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BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DEUTSCH

WAARSCHUWING:
Kinderen mogen geen gebruik maken van de
spa zonder toezicht van een volwassene.
WAARSCHUWING:
Gebruik geen spa’s of hot tubs voordat alle
beschermkappen op de afzuigingen van
de spa zijn geïnstalleerd om beknelling van
lichaamsdelen of haar te voorkomen.
WAARSCHUWING:
Zwangere, of mogelijk zwangere, vrouwen
moeten een arts raadplegen alvorens ze de
spa gebruiken.
WAARSCHUWING:
Mensen met besmettelijke ziektes mogen de
spa niet gebruiken.
WAARSCHUWING:
Wees voorzichting bij het in- en uitgaan
van de spa om letsel te voorkomen.
WAARSCHUWING:
Gebruik geen drugs of alcohol voor of
tijdens het gebruik van de spa of hot tub om
bewusteloosheid en mogelijke verdrinking te
voorkomen.
WAARSCHUWING:
Mensen die medicatie gebruiken en/of een
medische geschiedenis hebben, moeten een
arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken.

2MAAX COLLECTION

WAARSCHUWING:
Watertemperatuur boven de 38°C (100°F) kan
nadelig zijn voor uw gezondheid.
WAARSCHUWING:
Meet eerst de watertemperatuur met een
nauwkeurige thermometer, voordat u in de
spa stapt.
WAARSCHUWING:
Gebruik de spa niet direct na inspannende
oefeningen.
WAARSCHUWING:
Langdurig onder water blijven in de spa kan
nadelig zijn voor uw gezondheid.
WAARSCHUWING:
Houd de chemische samenstelling van het
water op orde conform de instructies van de
fabrikant.
WAARSCHUWING:
Plaats geen elektrische toestellen (zoals
verlichting, telefoon, radio of televisie)
binnen 1,5 meter van de spa.
WAARSCHUWING:
Het gebruik van alcohol of drugs kan de
kans op fatale gevolgen door oververhitting
in hot tubs en spas verhogen.

Owner’s Manual2

3Owner’s Manual

SmartTouch Waterproof bediening
Hoofdscherm
Temperatuur instellen
Spa scherm
Veelgebruikte knoppen
Settings scherm
Temperatuur
Verwarming
Vullen & priming
Pompen
Filtering en ozon
Vriesbescherming
Time-of-Day
Filtering aanpassen
Extra instellingen
Paneel vergrendelen
Ontgrendelen
Scenes
Aanvullende instellingen
Systeeminformatie
GFCI Test
Algemene meldingen
Onderhoudsmeldingen

24
24
25
25
26
28
28
29
30
31
31
31
32
33
34
34
35
35
36
37
38
39
40

300 Bedieningspaneel
Bedieningsinstructies
Knoppen
Temperatuurcontrole
Standen
Tijd instellen
Filtercycli instellen
Filtercycli wijzigen
Licht

41
41
41
41
42
43
43
43
43

MAAX COLLECTION3

ENGLISH

01

DEUTSCH

GFCI-waarschuwing

DEUTSCH

ENGLISH

INHOUDSOPGAVE
ENGLISH

ENGLISH

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

DEUTSCH

504 Bedieningspaneel
Bedieningsinstructies
Knoppen
Temperatuur
Jets
Licht
Standen
Filtercycli instellen
Filtercycli wijzigen
Reinigingscyclus
Bluetooth/MP3 Audiosysteem
TP600 Bedieningspaneel
Hoofdmenu's
Spa vullen
Priming
Werking spa
Temperatuur en temperatuurbereik
Rest/Ready-modus
Time-of-Day instellen
Omkeren beeld
Bediening vergrendelen
Ontgrendelen

4

44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
52
53
53
54
54
54
55
56
56
56
57
57

TP800 Bedieningspaneel
Functieknoppen
Hoofdscherm
Spa & Shortcut-scherm
Settingsscherm
Spa vullen
Werking spa
Time-of-Day
Filtercycli aanpassen
Bediening vergrendelen
Ontgrendelen
Wi-Fi
Scenes
Kleur en taal
Aardlekschakelaartest (GFCI)
Hulppaneel
Therapeutisch massagesysteem

58
58
59
59
60
61
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64
65

Bluetooth audio verbinding

67

Wi-Fi connectiviteit
Wi-Fi bediening van uw spa
Beginnen met Wi-Fi
Applicatie
Verbinding maken met uw spa
Verbinden met WiFi Netwerk
Functies
Instellingen
Time-of-Day
Filtercycli instellen
Bediening

68
68
68
68
68
69
70
70
70
71
71

Veiligheidsvoorzieningen apparatuur
Veiligheidsmeldingen

72
72

Owner’s Manual

Onderhoud
Chemische samenstelling water
Reiniging
pH-niveau
Wateronderhoud
Water zuiveren met ozon
Speciale chemische producten
Leegmaken van uw spa
Filteronderhoud
Uw spa klaarmaken voor de winter
Verzorging buitenkant van de spa
Verzorging binnenkant van de spa
Lampen

75
75
75
75
76
76
76
76
77
78
78
79
79

Mogelijke waterproblemen

80

Mogelijke problemen met de spa

83

Tips voor het baden

85

Veiligheidsplaat

86

Samenvatting beperking garantie

86

Copyrights en trademarks

87

Spa garantie registratie

87

Aantekeningen

88

Owner’s Manual

ENGLISH

ENGLISH

501 Bedieningspaneel
Bedieningsinstructies
Knoppen
Temperatuur
Jets
Standen
Filtercycli instellen
Filtercycli wijzigen

INHOUDSOPGAVE

DEUTSCH

INHOUDSOPGAVE

5

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJK: informeer bij uw energiebedrijf wat de veiligheidseisen zijn met betrekking tot
de installatie van de spa. Laat een gekwalificeerd en erkend installateur de daadwerkelijke
installatie uitvoeren volgens de lokale normen.

Let op: gevaar voor elektrische schokken. Lees en volg alle instucties
VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN
1. Op de zijkant van het besturingssysteem
in de spa vindt u een groenkleurige
aardklem of een aardklem gemarkeerd
met 'G' , 'GR' , 'Ground' of 'Grounding',
of met het internationale symbool
.
Deze moet worden aangesloten op de
aardklem van de hoofdaansluiting op het
elektriciteitsnet. Gebruik daarvoor een
solide koperen geleider met dezelfde
diameter als de kabels welke de spa van
spanning voorzien.
*IEC Publication 417, Symbol 5019.

3. Alle metalen objecten in een straal van
1,5 meter rond de spa of hot tub, zoals
rails, ladders, afvoeren of andere objecten
met metalen oppervlakken, moeten
verbonden worden met de aardklem op
het besturingssyssteem van de spa door
middel van een aardedraad met een solide
koperen kern van minimaal 6 mm2.
4. Sluit de spa nooit aan op een voeding met
stroombegrenzer.
5. Installeer de spa zodanig dat het compartiment met elektrische onderdelen goede
afwatering heeft.

2. Aan de buitenkant of aan de binnenkant
van het besturingssysteem bevinden zich
twee of meer klemmen met de tekst 'BON- 6. De elektrische voeding van dit product
DING LUGS'. Verbind deze klemmen met
moet beschikken over een geschikte
de gemeenschappelijke nul in de dichtstaardlekschakelaar of stroomonderbreker.
bijzijnde meterkast met behulp van een
De onderbrekingsvoorziening moet goed
geïsoleerde of blanke koperen geleider,
toegankelijk zijn voor bediening
minimaal No. 6 AWG .
en minimaal op 1,5 m van de spa
worden geïnstalleerd. Alle elektrische verbindingen moeten voldoen aan de lokale
voorschriften.
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1. WAARSCHUWING - Verklein de kans op
verwondingen. Laat kinderen alleen onder
streng toezicht in de spa.
2. Het besturingssysteem is voorzien van
een aardklem. Gebruik een solide koperen
geleider van minimaal 6 AWG (5.15 mm2)
om alle metalen oppervlakken binnen een
straal van 1,5 m (5 feet) rond de spa met
deze aardklem te verbinden.
3. Voor spa's met snoer (Noord-Amerika)
GEVAAR - Risico verwonding.
a. Vervang snoer bij beschadiging direct.
b. Graaf snoer niet in.
c. Sluit aan op een goed geaard
stopcontact.
4. GEVAAR - Risico verdrinking. Wees extreem
voorzichtig en zorg dat kinderen niet
zonder toestemming in de spa kunnen
gaan. Laat kinderen alleen onder streng
toezicht de spa gebruiken.
5. GEVAAR - Risico verwonding. De capaciteit
van de afzuiging is exact afgestemd op de
stroming die de pomp genereert. Controleer
bij vervanging van zuigfittingen en/of
pomp of de stromingswaardes van pomp en
zuigfitting gelijk zijn. Gebruik de spa nooit
als zuigfittingen kapot zijn of ontbreken.
Vervang nooit een zuigfitting door een
nieuwe fitting met een stromingswaarde die
lager is dan de originele zuigfitting.
6. GEVAAR - Risico op elektrische schok.
Installeer de spa op een afstand van ten
minste 1,5 m van alle metalen
oppervlakken. De spa mag wel binnen een
straal van 1,5 m van een metalen oppervlak
worden geïnstalleerd als elk metalen
LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

DEUTSCH

DEUTSCH

oppervlak permanent met een geleider van
solide koper van ten minste 6 AWG (5,15
mm2) is verbonden met de aardklem op
het besturingssysteem, die voor dit doel is
meegeleverd.
7. GEVAAR - Risico op elektrische schok.
Gebruik geen elektrische apparaten, zoals
lampen, telefoons, radio’s of tv’s binnen een
straal van 1,5 m van een spa.
8. WAARSCHUWING - Verklein de kans op
verwonding:
a. De temperatuur van het water in een
spa mag nooit hoger zijn dan 40 °C (104 °F).
Temperaturen tussen 38 °C (100 °F) en
40 °C (104 °F) worden voor een gezonde
volwassene als veilig beschouwd. Lagere
watertemperaturen worden aanbevolen
voor jonge kinderen en als de spa langer
dan tien minuten wordt gebruikt.
b. Bij vrouwen die (mogelijk) zwanger
zijn, mag de watertemperatuur niet
hoger zijn dan 38 °C (100 °F). Bij te hoge
watertemperaturen is er verhoogd risico
op beschadiging van de vrucht tijdens de
eerste maanden van de zwangerschap.
c. Controleer eerst de temperatuur van het
water voordat u in de spa gaat, omdat de
temperatuurregelaar van de spa mogelijk
niet helemaal nauwkeurig is.
d. Het gebruik van alcohol, drugs of
medicijnen voor of tijdens het gebruik
van de spa kan leiden tot verlies van
bewustzijn met kans op verdrinking.
e. Personen met overgewicht, hartkwalen,
problemen met de bloedsomloop of
diabetes moeten een arts raadplegen
voordat ze een spa gebruiken.

ENGLISH

ENGLISH
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SAVE ALL INSTRUCTIONS

NEDERLANDS
ESPAÑOL
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(2) niet de behoefte voelen of herkennen
om uit de spa of hot tub te gaan,
(3) onbewust zijn van dreigend gevaar,
(4) fatale schade bij zwangere vrouwen,
(5) fysiek onvermogen om uit de spa te
gaan,
(6) bewusteloosheid met risico van
verdrinking.
Waarschuwing: het gebruik van alcohol,
drugs of medicijnen kan de kans op fatale
gevolgen door oververhitting verhogen.

MAAX
Owner’s
COLLECTION
Manual

De elektrische voeding van dit product
moet voorzien zijn van een juist ingestelde
aardlekschakelaar of stroomonderbreker in
overeenstemming met de geldende nationale
voorschriften. De stroomonderbreker moet
goed toegankelijk zijn voor bediening maar
op minimaal 1,5 m van de spa worden
geïnstalleerd. Alle elektrische verbindingen
moeten voldoen de geldende nationale
voorschriften.
Europese spa's
De voeding van de installatie moet zijn
voorzien van een reststroomapparaat (RCD)
met een maximale nominale aanspreekstroom
van 30 mA. Voorzieningen om de installatie af
te schakelen, moeten in de vaste bedrading
worden aangebracht volgens de geldende
regels voor elektrische bedrading. Onderdelen
die onder spanning staan, mogen niet
toegankelijk zijn voor personen die in de spa
zitten, behalve als het onderdelen betreft
die worden gevoed met een extra laag
veiligheidsvoltage van maximaal 12V. Geaarde
apparatuur moet permanent verbonden zijn
met de vaste bedrading.
Locatie en plaatsing
Kies voor de spa een stevige ondergrond
die waterpas en vlak is en houd daarbij het
gewicht van de gevulde spa in gedachten
(sommige modellen wegen meer dan
2.000 kilo). Als u twijfelt over het draagOwner’s
MAAX COLLECTION
Manual

Installatie buitenshuis
Als de spa buiten wordt geïnstalleerd, houd
dan rekening met het volgende:
1. Lokale bepalingen ten aanzien van
afrasteringen.
2. Lokale voorschriften voor elektrische
installaties en leidingen.
3. Uitzicht vanuit uw huis.
4. Windrichting.
5. Blootstelling aan zonlicht.
6. Plaatsing ten opzichte van bomen
(takken, bladeren en schaduw).
7. Ligging van garderobe en badkamer.
8. Opslagruimte voor onderhoudsapparatuur
en chemische producten.
9. Plek vanaf waar volwassenen toezicht
op kinderen kunnen houden.
10. Tuinaanleg en nachtverlichting.
11. Toegankelijkheid van apparatuur.
12. Locatie van stroomvoorziening en
looproute.
9
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vermogen van de door u gekozen plek,
kunt u het beste contact opnemen met een
architect of aannemer. De totale omtrek van
de spabehuizing en –bodem moet gelijkmatig
ondersteund worden. Als uw spa buiten wordt
geïnstalleerd, raden we u aan een stevige
ondergrond te maken waarop de spa kan
rusten. Als u verzuimt voor een waterpas
oppervlak te zorgen, kan dit tot structurele
schade aan uw spa leiden en deze schade
wordt niet gedekt door de garantie. Bij het
plaatsen van de spa moet rekening worden
gehouden met het feit dat alle vier de zijden
van de spa voor reparaties en onderhoud
toegankelijk moeten zijn. Het laten verzinken
van de spa wordt dan ook afgeraden.

DEUTSCH

Gevaarlijk: risico elektrische schok,
installeer minstens 1,5 meter vanaf
alle metalen oppervlaktes.

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Er is sprake van oververhitting als de
inwendige temperatuur van het lichaam
een aantal graden hoger is dan de normale
lichaamstemperatuur van 37°C (98.6°F).
De symptomen van oververhitting
zijn: een toename van de inwendige
lichaamstemperatuur, duizeligheid, sloomheid, slaperigheid en flauwvallen.
Gevolgen van oververhitting zijn:
(1) niet in staat zijn hitte op te merken,

Wat u niet mag doen:
• De spa meer dan 10 minuten achter elkaar
op 40°C gebruiken. Zie het kader over
oververhitting onderaan deze pagina.
• Een verlengsnoer gebruiken voor de
stroomvoorziening van uw spa.
• Toestaan dat iemand op de cover van de
spa gaat staan. Deze is niet bedoeld voor
het dragen van gewicht.
• De stroomvoorziening van de spa
aansluiten terwijl de spa niet gevuld
is tot het peil dat op de skimmer staat
aangegeven.
• De pomp gedurende langere tijd op hoge
snelheid laten draaien, terwijl de cover nog
op de spa ligt. Dit kan zorgen voor warmteontwikkeling, waardoor de spa niet goed
meer functioneert.

INSTALLEREN VAN DE SPA

NEDERLANDS

DEUTSCH

Oververhitting: oorzaak & symptomen

• Gebruik uitsluitend de officiële
verzorgingsproducten voor uw spa zodat
de spa in optimale staat blijft en de
samenstelling van het water in balans blijft.

ESPAÑOL

ENGLISH

DO'S EN DON'TS VAN SPA ONDERHOUD
Wat u wel moet doen:
• Bewaar deze instructies!
• Sluit de spa na gebruik direct af met de
cover.
• Houd de cover gesloten wanneer de spa
niet in gebruik is.
• Wees voorzichtig bij het betreden en verlaten
van de spa; door het natte en gladde
oppervlak kunt u gemakkelijk uitglijden.
• Laat de elektrische aansluitingen door een
erkend installateur aanleggen.
• Vervang beschadigde snoeren tijdig.
• Houd de balans in de samenstelling van
het water goed in het oog. Onbehandeld
water veroorzaakt niet alleen problemen
voor uw spa en apparatuur, maar vormt ook
een gezondheidsrisico.
• Reinig het filterelement maandelijks of zo
vaak u dat nodig acht (zie onderhoud van
het filter op pagina 78).
• Plaats de spa zodanig dat alle zijden voor
onderhoud toegankelijk zijn.
• Gebruik een badmuts als u lang haar hebt.
• Lees onderstaande informatie over
oververhitting.

DEUTSCH
FRANÇAIS

FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Thermal creep komt alleen voor bij goed
geisoleerde hot tubs. Als thermal creep
voorkomt, betekent dat niet dat er iets mis zou
zijn met uw spa of de installaties.

A. Filter-‘skimmer’/waterkeringdeur:
verwijdert drijvend afval uit het water,
voorziet in een terugloop voor het
water naar de installatie en bevat een
waterfilterelement.
B. Bedieningspaneel:
gebruikt voor het bedienen van de
temperatuurinstelling, de pompen voor de
jets en het licht.
C. Air Controls / luchttoevoer:
vermeerdert of vermindert de lucht die de
jets binnenkomt. Sluit deze af tijdens het
opwarmen voor maximale efficiency.
D. Paneel t.b.v. toegang spa techniek:
(geen onderdelen die door de
gebruiker onderhouden kunnen worden):
technisch systeem bestaande uit één
of twee pompen, een verwarmingselement en daarmee samenhangende
elektrische besturingsfuncties (niet getoond).

MAAX
Owner’s
COLLECTION
Manual

Owner’s
MAAX COLLECTION
Manual

NEDERLANDS

DEUTSCH
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Thermal Creep
Uw spa is uitgerust met energie-efficiënte
onderdelen en systemen die de warmte
opnemen die de apparatuur genereert.
Deze warmte geven ze vervolgens weer af
aan het water in de spa. Bij warm weer of als
de apparatuur lang heeft gedraaid, kan er
'thermal creep' optreden. Bij thermal creep is
de werkelijke watertemperatuur hoger dan de
ingestelde temperatuur.
Als er sprake is van thermal creep, dan is dit te
verhelpen door:
- Ventileren onder de cover. Leg een
gevouwen handdoek (ca. 2 cm dik = 3/4")
onder alle vier hoeken van de cover voordat
u de spa afsluit. Door 's nachts de cover te
openen, zal het water ook snel afkoelen als u
dat wenst.
- Zet de Air Controls (luchttoevoer) open.
- Stel de filtratiecyclus zo in dat deze draait
tijdens de koelere momenten op de dag of 's
nachts.
- Verkort de duur van de filtercycli.
- Vraag aanvullend advies aan uw dealer.

E. Toegang tot de afvoer (spaafvoerkranen), locatie is verschillend
per spa merk.

ESPAÑOL

ENGLISH

Installatie binnenshuis
Als de spa binnen wordt geïnstalleerd, houd
dan rekening met het volgende:
1. Een spa binnenshuis verhoogt de
luchtvochtigheid aanzienlijk. U kunt de
gevolgen hiervan beperken door
ventilatoren of een luchtontvochtiger te
gebruiken.
2. In de buurt van de spa moeten
afvoerputjes in de vloer worden
gemaakt om het water af te voeren
om vallen of waterschade te voorkomen.
3. De vloer moet vlak zijn met een
antislipafwerking. Tapijt wordt afgeraden.
4. De muren, plafond en het houtwerk
moeten gemaakt zijn van zeer
vochtbestendig materiaal.
5. Controleer of de vloer het
gewicht van de spa inclusief water
kan dragen.
6. De spa moet voor de installatie
gecontroleerd worden op lekken ter
voorkoming van mogelijke waterschade.
Mogelijk valt deze service ook onder de
installatieservice van uw dealer.
7. Serres kunnen een hoge omgevingstemperatuur vasthouden, wat de
watertemperatuur van de spa ook kan
beïnvloeden. Onder deze
omstandigheden wordt afgeraden om
de filtercycli gedurende meer dan 4 uur
per dag te laten uitvoeren.

ENGLISH

ONDERDELEN SPA-SYSTEEM

F. Digitale/optische verlichting:
verlichting in meerdere kleuren die
willekeurig, vast of afwisselend van kleur
wisselen (niet getoond).
G. Identificatielabel van de spa:
bevat informatie voor de
garantieservice (serienummer,
modelnummer etc.) en elektrische
informatie (ampère grenswaarde en
ampère eisen).
H. Extra bedieningspaneel voor de pompen
van de Full-body Massage Seat™.
I.

Luidsprekers (niet getoond).

11

B. Identificatielabel van de fabrikant:
bevat informatie voor de
garantieservice (serienummer,
modelnummer etc.) en elektrische
informatie (ampère grenswaarde en
ampère eisen).
C. Afsluitklep: Wordt gebruikt om de
watertoevoer van de spa naar de
apparatuur af te sluiten tijdens het
onderhoud. Het aantal varieert afhankelijk

van het model. Bij normaal gebruik
moeten alle kleppen open staan.
D. Elektrische aansluitingen: Bevat
elektrische aansluitpunten voor het
aansluiten van de spa.
E. Verwarmingselement: Wordt geregeld
via de thermostaat en bevat een
ingebouwde veiligheidsvoorziening die
bij oververhitting het verwarmingselement automatisch uitschakelt.
OPMERKING: Geen onderdelen die de
gebruiker zelf kan onderhouden. We
adviseren de spa alleen door een erkend
installateur te laten onderhouden en
repareren.
MAAX
Owner’s
COLLECTION
Manual

Euro Jets:
Deze jets bevinden zich in het
schoudergedeelte van de spa en geven een
intense massage om spanning te verlichten.
De jets zijn niet instelbaar. Één van deze jets
wordt gebruikt voor de toevoer van ozon.
Jets reinigen of vervangen:
Hard water kan zorgen voor kalkaanslag,
waardoor de jets minder goed functioneren
of verstoppen. Een jet bestaat uit een flens en
een spuitopening. Roteer deze onderdelen
wekelijks en verwijder/reinig ze maandelijks
zodat ze goed blijven bewegen.
OPMERKING: Voor het verwijderen of reinigen
van een jet is het niet nodig om de spa eerst te
laten leeglopen .
Owner’s
MAAX COLLECTION
Manual

DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
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Note: arrows still need to be placed!

A. Pompen (drie): Lage snelheid voor
efficiënte circulatie van water tijdens
filteren en verwarmen; hoge snelheid voor
maximale functie van de jets. De
pompfuncties worden geactiveerd door
de toetsen op het bedieningspaneel.

12

Roterende jets:
Deze jets zijn bedoeld voor de zones met
spierspanning. Ze leveren een roterende
V-vormige waterstroom voor een zachte,
pulserende massage. Elke jet is volledig naar
wens van de gebruiker in te stellen.

De jets reinigen:
Voor het VERWIJDEREN van het inzetstuk
van de jet, drukt u met uw handpalm op
de flens van de jet. Draai tegen de klok
in totdat u een klik hoort. Haal de jetonderdelen voorzichtig uit de behuizing
Voor het VERWIJDEREN van het inzetstuk
van de kleinere instelbare jets, draagt u
een latex of rubberen handschoen. Draai
tegen de klok in totdat u niet verder kunt.
Druk dan iets steviger en draai voorbij
dit stoppunt tot u een klik hoort. Trek
voorzichtig de jet-onderdelen uit de
behuizing.
Voor het SCHOONMAKEN van het jetinzetstuk en de behuizing, gebruikt u een
drukslang. Spuit de binnenkant van de
jet schoon. Laat de jet weken in verdund
spareinigingsmiddel en spoel ze vervolgens
af. Veeg de binnenkant van de behuizing
schoon.
Voor het OPNIEUW INSTALLEREN van de
jet, plaatst u de jet in de behuizing. Zorg
dat de ribbel van de jet in de sleuf van de
behuizing valt. Druk met de palm van uw
hand voorzichtig tegen de jet, totdat deze
in positie klikt.


DEUTSCH

Gerichte jets:
Deze jets zijn bedoeld voor de grote spieren
en geven een geconcentreerde, sterke
waterstraal voor een diepe massage. Elke jet
is volledig naar wens van de gebruiker in te
stellen. De inspuitkop kan worden gedraaid
om de stroom op pijnlijke spieren te richten.

Roteren van de jets:
• Draai de flens van de jet naar links en
rechts (open en gesloten).
• Draai de flens weer geheel open.
• Stel de jets in op hoge snelheid.
• Draai de spuitopening naar links en rechts.
• Draai de spuitopening in de buis.
OPMERKING: Als het inzetstuk van de jet
losraakt uit de spabehuizing, zet deze dan
weer terug. Volg onderstaande instructies.



ENGLISH

Jets:
Alle jets zijn ontworpen om een unieke
hydromassage te geven. Afhankelijk van het
model heeft uw spa een combinatie van de
volgende jets:

ENGLISH

JETS EN AIR CONTROLS



ONDERDELEN SPA

NEDERLANDS
ESPAÑOL

Als u de waterregelaar instelt van accessoires
welke water omhoog spuiten tot boven de
rand van de spa, let u dan goed op. Zorg dat
u de betreffende waterregelaar zo afstelt dat
het water NIET de cover van de spa raakt,
daardoor kan water uit de spa lopen en
kan er in de spa een (te) laag waterniveau
ontstaan.

Waterstroomregelaar: Met deze knop zorgt
u dat het water van de ene groep jets naar
een andere groep wordt geleid. De knop
moet wekelijks worden bediend om de
leidingen schoon te houden en vuilaanslag te
voorkomen.

14

MAAX
Owner’s
COLLECTION
Manual

OPMERKING: Voordat de spa gevuld wordt,
dienen alle water aansluitingen handvast
dichtgedraaid te zijn en dienen alle kleppen in
open positie vastgezet te zijn door middel van
de clip welke de afsluiter open houdt. Test alle
apparatuur nadat u de spa gevuld hebt om te
controleren of er geen lekkages zijn. Monteer
de eerder verwijderde onderdelen weer terug
in en op de spa.
Owner’s
MAAX COLLECTION
Manual

Installatiemogelijkheden
In sommige modellen zit een opening in
de bodem van de behuizing van de spa ten
behoeve van de stroomvoorziening. Mocht
u deze optie willen gebruiken, dan is het dus
nodig om in de grond of het plateau waarop
de spa staat, een gat te boren. Kijk op het
identificatielabel van de fabrikant op deze spa
om na te gaan welk amperage nodig is.
Belangrijk: Voor alle elektrische verbindingen.
wordt koperdraad aanbevolen.
Elektrische aansluiting voor Noord-Amerika
Spa's die zijn geinstalleerd voor 120 volt
vereisen een 3-aderige, 40, 20, 20 of 15 amp.,
120 volt-voedingskabel in een niet-metalenpijp naar het apparatuurcompartiment van
de spa (lijn 1, neutraal, aarde). Afhankelijk
van het model spa is in de schakelkast een
groenkleurige klem (of draadconnector
15

DEUTSCH

Waterregelaar: Met deze knop zet u de
waterstroom naar gerelateerde jets of
de waterval aan of uit. Deze knop moet
wekelijks worden bediend om de leidingen
schoon te houden en vuilaanslag te
voorkomen.

Voor het maken van elektrische aansluitingen
in de spa verwijdert u het paneel aan
de voorzijde van de spa. Verwijder het
isolatiemateriaal en verwijder de kap van
de schakelkast. Volg het technische schema
aan de binnenkant van de kap. Gebruik
voor de aansluitingen alleen solide koperen
geleiders. Bedrading voor de aansluiting,
hoofdschakelaars en/of zekeringen moeten
de juiste capaciteit hebben. Zie hiervoor het
identificatielabel op deze spa. De apparatuur
werkt alleen op 50Hz (Europa) of 60Hz (NoordAmerika) wisselstroom, op 240V (Europa) of
120V (Noord-Amerika), als dat gevraagd wordt.

FRANÇAIS

FRANÇAIS

OPMERKING: De waterstroomregelaars en de
waterregelaars moeten regelmatig bediend
worden. Als u de spa verlaat, adviseren wij u
om de knoppen van de grote regelaars in de
middenpositie te zetten, zodat water door
alle aangesloten jets kan stromen. Aan te
bevelen is ook om de kleine waterregelaars
niet helemaal uit te zetten, zodat er warm,
gezuiverd water door de jets en andere
waterfuncties (zoals de waterval of fontein)
kan stromen tijdens de ingestelde filtercycli.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Alle elektrische aansluitingen van deze spa
mogen UITSLUITEND worden aangesloten
door een gekwalificeerd en erkend installateur,
in overeenstemming met de veiligheidseisen
die gelden ten tijde van de installatie.
OPMERKING: Alvorens u onderhoudswerkzaamheden aan de spa uitvoert,
moet u de stroom bij de hoofdschakelaar
of het voedingspaneel uitschakelen.

Aardlekschakelaar
De spa moet door een bevoegde
elektricien worden aangesloten. De
aansluiting moet voorzien zijn van een
RCD of aardlekschakelaar (GFCI) met een
aanspreekstroom van maximaal 30 mA.
Voorzieningen om de installatie uit te
schakelen moeten in de vaste bedrading
worden aangebracht volgens de geldende
regels voor elektrische bedrading. Onderdelen
welke onder spanning staan, mogen niet
toegankelijk zijn voor personen die in de spa
zitten, behalve als het onderdelen betreft
die worden gevoed door een extra laag
veiligheidsvoltage van maximaal 12V. Geaarde
apparatuur moet permanent verbonden zijn
met de vaste bedrading.

NEDERLANDS

DEUTSCH

OPMERKING: Voor een optimaal
energieverbruik is het het beste om de lucht
bediening tijdens het verwarmen gesloten te
houden.
OPMERKING: Aan het begin van een
filtercyclus wordt het luchtinjectiesysteem
geactiveerd (indien de spa er mee uitgerust
is) om de leidingen door te blazen en zo te
zorgen dat de filtratie optimaal verloopt.
Zorg daarom dat altijd minstens één
luchtbediening volledig open staat.

Let op: kans op elektrische schok.
Lees en volg alle instructies.

ESPAÑOL

ENGLISH

OPMERKING: De waterstroomregelaars
en de waterregelaars moeten regelmatig
worden schoongemaakt. Verwijder een
knop door deze voorzichtig heen en weer
te bewegen en omhoog te trekken, schroef
de kap los en haal het ventiel eruit. Om het
ventiel en de behuizing schoon te maken,
kunt u uw tuinslang gebruiken. Spuit of
veeg de binnenzijde van de behuizing
schoon. Laat het ventiel weken in verdund
spareinigingsmiddel. Veeg de binnenzijde
schoon.

ENGLISH

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
Air Controls - luchtbediening
Voor extra massage kunt u lucht toevoegen
aan de waterstroom uit de jets. Op de rand
van de spa bevinden zich één of meer
bedieningen voor de lucht toevoer. Hiermee
kunt u de hoeveelheid lucht bepalen welke
naar de gerelateerde jets in de spa gaat,
waardoor u de combinatie en de kracht van de
massage naar uw voorkeur kunt aanpassen.
Draai de lucht bediening tegen de klok in om
de luchttoevoer af te sluiten en met de klok
mee om deze te openen.

DEUTSCH

Op de schakelkast is een aardklem geplaatst.
Om het risico op elektrische schok te
vermijden verbindt u deze klem met alle
metalen oppervlakken in een straal van 1,5
meter rond de spa met behulp van een No. 6
AWG koperdraad.
Spa's geïnstalleerd voor 240V, 60 Hz, 1-fase
vereisen een vierdraads, 60, 50, 40 of 30 amp.,
240 volt-voedingskabel in een niet-metalenpijp naar het apparatuurcompartiment van de
spa (lijn 1, lijn 2, lijn neutraal, aarde).
Afhankelijk van uw spa model is in de
schakelkast een groenkleurige klem (of
draadconnector gemerkt met "G' of 'GR",
of 'Grounding") aanwezig. Om de kans op
elektrische schok te verkleinen, dient u
de klem of connector aan te sluiten op de
aardingsklem in uw voedingskast met behulp
van een ononderbroken groene geisoleerde
koperdraad die gelijkwaardig is aan de
bedrading van de stroomvoorziening van de
apparatuur, maar nooit kleiner dan No. 12
AWG.

Snoeraansluiting (Noord-Amerika):
Sommige modellen worden geleverd
met een netsnoer voorzien van een
stroomonderbreker. Alle elektrische
aansluitingen, van het besturingssyteem
tot stopcontact, moeten worden
aangesloten door een gekwalificeerde
elektricien.
Voor uw veiligheid: zorg dat het
stopcontact niet verder dan 3 meter
verwijderd is van uw spa. De elektrische
installatie moet voldoen aan de geldende
nationale veiligheidseisen.
Aan de buitenkant van de schakelkast in
de spa zit een aardklem. Verbind hiermee
alle metalen oppervlakken, zoals metalen
apparatuur, gewapend beton, leidingen
en ladders in een straal van 1,5 meter rond
de spa met behulp van een solide koperen
draad van minimaal No. 10 AWG.
GEBRUIK NOOIT EEN VERLENGSNOER
VOOR DE STROOMTOEVOER NAAR DE SPA
Aardlekschakelaar (Noord-Amerika):
Bij modellen met netsnoer is deze
uitgerust met een aardlekschakelaar,
die dient voor uw veiligheid. Het is
zeer belangrijk om de schakelaar en de
vochtbestendige deksel te beschermen
tegen beschadiging.

Test de aardlekschakelaar 1 keer per maand,
met de stekker aangesloten op het lichtnet:
1. Druk op de TEST-knop van de
aardlekschakelaar. Als het goed is, gaat de
spa uit en gaat ook het power-lampje op de
schakelaar uit (indien aanwezig).
2. Wacht 30 seconden en druk dan op de
RESET-knop. De stroomtoevoer naar de spa
wordt hersteld en het powerlampje van de
aardlekschakelaar gaat weer aan (indien
aanwezig).

ENGLISH

ENGLISH

Om de kans op elektrische schok te
verkleinen, dient u de klem of connector
aan te sluiten op de aardingsklem in
uw voedingskast met behulp van een
ononderbroken groene geisoleerde
koperdraad die gelijkwaardig is aan de
bedrading van de stroomvoorziening van de
apparatuur, maar nooit kleiner dan No. 12
AWG.

metalen oppervlakken in een straal van 1,5
meter rond de spa met behulp van een No.
6 AWG koperdraad.

DEUTSCH

gemerkt met "G" of "GR", of "Grounding")
geplaatst.

Mocht dit niet gebeuren, kan het zijn dat er
iets mis is met de elektriciteit van uw spa en
is er kans op elektrische schokken. Zet de
stroomtoevoer uit en gebruik de spa niet
totdat het probleem is opgelost door een
erkend en gekwalificeerd servicebedrijf.
WAARSCHUWING (Noord-Amerika): Als u de
vooraf geïnstalleerde aardlekschakelaar van
het netsnoer van de spa verwijdert, is uw spa
onbeschermd en vervalt de garantie op de
spa.
BELANGRIJK: Mocht u ooit de spa moeten
verplaatsen, zorg dan dat u de installatieinstructies begrijpt en kunt toepassen.
Uw spa is met grote zorg ontworpen om u
maximaal te beschermen tegen elektrische
schokken.
Mocht u niet zeker zijn, kunt u het beste
contact opnemen met uw dealer. Deze zal
met de grootste zorg omgaan met uw spa.

Op de schakelkast is een aardklem geplaatst.
Om het risico op elektrische schok te
vermijden verbindt u deze klem met alle
16
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INSTRUC TIES:
Zoek uw spa in de tabellen op pagina's 19 tot 23. Kijk bij de corresponderende letter en
nummers wat de vereisten zijn voor de elektrische installatie van uw spa.
Vereisten elektriciteit

Vereisten elektriciteit

Letter

Vereisten

Letter

Vereisten

A

- 240 volt/60 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 4-aderige kabel (lijn 1, lijn 2, neutraal en
aarde)

E

- 120 volt/40 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 3-aderige kabel (lijn 1, neutraal en aarde)

- 240 volt/50 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 4-aderige kabel (lijn 1, lijn 2, neutraal en
aarde)

F

- 240 volt/40 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 4-aderigekabel (lijn 1, lijn 2, neutraal en
aarde)

G

- 240 volt/30 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 4-aderige kabel (lijn 1, lijn 2, neutraal en
aarde)

H

B

C

D

- 120 volt/30 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 3-aderige kabel (lijn 1, neutraal en aarde)

NIET NOORDAMERIKA

NOORD-AMERIKA

MODEL
240V/60A

240V/50A

240V/40A

9000

B1

C2

Z

8500

B1

C2

Z

8000

B1

C2

Z

7500

B1

C2

Z

7000

B1

C2

Z

240V/30A

240V/50Hz

5600

A1

C2

Z

5400

A1

C2

Z

5300

A1

C2

Z

5200

A1

C2

- 120 volt/20 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 3-aderige kabel (lijn 1, neutraal en aarde)

5100 (240V)

- 120 volt/15 amp.
- 60 Hz
- 1-fase
- 3-aderige kabel (lijn 1, neutraal en aarde)

C1

Z
D2

Z

4600

B1

D2

Z

4400

B1

D2

Z

4300

B1

D2

Z

4200

B1

D2

Z

D2

Z

4100

C1

811

A1

C2

Z

781

A1

C2

Z

780

A1

C2

Z

581

A1

C2

Z

482

A1

C2

Z

481

A1

C2

Z

480

A1

C2

Z

472

A1

C2

Z

471

A1

C2

Z

Betekenis

470

A1

C2

Z

1

De verwarming blijft aan als de pomp(en) op hoge snelheid draaien.

461

A1

C2

2

De verwarming kan alleen draaien met de pomp in lage snelheid. Alleen de
verlichting kan tegelijkertijd aan zonder dat de verwarming uit zal schakelen.
Neem contact op met uw dealer om deze optie toe te passen.

Z

VOOR SPA'S BUITEN NOORD-AMERIKA
- 240 volt
- 50 Hz
- 1-, 2- of 3-fase
- Kijk op het bedradingschema in het
besturingssysteem voor specifieke informatie betreffende bedrading en fases.

Nummer

SECTIE Z:
SECTION
Z:
SPA'S BUITEN
NOORDAPPLIES
TO SPAS
AMERIKA
INSTALLED OUTSIDE OF
NORTH AMERICA

451

C1

381

B1

C2

ENGLISH

120V-installaties

DEUTSCH

240V-installaties

240V UNITS ZONDER BLOWER

Z
D2

Z
Z

Zie pagina 18 voor een verklaring van de corresponderende letters en nummers.
Owner’s Manual

19

240V UNITS MET BLOWER

MODEL
240V/60A

240V/30A

MODEL

NIET NOORDAMERIKA

NOORD -AMERIKA
240V/60A

240V/50A

240V/40A

240V/30A

240V/50Hz

DEUTSCH

240V/50A

240V/40A

380

B1

C2

Z

9000

A1

C2

Z

371

B1

C2

Z

8500

A1

C2

Z

370

B1

C2

Z

8000

A1

C2

Z

311

B1

Amour

B1

D2
C2

240V/50Hz

Z

7500

A1

C2

Z

Z

7000

A1

C2

Z

Cabaret

A1

C2

Z

5600

A1

C2

Z

Chateau

A1

C2

Z

5400

A1

C2

Z

Elegant

A1

C2

Z

5300

A1

C2

Z

Envie

A1

C2

Z

5200

A1

C2

Z

ES

A1

Z

5100 (240V)

C2

Z

ESR

A1

C2

Z

4600

A1

C2

Z

ESX

A1

C2

Z

4400

A1

C2

Z

B1

Fontaine

A1

C2

Z

4300

A1

C2

Z

Grand

A1

C2

Z

4200

A1

C2

Z

C2

Z

4100

Intrigue

B1

B1

D2

Z

Joli

A1

C2

Z

811

A1

C2

Z

Monarque

A1

C2

Z

781

A1

C2

Z

Mystique

A1

C2

Z

780

A1

C2

Z

Nuage

A1

C2

Z

581

A1

C2

Z

Prestige

A1

C2

Z

482

A1

C2

Z

Rendezvous

A1

C2

Z

481

A1

C2

Z

Z

480

A1

C2

Z

472

A1

C2

Z

471

A1

C2

Z

470

A1

C2

Z

C2

Z

Trio

C1

D2

Zie pagina 18 voor een verklaring van de corresponderende letters en nummers.

461

B1

451

C1

381

A1

C2

D2

ENGLISH

ENGLISH

NIET NOORDAMERIKA

NOORD-AMERIKA

DEUTSCH

240V UNITS ZONDER BLOWER (vervolg)

Z
Z

Zie pagina 18 voor een verklaring van de corresponderende letters en nummers.
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ENGLISH

NIET NOORDAMERIKA

NOORD-AMERIKA

MODEL
240V/60A

240V/50A

240V/40A

Model

240V/30A

240V/50Hz

DEUTSCH

380

A1

C2

Z

371

A1

C2

Z

370

A1

C2

Z

311

B1

Amour

B1

D2

Z

C2

Z

120V/40A

120V/20A

240V/50A

240V/40A

5100 (120V)

E1

G2

H1

C2

102

E1

G2

H1

C2

103

E1

G2

H1

C2

Cirque

E1

G2

H1

C2

BELANGRIJK: Bij bestellen van de 5100 als 120V-model, wordt deze als zodanig gemaakt. Conversie naar 240 volt is mogelijk. De 102, 103 en de Cirque worden als 240V-model gemaakt en
kunnen worden geconverteerd naar 120 volt. De installatie-eisen veranderen na conversie.

CONVERTEERBARE SPA'S MET GFCI-SNOER - NOORD-AMERIKA

Cabaret

A1

C2

Z

Chateau

A1

C2

Z

Model

Elegant

A1

C2

Z

101

Envie

A1

C2

ES

A1

ESR

A1

ESX

Cord Connected
120V/30A

Cord Connected
120V/15A

Z

M50

Z

M61

F1

H2

C2

Z

M71

F1

H2

A1

C2

Z

Duet

Fontaine

A1

C2

Z

Image

F1

H2

Grand

A1

C2

Z

Forte

F1

H2

C2

Z

Voeux

F1

H2

Intrigue

B1

Joli

A1

C2

Z

Monarque

A1

C2

Z

Mystique

A1

C2

Z

Nuage

A1

C2

Z

Prestige

A1

C2

Z

Rendezvous

A1

C2

Z

Trio

C1

D2

Z

Zie pagina 18 voor een verklaring van de corresponderende letters en nummers.

DEUTSCH

240V UNITS MET BLOWER (vervolg)

ENGLISH

CONVERTEERBARE SPA'S ZONDER GFCI-SNOER NOORD-AMERIKA

F1

Cord Included
120V/30A

Cord Included
120V/15A

F1

H2

F1

H2

H2

BELANGRIJK: Bovenstaande modellen (Convertible units met GFCI-snoer) worden gemaakt in
120V-configuratie en kunnen worden geconverteerd naar 240 volt. Kijk in onderstaande tabel
voor de voltage- en amperage-eisen na conversie naar een 240V-configuratie.

SPA'S MET GFCI-SNOER NA CONVERSIE - NOORD-AMERIKA
Model

240V/40A

240V/30A

101

C1

D2

M50

C1

D2

M61

C1

D2

M71

C1

D2

Duet

C1

D2

Image

C1

D2

Forte

C1

D2

Voeux

C1

D2

Zie pagina 18 voor een verklaring van de corresponderende letters en nummers.
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START PROCEDURE

DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Volg de gebruikersinstructies voor uw eigen
model op om de gewenste temperatuur in
te stellen. In het begin kan het 12 tot 14 uur
duren voordat de spa is opgewarmd. Houd de
cover op de spa en sluit de lucht bedieningen
om het verwarmingsproces te bevorderen.
Belangrijk: gebruik de spa niet als het water
niet met volle kracht uit de jets komt.

24

'Pr'/'Priming' - Let op: dit is geen foutmelding!
Na het aansluiten van uw spa op de stroom zal
deze gedurende 4 minuten in Priming-modus
blijven staan. Pompen kunnen worden in- en
uitgeschakeld om de lucht uit de leidingen
en de verwarming te verwijderen. Zet de
pompen aan en uit om te controleren of de
waterstroming uit de jets goed is. Mocht dit
niet het geval zijn, volg dan bovenstaande
instructies. Wacht 4 minuten of druk op
een temperatuur gerelateerde knop om de
Priming-modus te verlaten. Tijdens deze
modus zal de verwarming niet inschakelen,
tevens om schade te voorkomen.
MAAX
Owner’s
COLLECTION
Manual

ENGLISH

Uw spa in gebruik nemen
Wanneer u de spa voor het eerst vult, of nadat
u de spa leeg hebt laten lopen en opnieuw
hebt gevuld, kan het nodig zijn om het
systeem te ontluchten. Mocht er een luchtbel
in het systeem aanwezig zijn, verwijder dan de
filtermand, steek een tuinslang zo ver mogelijk
door de opening van het filter zonder hierbij
kracht uit te oefenen. Houd de slang op zijn
plaats en zet de kraan open. Zet Pomp 1
een paar keer afwisselend op lage en hoge
snelheid, hierdoor wordt water de pomp in
gedreven en lucht de pomp uit.
Als dit niet werkt of als u merkt dat er een
luchtbel in een pomp zit, schakel direct de spa
uit om schade aan de pomp te voorkomen.
Verwijder het zijpaneel en ga naar de pomp.
Draai aan de bovenzijde van de pomp de
aansluiting voorzichtig los tot het water eruit
druppelt. Zodra het water eruit druppelt,
draait u de aansluiting met de hand weer vast,
tot er geen water meer uit komt (niet te strak
aandraaien, anders zou de aansluiting kunnen
breken). Maak vervolgens de spa weer dicht.

HOOFDSCHERM
Status spa
Het hoofdscherm geeft belangrijke
informatie over stand en instellingen van de
spa. Via dit scherm kunt u ook de meeste
functies bedienen, zoals de temperatuur
regelen. De huidige watertemperatuur
staat in grote cijfers op het scherm en u
kunt eenvoudig de gewenste temperatuur
instellen. Op het scherm ziet u de
ingestelde tijd, informatie over filtering,
of de ozon generator aan staat en u krijgt
systeemmeldingen te zien. Het ingestelde
temperatuurbereik ziet u in de rechter
bovenhoek. Het Jets-icoon in het midden
draait als een pomp draait en verandert van
kleur als de verwarming aan is. Een slot-icoon
is zichtbaar als het bedieningspaneel en/of de
instellingen vergrendeld zijn.
De items in het menu aan de rechterkant van
het scherm kunt u selecteren. In het scherm
verschijnen dan nieuwe menuschermen met
verdere keuzemogelijkheden.
Navigatie
U navigeert door het menu door het scherm
aan te raken. Alle witte teksten op het scherm
kunt u selecteren. Op het hoofdscherm
kunt u aan de rechterkant van het scherm
verschillende menu's selecteren. Het
geselecteerde submenu verschijnt in beeld.
Als u in een submenu 30 seconden lang niet
het scherm aanraakt, verschijnt automatisch
het hoofdscherm weer in beeld.
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Volg de aanbevelingen voor de locatie en
elektrische aansluiting van de spa. Houd het
water op het niveau van de waterlijn in de spa.
1. Vul de spa met kraanwater via het
filterhuis tot de markering op de
skimmerklep (of 10-15 cm onder de rand).
Gebruik nooit onthard water in uw spa.
Onthard water kan de chemische
balans van het spawater beïnvloeden en
leiden tot degradatie van metalen
onderdelen.
2. Schakel de stroomtoevoer naar de spa in.
3. Open de luchtbedieningsknoppen
die zich boven aan de rand bevinden
en schakel de pompen in middels de 'Jets'
toetsen op het bedieningspaneel. Er hoort
nu water uit de jets te komen. Als dit niet
het geval is, moeten de pompen worden
uitgeschakeld en moet u de hierna
volgende alinea ‘Uw spa in gebruik
nemen’ doornemen.
4. Voeg de chemische producten toe.
Zie het gedeelte over het onderhoud van
de waterkwaliteit (pagina 76) of informeer
bij uw dealer.
5. Verzeker u ervan dat alle afvoerpunten
gesloten zijn. Sommige bevinden zich
binnenin de spa.

SMART TOUCH WATERVAST DISPLAY

Aan de linkerzijde van het hoofdscherm
kunt u alleen de temperatuur instellen.
Als u de temperatuur wilt instellen, raakt
u de temperatuur aan of de ingestelde
temperatuur naast 'Set:'. Vervolgens verschijnt
het Set Temperature-scherm (Temperatuur
instellen).
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Temperatuur instellen
Druk op de pijl omhoog of de pijl omlaag om
de ingestelde temperatuur te wijzigen. De
ingestelde temperatuur in het midden van
het scherm verandert direct. Druk op Back
om terug te keren naar het hoofdscherm.
Als u wilt wisselen tussen het de
verschillende temperatuurbereiken, ga dan
naar het Settings-scherm (Instellingen).

Scherm verlaten
Als u de twee onderstaande knoppen ziet, ook als er geen tekstlabel onder staat, dan
betekenen ze altijd Bewaren (Save) en Annuleren (Cancel). U ziet ze meestal verschijnen op
het moment dat u op een scherm een waarde wijzigt.

Druk-en-houd-vast
Als u de pijl naar boven of de pijl naar
beneden ingedrukt houdt, loopt de
temperatuur net zolang mee tot u de knop
weer loslaat of de temperatuurlimieten zijn
bereikt.

SPA- SCHERM
Bediening van de spa
Het Spa-scherm is het controlescherm voor
alle apparatuur en voor andere functies,
zoals Invert (omkeren weergave grafische
display). Op het display ziet u icoontjes van de
apparatuur die in de spa is geïnstalleerd. Dit
scherm kan er per model anders uitzien.
Druk op de icoontjes om de apparatuur te
bedienen. Sommige apparaten, zoals de
pompen, kunnen op verschillende standen
draaien. Het icoon laat zien in welke stand
het apparaat actief is. Hieronder ziet u
een voorbeeld van de weergave van een
2-snelheden pomp, uit en in bedrijf.
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SET TEMPERATURE-SCHERM

Als de spa een Circ Pump (circulatiepomp)
heeft, verschijnt het Circ Pump-icoon in
beeld als de pomp actief is. U kunt de circulatiepomp niet apart bedienen, behalve
in Priming-modus.
OPMERKING: De icoon voor de pomp die
functioneert als verwarmingspomp (Circ
of P1 Low) krijgt in het midden een rode
gloed als de verwarming draait.

Owner’s Manual

Als u een submenu 30 seconden lang niet gebruikt, verspringt het display automatisch naar
het hoofdscherm. U kunt ook van een submenu terug naar het hoofdscherm gaan door
Cancel of Back in te drukken.
Als u onderstaande Back (terug)-knop ziet, ook als er geen tekstlabel onder staat, dan heeft
deze knop de functie Terug of Exit. U ziet ze meestal op de schermen van de submenu's
voordat u nog iets hebt veranderd, maar u kunt ze ook in andere schermen tegenkomen.

Owner’s Manual
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Waarde omhoog/omlaag
Als u waarde heeft geselecteerd en u ziet pijltoetsen in het scherm, dan kunt u de waarde
laten toenemen door op de pijl naar boven te drukken en laten afnemen door op de pijl naar
beneden te drukken.

In het Settings-menu (Instellingen) kunt u de instellingen van de spa veranderen, zoals het
temperatuurbereik (Temp Range), de verwarming (Heat Mode) en het 180 graden draaien van
het beeld van het display (Invert Panel). Als u een van deze opties selecteert, kunt u kiezen uit
twee instellingen. Alle overige menu-opties (met een pijl naar rechts) leiden naar een volgend
menuscherm.

Temp Range (Temperatuurbereik)
Op deze spa kunt u twee temperatuur-bereiken instellen: High Range en Low Range. Dit
doet u via het Settings-menu. Op het Hoofdscherm (zoals weergegeven op pagina 25) kunt u
rechtsboven zien welk temperatuurbereik is ingesteld.
U kunt de Low Range stand gebruiken als u op vakantie gaat bijvoorbeeld. U kunt uw
spa het normale programma laten draaien, terwijl de temperatuur bijvoorbeeld op 10
graden Celcius ingesteld staat. Dan draait de spa zijn normale filtercycli, maar zal het water
niet warmer worden dan 10 graden (dit is echter wel afhankelijk van duur filtercycli en
omgevingstemperatuur). De High Range wordt meestal gebruikt als een 'klaar voor gebruik'stand.
High Range kan worden ingesteld tussen 26˚C - 40˚C (80°F and 104°F ).
Low Range kan worden ingesteld tussen 10˚C - 37˚C (50°F and 99°F ).
De vriesbeveiliging is automatisch actief in beide standen.
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Pijl omhoog/pijl naar beneden
Met Up (pijl omhoog) of Down (pijl naar beneden) kunt u scrollen in een (sub)menu. U kunt
het menu pagina voor pagina doorlopen. De scrollbalk aan de rechterzijde van het scherm
geeft een indicatie van de positie van een item in de lijst.

ENGLISH

SETTINGS-MENU (INSTELLINGEN)

ALGEMENE KNOPPEN

DEUTSCH

In REST-modus wordt het water alleen verwarmd tijdens de ingestelde filtercycli. De temperatuurvermelding op het display kan daardoor niet actueel zijn. Indien Pomp 1 voor langere tijd
niet in bedrijf geweest is, veranderd de weergave van de huidige temperatuur in twee streepjes.
Deze wordt weer aangepast na de verwarmingspomp ongeveer een minuut gedraaid heeft. Als
de verwarmingspomp automatisch is aangeslagen (bijvoorbeeld om het water te verwarmen),
kunt u wel kiezen tussen hoge en lage snelheid, maar u kunt de verwarmingspomp niet uitzetten.

Circulatie (zie ook pagina 32)
Als de spa is ingesteld op 24 uur per dag circulatie, draait de verwarmingspomp continue. Omdat
de verwarmingspomp voortdurend actief is, zorgt de spa automatisch dat de temperatuur op
peil blijft, zoals nodig in de READY-modus. In de REST-modus blijft de spa alleen bijverwarmen
tot de ingestelde temperatuur tijdens de filtercycli, ondanks de continue circulatie.
READY-IN-REST-MODUS
De Ready in Rest Mode verschijnt in het display als de spa in REST-modus is en u de Jets 1-knop
indrukt. De spa gaat dan werken alsof deze in de READY-modus staat en zal gedurende één uur
de spa verwarmen of tot de ingestelde temperatuur. Na dit uur zal de spa weer teruggaan naar
REST-modus. U kunt deze stand wijzigen door de gewenste Heat-modus te selecteren in het
Settings-menu. Ook hier geldt, wanneer de verwarmingspomp aanslaat, kunt u wisselen tussen
lage en hoge snelheid, maar u kunt de verwarmingspomp niet uitzetten.
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OPSTARTEN IN PRIMING MODUS
Na de opstartsequentie komt de spa automatisch in Priming-modus. In het display worden
de in uw spa geïnstalleerde pompen weergegeven. De Priming-modus is bedoeld om het
systeem te testen en de pompen te ontluchten. De Priming-modus duurt 4 tot 5 minuten,
daarna gaat het systeem automatisch over
op de fabrieksinstelling voor verwarming en
filtering. Tijdens de Priming-modus stelt het
systeem de verwarming buiten werking om
te voorkomen dat deze aan gaat, terwijl er
nauwelijks water door het systeem stroomt.
Hierdoor zou het element kunnen beschadigen. U kunt de Priming-modus handmatig
verlaten door op Exit te drukken.
POMPEN TESTEN IN PRIMING-MODUS
Zodra de Priming-modus op het scherm
verschijnt, drukt u éénmaal op de Jets 1-knop
om Pomp 1 in lage snelheid te laten draaien.
Indien de spa op correcte wijze gevuld is,
zullen eerst wat luchtbellen uit de jets komen
en vervolgens de normale waterstroom. Druk
nogmaals voor hoge snelheid. Selecteer dan
ook de andere pompen en zet ze aan.

2 minuten nog geen waterstroom uit de jets
komt, zet de pompen dan uit en herhaal.
Belangrijk: Als u de stroom uit- en weer inschakelt, begint het priming proces opnieuw.
Soms helpt het ook om de pomp zelf aan en
uit te zetten. Doe dit niet vaker dan 5 keer. Als
er nog steeds geen water uit de jets stroomt,
schakel de stroom naar de spa dan uit, zie de
instructies op pagina 24 of neem contact op
met uw dealer.
Belangrijk: een pomp mag niet langer dan 2
minuten draaien zonder goede ontluchting
en onder geen voorwaarde langer dan 4-5 minuten. Dit kan de pomp beschadigen en kan
ervoor zorgen dat het systeem in de modus
voor oververhitting schiet. Dan doet de spa
niets meer.
PRIMING MODUS VERLATEN
U kunt de Priming-modus handmatig verlaten
door op de Back-knop in het Priming-modus scherm te drukken. Doet u dat niet, dan
eindigt de Priming modus vanzelf na 4-5 minuten. Vervolgens verschijnt het hoofdscherm.
Nu zal de temperatuur gemeten worden en na
ongeveer 1 minuut op het display verschijnen.

Voor het primingproces moeten de pompen
op hoge snelheid gedraaid hebben. Als er na
Owner’s Manual

31

DEUTSCH

ENGLISH

In READY-modus wordt het water elk half uur gecirculeerd om de temperatuur te controleren en
het water zonodig bij te warmen. Na ongeveer een minuut draaien zal de huidige watertemperatuur in het display weergegeven worden. Indien de verwarmingspomp een 2-snelheden pomp is,
dan draait de pomp tijdens de circulatie en filtertijden enkel op lage snelheid.

VOORBEREIDING EN VULLEN
Vul de spa tot ca. 10-15 cm onder de rand van
de spa, altijd via het filterhuis. Open vóór het
vullen alle kleppen en jets, zodat er tijdens het
vullen zoveel mogelijk lucht kan ontsnappen
uit de leidingen en het verwarmingselement.
Als u de stroomtoevoer aansluit of inschakelt
met de hoofdschakelaar, ziet u een opstartscherm.

ENGLISH

VULLEN MAAR!
HEAT-MODUS (MODE VERWARMING) : READY VS REST
Om een spa te verwarmen moet een pomp water door het verwarmingselement laten circuleren.
De pomp die dit doet, wordt ook wel de 'verwarmingspomp' genoemd. De verwarmingspomp
kan een 2-snelheden pomp zijn (Pomp 1) of een circulatiepomp (afhankelijk van het model spa).

DEUTSCH

INSTALLATIES ZONDER CIRCULATIEPOMP
Pomp 1 draait mee op lage snelheid als de blower of een andere pomp actief is. Als de spa in
Ready-modus staat, fungeert Pomp 1 ook als circulatiepomp. Pomp 1 draait dan elk half uur
gedurende ongeveer een minuut om de watertemperatuur te meten en het water te verwarmen
tot de ingestelde temperatuur, indien nodig. Als pomp 1 in lage snelheid automatisch aan gaat,
kunt u deze niet via het paneel uitschakelen. U kunt wel omschakelen naar hoge snelheid.
CIRCULATIEPOMP-MODUS
Als het spasysteem is uitgerust met een circulatiepomp, dan is deze pomp continue (24 uur per
dag) actief. De pomp stopt alleen, gedurende een half uur, als de watertemperatuur 1,5°C hoger
is dan de ingestelde temperatuur.

ENGLISH
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POMP
Ga naar het Spa-scherm en selecteer een Jets-knop om de pomp aan of uit te doen en om tussen
lage of hoge snelheid te kiezen, als die mogelijkheid bestaat. Als u de pomp aan laat staan, gaat
deze vanzelf uit na een bepaalde tijd.

CLEAN-UP CYCLE (REINIGINGSCYCLUS)
Als een pomp of blower handmatig is uitgezet of na verloop van tijd vanzelf uit gaat, begint
automatisch een reinigingscyclus van 30 minuten (de duur kunt u aanpassen). De pomp en de
ozonator zijn dan actief gedurende de ingestelde tijd, deze kunt u aanpassen in het submenu
Preferences via het submenu Settings.
TIME-OF-DAY (KLOK INSTELLEN)

DEUTSCH

WERKING VAN DE SPA

De klok instellen is belangrijk voor het (op de) juist(e tijd) werken van de filtercycli en andere
achtergrondfuncties. Op het hoofdscherm verschijnt de melding Set Time als er nog geen Timeof-day-tijdstip is ingesteld. Ga naar het Settings-scherm en selecteer Time-of-day. Op het Timeof-Day-scherm kunt u het uur en minuut selecteren en kiezen voor 24 uurs-notatie of weergave
in AM/PM. Gebruik de pijlen om de tijd in te stellen
Let op: Als de stroomtoevoer naar de spa onderbroken wordt, blijft de Time-of-Day-instelling een
aantal dagen bewaard. Dit geldt overigens niet voor alle modellen.

FILTRATIE EN OZON
Bij systemen zonder circulatiepomp draaien Pomp 1 (lage snelheid) en de ozonator tijdens de
filtercyclus. Bij systemen met circulatiepomp draaien ozonator en circulatiepomp over het algemeen tegelijkertijd, maar het kan ook zijn dat de ozonator alleen actief is tijdens de filtercyclus.
In het systeem is één filtercyclus standaard ingesteld. Deze draait in de avond (ervan uitgaand
dat het Time-of-Day-tijdstip goed is ingesteld) als de energieprijzen in de regel het laagst zijn.
Tijdstip en duur van de filtercyclus zijn instelbaar, van 0 tot 24 uur per cyclus.
Indien nodig kan ook een tweede filtercyclus worden ingesteld. Bij het begin van elke filtercyclus
zullen de apparaten zoals de blower (indien geïnstalleerd) en de andere pompen kort aan gaan
om de leidingen schoon te spoelen, zodat de waterkwaliteit goed blijft.
Het wordt aangeraden om twee filtercycli in te stellen met een minimale duur van 3 uur per cyclus, totaal 6 uur per dag. Mocht u veel van de spa gebruik maken, stel dan langere filtertijden in.
VORSTBEVEILIGING
Als de temperatuursensoren in het verwarmingselement een te lage temperatuur meten (minder
dan 8,5 graden), zet de spa automatisch de circulatie in gang als vorstbeveiliging. Alle apparatuur
zal aan gaan tot de watertemperatuur boven de grenswaarde komt. Afhankelijk van de omstandigheden wordt de apparatuur regelmatig of continue geactiveerd. In koudere klimaten kan het
verstandig zijn een extra vriessensor te installeren als de buitentemperatuur zo extreem laag is
dat standaardsensors deze niet meer registreren. Raadpleeg de dealer voor meer informatie.
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Licht-timer (Light Cycle)
Op sommige spa's kunt u instellen wanneer en
hoe lang de verlichting van de spa brandt. De
tijd en duur kan op dezelfde manier worden
ingesteld als de filtercycli (vorige pagina). Als
uw spa voorzien is van een lichttimer, dan zal
Light Cycle in het Settings-menu staan.

ENGLISH

ENGLISH

Filtertijd instellen
Filtercycli worden ingesteld middels een starttijd en een duur. U kunt de duur verlengen of
verkorten met eenheden van uren en per 15 minuten. Het systeem berekent automatisch de
eindtijd en laat deze zien achter 'Ends at'.

DEUTSCH

FILTERCYCLI AANPASSEN

Beeld display draaien (Invert)
Via het Invert-scherm kunt u het beeld op het
display 180 graden draaien, zodat het menu
ook vanuit de spa goed leesbaar is.
EXTRA BEDIENINGSPANEEL - knoppen voor directe bediening apparatuur
Filtercyclus 1
Volgens fabrieksinstelling aan, u kunt natuurlijk wel de tijd aanpassen.
Filtercyclus 2 - optioneel
Als een filtercyclus UIT staat, dan staat er 'No' achter Filter Cycle in het display. Als een filtercyclus AAN staat, dan staat er 'Yes'. Als u op de ingestelde waarde drukt, kunt u met de pijltoetsen
deze cyclus naar wens aan- of uitzetten.
Wanneer Filtercyclus 2 aan staat, kunt u de instellingen op dezelfde manier aanpassen als Filtercyclus 1. Als Filtercyclus 1 en Filtercyclus 2 elkaar in tijd overlappen, zal de eindtijd van de cyclus
welke als laatste gestart is leidend zijn.
Doorspoelen (Purge)
Om de spa schoon te houden en ook om deze te beschermen tegen vorst, zorgen de pompen en
de blower (indien op de spa geïnstalleerd) dat alle leidingen regelmatig worden doorgespoeld.
Dat doen ze door kort te draaien aan het begin van elke filtercyclus. Als de duur van Filtercyclus 1
is ingesteld op 24 uur en Filtercyclus 2 ook ingeschakeld is, start het doorspoelen op het moment
dat Filtercyclus 2 start. Een filtercyclus van 24 uur kan wel veroorzaken dat de watertemperatuur
hoger wordt dan de ingestelde waarde, vandaar de aanbevolen filtertijd van (minimaal) 3 uur per
cyclus, totaal 6 uur per dag.
Korte toelichting filtercycli:
1. De verwarmingspomp draait voortdurend tijdens de filtercyclus.
2. In de Rest-modus wordt het water alleen verwarmd tijdens de filtercyclus.
3. Het doorspoelen van het systeem (purge) gebeurt aan het begin van elke filtercyclus.
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Sommige spa's zijn uitgerust met één of meer kleine hulppanelen met knoppen. Met deze
knoppen kunt u de apparatuur bedienen welke op de knoppen zijn aangegeven. Deze knoppen
werken op dezelfde manier als de knoppen op de hoofdbediening. De apparatuur reageert ook
op dezelfde manier als wanneer deze via de hoofdbediening in- of uitgeschakeld wordt.
VERGRENDELING (Lock)
U kunt het bedieningspaneel zelf vergrendelen (Lock) om ongewenst gebruik van uw spa
of aanpassing van instellingen te voorkomen.
Als u het paneel vergrendelt, worden de
knoppen geblokkeerd, maar de automatische
functies blijven wel actief.
Door het Settings-scherm (Instellingen) te
vergrendelen kunnen de Jets en de andere
functies gewoon worden gebruikt, maar
toegang tot temperatuur en andere instellingen is geblokkeerd. Bij vergrendeling heeft de
gebruiker toegang tot een beperkte selectie
menu-items, waaronder scherm omkeren,
filtercycli, informatie en Fault log (foutmeldingen). Deze items zijn dan wel zichtbaar, maar
kunnen niet worden veranderd.
Owner’s Manual
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GFCI Test - Noord-Amerika
De aardlekschakelaar (GFCI) is een belangrijke
veiligheidsvoorziening die verplicht is op elke
spa in Noord-Amerika. Een Europese spa is
niet voorzien van deze GFCI Protection-functie. In het geval van de GFCI-voorziening
wordt deze getest door de spa zelf (GFCI Trip
Test). Binnen 7 dagen na het opstarten van
de spa zal de spa de aardlekschakelaar (GFCI)
laten trippen (stroom naar spa wordt dan
uitgeschakeld) om te testen of deze goed
functioneert. De aardlekschakelaar moet
daarna worden gereset. Als de test succesvol is verlopen, zal de spa verder normaal
functioneren.

Om het Settings-scherm of het bedieningspaneel te ontgrendelen selecteert u
Settings (als daar 'On' achter staat) of Panel
(als daar 'On' achter staat). Druk dan op het
midden van het scherm en houd minstens
vijf seconden vast.

SCENES

PREFERENCES-MENU
Via het Preferences Menu kunt u naar eigen
voorkeur bepaalde systeeminstellingen veranderen.

DEUTSCH
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ONTGRENDELEN

ENGLISH

AANVULLENDE INSTELLINGEN

Temp Display
Kies voor temperatuurweergave in °C of °F.
Time Display
Kies voor tijdsnotatie in 12 uur of 24 uur.
Reminders
Zet de onderhoudsmeldingen (zoals “Clean
Filter”) Aan (On) of Uit (Off ).
Cleanup
Via Cleanup kunt u instellen hoe lang de filterpomp moet draaien voor reiniging na elk gebruik van de spa. U kunt een duur kiezen van
0 tot 4 uur. Deze optie is niet op elk systeem
beschikbaar. De optie is dan niet zichtbaar.

Wat zijn Scenes?
Met Scenes kunt u een combinatie van instellingen bewaren. Als u bijvoorbeeld wilt dat
Pomp 1 op hoge snelheid draait, Pomp 2 op
lage snelheid (indien uw spa uitgerust is met
een 2-snelheden Pomp 2) en het licht in een
bepaalde kleurmodus staat, dan kunt u dit
opslaan in een Scene en deze instellingencombinatie op elk moment weer oproepen.

Color
Met Color kunt een keuze maken uit vijf achtergrondkleuren voor uw bedieningspaneel.
Selecteer Color en gebruik de pijltoetsen.

Een Scene opslaan
Om de huidige instellingen te bewaren drukt
u op een Scene-nummer en houdt u deze vast
tot de melding 'Scene stored' onderaan het
display verschijnt.

Language
Stel de taal van uw bedieningspaneel in. Selecteer Language en gebruik de pijltoetsen.

Een Scene oproepen
Om een Scene te gebruiken, drukt u simpelweg op het gewenste Scene-nummer.
Als u op een Scenenummer drukt, waar geen
instellingen zijn opgeslagen, zal de spa teruggaan naar de beginstand.
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SYSTEM INFORMATION-MENU
Via het System Information Menu vindt u
informatie over de in het menu weergegeven
systeemspecifieke gegevens. Als u een item
selecteert, verschijnt de informatie onderaan
het scherm.

GFCI Safety-functie
De aardlekschakelaar (GFCI) of Reststroomapparaat (RCD) is een belangrijke veiligheidsvoorziening die verplicht is op elk hot
tub-systeem.
De aardschakelaar testfunctie (GFCI Test) vindt
u niet op systemen met CE-markering.

Panel Version
Toont de softwareversie van het bedieningspaneel.
Belangrijk: Probeer geen informatie of instellingen in dit menu te wijzigen.

Software ID (SSID)
Toont het ID-nummer van de systeemsoftware.

Testen van deugdelijke installatie
Uw spa kan voorzien zijn een aardlekschakelaar test-optie (GFCI Trip Test). In dat geval
moet de aardlekschakelaar worden getest.
Binnen 7 dagen na het opstarten van de spa,
zal de spa de aardlekschakelaar (GFCI) laten
trippen (stroom naar spa wordt dan uitgeschakeld) om te testen of deze goed functioneert. De aardlekschakelaar moet daarna
worden gereset. Als de aardlekschakelaar op
enig tijdstip na de GFCI Trip Test nog eens
tript, kan dat betekenen dat er probleem is
met de aarding of dat er een andere onveilige situatie is ontstaan. Reset de aardlekschakelaar (GFCI). Als de reset niet lukt, neem dan
contact op met uw dealer.

System Model
Toont het modelnummer van het systeem.
Current Setup
Toont het nummer van de geselecteerde
configuratie-instelling.
Configuration Signature
Toont het controlegetal van het configuratie-instellingenbestand van het systeem.
Heater Voltage (Functie niet op systemen met
CE-markering.)
Toont de ingestelde voltagewaarde van de
verwarming.

GFCI Trip Test forceren (Noord-Amerika)
De installateur kan de GFCI Trip Test ook
handmatig triggeren via bovenstaand menu.
De GFCI zal dan binnen enkele seconden
trippen en de spa gaat uit. Als dit niet gebeurt, schakel de stroomvoorziening dan uit
en controleer handmatig of er een aardlekschakelaar is geïnstalleerd en, zo ja, of de
spa correct is aangesloten. Controleer of de
aardlekschakelaar werkt als u de testknop op
de schakelaar zelf gebruikt. Schakel dan de
stroom naar de spa weer in en voer nogmaals
de GFCI Trip Test uit.

Heater Wattage as Configured in Software
(Alleen op systemen met CE-markering)
Toont de ingeprogrammeerde kilowattwaarde
van de verwarming (1-3 or 3-6).
Heater Type
Toont het nummer van het verwarmingstype.
Dip Switch Settings
Toont hoe de dipswitches op het moederbord
ingesteld zijn.
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SYSTEEMINFORMATIE

Als de aardlekschakelaar tijdens de test is
getript, reset dan de aardlekschakelaar. Vanaf
dat moment zal de spa weer normaal functioneren. U kunt controleren of de test succesvol
is geweest via bovenstaand menu. Selecteer
Reset. Als de test geslaagd is, staat er 'Passed'
in het display.
Waarschuwing: Bij systemen die de aardlekschakelaar automatisch testen binnen 1 tot
7 dagen naar het opstarten is het volgende
belangrijk:
- De eindgebruiker moet erop zijn voorbereid
dat deze eenmalige test gaat plaatsvinden.
- De eindgebruiker moet weten hoe de aardlekschakelaar gereset moet worden.
- Als het vriest, moet de aardlekschakelaar of
RCD onmiddellijk worden gereset om schade
aan de spa te voorkomen.
CE Product:
CE-geregistreerde systemen hebben geen
GFCI- of RCD Test-functie vanwege de aard
van het stroomnet. Bij sommige UL-geregistreerde systemen is de GFCI-test niet
ingeschakeld. De eindgebruiker moet worden
geïnstrueerd hoe de aardlekschakelaar moet
worden getest en gereset.
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Meldingen
De meeste meldingen en alerts verschijnen
onderaan in het display. Er kunnen meerdere
meldingen achter elkaar verschijnen.

Algemeen onderhoud is belangrijk
U kunt onderhoudsmeldingen uitzetten via
het Preferences Menu. Zie pagina 37.
De fabrikant bepaalt per model welke onderhoudsmeldingen worden gebruikt. Het
kan zijn dat er geen helemaal geen meldingen zijn of dat er slechts een beperkt aantal
meldingen wordt gebruikt. Ook de frequentie
van de onderhoudsmeldingen (bijvoorbeeld
elke 7 dagen) wordt bepaald door de fabrikant.

Voorbeelden:

– – –°F – – –°C
Water Temperature is Unknown
Watertemperatuur onbekend. Als u de verwarmingspomp 1 minuut laat draaien, verschijnt de actuele temperatuur in het display.

Check the pH
Deze melding kan geregeld verschijnen,
bijvoorbeeld elke 7 dagen. Controleer de
pH-waarde van het water met de testkit en pas
de pH-waarde aan met de juiste chemicaliën.

Possible freezing condition
Het systeem detecteert vriescondities. Alle
spa apparatuur wordt geactiveerd. Eenmaal in
de Freeze Protection-modus gaan bij sommige spa's de pompen aan en uit en draait de
verwarming. Dit is een operationele melding,
geen foutmelding.

Check the sanitizer
Kan geregeld verschijnen, bijvoorbeeld elke 7
dagen. Controleer de hoeveelheid waterzuiveringsmiddel in het water met een testkit en
pas deze aan met de juiste chemicaliën.

The water is too hot – M029*
Het systeem meet een watertemperatuur
in de spa van 43.3°C (110°F) of meer en alle
spafuncties zijn uitgeschakeld. Het systeem
start vanzelf weer op als de watertempertatuur lager is dan 42.2°C (108°F). Controleer
of pompen lange tijd actief zijn geweest of dat
de buitentemperatuur hoog is.

Clean the filter
Kan geregeld verschijnen, bijvoorbeeld elke
30 dagen. Maak het filter schoon volgens de
instructies in deze handleiding.
Test the GFCI (or RCD)
Kan geregeld verschijnen, bijvoorbeeld elke
30 dagen. De aardlekschakelaar (GFCI) of
reststroomapparaat (RCD) is een belangrijke
veiligheidsvoorziening die regelmatig moet
worden getest om te checken of deze nog
naar behoren functioneert.

* M0XX is een berichtcode. Deze codes staan
in het Fault Log, zodat de technicus terug kan
vinden wat er is gebeurd.
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Alle gebruikers van de spa moeten instructie
krijgen over hoe ze de GFCI of RCD van de
spa-installatie moeten testen. Elke aardlekschakelaar of RCD heeft een TEST- en RESET-knop voor het uitvoeren van de test.
Change the water
Kan geregeld verschijnen, bijvoorbeeld elke
90 dagen. Vervang het water in de spa regelmatig, zodat de juiste chemische balans in
het water behouden kan worden en het water
hygiënisch blijft.
Clean the cover
Kan geregeld verschijnen, bijvoorbeeld elke
180 dagen. Vinyl covers moeten regelmatig
worden schoongemaakt en goed worden
onderhouden om de maximale levensduur
van de cover te benutten.
Change the filter
Kan geregeld verschijnen, bijvoorbeeld elke
365 dagen.
Filters moeten zo nu en dan worden vervangen zodat de spa goed blijft functioneren en
schoon blijft.
Afhankelijk van het systeem in de spa is het
mogelijk dat er andere meldingen weergegeven worden.
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DEUTSCH
BELANGRIJK: Het bedieningspaneel op de bovenzijde van de spa kan per merk verschillen.
Hieronder ziet u de pictogrammen en functies van de knoppen op het 300 Bedieningssysteem.
Met het 300 Bedieningsysteem is de
bediening van uw spa eenvoudig. Het
display met achtergrondverlichting
geeft de feitelijke watertemperatuur,
de ingestelde watertemperatuur en de
gebruikersinstellingen weer. Elke functie kunt
u bedienen via het bedieningspaneel.
Bij het opstarten, als de stroomtoevoer
wordt ingeschakeld, komt de spa in de
fabrieksingestelde modus; de temperatuur
is ingesteld op 38 °C (100 °F) en er is een
filtercyclus ingesteld van 1 uur. U kunt de
spa naar behoren bedienen. Om de unieke
mogelijkheden van het bedieningssysteem
volledig te kunnen benutten, is het belangrijk
te weten hoe u de temperatuur kunt instellen,
hoe de pompen werken, hoe u het licht
bedient, hoe u een andere modus kiest en hoe
u de duur van filtercyclus verandert.
Belangrijk: bij storing of stroomuitval behoudt
het systeem alle instellingen. Als instellingen
verloren zijn gegaan, stel deze dan opnieuw
in met behulp van deze handleiding.

Drukknoppen
Op het bedieningspaneel aan de bovenzijde
van de spa bevinden zich drukknoppen.
Hiermee kunt u de spa bedienen (bijv. de
verlichting inschakelen, de temperatuur
regelen). In onderstaande tabel ziet u de
functie van elke knop.

Knop

Functie
• Temperatuur verlagen
• Temperatuur verhogen
• Stand wisselen
• Duur filtercyclus wijzigen

• Onderwater verlichting aan/uit

De temperatuur van uw spa kunt u op elk
moment verhogen of verlagen met de TEMPknop. Druk op de TEMP-knop: in het display
ziet u de ingestelde temperatuur. Als u weer
op de knop drukt, wordt de temperatuur met
0,5 °C (1 °F) verhoogd of verlaagd.
Als u de temperatuur wilt verhogen en u ziet
op het display dat de ingestelde temperatuur
met 0,5 °C (1 °F) is verhoogd, druk de TEMPknop dan net zo lang in tot de gewenste
temperatuur is bereikt.
Als u de temperatuur wilt verlagen en u ziet
de temperatuur in het display omhoog gaan,
STOP dan. Wacht een paar seconden totdat
u de huidige temperatuur in het display ziet.
Druk de TEMP-knop dan weer in. U ziet nu de
ingestelde temperatuur in het display. Druk
de TEMP-knop nogmaals in: de ingestelde
temperatuur gaat nu 0,5 °C (1 °F) omlaag.
Blijf op de TEMP-knop drukken totdat de
gewenste temperatuur is bereikt.

• Stand wisselen

• Therapeutische pomp aan/uit
• Duur filtercyclus instellen

Als de spa in de Standaard-modus staat
of zich in een filtercyclus bevindt, kan het
verhogen van de temperatuur ertoe leiden dat
de verwarming aanslaat. Als de verwarming
actief is, gaat het LED-lampje onder HEAT aan.

Belangrijk: Wordt de spa met snoer geleverd,
kijk dan op pagina 23 voor instructies.
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Pomp 1
Druk op JETS om de filtratiepomp (Pomp 1) te
activeren:
1 x drukken = Lage snelheid
2 x drukken = Hoge snelheid
3 x drukken = Uit
Bij gebruik van Pomp 1 op lage snelheid gaat
de pomp na twee uur automatisch uit. Bij
gebruik van Pomp 1 op hoge snelheid gaat de
pomp na 15 minuten automatisch terug naar
lage snelheid.
BELANGRIJK: Voor een filtercyclus of
verwarming gaat Pomp 1 automatisch op
lage snelheid werken. Wanneer dit gebeurd,
kan de pomp niet worden uitgeschakeld. Alle
andere functies kunt u wel gewoon in- en
uitschakelen.
Standaard/Economy/Slaap-modus
Uw spa heeft standaard drie standen:
Standaard, Economisch en Slaapmodus. U
kunt tussen de standen wisselen door eerst
op de TEMP-knop te drukken en vervolgens
op de LIGHT-knop.
In de Standaard-modus slaan Pomp 1 (in lage
stand) en de verwarming automatisch aan
om het water op de ingestelde temperatuur
te houden. De pomp zal een paar keer
per dag automatisch inschakelen om de
watertemperatuur te meten.
In de Economische modus werkt de
verwarming ALLEEN tijdens een filtercyclus.
In de Slaap-modus verwarmt de spa alleen
tijdens de filtercycli, als de temperatuur meer
dan 11°C (20 °F) lager is dan de ingestelde
temperatuur. De verwarming en de pomp
worden ook actief als de temperatuur van het
verwarmingselement lager is dan 7,2°C (45 °F).
In het display kunt u zien in welke stand de
spa staat.
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Temperatuur
De hoogste temperatuur die ingesteld kan
worden is 40 °C (104°F) en de laagste is 26
°C (80 °F). In het display staat de huidige
watertemperatuur weergegeven. Als de
filterpomp een tijdje niet gebruikt is, zijn
er twee streepjes te zien. Bij twee streepjes
moet u de pomp eerst starten door op JETS
te drukken. Na ongeveer 1 minuut verschijnt
de watertemperatuur in het display.

ENGLISH

300 BEDIENINGSSYSTEEM

DEUTSCH

Tijd en duur filtercycli instellen
U kunt zelf bepalen wanneer de filtercycli
starten en hoe lang ze duren.
Voorgeprogrammeerde filtercycli
In het bedieningssysteem zijn twee filtercycli
voorgeprogrammeerd. De eerste cyclus
start 6 minuten na het tijdstip waarop de
stroomtoevoer naar de spa is ingeschakeld.
De tweede filtercyclus begint 12 uur later. Elke
filtercyclus is ingesteld op een duur van 2 uur.
Belangrijk: Voor een volledig schone en goed
onderhouden spa, wordt een totale filtertijd
van tenminste twee uur per dag aanbevolen.
Is de spa voorzien van een ozonator, dan
wordt vier uur aanbevolen.
Starttijd filtercycli wijzigen
De start/stop tijd van de eerste filtercyclus
is gebaseerd op het moment waarop de
stroomtoevoer naar de spa is ingeschakeld. De
eerste filtercyclus start 6 minuten later dan dit
tijdstip. De starttijd kunt u alleen veranderen
door de stroom van de spa uit te schakelen en
weer in te schakelen op de gewenste tijd.
Als u dus wilt dat de filtercyclus om 9:00 uur
begint, haal dan de stroom van de spa en
schakel deze weer in om 8:54 uur. Denk aan
de wachttijd van 6 minuten. De filtercyclus zal
daardoor voortaan om 9:00 uur beginnen en
de tweede cyclus 12 uur later om 21:00 uur.
Elke cyclus duurt het ingestelde aantal uren.

44

Belangrijk: Als de stroomtoevoer naar
de spa is onderbroken (loskoppelen spa
of stroomuitval), kan het zo zijn dat de
instellingen terug gaan naar de standaard
fabrieksinstellingen. In dat geval zult u de
temperatuur en de duur van de filtercyclus
opnieuw moeten instellen.
Licht
Druk op de LIGHT-knop om de verlichting
aan en uit te doen. De verlichting gaat na vier
uur automatisch uit.
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501 BEDIENINGSSYSTEEM
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Duur filtercyclus wijzigen
De duur van een filtercyclus kunt u instellen in
eenheden van 1 tot 8 uur. Als u 2 uur instelt,
dan is er elke 12 uur een filtercyclus van 2 uur.
Dus in totaal 4 uur per dag. De benodigde
filtertijd is afhankelijk van het gebruik en de
omgevingsomstandigheden. Pas de filtercycli
aan op uw eigen gebruik en omstandigheden.
Om de duur van filtercycli te wijzigen, drukt
u eerst op de TEMP-knop en dan direct op de
JETS-knop. Gebruik de TEMP-knop om de duur
in te stellen. Elke keer dat u op de knop drukt,
ziet u in het display de duur veranderen:
F1 1 uur per cyclus, 2 uur per dag
F2 2 uur per cyclus, 4 uur per dag
F3 3 uur per cyclus, 6 uur per dag
F4 4 uur per cyclus, 8 uur per dag
F5 5 uur per cyclus, 10 uur per dag
F6 6 uur per cyclus, 12 uur per dag
F7 7 uur per cyclus, 14 uur per dag
F8 8 uur per cyclus, 16 uur per dag
Als u klaar bent met instellen, drukt u op JETS.
In het display verschijnt de watertemperatuur.
Als u de duur van de filtercyclus verandert,
terwijl er een filtercyclus bezig is, dan zal deze
wijziging direct toegepast worden. Als u de
duur wijzigt op een ander tijdstip, dan gaat de
wijziging in bij de eerstvolgende filtercyclus.

Als uw bedieningspaneel
er zo uit ziet, dan is uw spa
uitgerust met:
• Onderwaterverlichting
• 1 pomp 2 snelheden

DEUTSCH
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Als u de spa in de Standaard-modus staat, ziet
u op het display de letters ST, gevolgd door
de watertemperatuur. In de Economische
modus ziet u afwisselend de letters EC en
de watertemperatuur. In de Slaap-modus
ziet u afwisselend de letters SL en de
watertemperatuur.

Als uw bedieningspaneel
er zo uit ziet, dan is uw spa
uitgerust met:
• Onderwaterverlichting
• 1 pomp 2 snelheden
• Blower

BELANGRIJK: Het bedieningspaneel op de bovenzijde van de spa kan er per merk anders uitzien.
Op de volgende pagina ziet u de pictogrammen en functies van deze knoppen uitgelegd.

Met het 501 bedieningsysteem is de
bediening van uw spa eenvoudig. Het
display met achtergrondverlichting
geeft de huidige watertemperatuur,
de ingestelde watertemperatuur en de
gebruikersinstellingen weer. Elke functie kunt
u met behulp van de knoppen bedienen via
het bedieningspaneel.

filtercyclus ingesteld van 2 uur. U kunt de
spa naar behoren bedienen. Om de unieke
mogelijkheden van het bedieningssysteem
volledig te kunnen benutten, is het belangrijk
te weten hoe u de temperatuur kunt instellen,
hoe de pompen werken, hoe u het licht
bedient, hoe u een andere stand kiest en hoe
u de duur van filtercyclus verandert.

Bij het opstarten, als de stroomtoevoer
wordt ingeschakeld, komt de spa in de
fabrieksingestelde modus; de temperatuur
is ingesteld op 38 °C (100 °F) en er is een
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Knop

Functie
• Verlaag temperatuur
• Verhoog temperatuur
• Wijzig duur filtercyclus
• Onderwaterverlichting
aan/uit
• Stand wisselen
• Duur filtercyclus
instellen
• Activeer therapeutische pomp

•O
Optie
•B
Blower aan/uit
•K
Kan ook als 'Turbo'
aaangeduid zijn
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De temperatuur van uw spa kunt u op elk
moment verhogen of verlagen met de TEMPknop. Druk op de TEMP-knop: in het display
ziet u de ingestelde temperatuur. Als u de
knop weer indrukt, wordt de temperatuur
met 0,5 °C (1 °F) verhoogd of verlaagd.
Als u de temperatuur wilt verhogen en u ziet
in het display dat de ingestelde temperatuur
met 0,5 °C (1 °F) is verhoogd, druk de TEMPknop dan net zo lang in tot de gewenste
temperatuur is bereikt.
Als u de temperatuur wilt verlagen en u ziet
de temperatuur in het display omhoog gaan,
STOP dan. Wacht een paar seconden totdat
u de huidige temperatuur in het display ziet.
Druk de TEMP-knop dan weer in. U ziet nu de
ingestelde temperatuur in het display. Druk
de TEMP-knop nogmaals in: de ingestelde
temperatuur gaat nu 0,5 °C (1 °F) omlaag.
Blijf op de TEMP-knop drukken totdat de
gewenste temperatuur is bereikt.
Als de spa in de Standaard-modus staat
of zich in een filtercyclus bevindt, kan
het verhogen van de temperatuur ertoe
leiden dat de verwarming aanslaat. Als de
verwarming actief is, gaat het LED-lampje
onder TEMP aan.
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JETS
Druk JETS in om de pomp (verwarmingspomp)
te activeren.
1 x drukken = lage snelheid
2 x drukken = hoge snelheid
3 x drukken = uit
Bij gebruik van Pomp 1 op lage snelheid slaat
de pomp na twee uur automatisch af. Bij
gebruik van Pomp 1 op hoge snelheid gaat de
pomp na 15 minuten automatisch terug naar
lage snelheid.
BELANGRIJK: Tijdens een filtercyclus of
verwarmen gaat Pomp 1 automatisch op lage
snelheid draaien. Wanneer dit gebeurd, kan
de pomp niet worden uitgeschakeld. Alle
andere functies kunt u wel gewoon regelen.
Standaard/Economy/Slaap-modus
Uw spa heeft drie standen: Standaard,
Economisch en Slaap. U kunt tussen de
standen wisselen door eerst de TEMP-knop in
te drukken en vervolgens de LIGHT-knop.
In de Standaard-modus slaan Pomp 1 (in lage
stand) en de verwarming automatisch aan om
het water op de ingestelde temperatuur te
houden. De pomp zal een paar keer per dag
draaien om de watertemperatuur te meten.
In de Economische modus werkt de
verwarming ALLEEN tijdens een filtercyclus.
In de loop van de dag laat de pomp wel enige
malen het water circuleren gedurende twee
minuten om de watertemperatuur te meten.
In de Slaap-modus verwarmt de spa alleen
tijdens de filtercycli als de temperatuur meer
dan 11°C (20 °F) lager is dan de ingestelde
temperatuur.
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De verwarming en de pomp slaan ook aan als
de temperatuur van het verwarmingselement
lager is dan 7,2°C. (45 °F).
In het display kunt u zien in welke stand de
spa staat. Als de spa in de Standaard-modus
staat, ziet u de letters ST in het display staan,
gevolgd door de watertemperatuur. In de
Economische modus ziet u afwisselend de
letters EC en de watertemperatuur. In de
Slaap-modus ziet u afwisselend de letters SL
en de watertemperatuur.
Tijd en duur filterycli instellen
U kunt zelf bepalen wanneer de filtercycli
starten en hoe lang ze duren.
Voorgeprogrammeerde filtercycli.
In het bedieningssysteem zijn twee filtercycli
voorgeprogrammeerd. De eerste cyclus
start 6 minuten na het tijdstip waarop de
stroomtoevoer naar de spa is ingeschakeld.
De tweede filtercyclus begint 12 uur later. Elke
filtercyclus is ingesteld op een duur van 2 uur.
Belangrijk: Voor een volledig schone en goed
onderhouden spa, wordt een totale filtertijd
van tenminste twee uur per dag aanbevolen.
Starttijd filtercyclus wijzigen
De start/stop tijd van de eerste filtercyclus
is gebaseerd op het moment waarop de
stroomtoevoer naar de spa is ingeschakeld. De
eerste filtercyclus start 6 minuten later dan dit
tijdstip. De starttijd kunt u alleen veranderen
door de stroom van de spa uit te schakelen en
weer in te schakelen op de gewenste tijd.
Als u dus wilt dat de filtercyclus om 9:00 uur
begint, haal dan de stroom van de spa en
schakel deze weer in om 8:54 uur: denk aan
de wachttijd van 6 minuten. De filtercyclus zal
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TEMPERATUUR
De hoogste temperatuur die ingesteld kan
worden is 40 °C (104°F) en de laagste is 26
°C (80 °F). In het display staat de feitelijke
watertemperatuur weergegeven. Als de
filterpomp een tijdje niet gebruikt is, zijn er
twee streepjes te zien. In dat geval moet
u de pomp eerst starten door op JETS
te drukken. Na 2 minuten verschijnt de
temperatuur in het scherm.
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Drukknoppen
Op het bedieningspaneel aan de voorzijde van
de spa bevinden zich drukknoppen. Hiermee
kunt u de spa bedienen (bijv. de verlichting
inschakelen, de temperatuur regelen). In
onderstaande tabel ziet u de functie van elke
knop uitgelegd.

504 BEDIENINGSSYSTEEM

DEUTSCH
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Duur filtercyclus instellen
De duur van een filtercyclus kunt u instellen
met tijdseenheden van 2, 4, 6, 8 uur of
continu. Voorbeeld: als u 2 uur instelt, dan
is er elke 12 uur een filtercyclus van 2 uur,
in totaal 4 uur per dag. De benodigde
filtertijd is afhankelijk van het gebruik en de
omgevingsomstandigheden. Pas de filtercycli
aan op uw eigen gebruik en omstandigheden.
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daardoor voortaan om 9:00 uur beginnen en
de tweede cyclus 12 uur later om 21:00 uur.
Elke cyclus duurt het ingestelde aantal uren.

Om de duur van filtercycli te wijzigen drukt
u op de TEMP-knop en vervolgens direct op
JETS 1.
Gebruik de TEMP-knop om de duur te
wijzigen. Elke keer dat u TEMP indrukt, ziet u in
het display de duur veranderen:
F2 2 uur per cyclus, 4 uur per dag
F4 4 uur per cyclus, 8 uur per dag
F6 6 uur per cyclus, 12 uur per dag
F8 8 uur per cyclus, 16 uur per dag
FC Continu filteren, 24 uur per dag

BELANGRIJK: Het bedieningspaneel op de bovenzijde van de spa kan verschillen afhankelijk van
het merk en de opties op uw spa. Op de volgende pagina ziet u de pictogrammen en de functies
van de knoppen uitgelegd.

Het 504 bedieningsysteem is een
geavanceerd bedieningssysteem voor uw
spa. Het display met achtergrondverlichting
geeft de feitelijke watertemperatuur,
de ingestelde watertemperatuur en de
gebruikersinstellingen weer. Elke functie
kunt u bedienen met de knoppen op het
bedieningspaneel.

Als u klaar bent met instellen, drukt u op JETS.
In het display verschijnt de watertemperatuur.
Als u de duur van de filtercyclus verandert,
terwijl er een filtercyclus bezig is, dan zal deze
wijziging direct toegepast worden. Als u de
duur wijzigt op een ander tijdstip, dan gaat de
wijziging in bij de eerstvolgende filtercyclus.

Bij het opstarten, als de stroomtoevoer voor
de eerste keer wordt ingeschakeld, komt
de spa in de fabrieksingestelde modus;
de temperatuur is ingesteld op 38 °C (100
°F) en er is een filtercyclus ingesteld van 2
uur. U kunt de spa naar behoren bedienen.
Om de unieke mogelijkheden van het
bedieningssysteem volledig te kunnen
benutten, is het belangrijk te weten hoe u de

Belangrijk: Als de stroomtoevoer naar
de spa is onderbroken (loskoppelen spa
of stroomuitval), kan het zo zijn dat de
instellingen terug gaan naar de standaard
fabrieksinstellingen. In dat geval zult u de
temperatuur en de duur van de filtercyclus
opnieuw moeten instellen.
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temperatuur kunt instellen, hoe de pompen
werken, hoe u het licht bedient, hoe u een
andere stand kiest en hoe u de filtercycli
aanpast.
BELANGRIJK: Als de stroom uitvalt of bij
storing, zou het 504 bedieningssysteem uw
instellingen moeten onthouden. Mochten
uw instellingen verloren gegaan zijn, kunt u
deze opnieuw instellen met behulp van de
instructies in deze handleiding. U kunt ook
contact opnemen met uw dealer.
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Pad

Use
• TTemperatuur verhogen
• TTijd instellen
• Temperatuur verlagen
• Tijd instellen
• Stand verwarming
instellen
• Onderwaterverlichting
aan/uit

• Optioneel: Blower (of
Turbo) aan/uit

• Filtratiepomp aan/uit

• Therapeutische pomp
aan/uit

TEMPERATUUR
De hoogste temperatuur die ingesteld kan
worden is 40 °C (104°F) en de laagste is 26
°C (80 °F). Als de filterpomp een tijdje niet
gebruikt is, zijn er twee streepjes in beeld
te zien. In dat geval moet u de pomp eerst
starten door op de JETS 1 te drukken. Na 2
minuten verschijnt de temperatuur in het
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BELANGRIJK: 230-Volt spa’s met de lage
amperage-optie verwarmen niet als Pomp
1 op hoge snelheid werkt en/of als Pomp 2
actief is.
JETS 1
Druk op JETS 1 om de verwarmingspomp
(Pomp 1) te activeren:
1 x drukken = lage snelheid
2 x drukken = hoge snelheid
3 x drukken = uit
JETS 2
Druk op JETS 2 om de therapeutische pomp
te activeren:
1 x drukken = hoge snelheid
2 x drukken = uit
Bij gebruik van Pomp 1 op lage snelheid slaat
de pomp na 2 uur automatisch af. Bij gebruik
van Pomp 1 op hoge snelheid gaat de pomp
na 15 minuten automatisch terug naar lage
snelheid.
Owner’s Manual

BELANGRIJK: Tijdens een filtercyclus of
verwarmen gaat pomp 1 automatisch op lage
snelheid werken. Wanneer dit gebeurt, kan
deze niet worden uitgeschakeld. Alle andere
functies kunt u wel gewoon regelen.
Licht
Druk de LIGHT-knop in om de verlichting aan
en uit te doen. De verlichting gaat na 1 uur
automatisch uit.
Standaard/Economy/Slaap-modus
Uw spa heeft drie standen.
In de Standaard-modus blijft het water
automatisch op de gewenste temperatuur.
Let op: in het display staat de laatst gemeten
temperatuur. Wilt u de feitelijke temperatuur
zien, laat dan de pomp minstens 2 minuten
draaien. Als u de spa in Standaard-modus
staat, staat er STD in het display.
In de Economy-modus wordt het water
ALLEEN tot de gewenste temperatuur
opgewarmd tijdens een filtercyclus. Als u deze
stand hebt geselecteerd, staat er ECN in het
display. Als u op de JETS 1-knop drukt, terwijl
de spa in Economy-modus staat, activeert u de
Standaard-in-Economy-modus. In deze stand
staat de spa eerst in de Standaard-modus
en schakelt dan na 1 uur automatisch terug
in de Economy-modus. U kunt de spa ook
handmatig op de Economy-modus zetten
door op de MODE-knop te drukken.
in de Slaap-modus slaat de verwarming
alleen aan tijdens de filtercycli als de
temperatuur meer dan 11°C lager is dan de
ingestelde temperatuur. Als de spa in Slaapmodus staat, staar er SLP in het display. De
verwarming en de pomp slaan ook aan als
Owner’s Manual

het verwarmingselement kouder is dan 7,2°C
(45°F).
Als de spa in de Standaard-modus staat,
ziet u de letters STD afgewisseld met de
watertemperatuur. In de Economy-modus
ziet u afwisselend de letters ECN en de
watertemperatuur. In de Slaap-modus
ziet u afwisselend de letters SLP en de
watertemperatuur.

ENGLISH

display.
De temperatuur van uw spa kunt u op elk
moment eenvoudig verhogen en verlagen
met de UP- en DOWN-knoppen. Als u op
een van deze knoppen drukt, verschijnt de
ingestelde tijd in het display. Elke volgende
keer dat u op de knop drukt, wordt de
temperatuur met 0,5 °C (1 °F) verhoogd of
verlaagd afhankelijk van de gekozen knop. Na
3 seconden verspringt het display naar het
hoofdschem.
Als de spa in de Standaard-modus staat
of bezig is met een filtercyclus, kan het
aanpassen van de temperatuur zorgen dat
de verwarming aanslaat. Als de verwarming
actief is, ziet u het verwarming-icoon in het
display.

DEUTSCH
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Drukknoppen
Op het bedieningspaneel aan de voorzijde van
de spa bevinden zich drukknoppen. Hiermee
kunt u de spa bedienen (bijv. verlichting
inschakelen of temperatuur regelen). In
onderstaande tabel ziet u de functie van elke
knop uitgelegd.

Stand wijzigen
Om een stand in te stellen, drukt u op UP of
DOWN en dan op de MODE-toets. U ziet de
huidige stand in het display knipperen. Druk
op de DOWN-knop om de gewenste stand te
selecteren en druk dan weer op de MODEknop om de keuze te bevestigen.
Filtercycli
Het bedieningssysteem zorgt dat uw spa
naar behoren werkt, na correcte installatie
en aansluiting van de spa. Om de unieke
mogelijkheden van uw spa volledig te kunnen
benutten, moet u eerst de duur van uw
filtercycli instellen.
Filtercycli instelen
In het spa bedieningssysteem zijn twee
filtercycli voorgeprogrammeerd. De eerste
cyclus start 6 minuten na het tijdstip waarop
de stroomtoevoer naar de spa is ingeschakeld.
De tweede filtercyclus begint 12 uur later. Elke
filtercyclus is ingesteld op een duur van 2 uur.
Belangrijk: Voor een volledig schone en
goed onderhouden spa, wordt een totale
filtertijd van tenminste vier uur per dag
aanbevolen.
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Duur filtercyclus wijzigen
De duur van een filtercyclus kunt u instellen in
eenheden van 1 tot 8 uur. Als u 2 uur instelt,
dan is er elke 12 uur een filtercyclus van 2 uur.
Dus in totaal 4 uur per dag. De benodigde
filtertijd is afhankelijk van het gebruik en de
omgevingsomstandigheden. Pas de filtercycli
aan op uw eigen gebruik en omstandigheden.
Om de duur van filtercycli te wijzigen drukt u
op de UP of DOWN-knop en vervolgens direct
op JETS 1.

BELANGRIJK: Als de stroom uitvalt of bij
storing, zou het 504 bedieningssysteem uw
instellingen moeten onthouden. Mochten
uw instellingen verloren gegaan zijn, kunt u
deze opnieuw instellen met behulp van de
instructies in deze handleiding. U kunt ook
contact opnemen met uw dealer.
BELANGRIJK: Aan het begin van elke
filtercyclus draaien Pomp 2 en de Blower
(indien deze geïnstalleerd is) gedurende 30
seconden om het water in de leidingen door
te spoelen, zodat de spa volledig gefilterd
kan worden.
Reinigingscyclus
Na een periode van intensief gebruik kunt u
handmatig een reinigingscyclus starten door
pomp 1 op lage snelheid aan te zetten. De
pomp werkt 4 uur en slaat dan automatisch
af. Als de bediening in de Standaard-modus
staat, zal de verwarming die tijd ook actief
zijn.

Gebruik de UP of DOWN-knop om de duur in
te stellen. Elke keer dat u de knop indrukt, ziet
u in het display de duur veranderen:
F2 2 uur per cyclus, 4 uur per dag
F4 4 uur per cyclus, 8 uur per dag
F6 6 uur per cyclus, 12 uur per dag
F8 8 uur per cyclus, 16 uur per dag
FC Continue filtering 24 uur per dag

Veel consumenten bezitten draagbare
elektronische apparatuur. Sommige spa’s
zijn uitgerust met systemen waar deze
apparatuur mee samen kan werken. Het
is belangrijk om de audio-apparatuur van
uw spa en uw draagbare apparatuur te
beschermen door de volgende richtlijnen te
volgen:
- Draai altijd het volume omlaag voordat
u uw elektrische apparatuur aansluit op het
audiosysteem van de spa.
- Raak uw draagbare elektrische
apparatuur niet aan met natte handen.
- Controleer eerst of een plek goed droog
is, voordat u uw draagbare elektrische
apparatuur op of in deze plek zet.
- Door het verschil in temperatuur tussen
de warme spa en de koelere omgeving
kunnen in de spa ingebouwde behuizingen
vochtig worden. Zorg ervoor dat deze
plekken goed droog zijn voordat u uw
draagbare elektrische apparatuur aansluit en
zorg dat u het apparaat niet in de behuizing
laat staan of liggen wanneer u de spa verlaat.
- Voor veel mobiele telefoons en draagbare
audiospelers zijn er waterdichte covers
verkrijgbaar. Als u uw draagbare elektrische
apparatuur vaak in de buurt van de spa
gebruikt, dan zijn dergelijke covers een
verstandige investering.

- Gebruik de audio/video-bediening niet
terwijl u in de spa zit.
- WAARSCHUWING: Voorkom elektrocutie.
Sluit geen enkel hulpcomponent (bijv.
kabels, additionele speakers, koptelefoons,
additionele audio/video componenten, etc.)
op het systeem aan.
- Deze units worden niet voorzien van een
buitenantenne. Als deze geleverd wordt,
moet deze geïnstalleerd worden conform de
geldende nationale veiligheidsnormen.
- Voer zelf geen onderhoudswerkzaamheden uit aan deze unit. Door
het openen of verwijderen van panelen
kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijk
voltage en/of kunt u zich verwonden. Neem
voor alle servicewerkzaamheden contact
op met uw dealer of een gekwalificeerd
onderhoudsbedrijf.
- Als de verbindingskabel(s) van de
elektriciteitsvoorziening beschadigd is (zijn);
als water in het audio/video compartiment of
in het elektrische uitrustingscompartiment
komt; als de beschermende panelen of
schotten tekenen van verslechtering
vertonen; of als er tekenen zijn van andere
potentiële schade aan de unit, zet de unit
dan uit en raadpleeg uw dealer of een
gekwalificeerd servicemonteur.
- Deze unit moet periodiek onderhouden
worden (bijvoorbeeld eens per 3 maanden)
om er zeker van te zijn dat het naar behoren
werkt.

- WAARSCHUWING: Risico van elektrische
schok. Laat de deur van het audio/
vidoecompartiment niet open staan.
- WAARSCHUWING: Risico van elektrische
schok. Vervang componenten alleen door
identieke componenten.

Als u klaar bent met instellen, drukt u op
JETS 1. In het display verschijnt de actuele
watertemperatuur.
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Bluetooth/MP3 Audiosysteem (optioneel)
LET OP: Audio/MP3/mobiele telefoon/
draagbare elektronische apparatuur.
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Als u de duur van de filtercyclus verandert,
terwijl er een filtercyclus bezig is, dan zal deze
wijziging direct toegepast worden. Als u de
duur wijzigt op een ander tijdstip, dan gaat de
wijziging in bij de eerstvolgende filtercyclus.

DEUTSCH

ENGLISH

Starttijd filtercyclus wijzigen
De start/stop tijd van de eerste filtercyclus
is gebaseerd op het moment waarop de
stroomtoevoer naar de spa is ingeschakeld. De
eerste filtercyclus start 6 minuten later dan dit
tijdstip. De starttijd kunt u alleen veranderen
door de stroom van de spa uit te schakelen en
weer in te schakelen op de gewenste tijd.
Als u dus wilt dat de filtercyclus om 9:00 uur
begint, haal dan de stroom van de spa en
schakel deze weer in om 8:54 uur: denk aan
de wachttijd van 6 minuten. De filtercyclus zal
daardoor voortaan om 9:00 uur beginnen en
de tweede cyclus 12 uur later om 21:00 uur.
Elke cyclus duurt het ingestelde aantal uren.

ENGLISH

VOORBEREIDING EN VULLEN
Vul de spa tot 13-15 cm (5-6") onder de
rand van de spa. Open alle kleppen en jets
(linksom draaien), zodat er tijdens het vullen
zoveel mogelijk lucht kan ontsnappen uit de
leidingen en het systeem.

DEUTSCH
BELANGRIJK: Het bedieningspaneel op de bovenzijde van de spa kan er anders uitzien
afhankelijk van het merk en de opties op uw spa. Hieronder ziet u de pictogrammen en functies
van de knoppen op het TP600 Bedieningssysteem.

TOETS

NAAM

FUNCTIE

HOOFDMENU

Jets 1
Jets 2

Zet jets op lage en
hoge snelheid

Blower

Blower aan

NAVIGATIE
U kunt door het hele menu navigeren
met behulp van drie knoppen op het
bedieningspaneel: Temperatuur Up (volgende
optie), Temperatuur Down (vorige optie) en
Light (volgende menu item).
Het paneel heeft aparte knoppen om de
temperatuur te verhogen ( UP) en te verlagen
(DOWN). Deze knoppen kunt u ook gebruiken
om door het menu te navigeren.
Met de LIGHT-knop regelt u de verlichting.
Met deze knop maakt u ook de menukeuzes.
Bij het indrukken van een van de
Temperatuur-knoppen gaan de cijfers
in het display knipperen. U kunt nu de
temperatuur instellen. Als u de LIGHT-knop
indrukt terwijl de cijfers knipperen, komt u
in de menustructuur. Wilt u terug naar het
hoofdscherm, wacht dan een paar seconden.
Het display springt automatisch terug.

Up

Down

Light
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Temperatuur
verhogen en
navigatieknop
voor het systeem.
Temperatuur
verlagen en
navigatieknop
voor het systeem.

Licht aan/uit en
menukeuze voor
navigatie door het
systeem.
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OPSTARTEN IN PRIMING MODUS
Na de opstartsequentie gaat de spa automatisch in Priming-modus. De Priming-modus
is bedoeld om het systeem te testen en de
pompen te ontluchten. De Priming-modus
duurt 4-5 minuten, daarna gaat het systeem
automatisch over op de fabrieksinstelling
voor verwarming en filtering. Tijdens de
Priming-modus stelt het systeem de verwarming buiten werking om te voorkomen dat de
verwarming aanslaat, terwijl er geen/nauwelijks water door het systeem stroomt. U kunt
de Priming-modus handmatig stoppen door
op de Exit-knop te drukken.
POMPEN TESTEN IN PRIMING-MODUS
Zodra de Priming-modus op het scherm
verschijnt, drukt u éénmaal op de Jets 1-knop
om Pomp 1 in lage snelheid te laten draaien.
Druk nogmaals voor hoge snelheid. Herhaal
dit bij de andere pomp(en). Voor het primingproces moeten de pompen op hoge snelheid
gedraaid hebben. Als er na 2 minuten nog
geen water uit de jets de spa in stroomt, zet de
pompen dan uit en herhaal de procedure (zie
ook pagina 24).
Belangrijk: Als u de stroom uitzet en weer inschakelt, begint het priming proces opnieuw.
Soms helpt het ook om de pomp zelf aan en
uit te zetten. Doe dit niet meer dan 5 keer. Als
er nog steeds geen water uit de jets stroomt,
schakel de stroom naar de spa dan uit en
neem contact op met uw dealer.
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PRIMING-MODUS STOPPEN
Stop de Priming-modus handmatig door één
van de Temperatuur-knoppen in te drukken.
Als u de Priming-modus niet handmatig uitzet,
dan stopt deze automatisch na 4-5 minuten.

WERKING VAN DE SPA
POMPEN
Druk op Jets 1 om Pomp 1 aan of uit te doen
en om te wisselen tussen lage en hoge snelheid. Als u de pomp aan laat staan, gaat deze
na een bepaalde tijd vanzelf uit. Pomp 1 op
lage snelheid gaat na 30 minuten uit, op hoge
snelheid na 15 minuten. Bij systemen zonder
circulatiepomp draait Pomp 1 in lage snelheid mee als de blower of een andere pomp
actief is. Als de spa in de READY-modus staat,
zal Pomp 1 elke 30 minuten een minuut lang
draaien om de temperatuur te meten en zal
indien nodig de verwarming aanslaan om de
spa te verwarmen tot de ingestelde temperatuur. Als Pomp 1 in lage snelheid automatisch
aan gaat (bijvoorbeeld bij het starten van een
filtercyclus), kunt u deze niet via het paneel
uitschakelen. U kunt wel schakelen tussen
hoge en lage snelheid.
CIRCULATIEPOMP
De circulatiepomp (indien aanwezig) draait
continu (24 uur) en stopt alleen gedurende
een half uur als de watertemperatuur 1.5 °C
(3 °F) hoger is dan de ingestelde temperatuur
(bijvoorbeeld als de buitentemperatuur zeer
hoog is).
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TP600 BEDIENINGSSYSTEEM

Belangrijk: een pomp mag niet langer dan 2
minuten draaien zonder goede ontluchting
en onder geen voorwaarde langer dan 4-5
minuten. Dit kan de de pomp beschadigen en
zorgt dat het systeem de verwarming aanzet
en oververhit raakt.

DEUTSCH

UW SPA VULLEN

DEUTSCH

VORSTBEVEILIGING
Als de temperatuursensoren in het verwarmingselement een te lage temperatuur
meten, dan slaan de pompen en blower automatisch aan als vorstbeveiliging. Afhankelijk
van de omstandigheden draaien ze continu
of afwisselend. In koudere klimaten kan het
verstandig zijn een extra vriessensor te installeren voor het geval de buitentemperatuur zo
extreem laag is dat standaardsensors deze niet
meer registreren. Deze sensor werkt hetzelfde
als een gewone sensor, maar heeft een andere
drempelwaarde. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie.

Temperatuur instellen (Set Temperature)
Door op de Temperatuur Up of Down te
drukken, gaat de temperatuur knipperen.
Door nogmaals te drukken gaat de ingestelde
temperatuur omhoog of omlaag afhankelijk
van de gebruikte knop. Als het display stopt
met knipperen, gaat de spa zich verwarmen
tot de nieuwe ingestelde temperatuur.
Indrukken-en-vasthouden
Als u een Temperatuur-knop ingedrukt
houdt, terwijl de temperatuur knippert, dan
verandert de ingestelde temperatuur totdat u
loslaat.
Temperatuurbereik (Temp Range)
Op dit systeem kunt u uit twee temperatuurbereiken kiezen: High Range of Low Range.
De pijl achter Temp Range in het display geeft
aan welk temperatuurbereik ingesteld is. U
kunt de verschillende bereiken bijvoorbeeld
gebruiken voor een 'klaar-voor-gebruik'instelling of een 'vakantie'-instelling. In het
High Range-temperatuurbereik kunt u de
temperatuur instellen tussen 26 °C - 40 °C
(80°F - 104°F ) en de binnen het Low Range
bereik tussen 10 °C - 37 °C (50°F - 99°F). De
vorstbeveiliging is altijd actief, ongeacht het
ingestelde temperatuurbereik.

Circulatie-modus
Als de spa is ingesteld op 24 uur per dag
circulatie, dan draait de verwarmingspomp
over het algemeen continue. Omdat de
verwarmingspomp voortdurend actief is,
zorgt de spa automatisch dat de temperatuur
op peil blijft, zoals nodig in READY-modus. In
REST-modus blijft de spa alleen bijverwarmen
tot de ingestelde temperatuur tijdens de
filtercycli, ondanks de continue circulatie.
Ready-in-Rest-modus
In het display verschijnt READY/REST als de
spa in de REST-modus staat en u op Jets 1
drukt. De spa gaat dan werken alsof deze in
READY-modus staat is en verwarmt gedurende
1 uur of tot de ingestelde temperatuur
behaald is. De hoge snelheid van Pomp 1 kan
op elk moment aan- en uitgezet worden, maar
de pomp blijft op lage snelheid draaien. Na
een uur gaat het systeem vanzelf over in de

REINIGINGSCYCLUS (OPTIONEEL)
Als een pomp of blower handmatig is uitgezet
of na verloop van tijd vanzelf uit gaat, begint
automatisch een reinigingscyclus van 30
minuten. Op sommige systemen kunt u de
duur aanpassen. De pomp en de ozonator
draaien dan gedurende de ingestelde tijd.
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Om een spa te verwarmen moet een pomp
water door het verwarmingselement pompen.
Deze pomp wordt de verwarmingspomp
genoemd. De verwarmingspomp kan een
2-snelheden pomp zijn (Pomp 1) of een
circulatiepomp.
In READY-modus wordt het water elk half uur
kort rondgepompt om de temperatuur op te
meten en het water zo nodig bij te warmen.
Nadat de pomp ongeveer 1 minuut gedraaid
heeft, wordt de juiste watertemperatuur
weergegeven. Als de verwarmingspomp een
2-snelheden pomp is, dan draait deze op lage
snelheid.
In REST-modus wordt het water alleen
verwarmd tijdens de ingestelde filtercycli. De
temperatuurvermelding op het display wordt
pas aangepast als de verwarmingspomp
ongeveer 1 minuut gedraaid heeft.
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REST-modus. U kunt deze modus instellen of
wijzigen via het MODE-menu.

TIME- OF-DAY INSTELLEN
De klok instellen is belangrijk voor het (op de)
juist(e tijd) werken van de filtercycli en andere
achtergrondfuncties. Druk op Temperatuur
Omhoog, gevolgd door Light. Blijf op Light
drukken tot u TIME ziet. Stel de tijd in met de
Temperatuur Omhoog en Omlaag-knoppen. U
ziet SET TIME knipperen als het Time-of-Daytijdstip nog niet ingesteld is. U kunt een 12 of
24 uurs-notatie instellen in het PREF-menu.
Belangrijk: Als de stroomvoorziening
onderbroken is geweest, dan wordt het
Time-of-Day-tijdstip niet bewaard. Het
systeem werkt verder normaal en alle
andere gebruikersinstellingen blijven wel
bewaard. Als filtercycli op een bepaalde tijd
zijn ingesteld, dan zorgt het resetten van de
klok ervoor dat de starttijden van de cycli
ook worden aangepast. Filtercycli en Timeof-Day zijn immers aan elkaar gekoppeld.
Als het systeem wordt aangezet, dan is de
standaard Time-of-Day ingesteld op 12 uur 's
middags. Om de vorige filterinstellingen terug
te krijgen, kunt u dus de spa uit en weer aan
zetten op een willekeurige dag om 12.00 uur
's middags. In het display blijft SET TIME dan
wel knipperen in het TIME-menu totdat een
Time-of-day wordt ingesteld. Maar omdat de
spa om 12.00 uur werd gestart, draaien de
filtercycli weer als vanouds.

FLIP (OMKEREN DISP LAY )
Druk op Temperatuur Omhoog, gevolgd door
Light. Druk op Light tot u FLIP in het display
ziet. Druk op Temperatuur Up of Down om het
display om te keren. Volg dezelfde procedure
als u terug wilt naar de oude situatie.
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READY EN REST-MODUS
TEMPER ATUUR &
TEMPER ATUURBEREIK

DEUTSCH
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FILTRATIE EN OZON
Bij systemen zonder circulatiepomp draaien
Pomp 1 (in lage snelheid) en de ozonator
tijdens de filtratie. Bij systemen met circulatiepomp is de ozonator aan tegelijk met de
circulatiepomp, alleen tijdens filtertijden.
In het systeem is één filtercyclus standaard
ingesteld. Deze draait in de avond (ervan
uitgaand dat het Time-of-Day-tijdstip goed is
ingesteld) als de energieprijzen in de regel het
laagst zijn. Begintijd en duur van de filtercyclus zijn instelbaar.
Indien nodig kan ook een tweede filtercyclus
worden ingesteld. Bij het begin van elke filtercyclus zal overige spa apparatuur, zoals de
blower en andere pompen (indien aanwezig),
kort aan gaan om de leidingen schoon te
spoelen, zodat de waterkwaliteit goed blijft.

DEUTSCH

Filtercyclus 2 - optioneel
Volg dezelfde procedure als onder FLTR (met
een 2 in de rechter onderhoek van het display)
om Filtercyclus 2 in te stellen. Als Filtercyclus 1
en Filtercyclus 2 elkaar in tijd overlappen, zal
de eindtijd van de cyclus die als laatste gestart
is leidend zijn.

U kunt de bediening ontgrendelen door de
Pijltoets naar boven ingedrukt te houden, en
de Light-knop langzaam twee keer in te drukken. Op het display verschijnt UNLK en na een
paar seconden verschijnt het hoofdscherm.

Doorspoelen (Purge)
Om de spa schoon te houden en ook om
deze te beschermen tegen vorst, zorgen
de pompen en de blower dat alle leidingen
regelmatig worden doorgespoeld. Dat doen
ze door kort te draaien aan het begin van
elke filtercyclus. Als de duur van Filtercyclus 1
is ingesteld op 24 uur, dan wordt de doorspoelcyclus gekoppeld aan Filtercylcus 2 en
start het doorspoelen op het moment dat
Filtercyclus 2 start.

FILTER C YCLI AANPASSEN

WiFi- CONNEC TIVIT Y

ONTGRENDELEN

Hoofdfiltering
Filtercyli worden ingesteld middels een starttijd en een duur. De starttijd wordt aangeduid
met een A of P in de rechter onderhoek van
het display. Bij de duur staat geen letter. Elke
instelling kunt u met eenheden van 15 minuten aanpassen. Het systeem berekent zelf de
eindtijd en laat deze automatisch zien.
Om filtercycli in te stellen, drukt u op
Temperatuur Omhoog, gevolgd door Light.
Druk herhaaldelijk op Light tot FLTR verschijnt
(met een '1' in de rechter onderhoek). Druk
op Temperatuur omhoog voor BEGN en scroll
naar boven en beneden met de Temperatuur
Up en Down-knoppen om de starttijd van de
filtercyclus te bepalen, bevestig met de Light
knop. Het beeld verspringt direct naar de
volgende instelling. Na het tijdstip verschijnt
RUN HRS. Scroll met de Up- en Down-knoppen om de duur van de filtercyclus te bepalen.
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Sommige spas zijn uitgerust met WiFi. Lees op
pagina 68-70 meer over de mogelijkheden.
Als u niet weet of uw spa WiFi heeft, neem dan
contact op met uw dealer.

TP800 BEDIENINGSSYSTEEM
ENGLISH

ENGLISH

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
om ongewenst spa-gebruik of temperatuur
wijziging te voorkomen. Druk op Temperatuur
Omhoog, gevolgd door Light. Blijf op Light
drukken tot LOCK in het display verschijnt.
Met behulp van Temperatuur Omhoog kunt u
kiezen uit TEMP, OFF en ON.
TEMP vergrendelt temperatuur/instellingen.
ON vergrendelt alle instellingen/functies.
Met OFF is geen vergrendeling actief.

DEUTSCH

BEDIENING VER GRENDELEN

BELANGRIJK: Het bedieningspaneel op de bovenzijde van de spa kan er anders uitzien
afhankelijk van het merk en de functies van uw spa. Hieronder ziet u de pictogrammen en
functies van de knoppen op het TP800 Bedieningssysteem.
TOETS

NAAM

FUNCTIE

Jets 1
Jets 2
Jets 3

NAAM

FUNCTIE

Kies snelheid van
de jets

Left Arrow

Navigatieknop

Light

Licht aan/uit

Right Arrow

Navigatieknop

Up Arrow

Temperatuur
verhogen en
navigatieknop.

Select

Optie selecteren
en stap terug in
navigatie

Down Arrow

Temperatuur
verlagen en
navigatieknop.

GFCI TEST-FUNCTIE
De aardlekschakelaar (GFCI) is een
belangrijke veiligheidsvoorziening die verplicht is op elke spa in Noord-Amerika. Een
Europese spa is niet voorzien van deze GFCI
Protection- functie. In het geval van de GFCIvoorziening wordt deze getest door de spa
zelf (GFCI Trip Test). Binnen 7 dagen na het
opstarten van de spa zal de spa de aardlekschakelaar (GFCI) laten trippen (stroom
naar spa wordt dan uitgeschakeld) om te
testen of deze goed functioneert. De aardlekschakelaar moet daarna worden gereset.
Als de test succesvol is verlopen, zal de spa
verder normaal functioneren.
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TOETS
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NAVIGATIE
U kunt door het menu navigeren met
5 knoppen op het bedieningspaneel: 4
pijltoetsen en de Selectie/bevestiging-knop.
U ziet waar u in het menu bent aan de wit
opgelichte tekst. Als u op de selectieknop
drukt wanneer een optie/tekst wit gekleurd
is, kunt u de ingestelde waarde aanpassen.
Dit is niet in alle gevallen nodig, bijvoorbeeld
voor het instellen van de temperatuur op het
hoofdscherm. De enige functie die u aan de
linkerkant van het hoofdscherm kunt regelen,
is de temperatuur (Set Temperature). Druk op
de pijl naar links: de ingestelde temperatuur
licht nu op. U kunt de temperatuur wijzigen
door met de pijl naar boven of naar beneden
te drukken. Druk op de selectieknop of op
de pijl naar rechts om de nieuwe ingestelde
temperatuur te bewaren.
In het menu aan de rechterkant van het
scherm kunt u verschillende menu's
60

BEDIENEN MET EEN DRUK OP DE KNOP
Op het shortcut-scherm hoeft u niet te navigeren. Elke knop heeft één specifieke functie. Via
het shortcut-scherm kunt u uw spa dus snel
en eenvoudig bedienen.

MELDINGEN
Onderaan het display kunnen meldingen
verschijnen. Sommige meldingen moet u
handmatig wegdrukken/bevestigen.

SE T TINGS -SCHER M (INSTELLINGEN)

INDRUKKEN-EN-VASTHOUDEN
Als u de temperatuur wilt instellen, kunt u ook
de pijl naar boven of naar beneden ingedrukt
houden. De temperatuur veranderd dan
net zolang tot u de knop loslaat of totdat de
maximum of minimum temperatuur bereikt is.

OP EEN 'KNOP' DRUKKEN
Als u de instructie krijgt: 'Press a button (to...)',
dan wordt daarmee bedoeld:
• Navigeer naar de gewenste optie (kan ook op
een ander scherm zijn), zodat deze oplicht en
druk op de Selectie-knop.
• Of: als u op het shortcut-scherm bent en de
knop voor de gewenste functie/apparaat staat
op scherm, druk dan op de gerelateerde knop.

SPA/SHOR TCUT-SCHERMEN
BEDIENING VAN DE APPARATUUR
Via het Spa-scherm kunt u alle aanwezige
apparatuur en alle functies, zoals het scherm
omkeren, regelen via één overzichtelijk
en makkelijk te bedienen scherm. Op het
display ziet u de icoontjes van de aanwezige
apparatuur. Met de navigatietoetsen kunt u
een keuze maken. Het icoon van het gekozen
onderdeel en de tekst eronder lichten bij
selectie op. Druk vervolgens op de Selectieknop om de betreffende apparatuur te
bedienen. Sommige pompen zijn voorzien
van een lage en een hoge snelheid, het
icoontje verschilt van kleur per snelheid.
Als de spa een circulatiepomp (Circ pump)
heeft, dan ziet u het circulatiepomp-icoon
verschijnen zodra de pomp actief is. De
circulatiepomp kunt u niet bedienen, behalve
wanneer de spa in Priming-modus staat.
BELANGRIJK: Het icoon van de pomp die aan
is bij het verwarmen (circulatiepomp of Pomp
1 op lage snelheid) krijgt een rode gloed in
het midden als de verwarming werkt.
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PROGRAMMEREN EN ANDERE OPTIES
Via het SETTINGS-scherm kunt u de spa programmeren en instellen. Via dit scherm kunt
u een aantal functies direct regelen, zoals het
temperatuurbereik (Temp Range), verwarmingsinstellingen (Heat Mode) en scherminstellingen (Invert Panel). Als een van deze opties is opgelicht, kunt u de instelling wijzigen
met de Selectie-knop. Alle andere menu-items
(met een pijl naar rechts ernaast afgebeeld)
leiden naar een volgend menuscherm.
INDRUKKEN- EN-VASTHOUDEN
Als een item in het menu is opgelicht en
u houdt de pijltoets naar beneden of naar
boven ingedrukt, kunt u snel van boven naar
beneden door het menu scrollen. Aan de
scrollbalk rechts kunt u zien waar in het menu
u zich ongeveer bevindt.
TEMPERATUURBEREIK INSTELLEN
Temperatuurbereik (Temp Range)
Op dit systeem kunt u uit twee temperatuur-
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bereiken kiezen: High Range of Low Range.
Als u een temperatuurbereik kiest, kunt u
de temperatuur instellen binnen de maximale waarden van het bereik. U kunt een
temperatuurbereik om verschillende redenen
gebruiken, bijvoorbeeld: 'klaar-voor-gebruik'instelling of een 'vakantie'-instelling. Het High
Range-temperatuurbereik kunt u instellen
tussen 26 °C - 40 °C (80°F - 104°F ), Low Range
tussen 10 °C - 37 °C (50°F - 99°F). De vorstbeveiliging is altijd actief, ongeacht het ingestelde temperatuurbereik. Het geselecteerde
temperatuurbereik staat rechtsbovenin het
hoofdscherm weergegeven.
VERWARMING: READY EN REST-MODUS
Om een spa te verwarmen moet een pomp
het water door het verwarmingselement
pompen. De pomp die dit doet, wordt vaak de
'verwarmingspomp' genoemd. De verwarmingspomp kan een 2-snelheden pomp zijn
(Pomp 1) of een circulatiepomp.
In READY-modus wordt het water elk half
uur kort gecirculeerd om de temperatuur
te controleren en het water zo nodig bij te
warmen. Dit wordt ook wel 'Polling' genoemd.
Nadat de pomp ongeveer 1 minuut gedraaid
heeft, wordt de actuele watertemperatuur op
het display weergegeven. Als de verwarmingspomp een 2-snelheden pomp is, draait deze
tijdens deze controle of tijdens het verwarmen
op lage snelheid.
In REST-modus wordt alleen verwarmd tijdens
de ingestelde filtercycli. De temperatuurvermelding op het display wordt vernieuwd na
de verwarmingspomp ongeveer 1 minuut
gedraaid gedraaid heeft. De hoge snelheid
van Pomp 1 kunt u tijdens deze modus altijd
aan- en uitzetten, de lage snelheid (Pump 1
Low) kunt u nog niet uitzetten. De pomp is
actief tot het einde van de filtercyclus.
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STATUS SPA
De belangrijkste informatie over stand
en instellingen van uw spa ziet u in één
oogopslag op het hoofdscherm. Via dit
scherm kunt u de belangrijkste functies
bedienen, zoals temperatuur regelen. De
huidige watertemperatuur staat in grote
cijfers in het display en u kunt eenvoudig
de gewenste temperatuur instellen. Op
het display ziet u ook de (ingestelde) tijd,
informatie over ozongebruik en filtering en de
systeemmeldingen. In de rechterbovenhoek
ziet u het temperatuurbereik (High Range
of Low Range). Het Jets-icoon in het midden
licht op als een van de pompen actief is
en verandert van kleur als de verwarming
aan is. Het Lock-icoon (slotje) is zichtbaar
als het bedieningspaneel of de instellingen
vergrendeld zijn.

selecteren met de pijlen omhoog en omlaag.
Druk op de selectieknop om het menu
van het geselecteerde item in te gaan.
Er verschijnen dan submenu's met meer
instellingsmogelijkheden.

DEUTSCH

HOOFDSCHERM

DEUTSCH

READY-IN-REST-modus
In het display verschijnt READY/REST als de
spa in REST-modus staat en u de Jets 1-knop
indrukt. De spa werkt dan voor 1 uur lang alsof
deze in de READY-modus staat en verwarmt
tot de ingestelde temperatuur. Pomp 1 in
hoge snelheid kan op elk moment aan- en uitgezet worden, maar Pomp 1 in lage snelheid
blijft actief tot de ingestelde temperatuur is
bereikt of tot het uur voorbij is. Vervolgens
schakelt het systeem weer naar REST-modus.
U kunt de ingestelde modus wijzigen door de
Heat-mode aan te passen in het SETTINGSmenu.
UW SPA VULLEN
VOORBEREIDING EN VULLEN
Vul de spa tot ca. 10-15 cm onder de rand van
de spa. Open vóór het vullen alle kleppen en
jets, zodat er tijdens het vullen zoveel mogelijk
lucht kan ontsnappen uit de apparatuur en
de leidingen. Wanneer u de stroomtoevoer
aansluit, ziet u het opstartscherm verschijnen.
PRIMING MODUS
Na de opstartsequentie gaat de spa in
Priming-modus en verschijnt het Priming
Mode-scherm in het display. In Primingmodus kunt u de pompen inschakelen om
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POMPEN TESTEN IN PRIMING-MODUS
Zodra de Priming-modus op het display
verschijnt, drukt u éénmaal op Jets 1 om
Pomp 1 in lage snelheid te laten draaien. Druk
nogmaals voor hoge snelheid. Laat de andere
pomp(en) ook draaien. Als er na 2 minuten
nog geen water uit de jets stroomt, zet de
pompen dan uit en herhaal. Mocht dit geen
verschil maken, volg dan de instructies op
pagina 24.
Belangrijk: Als u de stroom uit- en weer inschakelt, begint het priming proces opnieuw.
Soms helpt het ook om de pomp zelf aan en
uit te zetten, doe dit niet vaker dan 5 keer. Als
er nog steeds geen water uit de jets stroomt,
schakel de stroom naar de spa dan uit en
neem contact op met uw dealer.
Belangrijk: een pomp mag niet langer dan 2
minuten draaien zonder goede ontluchting
en onder geen voorwaarde langer dan 4-5 minuten. Dit kan de de pomp beschadigen en te
lang wachten kan ervoor zorgen dat de spa de
verwarming aanzet, wat schade veroorzaakt.
PRIMING MODUS VERLATEN
U kunt de Priming-modus handmatig verlaten
door op de Exit-knop in het Priming-modus
scherm te drukken. Doet u dat niet, dan
eindigt de Priming modus vanzelf na 4 tot 5
minuten. Vervolgens verschijnt het hoofdscherm. Na ongeveer 1 minuut verschijnt de
actuele watertemperatuur.
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WERKING VAN DE SPA
POMPEN
Gebruik een Jets-knop om de gerelateerde
pomp aan of uit te doen en om tussen lage of
hoge snelheid te kiezen, als die mogelijkheid
bestaat. De pomp gaat na een bepaalde tijd
vanzelf weer uit. Voor Pomp 1 op lage snelheid
is dat na 30 minuten, voor een pomp op hoge
snelheid is dat na 15 minuten. Bij systemen
zonder circulatiepomp draait Pomp 1 in lage
snelheid mee als de blower of een andere
pomp actief is. Als de spa in Ready-modus
staat, zal Pomp 1 elke 30 minuten een minuut
lang werken om de temperatuur te meten
en de spa te verwarmen tot de ingestelde
temperatuur, indien nodig. Als Pomp 1 in lage
snelheid automatisch aanslaat, kunt u deze
niet via het paneel uitschakelen tot de spa
zijn programma gedraaid heeft. U kunt wel de
hoge snelheid starten.
CIRCULATIEPOMP-MODUS
De circulatiepomp werkt continue (24 uur)
en stopt alleen gedurende een half uur als de
watertemperatuur 1.5°C (3°F ) hoger is dan de
ingestelde temperatuur (bijvoorbeeld als de
buitentemperatuur zeer hoog is).

Indien nodig kan ook een tweede filtercylclus worden ingesteld. Bij het begin van
elke filtercyclus zal overige apparatuur, zoals
de blower en de andere pomp(en) kort werken om de leidingen schoon te spoelen, zodat
de waterkwaliteit goed blijft.
VORSTBEVEILIGING
Als de temperatuursensoren in het verwarmingselement een te lage temperatuur
meten, zet de spa automatisch de circulatie
in gang als vorstbeveiliging. Afhankelijk van
de omstandigheden wordt de apparatuur
continu of afwisselend geactiveerd. In koudere
klimaten kan het verstandig zijn een extra
vriessensor te installeren als de buitentemperatuur zo extreem laag is dat standaard
sensoren deze niet meer registreren. Raadpleeg de dealer voor meer informatie.
REINIGINGSCYCLUS (OPTIONEEL)
Als een pomp of blower handmatig is uitgezet
of na verloop van tijd vanzelf uitgaat, begint
automatisch een reinigingscyclus van 30 minuten (de duur hiervan kunt u aanpassen). De
pomp en de ozonator draaien dan gedurende
de ingestelde tijd.

TIME- OF-DAY
FILTRATIE EN OZON
Bij systemen zonder circulatiepomp draait
Pomp 1 (in lage snelheid) tijdens de filtercycli
en staat dan ook de ozonator aan. Bij systemen met circulatiepomp draaien ozonator
en circulatiepomp in de regel tegelijkertijd,
maar de ozonator kan ook alleen tijdens
de filtercycli actief zijn. In het systeem is één
filtercyclus standaard ingesteld, deze draait in
de avond (ervan uitgaand dat de klok goed ingesteld is) als de energieprijzen in de regel het
laagst zijn. Tijdstip en duur van de filtercyclus
zijn instelbaar.
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De klok instellen is belangrijk voor het (op de)
juist(e tijd) werken van de filtercycli en andere
achtergrondfuncties. Op het display verschijnt
Set Time als de klok nog niet is ingesteld.
Ga naar het SETTINGS-scherm en selecteer
Time-of-Day. Op het display verschijnt de tijd.
Met de pijlen naar links en naar rechts kunt
u uur en minuut selecteren en kiezen voor
24uurs-notatie of AM/PM. Gebruik de pijl naar
boven en de pijl naar beneden om de tijd te
veranderen.

63

ENGLISH

te controleren of deze goed werken. U ziet
dan ook alleen de pomp-icoontjes. Primingmodus duurt 4 tot 5 minuten, daarna gaat
het systeem automatisch over naar operationele modus. Tijdens Priming-modus stelt
het systeem de verwarming tijdelijk buiten
werking om te voorkomen dat de verwarming
aanslaat, terwijl er nauwelijks water doorheen
stroomt. U kunt de Priming-modus handmatig
(voortijdig) stoppen via Exit.

DEUTSCH
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CIRCULATIE-MODUS
Als de spa is ingesteld op 24 uur per dag
circulatie, dan draait de verwarmingspomp
over het algemeen continue. Omdat de
verwarmingspomp voortdurend actief is,
zorgt de spa automatisch dat de temperatuur
op peil blijft, zoals in READY-modus. In RESTmodus zal de spa alleen bijverwarmen tijdens
de filtercycli, tot einde filtercyclus of tot de
ingestelde temperatuur bereikt is, ondanks de
continue circulatie.

DEUTSCH

FILTER C YCLI AANPASSEN
HOOFDFILTERING
De duur en de starttijd van filtercycli kunt u op
dezelfde manier instellen als de tijd. De filtertijd kunt u instellen per uur en/of per 15 minuten. Het systeem berekent zelf de eindtijd
van een cyclus en laat deze automatisch zien.
Ga hiervoor naar Settings - Filter Cycles, druk
op de pijl naar rechts om door de instellingen
te scrollen, gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de instellingen aan te passen.
FILTERCYCLUS 2 - OPTIONELE FILTRATIE
Ga naar Filter Cycles en druk op de pijl naar
rechts tot u bij Filtercycle 2 bent. Als NO
oplicht, kunt u deze nu inschakelen. Als
Filtercyclus 2 ingeschakeld is, kunt u deze op
dezelfde manier aanpassen als Filtercyclus 1.
Als Filtercyclus 1 en Filtercyclus 2 elkaar in tijd
overlappen, zal de eindtijd van de cyclus die
als laatste gestart is leidend zijn.
CIRCULATIEPOMP-MODUS
Sommige spa's zijn uitgerust met Circ Pump64

DOORSPOEL-CYCLI (PURGE)
Om de spa schoon te houden en om deze te
beschermen tegen vorst, zorgt de spa dat alle
leidingen regelmatig worden doorgespoeld.
Dat gebeurt door de apparatuur kort te laten
draaien aan het begin van elke filtercyclus.
Als de duur van Filtercyclus 1 is ingesteld op
24 uur, start het doorspoelen op het tijdstip
waarop Filtercyclus 2 start.

VER GRENDELEN BEDIENING
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen om
te voorkomen dat iemand ongewenst gebruik
maakt van uw spa of de temperatuur aanpast
zonder dat u dat wilt in het Lock-menu. Als u
het paneel vergrendelt, kan deze niet meer
worden gebruikt. De automatische functies
blijven wel actief. Als u het Settings-scherm
(Instellingen) vergrendelt met Settings Lock
kunnen de Jets en de andere functies gewoon
worden gebruikt, maar kunnen de instellingen
niet worden aangepast. De volgende functies
zijn zichtbaar, maar kunnen niet gewijzigd worden: Set Temperature (temperatuur instellen),
Invert (omdraaien scherm), Lock (vergrendelen), Utilities (installaties), Information (informatie) en Fault Log (foutmeldingen).

ONTGRENDELEN
U kunt het bedieningspaneel en het Settingsscherm weer ontgrendelen in het Lock-scherm.
Voor het ontgrendelen van het bedieningspaneel doet u hetzelfde als voor het ontgrendelen
van het instellingenpaneel, druk achter elkaar
op de volgende knoppen: SELECT - SELECT PIJL OMLAAG.
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WiFi
HULPPANEEL
Sommige spas zijn uitgerust met WiFi. Lees op
pagina 78-80 meer over de mogelijkheden.
Als u niet weet of uw spa is uitgerust met WiFi,
neem dan contact op met uw dealer.

SCENES
Op uw TP800 bedieningssysteem vindt u mogelijk een menu item met het label 'Scenes'.
Deze functie is niet actief. In toekomstige
versies van de software van uw spa zal deze
wel gebruikt gaan worden. U mag dit menu
dan ook negeren totdat u bericht krijgt van
uw dealer over eventuele wijzigingen.

COLOR EN LANGUAGE
Met de Select-knop kunt u kleur (Color) en taal
(Language) selecteren.

Sommige modellen zijn uitgerust met een
extra bedieningspaneel waarmee u de
pompen en de onderwaterverlichting kunt
bedienen zonder dat u uw comfortabele plek
in de spa hoeft te verlaten.
JETS 1
Druk op JETS 1 om de hoofdpomp
te activeren:
1 keer = lage snelheid
2 keer = hoge snelheid
3 keer = uit
JETS 2
Druk op JETS 2 om de extra pomp
te activeren.
1 keer = hoge snelheid
2 keer = uit

GFCI TEST-FUNCTIE
De aardlekschakelaar (GFCI) is een belangrijke
veiligheidsvoorziening die verplicht is op elke
spa in Noord-Amerika. Een Europese spa is
niet voorzien van deze GFCI Protection-functie. In het geval van de GFCI-voorziening
wordt deze getest door de spa zelf (GFCI Trip
Test). Binnen 7 dagen na het opstarten van
de spa zal de spa de aardlekschakelaar (GFCI)
laten trippen (stroom naar spa wordt dan
uitgeschakeld) om te testen of deze goed
functioneert. De aardlekschakelaar moet
daarna worden gereset. Als de test succesvol is verlopen, zal de spa verder normaal
functioneren.
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Hulp bedieningspaneel
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-instellingen (circulatiepomp). In dat geval kunt
u de duur van filtercycli zelf instellen. Andere
pompen zijn voorgeprogrammeerd om 24 uur
per dag te draaien en kunt u niet zelf instellen.

DEUTSCH
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INSTELLINGEN OPSLAAN
De eenvoudige manier waarop u de gegevens
kunt wijzigen op het Time-of-Day-scherm is
op dezelfde manier toegepast in de overige
menu's. Als u een instelling heeft veranderd,
verandert het icoontje Back (terug) in Save
(opslaan). Onder Save verschijnt nu Cancel
(annuleren). Als u naar links navigeert, licht
het Save-icoontje op en kunt u de nieuwe
instelling bewaren. Als u naar beneden navigeert, kunt u de wijziging ongedaan maken.
Met de Selectie-knop kunt de nieuwe instellingen kiezen of annuleren, vervolgens gaat u
terug naar het vorige scherm.
BELANGRIJK: Als de stroom onderbroken is
geweest, zult u mogelijk de tijd opnieuw in
moeten stellen.

THER APEUTISCH
MASSAGESYSTEEM

DEUTSCH

Therapeutische massageprogramma's
Start een massageprogramma door op de
PROG-knop te drukken. In het display ziet
u kort P2 staan. Daarna ziet u afwisselend
P2 en S1. Dit betekent dat Programma 2
en sequentiesnelheid 1 actief zijn. Om een
ander programma te kiezen, drukt u op de
PROG-knop. In het display ziet u kort het
geselecteerde programma: (P3, P4, P5, etc.)
en vervolgens afwisselend het geselecteerde
programma en de sequentiesnelheid. Op de
kaart hiernaast ziet u per programma in welke
volgorde de kleppen openen en sluiten.
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Therapeutische massageprogramma’s

DEUTSCH
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Sequentiesnelheden
Als u het massagesysteem voor het eerst
activeert, dan gebruikt het automatisch de
Sommige modellen zijn uitgerust met een
standaard sequentiesnelheid: S1. Om de
sequentiesysteem dat de vier relaiskleppen in snelheid te veranderen, drukt u eenmaal
de jets open en dicht doet, wat zorgt voor een op de SPEED-knop. Op het display ziet u
therapeutisch effect. Via het bedieningspaneel kort de geselecteerde snelheid (S1, S2, of
kunt het systeem aan- of uitzetten,
S3), en vervolgens afwisselend het lopende
programma's wijzigen, sequentiesnelheden
programma en de sequentiesnelheid.
wijzigen, of op een willekeurig punt in het
programma een pauze inlassen.
Pauzeren
Om een massageprogramma te onderbreken,
Starten therapeutisch massagesysteem
drukt u simpelweg op de PAUSE-knop. De
Om het therapeutisch massagesysteem te
kleppen blijven net zolang in de huidige
starten, drukt u op de JETS 3-knop van het
positie totdat óf het programma weer wordt
bedieningspaneel op de spa. Het systeem
geactiveerd óf het systeem gedeactiveerd
zet nu alle vier relaiskleppen open en er
wordt. Op het display ziet u afwisselend PA en
gaat water door alle open jets stromen. In
het lopende programmanumer. Druk opnieuw
het display ziet u twee steepjes. Druk één
op de PAUSE-knop om verder te gaan.
keer op de ON/OFF-toets: in het display ziet
u nu ON. Het systeem is klaar voor gebruik:
Zie hiernaast de tabel met de therapeutische
kies daarvoor eerst een therapeutisch
massageprogramma's.
massageprogramma.

Jetsequentiesysteem
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Spas die vanuit de fabriek zijn geleverd met
een BlueTooth/MP3 Audiosysteem zijn uitgerust met een versterker, BlueTooth-ontvanger,
subwoofer en een waterdichte behuizing voor
draagbare mediaspelers (MP3) om uw favoriete muziek naar het geluidssysteem van uw spa
te streamen.

Spa bedienen via Wi-Fi
Bepaalde modellen worden vanuit de fabriek
geleverd met een Wi-Fi module die een draadloze verbinding mogelijk maakt met smart
devices, zoals Android™-telefoons of tablets,
iPads of iPhones®. Windows Phone wordt
niet ondersteund. Als u niet zeker bent of uw
spa is uitgerust met een Wi-Fi module, neem
dan contact op met uw lokale dealer. Als uw
met Wi-Fi-uitgeruste spa wordt geinstalleerd
binnen het bereik van het Wi-Fi netwerk van
uw woning, kunt u uw spa ook op internet
aansluiten. Zo kunt u uw spa draadloos bedienen met uw smart device vanaf elke plek
waar u een internetverbinding heeft.

Bluetooth/MP3 Audiosysteem
LET OP: Audio/MP3/Mobiele telefoon/
Draagbare elektronische apparatuur.
Veel consumenten bezitten draagbare
elektronische apparatuur. Sommige spa’s
zijn uitgerust met systemen waar deze
apparatuur mee samen kan werken. Het is
belangrijk dat u het audiosysteem van de spa
en uw draagbare elektronica beschermt met
een paar simpele maatregelen die u vindt op
pagina 53 van deze handleiding.
Verbinden via BlueTooth (BT):
Het BT audiosysteem is altijd 'aan' en beschikbaar om connectie te maken met
BlueTooth-apparaten. Het enige wat u hoeft
te doen is dichtbij de spa staan met uw
BT-apparaat (smartphone, tablet, MP3-speler,
etc.) en naar de BlueTooth instellingen van
het apparaat gaan. U ziet daar de naam van
de BlueTooth-ontvanger van de spa met de
naam "PPGME60", "Belkin xXX”, “Fusion___”,
“AUVIO___” of iets dat hierop lijkt. Selecteer de
BlueTooth-ontvanger van de spa, die vervolgens zorgt voor synchronisatie met uw BT-apparatuur. Als gevraagd wordt om een PIN in te
voeren, gebruik voor ontvanger PPGME60 dan
wachtwoord '60BT', voor overige apparaten
is het '0000' of '1234'. Nu kunt u uw favoriete
muziek afspelen via het
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audiosysteem of afstemmen op uw favoriete
radiostation (digitaal). Als de synchronisatie
gelukt is, hoort u de muziek zolang u in binnen het bereik van de BlueTooth-ontvanger
van de spa blijft. Via uw BlueTooth-apparatuur
kunt u het volume regelen en bepalen welke
audiobron te horen is via het audiosysteem
van de spa.
Op het SmartTouch bedieningspaneel kunt u
via het submenu A/V de Bluetooth ontvanger
in- en uitschakelen. Tevens kunt u het volume
wijzigen en nummers doorspoelen.
Verbinden via MP3 (draadverbinding)
Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u ook
draadverbinding maken door een mobiele audiospeler (MP3, smartphone, etc. ) direct aan
te sluiten op de 3.5mm brede aansluiting aan
de binnenkant van het docking station aan de
voorkant van de spa.
Of u nu een draadloze of een bedrade
verbinding maakt, wij raden u aan om uw
mobiele audiospeler altijd in de behuizing
aan de voorkant van de spa te plaatsen om
het te beschermen tegen weersinvloeden en
spatwater.

ENGLISH

WiFi CONNECTIVITY

DEUTSCH

ENGLISH

BLUETOOTH VERBINDING

Beginnen met Wi-Fi
Download de Wi-Fi Spa Control-app voor uw
tablet of smartphone via Google® Play of de
iTunes® Store. Kies de Wi-Fi Spa Control-app
die bij uw merk spa hoort.
Na download applicatie
Zorg dat de WiFi van uw smart device
ingeschakeld is en dat u naast uw spa staat.
Ga naar de WiFi-instellingen van uw tablet
of smartphone en selecteer het BWG Spa
-netwerk. Dat zal er ongeveer zo uitzien:
'BWGSpa_xxxxxx'. Maak verbinding met het
netwerk, u heeft geen wachtwoord nodig.
Verbinding maken met uw spa
Start de gedownloade applicatie op uw smartphone of tablet. Kies 'Connect' en wacht tot de
verbinding met de spa tot stand is gekomen.
Mocht dit langer duren dan 1 minuut, sluit de
app en probeer het opnieuw.
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1. Hoofdscherm

3. Geavanceerde instellingenscherm
(Advanced Settings)

Functies
Bij het starten van de applicatie komt u in het
hoofdscherm (zie onder).
U kunt hier een keuze maken uit:
Settings (rechts boven)
Controls (links boven)

Range: 26-40 oC (80-104 oF) en low range: 1037 oC (50-99) oF. In de bovenste balk ziet u het
gekozen temperatuurbereik en de gekozen
temperatuureenheid.

Settings (Instellingen)
(Zie afbeelding 2. Instellingenscherm)

Time-of-Day-tijdstip instellen
Kies het Time-of-Day-icoon (klok) in het
Settings-menu. Op het volgende scherm kunt
u de tijd handmatig instellen (Set Time) of Use
Device Time kiezen. U kunt ook ook kiezen
voor een 24 uurs-tijdnotering.

Via dit scherm kunt u de temperatuur instellen
door het keuzebalkje naar de gewenste temperatuur te schuiven.
Met 'Temperature' kiest u voor temperatuurweergave in graden Celsius of graden
Fahrenheit.
In de Heat mode (verwarmingsstand) kunt u
kiezen uit READY en REST. In READY modus
houdt de spa automatisch het water op
de ingestelde temperatuur, in REST modus
verwarmt de spa het water alleen tijdens
filtercycli.
Bij Temperature range (temperatuurbereik)
kunt u een minimum-maximum temperatuurbereik instellen. U kunt kiezen tussen High
70
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2. Instellingenscherm (Settings)
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Verbinden met Wi-Fi-netwerk
Als u eenmaal verbonden bent met de spa,
kunt u uw spa ook verbinden met het Wi-Finetwerk van uw woning, zodat u de spa kunt
bedienen vanaf elke plek met toegang tot
internet. Dat doet u zo:
1. Open het hoofdscherm van de app
2. Kies 'Settings' rechts bovenin
3. Kies 'Advanced' en druk op 'Wifi settings'.
4. Voer de gegevens van het Wi-Fi-netwerk van
uw woning in en druk op SAVE.
5. Zorg ervoor dat u kiest voor Open, WEP,
WPA of WPS afhankelijk van de encryptie van
uw Wi-Fi-router.
Belangrijk: Als u thuis geen draadloze internetverbinding heeft, kunt u ook geen Wi-Fiverbinding tot stand brengen tussen uw spa
en uw eigen Wi-Fi en kunt u uw spa ook niet
op afstand bedienen. U kunt de spa nog wel
bedienen met uw smart device binnen een
afstand van 10-20 meter van uw spa.
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VEILIGHEIDSMELDINGEN APPARATUUR
Automatische Time-Out
Uw spa heeft een automatische time-out
functie, bedoeld om de apparatuur in de
spa en de gebruiker te beschermen. Om
onnodig gebruik van de pompen en de
lichten te voorkomen, zorgt deze functie dat
de verschillende onderdelen automatisch
uitgeschakeld worden. Zie schema:

Onderdeel
Pomp 1
Pomp 3
Pomp 1
Pomp 2
Pomp 3
Blower
Licht

Stand
Laag
Laag
Hoog
Hoog
Hoog

ENGLISH

Controls (Bediening)
Kies Controls linksboven op het beginscherm.
Vervolgens kunt u de jets, blower en het licht
bedienen. Een verlicht icoontje betekent dat
de functie actief is. Gedimde icoontjes
betekenen dat de betreffende functies (nog)
niet in gebruik zijn.

Gaat uit na...
2 uur
15 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten
1 uur

DEUTSCH
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Filtercycli instellen
Kies het Filtercyclus-icoon in het Settingsmenu (Instellingen). U kunt hier één of twee
filtercycli instellen, het moment waarop de
cycli starten en hoe lang elke cyclus duurt.
Belangrijk: Aanbevolen zijn twee filtercyli per
dag, drie uur per cyclus.

Meest voorkomende veiligheidsmeldingen
In de volgende tabel vindt u de meest voorkomende meldingen, de mogelijke oorzaken en wat u
zou kunnen doen om het probleem te verhelpen.

Als in het
scherm
staat

Betekent dat

Reactie van de spa

Mogelijke oorzaak

Correctieve actie

OHH

Oververhitting:

Verwarming slaat

- Lage snelheid pomp

- Zorg dat de afsluiters open

watertemperatuur

automatisch af tot de

heeft lange tijd

staan

in het verwarming-

watertemperatuur

gedraaid

- Herprogrammeer de filter-

selement is 48°C+

is gezakt tot 42°C+

- Continue filtering

cycli om zeker te zijn dat ze

(118°F +)

(108°F +)

door programmeerfout niet te lang duren
- Defecte pomp

- Neem contact op met
dealer als probleem blijft
bestaan

OHS

Oververhitting:

Verwarming slaat

Temperatuur van het automatisch af tot de
inkomende water

watertemperatuur

verwarming is 43° C+ is gezakt tot 42°C+
(110 °F +)

(108°F +)

- Lage snelheid pomp

- Zorg dat de afsluiters open

heeft lange tijd

staan

gedraaid

- Herprogrammeer de filter-

- Continue filtering

cycli om zeker te zijn dat ze

door programmeerfout niet te lang duren
- Neem contact op met
dealer als probleem blijft
bestaan
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- Verstopt filter

- Filter verwijderen en

af, maar spa blijft

- Lage waterstand

reinigen

ing.

gewoon werken.

- Water toevoegen
- Contact opnemen
met leverancier of
onderhoudsmonteur
- Verstopt filter

- Filter verwijderen en

watertoevoer -

installatie wordt

- Lage waterstand

reinigen

hardnekkig probleem

afgesloten terwijl de

- Water toevoegen

spa normaal blijft

- Contact opnemen

functioneren

met leverancier of
onderhoudsmonteur

drY

Tekort aan water

Spa functies worden

- Onvoldoende

- Water toevoegen

naar verwarmings-

uitgeschakeld

water in spa

- Neem contact op met

installatie
Dr

leverancier

Tekort aan water

Verwarmings-

- Onvoldoende

- Water toevoegen

naar verwarmings-

installatie wordt

water in spa

- Neem contact op met

installatie

afgesloten terwijl

ESPAÑOL

Verwarmings-

NEDERLANDS

Probleem met

FRANÇAIS

LF

Melding

Staat voor

PR of RUN/

Betekenis

Priming modus

Spa is zojuist opgestart en in test-modus om de

PUMPS/PURG/AIR/SL

Slaap-modus

pompen te testen
Spa staat in slaap modus

ECN

Economische modus

Spa staat in economische modus

STD

Standaard-modus

Spa staat in standaard modus

ICE of TOO COLD

Vorst

Verwarming wordt ingeschakeld om watertemperatuur boven 7°C (45 °F) te houden

--

Watertemperatuur

Huidige watertemperatuur nog niet gemeten

WATR TOO HOT

Watertemperatuur

Water te heet, functies gedeactiveerd

leverancier

de spa normaal bijft
functioneren
SnT of

Verwarmingssensor A

Spa wordt

- Niet-functionerende

- Neem contact op met

SnA

werkt niet

automatisch

sensor

leverancier voor nieuwe
sensor

gedeactiveerd
SnH of

Verwarmingssensor B

Spa wordt

- Niet-functionerende

- Neem contact op met

SnB

werkt niet

automatisch

sensor

leverancier voor nieuwe

gedeactiveerd
Sns

sensor

Verwarmings-

- Neem contact op met

sensoren zijn

leverancier

uit balans
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Verwarming slaat

stroming verwarm-

DEUTSCH

Probleem met door-

FRANÇAIS

HFL

NEDERLANDS

Correctieve actie

ESPAÑOL

Mogelijke oorzaak

DEUTSCH

Reactie van de spa

DEUTSCH

Betekent dat

ENGLISH

ENGLISH

staat

ENGLISH

scherm

ENGLISH

Veel voorkomende meldingen
In de volgende tabel ziet u overige meldingen die u regelmatig in het scherm zult zien.

Als in het

OPMERKING: Zorg ervoor dat u geen
oude teststrips / chemicaliën gebruikt.
Testpakketjes en testchemicaliën moeten
worden bewaard op een koele, droge plek.
Controleer de houdbaarheidsperiode en
vervaldatum.
Owner’s Manual
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Water zuiveren met ozon en/of UV
De grootte van spa’s varieert, evenals de
frequentie en omstandigheden van het
gebruik ervan. U kunt uw zuiveringsschema
dan ook het beste afstemmen op uw
persoonlijke gebruik. Als u ozon gebruikt,
moet u eerst de chemische samenstelling
van het water uitbalanceren zoals u dat
normaalgesproken doet. Een spa moet
gedurende ten minste vier uur per dag aan
staan en van ozon worden voorzien. Bij
intensief gebruik van uw spa geldt dat u dit
meer uren moet doen. Uw spa produceert
de ozon tijdens de filtercycli. De hoeveelheid
residuair waterzuiverend middel (chloor en
bromine) in het water varieert ook afhankelijk
van het gebruik. Aanbevolen wordt een
residu te behouden van 3.0-5.0 ppm. Het
is noodzakelijk om uw spa periodiek of na
intensief gebruik een shockbehandeling
te geven met een grotere hoeveelheid
zuiveringsmiddel. Indien uw spa uitgerust is
met een UV-installatie, deze staat alleen aan
tijdens de filtercycli, net als de ozonator.
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OPMERKING: Extra filtratie kan worden
toegepast door handmatig een reinigingscyclus te starten. Zet Pomp 1 aan op lage
snelheid. De pomp draait langere tijd, waarna
de pomp automatisch wordt uitgeschakeld.
Als de spa in standaard- of ready-modus
staat, zal de verwarming gedurende die tijd
ook aan staan (indien nodig).
Speciale chemische producten
Hoewel door ozon en UV het gebruik van
chemische producten (chlorine en bromine)
aanzienlijk wordt beperkt, zijn ze geen
substituut voor deze middelen. De chemische
balans in het water moet voortdurend worden
gecontroleerd, vooral in perioden waarin
de spa intensief wordt gebruikt en bij het
vervangen of bijvullen van het water.
De spa leeg laten lopen
OPMERKING: Zorg ervoor dat u altijd de
stroom uitschakelt wanneer u de spa laat
leeglopen. Zet de verwarming pas weer aan
nadat de waterstroom gedurende enkele
minuten naar behoren uit de jets gekomen
is en u er zeker van bent dat er geen
luchtbellen in de installatie zijn.
In het water kunnen zich hoge concentraties
vuil ophopen door verdamping van het
water, lichaamsolie, parfums en andere
vervuilende stoffen die niet uitgefilterd
worden.
OPMERKING: Het is verstandig uw spa één
keer in de tien tot twaalf weken, of vaker,
afhankelijk van het gebruik, leeg te laten
lopen en met schoon water te vullen.
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Wateronderhoud met het CleanZoneTM
waterbehandelingssysteem
Uw spa is uitgerust met een CleanZoneTM
systeem dat voorzien is van een ozonator of
UV lamp. Het gebruik van ozon in combinatie
met waterzuiverende en -balancerende
chemische producten resulteert in een
schonere, gezondere spa, zorgt ervoor dat
minder chemische middelen nodig zijn en
het beschermt uw huid tegen irritatie door
chemische producten. Afhankelijk van het
model spa en de door u gekozen opties, heeft
uw spa ook een UV-installatie. De UV-straling
dringt door tot in de kern van bacteriën en
virussen en breekt ze af.

DEUTSCH
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7,2-7,6
(ideaal is 7,4-7,6
Zuiveringsmiddel residu: 3.5-5.0 ppm
Vrije chloorwaarde:
1,5 mg/l
Gebonden chloorwaarde : 0,2 mg/l
Totale alkaliniteit
80-100 mg/l is
ideaal voor
dichloor, trichloor
en bromide

NEDERLANDS

Aanbevolen waardes:
pH:

FRANÇAIS
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pH-niveau
pH is de balans van zuurgraad en alkaliteit
van het water. Het onderhouden van de juiste
zuurgraad is belangrijk voor de effectiviteit
van het door u gebruikte waterzuiverende
middel, voor het comfort van de gebruikers
en ter voorkoming van corrosie van de
spa-apparatuur.
Let op: meng nooit verschillende chemische
producten.
Let op: bewaar chemische producten nooit in
de spa (achter het voorpaneel).
Let op: Gebruik nooit zoutzuur voor het
balanceren van de zuurgraad, aangezien dit
product het oppervlak van uw spa en de
apparatuur zal beschadigen.

DEUTSCH
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Reiniging
Door het zuiveren van het water zorgt u
ervoor dat schadelijke organismen vernietigd
worden en dat uw spa veilig en het gebruik
ervan verantwoord blijft. Drie veelgebruikte
zuiverende of oxidatiemiddelen voor spa’s
zijn chloor, bromine en ozon. Chloor en
bromine zijn een chemisch product die u
aan het water toevoegt. Ozon is een gas dat
door een ozonator geproduceerd wordt en
vervolgens in het water geïnjecteerd wordt.
Het is belangrijk dat er altijd een residu van
het chemische middel in het water blijft.
Door hoge watertemperaturen, ventilatie en
regelmatig gebruik wordt de behoefte aan
het waterzuiverend middel groter. Naast het
behouden van een residu, dient het badwater
ook regelmatig een extra zuiveringsbeurt te
ondergaan. Dit geldt ook na intensief gebruik.
Door het toevoegen van grote hoeveelheden
shock wordt het water grondig ontsmet
en worden organische residu’s die niet
gefilterd kunnen worden, geoxideerd. Laat
het waterzuiverend middel, voordat u een
nieuwe hoeveelheid toevoegt, terugvallen tot
de residuaire hoeveelheid. Maak voor extra
filtratie ook gebruik van de reinigingscyclus

nadat de spa intensief gebruikt is. U moet
de waterkwaliteit dagelijks testen met uw
testpakket om het chloor/bromine gehalte
tussen de 3.0 en 5.0 ppm te houden.
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Chemische balans van het water
In uw spa is de chemische samenstelling
van het water van essentieel belang. Een
hoge watertemperatuur in combinatie met
een klein volume aan water betekent dat
nauwlettend moet worden toegezien op de
chemische balans van het water. Wij raden u
aan bij uw leverancier een startpakket met
chemische stoffen aan te schaffen, evenals
extra stoffen die nodig zijn om de juiste/
optimale chemische balans te behouden.

NEDERLANDS

ONDERHOUD

De interne afvoerslang(en) bevind(t/en) zich
achter het voorpaneel. Verwijder de schroeven
van het voorpaneel en daarna het paneel zelf.
Zoek de afvoerslang(en) en verwijder van elke
afvoerslang het kapje van de sluiting, koppel
de tuinslang aan en volg dezelfde procedure
als bij de externe afvoer. Het water begint nu
te stromen. Als al het water eruit is, drukt u de
sluiting er weer in, draait u de ring met de klok
mee totdat u niet verder kunt, verwijdert u de
slang en zet u het kapje weer terug. Herhaal
dit bij elke interne afvoerslang.
OPMERKING: Probeer NOOIT de spa te legen
met behulp van een pomp.
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Houd het cartouchefilter schoon! Reinig het
filter minimaal één keer per drie maanden. Een
dichtgeslibd filter kan ertoe leiden dat de spa
minder goed functioneert en tast de kwaliteit
van het water aan. Het filter reinigen:
1. Zet de pomp uit.
2. Verwijder de skimmerdeksel boven op de
spa.
3. Verwijder de filtermand met het First Filter.
Owner’s Manual
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Voor het optimaal functioneren van de spa
raden we u aan het filterelement jaarlijks te
vervangen. Hoe vaak u het filter moet reinigen
is afhankelijk van hoe intensief de spa gebruikt
wordt.
Uw spa klaarmaken voor de winter
In koude klimaten met temperaturen onder
het vriespunt is speciale zorg vereist om te
voorkomen dat de spa en de toebehoren
door vorst worden beschadigd. Als u van
plan bent uw spa in de koude maanden te
gebruiken, moet u zich ervan verzekeren dat
pomp en verwarming goed functioneren. De
buitenkant van de spa is geïsoleerd zodat de
spa in koude gebieden efficiënt werkt.
OPMERKING: Als u de spa niet wilt laten
leeglopen en de temperatuur gedurende
een langere periode onder het vriespunt zal
zijn, kunt u de verwarming het beste op de
79
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hoogste temperatuur instellen (40 ºC - 104
ºF), vooral als er een kans is dat de stroom
uitvalt. Hierdoor zal het water niet snel
bevriezen bij eventuele stroomuitval.
Als u de spa tijdens de wintermaanden niet
wilt gebruiken en er is kans op vorst, kunt u
uw spa als volgt klaarmaken voor de winter:
1. Schakel de stroomvoorziening naar
de spa uit.
2. Laat de spa en afvoerbuizen leeglopen
volgens de aanwijzingen in de spa leeg
laten lopen (pagina 78). Open alle
aansluitingen van apparatuur waar
water doorheen stroomt en verwijder
de afvoerstoppen uit de onderkant van
de pompen. Als het u niet lukt om al het
water te verwijderen (met name uit de
buizen), kunt u via de skimmer en de
jets antivriesmiddel aan het resterende
water toevoegen. Als u dit wilt gaan doen,
gelieve eerst contact op te nemen met uw
leverancier voor advies.
OPMERKING: Voordat u de spa opnieuw
vult, moet alle antivries uit de spa en de
buizen zijn gespoeld volgens de instructies
onder ‘De spa leeg laten lopen’ op pagina 78.
Na de meeste antivries uit de spa is, kunt u
het beste de spa vullen en een chloorshock
uitvoeren, om deze dan weer leeg te laten
lopen. Controleer de chemische balans in het
water nauwkeurig totdat alle restanten van
het antivriesmiddel verdwenen zijn.
3. Laat water door het filter lopen,
verwijder en reinig het filterelement.
4. Controleer of de behuizing van het
verwarmingselement geen water bevat.
5. Reinig uw spa volgens de aanwijzingen
op de volgende pagina.
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4. Verwijder het filterelement uit de
skimmer door de bovenkant vast te
pakken en deze omhoog te trekken.
5. Laat het filter weken in een commerciële
filterreiniger/ontvetter (verkrijgbaar bij
uw leverancier) en volg daarbij de
instructies van de fabrikant. Maak het
filterelement schoon of vervang het indien
nodig.
6. Plaats het filterelement terug in de
skimmer. Wanneer de spa leeg is, kan het
filter door de skimmerklep gehinderd
worden. Houd het omhoog tijdens het
terugplaatsen van het filterelement.
Wanneer de spa nog vol is, drijft de
skimmerklep zodat u het filterelement
gemakkelijker terug kunt plaatsen.
7. Plaats de mand met het First Filter en het
skimmerdeksel terug.
8. Zet de verwarmingspomp aan.

DEUTSCH

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Het uitneembare filterelement bevindt zich in
de skimmer onder de skimmerdeksel.
Het filter moet bij normaal gebruik van de spa
maandelijks gecontroleerd/gereinigd worden
en vaker bij intensief gebruik van de spa.
Mogelijk bevat het filtersysteem van uw spa
ook een First Filter, een extra filter dat boven
op de mand van de skimmer wordt geplaatst
en daar wordt vastgedrukt. Met behulp van dit
filter wordt microscopisch klein organisch stof
verzameld, evenals vuil, haren, zeepresten en
cosmetische oliën. Om dit filter te reinigen
haalt u het los, spoelt u het schoon of laat u
het volgens de aanwijzingen weken in het
reinigingsmiddel voor het filter. Plaats het
filter vervolgens terug. Wanneer een First
Filter na het reinigen niet meer wit wordt,
dient het vervangen te worden. De filters zijn
verkrijgbaar bij de leverancier van uw spa.

ESPAÑOL

De sluiter van de externe afvoerbuis bevindt
zich onder in de spa in of onder het zijpaneel,
meestal in de linkerhoek aan de voorzijde van
de spa. Verwijder het buitenste zwarte kapje
en sluit een tuinslang aan op de fitting. Draai
de ring achterop de klep tegen de wijzers van
de klok in totdat u niet verder kunt en open de
klep door er aan te trekken. Het water stroomt
er nu uit. Als al het water eruit is, drukt u de
klep er weer in, draai de ring met de klok mee
totdat u niet verder kunt, verwijder de slang
en zet het kapje weer terug.

NEDERLANDS

Onderhoud van het filter
OPMERKING: Het is niet nodig het water
uit de spa weg te laten lopen om de filters te
reinigen.

FRANÇAIS

OPMERKING: Gebruik een gewone tuinslang
om het water op een daarvoor bestemde plek
te lozen.

DEUTSCH

DEUTSCH

OPMERKING: Zorg ervoor dat u alle
afvoerslangen goed afgesloten heeft voordat
u de spa opnieuw vult.
OPMERKING: Bij het vervangen van het
spawater moet u mogelijk het systeem
ontluchten. Zie voor meer informatie
‘De spa in gebruik nemen’ op pagina 24.

ENGLISH

ENGLISH

Alle spa’s zijn uitgerust met zowel externe
als interne afvoerbuizen. De externe afvoer
wordt gebruikt voor de afvoer van het water
uit de spa. De interne afvoerslangen worden
gebruikt om het water uit de overige slangen
te laten lopen bij het winterklaar maken van
de spa of als het water sterk verontreinigd is.

Oplossing

Troebel water

- Onvoldoende filtratie /
vuil filter

- Controleer of het filter goed fuctioneert; reinig het
filter met een speciale filterreiniger of ontvetter

- Te veel oliën /

- Geef het water een shockbehandeling met een met

organische stof

chloor bevattend zuiveringsmiddel of met een ander

- Ongeschikte zuiveringsmethode / bacteriën

product voor shockbehandeling
- Breng de waterkwaliteit in evenwicht door het gehalte

- Hoge pH-waarde en/of

aan zuiveringsmiddelen te verhogen. Indien nodig shock-

hoge alkaliteit

behandeling

- Zwevende deeltjes /

- Pas de pH-waarde aan; voeg geschikt natriumbisulfaat-

organische stof
- Hoog gehalte opgeloste

product toe
- Gebruik een clarifier. LET OP: In verband met de ozon

stoffen

generator en CleanZone™ mag u geen clarifiers
op basis van polymeer gebruiken.
- Laat de spa, afhankelijk van de omstandigheden,
half leeg lopen en vul deze weer bij of reinig de spa en
vervang de complete inhoud

Geur van

- Overmaat van organische

- Geef het water een shockbehandeling met een chloor-

het water

stoffen of chlooraminen;
zuiveringsmiddel is

bevattend zuiveringsmiddel of met een ander product
voor shockbehandeling

onvoldoende vrij

- Breng de waterkwaliteit in evenwicht door het gehalte

beschikbaar

aan zuiveringsmiddelen te verhogen. Indien nodig

- Ongeschikte zuiverings-

shockbehandeling

methode
- Onvoldoende filtratie

- Controleer of het filter goed functioneert; reinig het filter
met een speciale filterreiniger of ontvetter

- Lage pH-waarde

- Verhoog de pH-waarde met een natriumbicarbonaatproduct. Voeg metaalbindend middel (chelaten) toe als er
metalen aanwezig zijn.

Chloorlucht

OPMERKING: Laat het acryl niet in
contact komen met producten als aceton
(nagellakverwijderaar), nagellak, chemische
80
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- Te veel chlooraminen; on-

- Geef het water een shockbehandeling met een chloorvoldoende vrij beschikbaar bevattend zuiveringsmiddel of met een product voor
zuiveringsmiddel
shockbehandeling zonder chloor
- Lage pH-waarde

Owner’s Manual
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- Pas de pH-waarde aan; verhoog de pH-waarde met een
natriumbicarbonaatproduct

MAAX COLLECTION
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ENGLISH
DEUTSCH

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS

Mogelijke oorzaak

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Probleem

NEDERLANDS

De binnenkant van de spa verzorgen
en reinigen
Het oppervlak van de spa is gemaakt van
acryl. Met een minimum aan onderhoud
en schoonmaken blijft uw spa er jarenlang
als nieuw uitzien. Gebruik een speciaal spa
reinigingsmiddel voor het verwijderen van
opeenhopingen van residuen en kalk aan
de binnenzijde van de spa ter hoogte van
het waterpeil. Om te voorkomen dat u het
water vervuilt, kunt u het waterpeil eventueel
5 tot 7,5 cm verlagen voordat u begint met
schoonmaken. Breng het schoonmaakmiddel
met een zachte doek op het acryl oppervlak
aan en veeg het schoon. Gebruik een
huishoudelijk, niet-schurend reinigingsmiddel
voor de binnenkant van de spa of een nietagressief afwasmiddel. Goed afspoelen en
drogen met een droge doek.

Lampen
De bij de spa behorende lampen kunnen via
de binnenkant van de spa vervangen worden.
Verwijder het zijpaneel en de isolatie wat zich
het dichtst bij de verlichting bevindt. Ga naar
de armatuur met de lamp, draai de zwarte
houder 90° tegen de klok in en verwijder
deze uit de armatuur. Trek de lamp eruit en
vervang deze. Plaats de houder van de lamp
terug in de armatuur en draai de houder vast
door deze 90° met de klok mee te draaien.

REGELMATIG VOORKOMENDE
PROBLEMEN MET HET SPAWATER

FRANÇAIS

Gebruik nooit schuurmiddelen!

Bescherm de spa,
houdt altijd de cover op de spa
wanneer deze niet in gebruik is.

DEUTSCH

DEUTSCH

De buitenkant van de spa verzorgen
De panelen zijn gemaakt van een
hoogwaardig kunststof alternatief voor hout,
wat praktisch onderhoudsvrij is en geen
beits, verzegeling of was nodig heeft. Om de
buitenkant schoon te maken, spoelt u het vuil
en stof regelmatig af. Om hardnekkig vuil,
zand en milde verkleuring te verwijderen,
wast u de buitenkant met een mild
afwasmiddel en warm water.

reiniging oplossing, thinner, benzine,
dennenolie, etcetera. Verwijder stof en vuil
met een zachte, vochtige doek. Maak vet,
olie, verf en inktvlekken schoon met alcohol.
Voorkom het gebruik van scheermesjes of
andere scherpe voorwerpen die krassen
kunnen veroorzaken.

ENGLISH

ENGLISH

6. Dek uw spa af met een waterafstotende,
ondoordringbare cover.
7. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie over het leeg laten lopen
van de leidingen en winterklaar maken.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Geel water

- Lage pH-waarde

- Pas de pH-waarde aan; verhoog de pH-waarde met

Onjuiste resul-

- Te veel zuiveringsmiddel

- De pH mag alleen getest worden wanneer het gehalte

taten pH-test /

in water

zuiveringsmiddel lager is dan 5 mg/l

ongebruikelijke

- pH-indicator is te oud

- Vervang de pH-indicator

Zuiveringsmiddel

- Excessieve organische
groei in het water

- Verhoog shockdosering; voeg zuiveringsmiddel toe;
vóór het gebruik van de spa eerst douchen

verdwijnt te snel

- Te hoge temperatuur

- Verlaag de temperatuur

- Lage pH

- Verhoog pH met natriumbicarbonaat

- Lage pH-corrosie van
metaalverbindingen

- Gebruik bij aanwezigheid van metalen een metaalbindend
middel (chelaten). Houd een calciumhardheid aan van ten

- Lage calciumhardheid

minste 150-200 mg/l

- Lage totale alkaliteit

- Gebruik bij aanwezigheid van metalen een metaalbindend

baar product voor shockbehandeling.
Als het probleem zichtbaar is in het water, spa reinigen,
water verversen en uitbalanceren.
- Opeenhoping van
cosmetische oliën, lotions

aan badwanden

en chemicaliën afkomstig

- Schuim met schepnet verwijderen of water verversen.

NEDERLANDS

middelen
Algen

- pH-waarde uit balans

- pH-waarde aanpassen.

- Laag gehalte aan vrij

- Shockbehandeling met chloor.

Oogirritatie

Huidirritatie /
uitslag

Aanslag

- Lage pH-waarde

- pH-waarde verhogen met natriumbicarbonaatproduct.

- Chloor niet voldoende

- Shockbehandeling met chloorhoudend zuiverings-

beschikbaar

middel of ander product voor shockbehandeling

- Vervuild water
- Te lang in water gelegen

- Houd u te allen tijde aan de aanbevolen hoeveelheden
voor zuiveringsmiddelresiduen; pas intensieve chloor-

- Chemische bestanddelen

behandeling toe of een chloorvrije shockbehandeling

niet uitgebalanceerd, te

- Gebruik de spa niet te lang achtereen, bijv. niet langer

veel ozon

dan 15 minuten
- Corrigeer de chemische balans

- Overmaat aan calcium
opgelost in water

- Voeg een product voor bestrijding van aanslag toe.
Pas totale alkaliteit en pH-waarde aan door een geschikt

- pH-waarde en totale
alkaliteit te hoog

natrium-bisulfaatproduct toe te voegen.
- Gebruik bij aanwezigheid van metalen een metaalbindend

ESPAÑOL

beschikbare chloor

NEDERLANDS

van zeep of reinigings-

FRANÇAIS

Ring van
schuim / vuil

DEUTSCH

DEUTSCH

chloorbevattend zuiveringsmiddel of met een vergelijk-

kleur pH-test

DEUTSCH

- Geef het water een shockbehandeling met een

FRANÇAIS

- Bacterie- of algengroei

ESPAÑOL

Schimmelgeur

middel (chelaten).
- Houd de alkaliteit op het juiste niveau voor het type
zuiveringsmiddel dat wordt gebruikt.
OPMERKING: Als het water in uw spa een hoog gehalte aan metalen of mineralen bevat, moet u een
speciaal chemisch product gebruiken om vlekken of afzettingen te voorkomen. In deze richtlijnen
worden de meest voorkomende problemen met het water beschreven bij gebruik van een spa met een
ozonator. Raadpleeg uw leverancier als u verder nog vragen hebt over de kwaliteit van het water.

middel (chelaten):
* Houd de pH-waarde op het juiste niveau (7,0 tot 7,5)
*Houd een calciumhardheid aan van ten minste
150-200 mg/l
- Houd de alkaliteit op het juiste niveau voor het type
zuiveringsmiddel dat wordt gebruikt.
82
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DEUTSCH

een natriumbicarbonaatproduct.

ENGLISH

Oplossing

ENGLISH

Mogelijke oorzaak

ENGLISH

ENGLISH

Probleem

Verwarming

- Waterniveau te laag

- Voeg water toe tot vullijn op skimmer

werkt niet

- Verwarmingsstand niet geselecteerd

- Zet alle jets open

- Verwarmingselement krijgt geen stroom

- Lees info na over temperatuur en

- Verwarmingselement werkt niet meer
- Pompen zijn gesloten

verwarming
- Controleer aardlekschakelaar
- Neem contact op met dealer

Water niet
schoon

- Reinig afzuigers / skimmer.

onderin de spa of verstopte skimmer
- Filter verstopt (vuil)

Verwijder blokkering
- Reinig of vervang filter

- Slechte waterchemie

- Zie onderhoud,

- Onvoldoende filtertijd

- Stel filtercyclus juist in

- Onjuist onderhoud
- Veel vaste stoffen in het water

- Zie onderhoud, pagina 75-79
- Gebruik reiniger of maak spa leeg
en vul opnieuw

Abnormaal
watergebruik

- Zeer sterke verdamping en / of spatten

ESPAÑOL

- Verstopte of geblokkeerde afzuigers

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Lawaaierige

- Verstopte of geblokkeerde afzuigers

- Reinig afzuigers / skimmer

pomp

onderin de spa of verstopte skimmer

- Voeg water toe tot normaal water-

- Laag waterniveau

niveau

- Beschadigde of versleten pompmotor

- Neem contact op met dealer

- Controleer aansluitingen en maak slangen
leeg

- Loop alle sluitingen langs om te
controleren of deze goed dicht zijn

- Luchtregeling niet open

- Open regeling

- Jet niet goed in de behuizing geplaatst
- Jet is uit de behuizing gekomen

- Controleer of jet goed geplaatst is
- Controleer jets en vervang indien

Waterlekkage
van onder spa
Geen luchtstroom
uit jets

nodig
Pompmotor
functioneert niet

opnieuw
- Pomp draait in FILTER stand, lage snelheid

- Kies High Speed jet

uit jets

- Verstopte of geblokkeerde afzuigers

- Reinig afzuigers / skimmer.

onderin de spa of verstopte skimmer

- Verwijder blokkade

- Filter verstopt (vuil)

- Reinig en/of vervang filters

- Jets staan in dichte stand

- Open jets

- Afsluiters gesloten

- Open afsluiters

- Pomp niet ontlucht
- Instelbare jets uitgeschakeld

- Raadpleeg Priming-sectie
- Zet jets aan

- Aardlekschakelaar heeft stroom onder-

- Reset aardlekschakelaar

broken.

- Laag water. Controleer niveau op

- Defecte pomp of pompmotor

skimmerklep

- Pomp snelheid varieert/haperende pomp

- Neem contact op met dealer

- Afsluiters gesloten

- Open afsluiters

84
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- Neem contact op met dealer
- Auto reset nadat pompmotor is

- Thermal Overload Protectie -schakelaar

afgekoeld

Het is niet

- Spa probeert op te warmen

- Controleer de temperatuur in
Standaard-modus

mogelijk de spa

- Spa is in filtercyclus

- Dat is normaal, geen actie vereist

uit te zetten

- Spa is in Standaard- of Ready-modus

- Controleer in welke stand de spa staat

Zwarte poederlaag

- Afkomstig van de borstels van de
blowermotor.

Verdwijnt na gebruik spa.

- Gebruik cover en vul indien nodig

Lage waterstroom

uit jets

- Reset aardlekschakelaar

- Onjuiste, gebrekkige bedrading of elektrische voeding
heeft systeem uitgeschakeld

langs de waterrand

Geen waterstroom

- Aardlekschakelaar is getript of staat uit

Owner’s Manual
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ENGLISH

Probleem

DEUTSCH

huis.

DEUTSCH

het stroomnet heeft stroom uitgeschakeld

FRANÇAIS

werkt niet

NEDERLANDS

- Reset aardschakelaar in schakelkast

FRANÇAIS

- Aardlekschakelaar in de aansluiting op

DEUTSCH

DEUTSCH

Systeem

NEDERLANDS

Oplossing

ESPAÑOL

Mogelijke oorzaak

ENGLISH

ENGLISH

Probleem

ENGLISH

MOGELIJKE PROBLEMEN MET DE APPARATUUR

5. Neem langzaam en voorzichtig plaats in
de spa. Kijk uit waar u uw voeten neerzet
en laat uw lichaam geleidelijk aan de
watertemperatuur wennen. Ga er ook
weer langzaam uit aangezien uw
beenspieren heel ontspannen zijn en u

11. Sta nooit toe dat de spa zonder
toezicht door kinderen of ouderen
wordt gebruikt.

86
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8. Gebruik de spa nooit onder invloed van
alcohol.
9. Raadpleeg uw dokter over mogelijke
schadelijke effecten van het gebruik van
drugs of medicatie in combinatie met
spagebruik.
10. Gebruik de spa nooit als u alleen
bent.
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USA:

MAAX® Spas Industries Corp.
Customer Service
25605 South Arizona Avenue
Chandler, Arizona 85248
www.maaxspas.com

Europa:

Interhiva BV
Hanzeweg 17
3771 NG Barneveld
The Netherlands
www.maaxspas.eu

SAMENVATTING BEPERKTE GARANTIE
Lees de garantiekaart die bij uw product is geleverd voor volledige informatie over de garantie.
Als u gebruik wilt maken van de garantieservice dient u uw garantiekaart, met ingevuld modelen serienummer, onmiddellijk na het voltooien van de installatie van uw spa naar uw dealer
sturen. MAAX Spas Industries Corp. biedt een beperkte garantie aan onze klanten. Deze geldt
voor de constructie van de spa, de binnenkant van de spa, leidingen, pompen, verwarming,
blower en het besturingssysteem. De beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist
onderhoud, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, brand, normale slijtage of
onjuist wateronderhoud. Ongeautoriseerde wijzigingen aan de spa kunnen de garantie ongeldig
maken. De vervangingskosten die te maken hebben met transport, verwijdering en herinstallatie
zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de spa. MAAX® Spas Industries
Corp. behoudt zich het recht om ten allen tijde veranderingen aan te brengen in het ontwerp
of het materiaal van haar producten zonder dat dit tot aansprakelijkheid leidt. Deze beperkte
garantie is van toepassing op de eerste koper en eindigt bij elke eigendomsoverdracht.
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ENGLISH

Het veiligheidslabel bij deze handleiding moet voor alle gebruikers van de spa zichtbaar en permanent worden bevestigd. De plaat heeft een zelfklevende achterkant en wordt geleverd met vier
schroeven zodat de plaat ook op ruwe ondergrond kan worden bevestigd. Het is zeer belangrijk
dat u, als eigenaar van de spa, de belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen leest voordat u de spa in werking stelt. Net zo belangrijk is het dat u alle gebruikers goed instrueert, ook als
deze slechts eenmalig van de spa gebruikmaken, en ze wijst op de waarschuwingen betreffende
het gebruik van de spa.
Heeft u meer veiligheidslabels nodig, neem dan contact op met:

DEUTSCH

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS

ESPAÑOL

7. Controleer de watertemperatuur voordat
u de spa in gaat en terwijl u erin zit.

NEDERLANDS

4. U moet zich zowel voor als na het gebruik
van de spa wassen met water en zeep.
Het douchen voordat u de spa gebruikt
zorgt ervoor dat veel voorkomende huid
bacteriën, transpiratie, lotions, deodorants,
crèmes, enz. verwijderd worden, zodat
deze geen negatief effect hebben op
de werking van het schoonmaakmiddel
en de filterwerking niet verminderen.
Het douchen ná het gebruik van de spa
verkleint de kans op huidirritatie door
de chemische bestanddelen van het
spawater.

FRANÇAIS

3. Kijk voor u in de spa gaat naar het water in
de spa. Als het troebel is, schuimt of als
er een sterke chloorlucht hangt, heeft het
water een behandeling nodig. Correct
onderhouden water verkleint risico op
huiduitslag (pseudonomas).
Vraag uw leverancier om advies.

6. Na lang gebruik van de spa kunnen
sommige gebruikers misselijk, duizelig of
licht in het hoofd worden. Als u in water
met een hoge temperatuur wilt baden
(40°C - 104°F), kunt u de spa het beste na
tien minuten verlaten, douchen, afkoelen
om vervolgens nog even in de spa te
zitten. Bij lagere watertemperaturen
(bijv. normale lichaamstemperatuur:
37°C - 98.6°F) kunnen de meeste mensen
gedurende langere tijd achtereen veilig en
comfortabel in het water blijven. Mocht
u vragen hebben over wat voor u, uw
gezinsleden of gasten de meest geschikte
temperatuur zou zijn, kunt u uw arts
raadplegen.

DEUTSCH

DEUTSCH

2. Mensen met huid-, oor-, genitale of andere
infecties, open zweren of wonden zouden
de spa niet moeten gebruiken in verband
met de kans op besmetting van anderen.

mogelijk licht in het hoofd bent.

ENGLISH

ENGLISH

1. Zwangere vrouwen, personen met
hartaandoeningen, diabetes, problemen
met bloeddruk, vaatafwijkingen of met
een ernstige ziekte moeten eerst hun
dokter om advies vragen.

VEILIGHEIDSLABEL

ESPAÑOL

TIPS VOOR HET BADEN

AANTEKENINGEN

DEUTSCH

© Copyright 2015 MAAX Spas Industries Corp. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag, in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
anderszins), worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEUTSCH

ENGLISH

ENGLISH

COPYRIGHT EN TRADEMARKS

FRANÇAIS
NEDERLANDS

Disclaimer:
De informatie in deze handleiding is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld op basis van de kennis
van MAAX Spas Industries Corp ten tijde van het samenstellen van deze handleiding. MAAX Spas
Industries Corp. neemt echter geen verantwoordelijkheid voor fouten of ontbrekende informatie.
Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de
hierin opgenomen informatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke grootte en schaal.
Gefeliciteerd met uw aankoop van een MAAX® Spas product. Uw handleiding bevat instructies
voor installatie, bediening en onderhoud.
Wij verzoeken u het te lezen en het te bewaren als naslagwerk.

ESPAÑOL
Bewaar deze instructies
Aankoopinformatie
Datum aankoop

:

Gekocht bij

:

Telefoonnummer :
Geïnstalleerd door :
Serienummer
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