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Quick guide 
Denne vejledning gælder for flere typer af spa. 

Funktioner der ikke er installeret på din model, kan forekomme i guiden 
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Ved påfyldning: 
Sørg for, at alle dyser og eventuelle vandfald og vandkanoner samt ventilerne før vandpumpen og efter 
varmelegemet alle er åbne, så luft i rørene kan slippe ud. Tjek for luftlommer, når spaen er fyldt (se side 3). 
 
Vedligehold vandkvalitet: 
Tjek og vedligehold pH-værdien i vandet regelmæssigt. Forkert pH-værdi er ikke kun skadelig for brugerne, det 
ødelægger også pakninger på blandt andet varmelegemet. 
 
Skader på varmelegemet forårsaget af tørløb eller forkert vandbalance er ikke dækket af garantien. 
 
Vær forsigtig med kemikalier 
Især klor skal behandles med forsigtighed. Brug langsomt opløsende klortabs. Hæld aldrig vand over klor, men 
kom klor i vandet. Følg instrukserne på emballagen nøje.  
 
 
 
Du finder flere instruktioner i den generelle vejledning for udespa, som kan downloades fra hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Advarsler 

Din udespa har ikke en tænd/sluk funktion. Sæt ikke strøm til spaen, før der er vand i karret. 
Varmelegeme og pumper må ikke køre uden vand, da dette kan føre til, at de brænder sammen! 
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• Rengør dit nye udespa for støv og snavs inden brug. 
• Fastgør drænventilen og kontroller, at den er tæt, inden du fylder spabadet. 
• Brug en haveslange til at fylde spaen op med vand, placér haveslangen i 

filterbeholderen efter at du har taget filteret/filtrene ud. 
• Når vandniveauet stiger, skal du kontrollere tætheden ved forskruningerne på 

ventilerne i maskinrummet. Disse skal muligvis strammes efter transport. Kontroller 
også, at håndtagene ved afspærringsventilerne før pumpen og efter varmelegemet 
er helt åbne. 

• Vandniveauet skal altid være ca. 5 cm over filterbeholderen. Hvis filteret er over 
vandniveau, suges der luft ind i systemet. Dette kan forårsage luftlommer og tørløb, 
hvilket kan få varmelegemet til at brænde af. 

• Når spaen er fyldt helt op med vand, kan strømmen tændes. Badet opvarmes som 
standard automatisk op til + 38 ° C. Opvarmning forøges ca. 2 grader pr. time ved 
1000 liter vand. Det tager ca. 10-12 timer at opvarme spabadet. 

• Start jetpumpen. Kontroller, at cirkulationen starter, og der kommer vand ud af 
dyserne. Hvis dette ikke sker, se nedenstående afsnit om luftlommer. 

• Når pumpen kører, efterkontrolleres om ventiler og forskruninger er tætte. Spænd 
om nødvendigt. 

• Sluk pumpen og test pH-værdien og juster om nødvendigt, pH-værdien skal være 
6,8-7,2. 

• Fjern cover, tilsæt 1 klortabs/pr. 1000 l. i vandet og lad pumpen køre. 
 

Luftlommer 
Ved opstart af udespa eller påfyldning af vand, kan der opstå luftlommer i rør og 
pumper. Start jetpumperne et par gange, og stop dem efter ca. 10 sekunder. Hvis 
problemet fortsætter, kan du køre filterpatronen op og ned i filterbeholderen i et hurtigt 
tempo mens pumpen kører, for at få luftlommen til at løsne sig. 
 
Hvis det ikke hjælper, skal du slukke for strømmen, åbne servicelugen, 
lokalisere cirkulationspumpen og løsne pumpeforskruningerne let for at frigøre 
luftboblerne fra rørsystemet. Når luften frigøres og vandet begynder at strømme 
strammes forskruningen. 
Vandstanden skal altid være 5 cm over filteret. 

 
Sikringer og fejlstrømsrelæ. 
Elektronikken i spabadet kan forårsage, at fejlstrømsrelæet slår fra. Hvis dette sker, 
skal den elektriske forbindelse og sikringer kontrolleres af en elektriker. Hvis der ikke 
findes fejl, kan elektrikeren kontrollere følgende. 

1. Kontroller, at tilslutningen i kontrolboksen er lavet i henhold til manualen. 
2. Kontroller, at der ikke er løse eller dårlige forbindelser 

 
 

Startinstruktioner 
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Når spaen aktiveres for første gang, vises et antal forskellige konfigurationsindstillinger på displayet, og 
derefter skifter det til starttilstand. Under opstart vises "Priming Mode" i ca. 4 til 6 minutter. 
Tryk ikke på nogen knapper før "Priming Mode" er forsvundet fra displayet. 
Når "Priming Mode" er slukket, starter varmelegemet, og spaet skifter til standardtilstand og opvarmer 
vandet til den indstillede temperatur. Hvis varmelampen på displayet ikke lyser og der er en 
fejlmeddelelse, kan det være luft i rørsystemet. 

 
JETS 1: 
Tryk på JETS 1 for at starte massagepumpe 1. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget timer, 
der automatisk slukker pumpen efter 15 minutter. 
Dette gøres for at sikre, at spabadet ikke kører unødigt. 
Lyset på knappen JETS 1 tændes, når massagepumpen er aktiveret. 

 
JETS 2: (På nogle modeller) 
Tryk på JETS 2 for at starte massagepumpe 2. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget timer, 
der automatisk slukker pumpen efter 15 minutter. 
Dette gøres for at sikre, at spabadet ikke kører unødigt. 
Lyset på knappen JETS 2 lyser, når massagepumpen er aktiveret. 

 
AUX: (På nogle modeller, hvis ekstra udstyr er tilkøbt) 
Tryk på AUX for at starte systemet. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget timer, der 
automatisk slukker pumpen efter 15 minutter. Dette gøres for at sikre, at spabadet ikke kører 
unødigt. Lampen ved AUX / lyser, når massagepumpen er aktiveret. 

 
LYS: 
Tryk på LIGHT for at ændre belysningen. Tryk igen for at slukke. Systemet har indbygget terapilys, der 
skifter farve. Det har også en indbygget timer, der automatisk slukker for belysningen efter 4 timer. 
Dette sikrer, at lyset ikke tændes unødigt. Ved nogle modeller har man mulighed at fastholde en 
bestemt farve. 
Lyset ved LIGHT-knappen lyser, når belysningen er tændt. Der er forskellige belysningsfunktioner for 
hvert tryk på LIGHT. 

 
 
 
 

Opstart 
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Vigtige værdier for dit spabad. 
• pH 6,8-7,2 
• Jern og mineralvand skal flockes inden dosering af spa-klor. 

Desinfektion 
• Spa-klor 1-3 ppm bemærk; klor til svømmebassin må ikke bruges (stærkere og ikke 

pH-neutral). 

Test dit vand med teststrips og sammenlign med farveskalaen. Vandets pH-værdi er vigtigst og bør være 
mellem 6,8 og 7,2. Forkert pH-værdi kan beskadige materialet i din spa. pH justeres op eller ned efter 
behov og må ikke overdoseres. Tilsæt 8 gram pH-minus pr. 1000 l vand for at sænke pH-værdien med 
0,1. Tilsæt maksimalt 32 gram pH minus pr. 1000 L. ad gangen. 

 
For at forhøje kalk/pH-værdien, erstattes opfyldt vand med nyt vand. Når disse grundlæggende parametre 
er korrekte, skal vandet desinficeres. Start altid pumperne (> 15 min.) og fjern cover når du doserer 
kemikalier. Tænd pumperne og tilsæt kemikalier midt i spabadet. Pas på øjnene og spild ikke udenfor 
spabadet - pas især på træpaneler og tøj. Lad låget stå åbent mindst 15 minutter efter tilsætning af klor. 
 
Hvis der kun benyttes Spa-Klor, skal et indhold på 1-3 ppm opretholdes og testes mindst 2 gange om 
ugen. Test altid vandet inden dosering. Ved brug mindskes kloren, som derfor skal doseres igen. Normalt 
doseres ca. 20 gram / 1000 liter pr. uge. Kraftig klorlugt kan forekomme og skyldes chloraminer (bundet 
klor, kloratomerne er mættet af bakterier). 
 
Andre kemikalier 
Foam Down (skumreduktion) bruges, hvis vandet skummer og bobler (brug aldrig sæbe og badeskum i 
dit udespa). Vi anbefaler et brusebad, før du bruger dit spabad. Dette reducerer risikoen for 
skumdannelse og minimerer kemikalieforbruget. 
Flocking sticks, binder jern og mineraler i vandet, hvilket eliminerer risikoen for jernfældning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandkemi 



S  K  A  N  D  I  N  A V  I  S  K   D  E  S  I  G  N    O  G    K  V A  L  I  T  E  T   6 

 
 

Filtersystem 
Afhængig af model er spaen udstyret med et topmonteret enkeltfilter eller sidemonteret dobbeltfilter. 
Filteret er placeret i en filterpatron integreret i spabadet. 
Enkeltfilteret sidder i en topmonteret skimmer. Skimmeren følger vandstanden op og ned. Den øverste 
monterede skimmer kan adskilles i flere niveauer, så beholderen kan rengøres og selve filteret udskiftes. 
Udespa med dobbeltfilter, har en firkantet skimmeråbning, der trækkes op eller ud for at man kan komme 
til filter. 
For korrekt filtervedligeholdelse (uanset model), skal filtrene desinficeres i filterrens én gang om måneden. 
Se instruktionerne på beholderen. 

 
Filtre 
Fjern filtret fra skimmerkassen. Skyl filteret i koldt vand. Lav en opløsning af vand og filterrens. Lad filteret 
stå i opløsningen i min. 12 timer. Skyl derefter filteret grundigt med vand og lad det stå til tørring. Når 
filteret er helt tørt, kan det igen installeres i spaen. Køb evt. 1 ekstra filter, så du altid kan bruge dit spa. 
Ekstra filtre og filterrengøringsmidler fås på www.spakompagniet.dk. 

 
Kar 
Rengør kun dit udespa med vand og en blød klud. Cream cleanser kan om nødvendigt benyttes. For at 
fjerne større mængder snavs på bunden af karret, kan du bruge en blød skraber. Almindelig bikarbonat 
kan bruges til overfladebehandling i mindre områder. Påfør akrylvoks / polish efter rengøring og tørring af 
karret for at bevare karrets glans. 

 
VIGTIGT! Brug ALDRIG sprit eller lignende til at rengøre karret. Dette kan beskadige akrylen. 

 
Beklædning 
Paneler rengøres om nødvendigt med vand, klud eller en blød børste. 
Panelerne kan eventuelt smøres med babyolie eller lignende olie 1-2 gange om året, for at opretholde 
farve og finish, så længe som muligt. 

 
Termolåg 
Brug kun vand og en blød klud til at rengøre termolåget. Om nødvendigt kan en mild sæbe bruges til 
rengøring af overfladen. Du kan med fordel bruge vores cover care box (nr.7029) efter rengøring. 

 
Generelle oplysninger 
Lad ikke spaen blive udsat for sollys i længere tid, når der ikke er vand eller låg på. 
Langvarig udsættelse for direkte sollys kan beskadige materialet. Læg låget på og lås det, når spaen ikke 
bruges, uanset om det er tomt eller fyldt. Beskyt også spaen mod regn og sne, f.eks. under et tag eller en 
pavillon. Fjern nakkepuder og holdere, når spaen ikke bruges for at undgå misfarvning. 
OBS! Nakkepuder og holdere er ikke omfattet af garantien. 

 
 
 
 
 

 
 

Vedligeholdelse 

http://www.spakompagniet.dk/
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Elektrisk tilslutning 

Spabadets el skal tilsluttes af en autoriseret elektriker. 
Brug kun en autoriseret elektriker, der kan tilbyde den sikreste og mest effektive installationsmetode. 

Det arbejde din elektriker udfører, kan eventuelt kræve to besøg. Vi anbefaler, at du booker en tid hos 

en elektriker efter den estimerede leveringsdato, i tilfælde af forsinkelser med leveringen.  

 

Tilslutningsboksen er placeret under kontrolpanelet på din spa.  

På indre siden af låget finder du en vejledning i tilslutning af din spa.  

Det er KUN LEDNINGEN der skal tilsluttes. Jumperen er blevet indstillet under test af spaen før 

levering og må ikke berøres.  

Bemærk, at ændringer i kontrolboksen kun må foretages af en autoriseret elektriker eller en uddannet 

installatør.  

 

På siden af spaen finder du et afblændet hul til gennemføring af kablet. Passer det ikke i forhold til 

kabelfremføringen, kan du bore et hul andetsteds i siden til gennemføring af kablet.  

Husk at installere belastningsaflastning inde i kontrolboksen.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilslutning 
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