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Opstart
Vejledningen forudsætter, at spabadet er tilsluttet af en autoriseret elektriker

1. Fjern emballagen.  

2. Alle vores spabade bliver testet inden de sendes til kunden. Der kan derfor være lidt 
vand i spaens rørsystem efter test. 

3. Fjern filteret, åbn alle jetdyser, gennemskyl spaen og rens for snavs. 

4. Luk afløbsventilen, og tjek, at den er tæt, når du begynder at påfylde badet. På nogle 
modeller  skal du lukke afløbsventilen bag servicelågen. 

5. Fyld din spa med en slange, evt. med påmonteret kulfilter (tilkøb), gennem filterhu-
set (for at undgå luftlommer). Sørg for at fylde vand op til mærket på filterhuset.  
Husk at åbne alle dyser. Kontroller rørsamlingerne igen for utætheder. 

6. Når vandstanden stiger, kontrolleres tætheden af fittings og ventiler i maskinrum-
met, som eventuelt skal efterspændes efter transport. Kontroller også, at håndta-
gene ved afspærringsventilerne før pumpe og efter varmelegeme er helt åbne. 

7. Vandstanden skal altid være ca. 5 cm. over filtrene. Hvis filteret stikker over vand-
overfladen, bliver der suget luft ind i systemet, hvilket kan skabe luftbobler, der 
hæmmer vandflowet med risiko for, at varmelegemet overophedes og går i stykker. 

8. Når spaen er helt fyldt med vand, kan du tænde for strømmen. Første gang der tæn-
des, vises et par konfigurationsindstillinger på displayet, og derefter går den i start-
tilstand. Under opstart vises ”Priming Mode” i ca. 3-5 minutter. Tryk ikke på nogen 
knapper, før ”Priming Mode” er forsvundet fra displayet. Når ”Priming Mode” er slået 
fra, starter varmelegemet, og spabadet går i standardtilstand og opvarmer vandet til 
den indstillede temperatur. 

9. Start jetpumpen og lad den køre. Tjek, at cirkulationen starter, og der kommer vand 
ud af stråledyserne. Hvis dette ikke sker, se afsnittet om luftlåse. 

10. Tjek aftapningsproppen og ventiltilslutningerne, så alt er tæt, selv når pumpen kører, 
og efterspænd møtrikkerne om nødvendigt. Sluk for pumpen.

Cirkulationspumpe

Varmelegeme

Filterhus

Når vandstanden stiger, kontrolleres tætheden af   fittings 
og ventiler i teknologirummet. 
Disse skal muligvis strammes efter transport. 
Kontroller også, at håndtagene ved afspærringsventilerne 
før pumpen og efter varmelegemet er helt åbne.

Vandstanden skal altid være ca. 5 cm 
over filter. 
Du kan se en vandstandsindikator på 
eller i nærheden af   filterhuset.

Markering Ventiler
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Løs problemet med luft i rørene

CirkulationspumpeVarmelegeme

Filterhus

Filterhus

Ved opstart af spaen, når den fyldes med vand, 
kan der opstå luftlommer i rør og pumper. 
Start jetpumperne og lad dem køre i 10 sekun-
der.  
Sluk derefter for jetpumperne og gentag dette 
et par gange. Hvis luftlommerne ikke forsvinder, 
kan du hurtigt bevæge filterpatronen op og ned 
i filterbeholderen, mens pumpen kører (vakuum 
effekt).

Hvis dette ikke hjælper, skal du åbne service-
døren, lokalisere cirkulationspumpen og løsne 
hurtigkoblingen let for at frigøre luftbobler fra 
rørsystemet. 
Når luften slippes ud og vandet begynder at 
strømme, spændes lynkoblingen igen. Hvis der 
er kommet meget luft ind i systemet, skal denne 
procedure muligvis gentages flere gange, før al 
luften er væk.

Luftlomme løsning 1

Luftlomme løsning 2
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Bemærk: 
Alle spabade er lidt forskellige i konfiguration, og dette er kun en vejledning, men tilgangen forbliver 
den samme. 
Se separat manual til kontrolpanel/display. Manualer findes på www.spakompagniet.dk

Kontrolpanel/Display

Brug en skruetrækker for at 
åbne servicelågen.

1. Fjern sidepanelet

2. Kontroller forskruninger
Disse kan løsne sig under 
transport, drej dem lidt for 
at sikre at de er tætte. Tjek 
dem igen, når spaen er fuld 
af vand.

4. Fyld din spa med vand
Fyld din spa med en slange, 
med påmonteret kulfilter, 
gennem filterhuset (for at 
undgå luftlommer). Sørg for 
at fylde vand op til mærket 
på filterhuset.  
Husk at åbne alle dyser.  
Kontroller rørsamlingerne 
igen for utætheder.

5. Tænd for strømmen
Efter strømmen er tændt, vil 
kontrolsystemet/kontrolbok-
sen gennemgå en startcyklus 
i 3-5 minutter. Forudindstillet 
temperatur er normal 37-38 
grader. Varmelegemet op-
varmer ca. 2 grader i timen.

3. Tilslut strømkablet
Brug kun en kvalificeret 
elektriker. Hvis spaen ikke 
tilsluttes korrekt, bortfalder 
garantien.

6. Tilføj kemikalier
1. Start jetpumpen. 

2. Kontroller vandets PH-værdi, den bør ligge mellem 6,8 og 7,2. 

3. Kom 1 klortablet i klordispenseren for hver 1000 liter vand, hvilket svarer til et forbrug på 0,8 - 
2 mg/liter. 

4. Vent i 15 minutter og kontroller, at pH-værdien er inden for anbefalingerne. 

5. Spabadet er nu klar til brug. 

6. For yderligere information om vandkemi se vores kemiguide.

**Vigtigt - Hold filtrene rene** 

Et beskadiget eller snavset filter 
kan føre til skade på varmelege-
met og pumperne. For de bed-
ste resultater anbefaler vi, at du 
vasker dem en gang om måne-
den, afhængigt af brug.

Filterhus med 1 filter Filterhus med 2 filtre
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Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
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Copyright © 2022 SPA Kompaniet ApS
All rights reserved.

Informationen i denne vejledning kan ændres uden varsel. SPA Kompagniet afgiver ingen garantiforpligtel-
ser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god 
handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder SPA Kompagniet sig retten til at revi-
dere denne vejledning og foretage ændringer, uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer 
eller ændringer til andre personer.


