas (Alternativt kan du også bruge 3 styk SunWac12 -tabletter - gælder for spa med 1000-1500 L).
Husk at tænde pumperne når du tilsætter minichlor.
5. Balancer vandet - dette kan gøres på to måder, ved brug af Alka-Down eller pH-Down. Hvis du bor i
et område med meget hårdt vand anbefaler vi at du forebygger balancen i dit vand med Alka-Down
frem for pH-Down. Har du et afkalkningsanlæg til blødgøring af vandet i hjemmet skal du derimod
benytte pH-Up for at få din pH til at stige. I de fleste tilfælde vil pH stige i badevandet. Med pH-Down
eller Alka-Down går du ind og modvirker denne stigning. Mål værdierne i før du tilsætter kemi!
Alka behandling
1. Alkaliteten bør holdes på 80 – 120 mg/L.
2. For at sænke alkaliteten 20 mg/l i 1000 L vand, opløses 48g = 2x15ml Alka-Down i ca. 1 L rent vand.
Opløsningen hældes ud i badevandet.
3. Behandlingen tager 3-4 timer
4. Under behandlingen skal vandet være fuldstændig stille.
Dvs. hovedafbryder til spaen skal være slukket.
5. Efter 3-4 timer tændes pumperne og kører i 15 min.
6. Hvis alkaliteten ikke er på plads gentages behandlingen.
7. Herefter er behandling med Alka-Down afsluttet.
8. For at hæve alkaliteten skal du bruge Alka-Up.
9. Alka-Up opløses i en spand rent vand og fordeles herefter ud i dit badevand.
10. Husk at have en massagepumpe kørende så der er cirkulation i vandet.
11. For at hæve alkaliteten 30 mg/l i 1000 L vand, tilsættes 60 g = 4x15 ml Alka-Up.
12. For at hæve alkaliteten 100 mg/l i 1000 L vand, tilsættes 200 g = 2 dl Alka-Up.
13. Husk vandcirkulation!
pH behandling
1. Din pH-værdi skal ligge på 7,0-7,4.
2. Ved en for høj pH tilsættes pH-Down til dit badevand. For at sænke pH 0,2 i 1000 L vand, tilsættes 9g = 6
ml pH-Down. For at sænke pH 0,5 i 1000 L vand, tilsættes 22g = 15 ml pH-Down.
3. Ved en for lav pH tilsættes pH-Up til dit badevand. For at hæve pH 0,2 i 1000 L vand, tilsættes 7g = 10 ml
pH-Up. For at hæve pH 0,6 i 1000 L vand, tilsættes 21g = 2x15 ml pH-Up.
4. Både pH-Down og pH-Up drysses ud i vandet med pumperne tændt.
5. Tænd pumperne for omrøring og opløsning af pH-middel.
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6. Når du har behandlet dit vand vil det være nogen tid om at indstille sig. Det kan derfor ikke betale
sig at måle på værdierne før den efterfølgende dag.
7. Bonus info: pH og alkaliteten følges ad. En høj pH vil føre til en høj alkalitet. Typisk vil pH-Down kunne
regulere høje værdier for begge parametre. Hvis alkaliteten har nået at ”sætte sig” (ru indersider i
spaen / mælkehvidt vand) kan det være nødvendigt at benytte Alka-Down da det er mere effektivt
imod høje værdier.

Balancer dit vand
Før en af de tre desinfektionsmetoder vælges er det vigtigt at der er balance i vandet. Det betyder at pH og
alkaliteten skal have korrekte værdier. Uanset hvilken desinfektionsmetode der vælges vil denne virke mest
optimalt hvis der er balance i vandet.
1. Alkaliteten og pH’en følges ad. Typisk vil du kunne holde balancen i vandet kun ved at benytte pHUp eller pH-Down. En god pH-værdi ligger på 7,0 – 7,4. En god alkalitet ligger på 80-120 mg/L.
2. Tjek altid dine værdier med strips, tabletter eller digital måler før du tilfører dit vand yderligere
behandling.
3. Husk altid at have cirkulation i dit vand når du tilfører produkter. Dette kan opnås ved at tænde
for massagepumperne. Det er vigtigt at der ikke ligger store klumper af balanceprodukter på
akrylen. Det kan skade og affarve din akryl.
4. Se vejledningen for ”pH-behandling” på side 7.
5. Hvis pH-værdien svinger meget, og du ikke kan få den stabil, skal du måle din alkalitet. Hvis
alkaliteten er meget skæv kan den have ”sat sig” så meget at dine pH produkter ikke kan klare
arbejdet.
6. Ved for høj alkalitet skal du bruge Alka-Down. Her følger du vejledningen på side 7 med ”Alka
Behandling”. En for høj alkalitet kendes typisk på: tåget/hvidt vand og ru indersider i spaen.
7. Ved for lav alkalitet skal du bruge Alka-Up. Her følger du vejledningen på side 7 ”Alka behandling”
8. Efter balancering af badevandet kan pH-værdien godt svinge lidt frem og tilbage grundet de
forskellige produkter der er tilsat. Vandet vil først rigtigt have indstillet sig den efterfølgende dag
og det kan derfor ikke betale sig at måle på det den resterende dag.
9. Du kan nu gå videre med desinfektion af dit badevand.
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Desinfektion af dit vand
Alle vores spa har indbygget ozon anlæg. På vores Delux og Exclusive modeller er der, ud over ozon, en kraftig
UV-lampe, som dræber bakterier når spaen står og cirkulerer. Ud over de to anordninger skal der bruges
kemi til at holde vandet rent og i balance.
Der er tre forskellige muligheder for valg af kemi:
1. Klor: her desinficeres vandet ved brug af klortabs
2. Bromin: her desinficeres vandet ved brug af bromin tabs og spachock
3. Oxygen: her desinficeres vandet ved hjælp af oxygen og oxygen spachock
De beskrevne vejledninger er kun vejledende, da brugen af kemi afhænger af hvor tit og af hvor mange
forskellige der benytter spaen. Derfor er det altid nødvendig at teste sit vand jævnligt og tilsætte mere eller
mindre kemi efter behov.

Desinfektion med klor (1) – Sunwac 12
Som klordesinfektionsmiddel kan du benytter produktet Sunwac 12 fra Spacare. Til denne behandling
benytter du kun Sunwac 12 tabletter. Du tilsætter ikke andre produkter til desinfektion.
Obs. Sunwac 12 er hurtigopløselige klortabletter.
1. Du skal altid huske at tjekke op på klorindholdet i dit badevand, inden du tilsætter Sunwac 12
tabletter. Klorindholdet skal ligge mellem 1-3 mg/L
2. Hvis klorindholdet i dit badevand er for lavt, skal du tilsætte 1-2 tabletter. Disse lægger du i din
filterskimmer eller i en tabletflyder.
3. Da dette er et klorprodukt, er det vigtigt at tabletterne ikke få lov til at ligge direkte på akrylen, da
de kan skade og misfarve overfladen.
4. For at få kloren hurtigt ud i vandet tænder du for dine massagepumper. Cirkulationen i vandet vil
trække kloren med ud.
5. Så snart tabletterne er opløst, kan der bades (ca. 5 minutter).
6. Der kan med fordel tilføres endnu en tablet, når badning afsluttes for at efterdesinficer. Hvis der
herefter er ønske om endnu en badetur, skal man vente 20 min. Der skal ikke tilføres flere tabletter.
7. Husk at du ikke kan måle på dit klorindhold, lige efter du har lagt tabletterne i vandet. Den mest
nøjagtige måling kan du først tage den efterfølgende dag.

Desinfektion med klor (1) – Tab Twenty
Som klordesinfektionsmiddel kan du benytte Tab Twenty fra Spacare. Til denne behandling benytter du kun
Tab Twenty tabletter. Du skal ikke bruge andre produkter til desinfektion.
Obs. Sunwac 12 er langsomopløselige klortabletter.
1. Du skal altid huske at tjekke op på klorindholdet i dit badevand, inden du tilsætter Tab Twenty
tabletter. Klorindholdet skal ligge mellem 1-3 mg/L
2. Hvis klorindholdet i dit badevand er for lavt, skal du tilsætte 1-2 tabletter. Disse lægger du i din
filterskimmer eller i en tabletflyder.
3. Da dette er et klorprodukt, er det vigtigt at tabletterne ikke få lov til at ligge direkte på akrylen, da
de kan skade og misfarve overfladen.
4. Hvis du ikke kan måle kloren i vandet, kan du med fordel sætte din filtercyklus op. Spaen skal køre
minimum 2x filtercyklus af 2 timers varighed dagligt.
5. Der kan godt bades i vandet selvom tabletterne ikke er opløst.
6. Husk at du ikke kan måle på dit klorindhold, lige efter du har lagt tabletterne i vandet. Den mest
nøjagtige måling kan du først tage den efterfølgende dag.
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Desinfektion med bromin (2)
Hvis dit valg af desinfektionsmiddel er faldet på bromin anbefaler vi at du som makker kører Spachock. En
imellem skal du også bruge Minichlor. Bromin tabs er hårde og kan godt være lidt tid om at blive opløst i
vandet. Det er ikke unormalt at du kan se dine tabs en fem dage efter du har lagt dem i vandet.
1. Husk altid at tjekke dit vands bromin niveau før du tilsætter yderligere bromin tabs. Hvis du ender
med at tilsætte for meget bromin, er der ikke andet at gøre end at åbne til spaen og lade det
fordampe fra overfladen.
2. Idealværdien for bromin ligger på 2,0 – 4,0 mg/L
3. Hvis dit badevand mangler bromin tilsætter du 1-2 tabs i din filterskimmer. Læg dem i skimmer på
dit filter. På den måde sørger du for at de ikke lægger sig direkte ud på akrylen.
4. Det er vigtigt at du ikke lægger dine bromin tabs direkte ud i vandet. De kan skade og misfarve
akrylen hvis de får lov at ligge i længere tid.
5. Husk bromin tabs er hårde. Hvis der går for længe, før du kan måle brominen i vandet, kan du med
fordel sætte filtercyklus op. Kør minimum 2x filtercyklus af 2 timer dagligt. Mere vandcirkulation får
hurtigere brominen ud i vandet. Husk som standard kører din spa kun 1x filtercyklus af 2 timer dagligt
→ se vejledning for at tænde filtercyklus 2.
6. Der kan sagtens bades i vandet selvom der er synlige bromin tabs i din filter skimmer.
7. Spachock tilsættes 2-3 gange ugentligt. Når du tilsætter spachock skal du huske at have omrøring i
dit vand. Tænd for en pumpe for omrøring. Der kan bades 5 minutter efter tilsætning.
8. Ved chokbehandling tilsæt 30 ml spachock pr 1000 L vand.
9. Ved siden af bromin og spachock har du minichlor. Minichlor tilsættes kun efter behov. Dvs. hvis
spachock og bromin ikke holder dit vand rent kan du chok det med minichlor. badevand ca. hver
anden uge eller efter behov.
10. Tilsæt 2 x 15 ml minichlor pr 1500 L vand. Husk at tænde for en pumpe for omrøring i dit badevand.
Der kan bades 5 minutter efter.
11. Det er vigtigt at du ikke bruger minichlor på daglig basis sammen med bromin og spachock da det vil
give en dobbeltbehandling af vandet. Det vil give en alt for hurtig mætning af kemi i dit badevand.

Desinfektion med oxygen (3)
Hvis dit valg af desinfektionsmiddel er faldet på oxygen anbefaler vi at du bruger Active Oxygen Granular (A)
og Oxyplus Activator Liquid (B). Ind imellem skal du også bruge Minichlor.
1. Husk altid at teste dit vand for oxygen niveau (monopersulphat) før du tilsætter yderligere oxygen til
dit badevand.
2. Det optimale oxygenniveau/monopersulphat ligger på 5-10 mg/L.
3. Ved daglig pasning af vand eller før badning tilsættes 15 ml Oxygen (A) pr. 1000 L vand.
4. Ved tilsætning tænd da for en vandpumpe for at skabe cirkulation i vandet.
5. Der kan bades 10 minutter efter tilsætning.
6. Skal vandet stå i flere dage ubenyttet kan du med fordel give det 30 ml Oxygen (A) pr. 1000 L ved endt
badning. Det giver en god efter-desinfektion af dit badevand.
7. Ved siden af Oxygen (A) kører i også med Oxyplus (B). Oxyplus (B) er flydende og tilsættes direkte i
vandet. Der tilsættes ugentligt 20 ml pr. 1000 L. Husk at tænde for en massagepumpe for cirkulation
i vandet, når du tilsætter kemi til dit badevand.
8. Efter tilsætning af Oxyplus (B) kan der bades 10 minutter efter.
9. Sammen med Oxygen (A) og Oxyplus (B) kører du løbende også med minichlor. Minichlor tilsættes dit
badevand ca. hver anden uge eller efter behov.
10. Tilsæt 2 x 15 ml minichlor pr 1500 L vand. Husk at tænde for en pumpe for omrøring i dit badevand.
Der kan bades 5 minutter efter.
11. Husk at du ikke skal måle dine værdier lige efter du har tilsat kemi. De mest nøjagtige målinger får
du først den efterfølgende dag.
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Rensning af filtre
Dit filter skal renses regelmæssigt. En gang om ugen skal du tage dit filtre ud og fjerne eventuelt snavs fra
det. En gang hver anden måneden skal filteret i en god omgang ’filter cleaning solution’. Det skal stå i blød i
24 timer og skylles herefter og stilles til tørring. Du kan med fordel have ekstra filtre du kan bruge under
rengøring af de beskidte filtre.
VIGTIGT: Sørg altid for at din spa er slukket når du fjerner dine filtre. Hvis du lader strømmen køre og noget
trækkes ned i rør, pumper eller varmer, og det går i stykker, vil dette ikke blive dækket af garantien.

Hurtige tips
-

-

Husk at vaske dig selv inden du bader i spaen! En ren person forurener 200 gange mindre, end en der
ikke er nyvasket.
Skummer jeres vand, det kan være sæberester i badetøj eller på krop, det kan nemt fjernes med
Foam down.
Har dit vand et grønligt skær, giv det et ekstra klorchok, eller tilsæt lidt Bright og Clear.
Hvis dit vand er hvidt er det kalk der udskilles i vandet, tjek din pH og din alkalitet. Hvis pH og alkalitet
er for høj, brug da pH-Down eller Alka-Down og evt. No Scale. Husk også at rense dit filter.
Fra tid til anden: Beskyt dit kabinet. Sørg for at tørre snavs af så det ikke ophobes.
Hvis vandet er uklart kan du være nød til at benytte et produkt til klaring af dit spa vand. Uklart vand
kommer ofte ved brug af creme og sæbeprodukter. Dette kan undgås ved at tage et bad inden brug
af spaen. For at bekæmpe uklart vand brug spachock eller minichlor.
Tjek at din filtercyklus står til 2x filtercyklus af minimum 2 timer dagligt. Som standard står den til 1x
filtercyklus af 2 timer dagligt.

OBS: DU SKAL ALDRIG BRUGE KEMIKALIER BEREGNET TIL POOL I DIN SPA. SKER DER SKADE PÅ SPAEN
GRUNDET FORKERT KEMIKALIEBRUG VIL SKADEN IKKE BLIVE DÆKKET AF GARANTIEN.
HVER GANG DU TILFØRER KEMI TIL DIT SPAVAND, HUSK DA AT DET TAGER TID FOR KEMIEN AT OPLØSE. LAD
SPAEN STÅ MED PUMPER KØRENDE I GODT 20-30 MIN.

Udskiftning af spavandet
Jo mere du benytter dig af din spa, jo oftere vil der være behov for skiftning af vandet. Det anbefales derfor
at du skifter vandet i din spa hver 4-5 måned. Afløbet sidder i bunden foran på spaen. Hertil kan der tilsluttes
en vandslange. Der åbnes for afløbet ved at skrue mod uret.
OBS: Vær altid sikker på at strømmen til din spa er frakoblet når der skiftes vand.
Når du fylder din spa op på ny er det en god ide at rense rør og filtre. Du kan med fordel bruge det gamle
vand til rensning før det nye påføres. Benyt her Pipe Cleaner eller Biofilm Cleaner. Der må aldrig bades i
vandet efter disse to rengøringsprodukter er tilført. Når du fylder din spa med vand igen, burde dette altid
gøres igennem filteret for at undgå lufthuller. Opvarm til den ønskede temperatur og test herefter vandets
balance og juster pH, alkalinitet og klor.

Standby
Hvis du skal væk i en periode længere end 2 måneder, anbefales det at du lukker ned for din spa og tømmer
den. Det er dog vigtigt at lade coveret blive på spaen selvom den er tom. Hvis du skal væk i kortere tid
anbefales det at du bare skruer ned for din spa, ca. 15 grader C, derved kører filter systemet stadig men spaen
står ikke og varmer unødvendigt.
OBS. HVIS DU TØMMER DIN SPA FOR VAND OM VINTEREN ER DET VIGTIGT AT ALLE PUMPER OG SLANGER
DRÆNES FOR VAND FOR AT UNDGÅ FROSTSPRINGNINGER. DISSE VIL IKKE BLIVE DÆKKET AF GARANTIEN.
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OBS: Sæt aldrig din spa i direkte sollys i længere perioder. Sørg for at du altid lægger dit cover tilbage på
spaen når den ikke er i brug. Gøres dette ikke kan solen skade skallen. Her vil garantien ikke gælde.

Afmonter spa jets
For at afmontere dine spa jets skal du dreje dem mod uret til du når et stop. Derefter skal du dreje dem et
lille hak mere og skrue dem helt ud.

Monter spa jets
Placer jets med enden ind i spaen. Roter ind med håndfladen mod uret til du føler et klik. Herefter er dine
jets igen fuldt operations dygtige.

Ombyt spa jets
Det kan du sagtens. Du skal bare følge overstående vejledning.

Ret på dyser fra terapi massage
Med din håndflade skal du rotere dine jets mod uret (ca. ¼ rundt). Dette vil løsne terapi jets så du kan indstille
den i en ny position. Nå du har sat din jet som du ønsker skal den bare strammes igen ved at dreje med uret.

Vedligeholdelse af dine spa jets
Dine spa jets kræver meget lidt vedligeholdelse. På trods at det burde du fra tid til anden fjerne dine jets og
rense dem i sæbevand og skylle dem godt inden de sættes tilbage i spaen.
OBS: Al afmontering og montering af spa jets skal ske mens pumper er slukket.
Disse anbefalinger er kun vejledende. Der skal altid tages højde for lige netop din spa. Alle spa bliver brugt
forskelligt og har brug for forskellig pleje.

GODT AT VIDE
Ventiler
Nogle spa er monteret med omskifter ventiler. Ventilerne er til for at transportere vand fra et område til et
andet. Hvis du synes de virker for stramme og stive, prøv at slukke for strømmen til din spa. Afmonter
håndtaget, hold yderst på omskifteren og drej mod uret. Tag den helt af og rens indersiden for skidt. Samle
herefter igen. Hvis et håndtag knækker grundet stivhed dækkes det ikke af garantien.

Luft greb
Luft greb kontrollere lufttrykket i din spa. Du har muligvis mere end et greb til at kontrollere luften. Hvert
greb kontrollerer trykket i hver sin afdeling af spaen. Når der tændes for luften vil luft blive ført med ud i
vandstrømmen og give den ekstra kraft i dine jets. Når du skruer et greb mod uret tændes der for luften og
med uret slukket der. For bedst mulig opvarmning af din spa, sluk da for luft greb.
OBS. HUSK ALTID AT MOTIONERE DINE GREB SÅ DE IKKE SÆTTER SIG FAST!

Luft låse
Hvis du har tømt og genfyldt din spa med friskt vand, og der ikke kommer gang i vandet, når du tænder for
pumperne, har du sandsynligvis i luftlås. Når du skal have luften ud ad din spa skal du først sørge for at slukke
for din spa. Herefter skal du finde filtrations pumpen, som sidde inde bag spa kabinettet. Omløberen på
toppen af pumpen løsnes lidt til der kommer vand ud. Stram den igen og tænd herefter spaen.
OBS. INDEN DU ÅBNER TIL PUMPEN, PRØV AT TÆNDE OG SLUKKE FOR PUMPERNE. LAD IKKE PUMPERNE
KØRE LÆNGE UDEN VAND, DA DE KAN SÅ KAN GÅ I STYKKER!
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Nakkestøtter
Hvis dine nakkestøtter er beskidte, rens dem da med vinylrens. Hvis der opstår misfarvning i nakkestøtter
kan dette skyldes ozon. Det er en naturlig oxidations proces og dækkes ikke af garantien. Det kan også ske
ved overforbrug af klor/kemi.

Kabinet
Det anbefales at du en gang om året behandler dit kabinet. Besøg din lokale spa forhandler og find det rette
produkt.

Cover
Rens dit cover med varmt vand og sæbe eller cover cleaner fra din lokale spaforhandler. Sørg for at der ikke
ryger sæberester og vand fra cover ned i dit spavand. Hvis du vil forlænge levetiden på dit cover, kontakt din
spaforhandler for produkt. Hold ikke fast i mitter membranen på coveret. Den er ikke beregnet som håndtag
og vil knække. Det hårde cover er ikke designet til at sidde, ligge eller hoppe på. SØRG FOR AT COVERET ALTID
BLIVER LAGT TILBAGE PÅ SPAEN NÅR DEN IKKE ER I BRUG. DIN SPA SKAL ALDRIG UDSÆTTES FOR
UNØDVENDIGT SOLLYS DA DETTE KAN SKADE OVERFLADEN. DÆKKES IKKE AF GARANTIEN.

Vandlinjen
Hvis du oplever skum linjer i din spa kan du gøre to ting. Enten anskaf en blød svamp, som ikke skader
overfladen på din spa, og kør den langs vandlinjen på din spa. Hvis det er meget slemt kan du også slukke for
din spa og tømme den for vand. Rens hele spaen når den er tømt. Fyld den til rette niveau før du tænder den
igen.

Hvis du har brug for råd så kontakt os endelig. Vi er her for at råde og vejlede så vi er sikre på at du får en god
oplevelse med dit udespa. Kontakt os på Tlf. 56397575 mail: info.danskspadesign.dk eller besøg udstillingen
på Valdemarshaab 11 i Køge.
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