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Highlife ® NXT-Kollektion
Watkins Manufacturing Corporation ønsker dig til lykke med din beslutning om at nyde den fineste
spa, som kan købes... Velkommen til den stadigt voksende familie af ejere af HOT SPRING-spa.
Før du begynder at læse vejledningen bedes du registrere din garanti. Det er nyttigt i tilfælde af at vi skal sende dig en BEMÆRK
produktmeddelelse, og er med til at sikre, at du og andre kan nyde kvalitetsprodukter i mange år fremover.
Inden du registrerer din garanti skal du finde serienummeret i udstyrsrummet i din HOT SPRING-spa.
For at registrere din garanti gå ind på http:/www.HotSpring.co.uk/owners/product-registration
GEM TIL SENERE BRUG
Spa-model /serienummer:
Købsdato:
Forhandler:
Adresse:
Overdæknings serienummer:
Tilbehørs serienummer:

Hvis du har nogen spørgsmål om opsætningen, betjeningen eller vedligeholdelsen af din spa, bedes du kontakte din autoriserede HOT
SPRING-forhandler. Forhandleren har uddannede fagfolk, som er fortrolige med produktet og de mulige problemstillinger, som ny spaejere
kan have. De vil dig være behjælpelig med deres viden, så du kan nyde den nye HOT SPRING-spa.
VIGTIGT: Watkins Manufacturing Corporation forbeholder sig ret til at ændre specifikationer eller design uden varsel og uden at pådrage sig
nogen forpligtelse.

Vigtigt!

I de fleste byer og amter kræves der tilladelse fra myndighederne inden installation af elektriske kredsløb eller opførelse af
udendørskonstruktioner (f.eks. terrasser og lysthuse). Visse kommuner har vedtaget regler om indhegning, hvilket kan kræve
installation af rækværk og/eller låger med smæklås omkring ejendommen for at forhindre, at børn under 5 år har adgang til spa
eller svømmebassin uden opsyn. HOT SPRING spaen er forsynet med en aflåselig overdækning, som opfylder ASTM F 1346-91
standarden for sikkerhedsoverdækninger, og er derfor som regel fritaget for de fleste beskyttelseskrav.paen er forsynet med en aflåselig
overdækning, som opfylder ASTM F 1346-91 standarden for sikkerhedsoverdækninger, og er derfor som regel fritaget for de fleste
beskyttelseskrav. De lokale bygningsmyndigheder vil som regel underrette dig om alle gældende beskyttelseskrav, når du får tilladelse
til at installere et nyt elektrisk kredsløb. HOT SPRING forhandleren kan oplyse dig om, hvilke tilladelser der evt. er nødvendige.
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Sikkerhedsoplysninger
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
(LÆS OG FØLG ALLE
INSTRUKTIONER)
UNDGÅELSE AF RISIKOEN FOR BØRN
FARE - DRUKNEFARE FOR BØRN
Der skal udvises ekstrem forsigtighed for at undgå at børn får adgang
til spaen uden tilladelse. Det skal sikres, at børn ikke kan benytte
spaen uden konstant opsyn af en voksen således at ulykker undgås.

ADVARSEL
Lad ikke børn at bruge spaen, medmindre de er under konstant,
årvågent opsyn så risikoen for tilskadekomst mindskes.
• Det anbefales at sænke vandtemperaturen for småbørn så risikoen
for tilskadekomst mindskes. Børn er særligt følsomme overfor varmt
vand.
• Der skal udvises ekstrem forsigtighed for at undgå at børn får adgang
til spaen uden tilladelse. Det skal sikres, at børn ikke kan benytte
spaen uden konstant opsyn af en voksen således at ulykker undgås.

GØR FØLGENDE:
• Sørg altid for at låse de børnesikre låse efter brug af hensyn til
dine børns sikkerhed. Alle HOT SPRING spaer er udstyret med
en overdækning, der kan låses, og som opfylder ASTM F1346-91
Standarden for sikkerhedsoverdækninger.
• Test vandtemperaturen med hånden, inden du lader børnene stige op
i spaen, for at være sikker på, at vandet er behageligt. Børn er særligt
følsomme overfor varmt vand.
• Mind børnene om, at våde overflader kan være meget glatte. Sørg
for, at børnene er forsigtige, når de stiger op i eller forlader spaen.

GØR IKKE FØLGENDE:
• Lad ikke børnene kravle op på overdækningen på spaen.
• Lad ikke børnene få adgang til spaen uden opsyn.

UNDGÅELSE AF RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD
FARE - RISIKO FOR DØDSFALD VED ELEKTRISK
STØD
• Spaen må kun tilsluttes til en strømkilde med jordforbindelse.
• Den elektriske ledning må ikke nedgraves. En nedgravet elektrisk
ledning kan medføre død eller alvorlig personskade som følge af
dødsfald ved elektrisk stød, hvis der ikke anvendes et specialkabel
beregnet til nedgravning, eller hvis kablet nedgraves forkert.
• Der findes en jordklemme (trådforbindelse) på kontrolboksen inde i
enheden, som giver mulighed for tilslutning af en bondingstrådleder
af ren kobber på mindst 6 mm² (No. 10 AWG) mellem dette punkt og
ethvert metaludstyr, metalvandrør, metalskabe med elektrisk udstyr
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eller elektrikerrør inden for 1,5 m fra enheden efter behov for at
overholde lokale krav.
Brug ikke de primære audio-/video-knapper på eventuelle eksterne
medieenheder, såsom en cd-eller dvd-afspiller, mens du sidder i
spaen. Betjening af integreret audio-/video-udstyr gennem spaens
kontrolpanel eller trådløse fjernbetjening er tilladt og acceptabelt.
Tilslut ikke ekstra komponenter (f.eks. kabelførte ekstra højttalere,
hovedtelefoner, yderligere lydkomponenter) til lydsystemet,
medmindre det er godkendt af Watkins Manufacturing Corporation.
Prøv ikke selv at reparere lydkomponenter ved at åbne eller fjerne
dækslet, da det kan eksponere farlig spænding eller anden risiko
for tilskadekomst. Kontakt kvalificeret servicepersonale for alle
reparationer.
Tilslut ikke en ekstern antenne til et spalydsystem, medmindre den
er monteret af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med
National Electric Code.

ADVARSEL
• Hvis en ledning er beskadiget, skal den udskiftes øjeblikkeligt for at
mindske risikoen for elektrisk stød. Undladelse heraf kan medføre
død eller alvorlig personskade som følge af elektrisk stød.
• Afprøv altid HFI-relæet før brug af spaen. Hvis HFI-relæet ikke
fungerer korrekt, findes der jordstrøm, der indikerer mulighed for
elektrisk stød. Afbryd strømmen til spaen, indtil fejlen er fundet og
udbedret.
BEMÆRK: Hvis der ikke ventes i 30 sekunder før HFI-relæet
nulstilles, begynder spaens strømindikator (på kontrolpanelet)
muligvis at blinke. Hvis dette indtræffer, skal test-proceduren for HFIrelæet gentages.
• Spaen skal installeres således, at der er tilstrækkeligt afløb fra
rummet med de elektriske komponenter.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
• Spaen skal installeres mindst 1,5 m fra alle metaloverflader. En
spa kan installeres indenfor 1,5 m af en metaloverflade, hvis hver
enkelt metaloverflade er permanent forbundet med en ledning af ren
kobber 6mm², som er fastgjort til den klemme i klemkassen, der har
jordforbindelse.
• Sørg for, at der ikke er noget elektrisk udstyr, f.eks. lamper, telefon,
radio eller fjernsyn, indenfor 1,5 m af spaen. Undladelse af at holde
en sikker afstand kan forårsage død eller alvorlig personskade som
følge af elektrisk stød, hvis udstyret falder ned i spaen.
• Sørg for, at der ikke er noget elektrisk udstyr, f.eks. lamper, telefon,
radio eller fjernsyn, indenfor 1,5 m af spaen. Undladelse af at holde
en sikker afstand kan forårsage død eller alvorlig personskade som
følge af elektrisk stød, hvis udstyret falder ned i spaen.

GØR FØLGENDE:
• Sørg for, at spaen er korrekt tilsluttet til strømforsyningen - benyt en
autoriseret elektriker.
• Afbryd spaen fra strømforsyningen, inden den drænes for vand, eller
nogen af de elektriske dele serviceres.
• Test HFI-relæet inden hver brug.
• Udskift kun lydkomponenter med identiske komponenter (hvis spaen
er udstyret med en lydkomponent).
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GØR IKKE FØLGENDE:
• Spaen må ikke bruges, hvis panelet til udstyrsrummet er fjernet.
• Anbring ikke elektrisk udstyr inden for 1,5 m af spaen.
• Der må ikke bruges forlængerledning til at forbinde spaen til
strømforsyningen. Ledningen har muligvis ikke korrekt jordforbindelse
og forbindelsen udgør derfor en fare for stød. En forlængerledning
kan forårsage et spændingsfald, som vil forårsage varmløbning af
dysepumpemotoren og motorskade.
• Undgå at åbne den elektriske kontrolboks. Der findes ingen indvendige
dele, som kan serviceres af brugeren.

RISICI, DER SKAL UNDGÅS
FARE - RISIKO FOR TILSKADEKOMST
• For at mindske risikoen for personlig tilskadekomst må sugearmaturer
(filterstandrør), som sidder i filterrummet, IKKE fjernes.
• Sugearmaturerne i spaen er tilpasset i størrelse til den specifikke
vandstrømning, der dannes af pumpen. Udskift aldrig et sugearmatur
med én, som er vurderet mindre end den strømningsværdi, som er
markeret på det originale sugearmatur.
• Der er fare for at glide og falde. Husk, at våde overflader kan være
meget glatte. Vær forsigtig, når du stiger op i eller forlader spaen.
• Spaen må ikke betjenes, hvis sugearmaturerne er i stykker eller
mangler.
• Folk, der lider af smitsomme sygdomme, bør ikke benytte spaen.
• Hold alle løse beklædningsgenstande, langt hår eller smykker,
der hænger ned, væk fra de roterende dyser eller andre dele, der
bevæger sig.

ØGEDE BIVIRKNINGER AF MEDICIN
• Anvendelse af narkotika, alkohol eller medicin før eller under brug af
spaen kan medføre bevidstløshed med mulighed for at drukne.
• Personer, der tager medicin, skal rådføre sig med lægen, inden de
bruger spaen. Visse lægemidler kan gøre patienten døsig, mens
andre lægemidler kan påvirke hjertefrekvens, blodtryk og blodomløb.
• Personer, der tager medicin, der fremkalder døsighed, f.eks.
beroligende midler, antihistaminer eller antikoagulerende midler, bør
ikke anvende spaen.

HELBREDSPROBLEMER SOM PÅVIRKES AF AT
BRUGE EN SPA
• Gravide kvinder skal rådføre sig med lægen, før de bruger en spa.
• •Personer, der lider af fedme, eller som har en sygehistorie, der
omfatter hjertesygdom, lavt eller højt blodtryk, kredsløbsproblemer
eller sukkersyge, skal rådføre sig med lægen, inden de bruger en
spa.

URENT VAND
• Hold vandet rent og hygiejnisk vha. den korrekte kemiske pasning. De
anbefalede niveauer til en HOT SPRING spa er:
Frit tilgængeligt klor:
3,0-5,0 ppm

Total alkalitet:
40-120 ppm

Vand-pH:
7,2-7,6

Kalkhårdhed:
50-150 ppm

• Der henvises til afsnittet om Vandkvalitet og Vedligeholdelse for
udførlige anvisninger.
BEMÆRK! Lad dysepumpen være tændt i mindst ti minutter efter
tilsætning af ETHVERT kemikalie til spavandet i filterrummet.
Gør filterpatronerne rene en gang om måneden for at fjerne affald
og aflejringer af mineraler og kalk, som kan påvirke hydromassagedyserne, begrænse gennemstrømningen eller udløse øverste-grænsetermostaten, som vil slukke for hele spaen.

UNDGÅELSE AF RISIKOEN FOR HYPERTERMI
Langvarig nedsænkning i varmt vand kan resultere i HYPERTERMI,
som er en farlig tilstand, der indtræffer, når kroppens indvendige
temperatur når et niveau over det normale 37 °C (98,6 °F).
Symptomerne på hypertermi omfatter ubevidsthed om den truende
fare, manglende opfattelse af varmen, manglende erkendelse af
nødvendigheden af at stige ud af spaen, manglende fysisk evne til at
stige ud af spaen, fosterskade hos gravide kvinder og bevidstløshed,
der medfører fare for at drukne.

ADVARSEL
Indtagelse af alkohol, narkotika eller medicin kan i høj grad øge risikoen
for dødbringende hypertermi i karbade og spaer.

SÅDAN MINDSKES RISIKOEN FOR
TILSKADEKOMST
• Vandet i spaen må aldrig være over 40 °C (104 °F) varmt.
Vandtemperaturer mellem 36 °C og 40 °C (100 °F og 104 °F) anses
for ufarlige for en rask voksen. Lavere vandtemperaturer anbefales til
langvarig brug (over ti minutter) samt til småbørn. Langvarig brug kan
medføre hypertermi.
• Kvinder, som er gravide, eller som muligvis er gravide, bør begrænse
spavandets temperatur til 36 °C (100 °F). Undladelse af dette kan
medføre varige fosterskader.
• Undgå at benytte spaen lige efter anstrengende motion.

SÅDAN UNDGÅS RISIKOEN FOR AT SKOLDE HUDEN
• For at mindske risikoen for at komme til skade, skal brugeren måle
vandtemperaturen i spaen med et nøjagtigt termometer.
• Prøv vandet med hånden, inden du stiger i spaen, for at være sikker
på, at det er behageligt.

Sikkerhedsoplysninger
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afsnittet Fejlfinding. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet, bedes
du kontakte en autoriseret HOT SPRING forhandler. Mange problemer
er lette at diagnosticere for en autoriseret servicetekniker i løbet af en
telefonsamtale.

SIKKERHEDSSKILT
Alle HOT SPRING spaer leveres med et SIKKERHEDSSKILT i ejerens
pakke. Skiltet, der kræves som en betingelse for Product Listing, bør
installeres permanent, hvor det er synligt for brugerne af spaen. For at
rekvirere yderligere SIKKERHEDSSKILTE, kontakt din HOT SPRING
forhandler og bed om del #70798.

SPASKAL

HOT SPRING-spaen har en akrylskal. Pletter og snavs vil i al
almindelighed ikke sætte sig fast på spaens overflade. De meste
snavs kan let fjernes med en blød klud. Most household chemicals
are harmful to your spa’s shell (see below for detailed information on
cleaning agents). De fleste husholdningskemikalier er skadelige for din
spa shell (se nedenfor for nærmere oplysninger om rengøringsmidler).
Alle sparengøringsmidler skal altid skylles omhyggeligt af med rent
vand.

VIGTIGE
SPAANVISNINGER

Det følgende indeholder vigtige oplysninger om spaen, og vi opfordrer
dig kraftigt til at læse og anvende dem.

BEMÆRK:
1. Følgende produkter er den ENESTE godkendte rengøringsmidler
til HOT SPRING-spaskallen: Almindeligt vand, HOT SPRING
FRESHWATER Spa Shine, Brillianize® eller Soft Scrub®. Anvendelse
af andre produkter end de angivne (f.eks. sprit eller andre
husholdningsrengøringsmidler) til rengøring af spaskallens overflade
FRARÅDES. UNDGÅ at anvende rengøringsmidler, der indeholder
slibemidler eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige skallens
overflade specielt: Simple Green®, Windex® eller Spa Mitt. BRUG
ALDRIG STÆRKE KEMIKALIER! Beskadigelse af skallen, som
følge af brug af stærke kemikalier, er ikke dækket af garantien. Alle
sparengøringsmidler skal altid skylles omhyggeligt af med rent vand.
2. Jern og kobber i vandet kan plette spaskallen, hvis dette ikke
kontrolleres. Spørg din HOT SPRING- forhandler om produktet,
Stain and Scale Inhibitor (kedelsten og pletfjerner), som kan bruges,
hvis spa-vandet har en høj koncentration af opløste mineraler.
(Watkins anbefaler FRESHWATER Stain & Scale Defense.)
3. Alle rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og der
udvises forsigtighed ved påføringen.

GØR FØLGENDE:
• Brug og lås vinyloverdækningen, når spaen ikke er i brug, ligegyldigt
om den er tom eller fuld af vand.
• Følg anbefalingerne vedrørende spaens pasning og vedligeholdelse,
der findes i denne håndbog.
• Brug kun godkendt ekstraudstyr og anbefalede spa-kemikalier og
rengøringsmidler.

GØR IKKE FØLGENDE:
• Lad ikke HOT SPRING spaen blive udsat for sol, når den er tom
for vand, eller overdækningen ikke er på plads. Direkte sollys kan
forårsage solskade af skallens materiale.
• Undgå at rulle eller skubbe spaen på siden. Dette vil beskadige
sidebeklædningen.
• Undgå at løfte eller trække vinyloverdækningen vha. låsestropperne.
Brug altid håndtagene til at løfte eller bære overdækningen.
• Undgå at åbne den elektriske kontrolboks. Der findes ingen indvendige
dele, som kan serviceres af brugeren. Hvis spaejeren åbner
kontrolboksen, bliver garantien ugyldig. Hvis du har problemer med
betjeningen, skal du omhyggeligt gennemgå de trin, der beskrives i

GEM DISSE ANVISNINGER
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Kom godt i gang

SPAFUNKTIONER
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1) Det trådløse fjernbetjeningspanel kan fjernes
fra spaen og bruges som en fjernbetjening i eller
uden for spaen.

10

14

5
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2 ) SmartJet ™ systemet lader dig aflede vand
til forskellige kombinationer af dyser ved blot at
dreje håndtaget.
3) Comfort Control™ håndtaget lader dig
indstille den ideelle mængde luft for både
Precision™ og Moto-Massage™ DX-dyserne.

13

4) Vandhåndtaget justerer mængden af
vand, der strømmer ud fra de to tilgængelige
vandfunktioner.

4

7

16
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5) Hydromassage-retningsbestemt dyse giver
maksimal ydelse.

12

17

2

1

6) Hydromassage roterende dyse medl dobbelt
åbning giveren V-formet, pulserende massage.

14) Pude - De fleste spaer inkluderer en eller flere
puder.

7) SoothingStream™ har tolv dyser, der
behandler dine skuldre og øvre ryg

15) Spa Filter giver 100% No-Bypass-filtrering, alt
vandet passerer gennem filteret, inden det strømmer
ind i spaen igen (ikke illustreret).

8) FootStream™ dysen giver en meget kraftig
massage med en forfriskende, retningsbestemt
dyse.

16) Dette er varmelegemet og afløbet. Ozonbobler
fra ozon-systemet kan også ses fra afløbet.

9) HydroStream™ dysen har en kraftig strøm af
vand og luft, som hurtigt lindrer spændinger.

17) Spaen er klar til underholdning for nem installation
af højttalere. Denne kopholder kan fjernes og
erstattes med en højttaler.

10) PRECISION roterende retningsdyse giver en
terapeutisk massage.

18) HOT SPRING-logoet foran på spaen lyser
blåt og grønt. Disse farver indikerer spaens strøm
og klarstatus uden at det er nødvendigt at åbne
overdækningen og kigge på kontrolpanelet (ikke
illustreret).

11) MOTO-MASSAGE DX er en bevægende
dyse. Den har to varme strømme af vand, der
går op og ned langs hele din ryg.

12) Luminescense™ systemet er udstyret med
four-zone multi-color belysning du kan betjene
hver zone- under vandet, bartop, puder og
vandfunktioner individuelt. Det viste lys anvendes
under vandet.
13) BellaFontana™-vandfunktionen skaber tre
buer af dansende vand.

Kom godt i gang
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19) Dockingstationen oplader fjernbetjeningen.
Den modtager også trådløs kommunikation fra
fjernbetjeningen og kan bruges til at tænde (ON) og
slukke (OFF) for dyser og lys (ikke illustreret under
#1).
20) Bakken er tilgængelig som en sekundær placering
for den trådløse fjernbetjenings kontrolpanel.
Fjernbetjening kan IKKE oplades på denne placering.
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MOTO-MASSAGE DX DYSE

MOTO-MASSAGE DX dysen bevæger sig automatisk op og ned med
en fejendebevægelse, som efterligner de naturlige strygebevægelser
af en manuel massage. Styrken og hastigheden af MOTO-MASSAGE
DX-dysen kan justeres ved at dreje på COMFORT CONTROL håndtaget.
MOTO-MASSAGE DX-dysen er indstillet fra fabrikken til at yde
maksimal hydromassage og til at bevæge sig i den fulde lodrette
lændge med COMFORT CONTROL -håndtaget i stillingen for
maksimal luftbehandling. I tilfælde af at MOTO-MASSAGE DX-dysen
ikke bevæger sig i den fulde lodrette længde, og problemet ikke skyldes
en lukket kontrolventil eller en tilstoppet filterpatron, skal HOT SPRINGservicecentret kontaktes.
VIGTIGT: En langsom eller ikke-bevægende MOTO-MASSAGE DX
dyse kan betyde, at filterpatronens porer er tilstoppede med snavs,
kropsolier eller kedelsten Følg fremgangsmåden for rengøring af
filterpatronen i afsnittet Spapasning og vedligeholdelse i denne
håndbog.

HYDROMASSAGEDYSER

Hydromassage-dyser har to forskellige dyseindstillinger:
retningsbestemt og roterende dyse med dobbelt åbning.
Retningsdysen gør det muligt at sigte med vandet i den retning, der
føles mest behagelig. Den roterende dyse med dobbelt åbning deler
vandstrømningen i to strømme, som derefter spinder rundt.
Drej frontdækslet for at øge og sænke dysetrykket.
BEMÆRKNING VEDR. EKSTRAUDSTYR: HOT SPRING
forhandleren lagerfører hydromassagedysekits og kan let installere
dem i spaen, så dyserne ændres fra retningsdyser til roterende dyser
med dobbelt åbning.

SOOTHINGSTREAM DYSE

SOOTHINGSTREAM-dysen er en anden enestående funktion i HOT
SPRING spaer. De syv vandstråler er beregnet til at give en blid og
grundig massage af musklerne i øverste del af ryggen og skuldrene.
Drej frontdækslet med uret for at øge dysetrykket, og mod uret for at
sænke dysetrykket. Drej frontdækslet for at øge og sænke dysetrykket.

PRECISION RETNINGS- ELLER ROTERENDE
DYSER

PRECISION dyserne sidder over MOTO-MASSAGE DX dyserne
i grupperaf forskellige størrelser. De er beregnet til at give en blid,
beroligende massage af ryg og skuldre . Trykket af PRECISION-dyserne
justeres med COMFORT CONTROL-håndtaget, som sidder nærmest
PRECISION-dyserne.
Se tegningerne på de følgende sider for at lære mere om spaens
SMARTJET systemmenuer. Bemærk, at siden, hvor spaens
SMARTJET håndtag sidder, altid anses for at være forsiden, når der
henvises til placeringen af de forskellige typer dyser og dysesystemer.
Urstilingerne er korrekte, når du vender mod spaen og står ved
SMARTJET håndtaget.

FOOTSTREAM DYSE

FOOTSTREAM-dysen er en hydromassage-dyse med stor åbning, som
er beregnet til at give specifikke områder af kroppen maksimal massage.
Den sidder i den laveste del af spaen for at give den bedst mulige adgang
til massage af fødder, ben, hofter og lænd. Styrken fra FOOTSTREAM
dyserne can be altered (undtagen dyserne i FootWell ™ systemet)
med COMFORT CONTROL håndtaget. FOOTSTREAM dyserne, der
sidder i en fodmassageområde FOOTWELL kan ikke justeres. Drej
frontdækslet for at øge og sænke dysetrykket.
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HYDROSTREAM DYSE

Hydrostream dysen er en mellemstor hydromassage-dyse, som giver
vidunderlig massage af fødderne samt ryg- og skulderområderne. Drej
frontdæksletfor at øge og sænke dysetrykket.

VANDFUNKTION

GRANDEE and ENVOY spaer er udstyret med en BELLAFONTANA
vandfunktion. Vandfunktionen kan indstilles til at være åben eller lukket,
når pumpen med to hastigheder kører med lav hastighed (rolig modus) eller
høj hastighed. Åben/luk-håndtaget til vandfunktionen kan kun være indstillet
i postionen helt åben.
Hvis håndtaget ikke drejes til positionenheltåben, når pumpen kører
med høj hastighed, vil vandfunktionen højst sandsynligt sprøjte
længere ud i spaen, når der åbnes for åben/luk-håndtaget. Dette er
ikke den rette driftfunktion. Hvis dette indtræffer, skal der slukkes for
pumpen, og håndtaget tilvandfunktionen skal drejes to op på helt åben,
før der tændes for pumpen igen.
FORSIGTIG: Delvis blokering af vandstrømmen ved mundingen af
vandfunktion vil få vandet til at sprøjte længere ud i eller over spaen.

HOT SPRING LOGOLYS

HOT SPRING-logoet foran på spaen lyser blåt og grønt. Disse farver
indikerer spaens strøm og klarstatus uden at det er nødvendigt at åbne
overdækningen og kigge på kontrolpanelet.
Grøn indikator - vandet er klart, indenfor 1°C af den indstillede
temperatur

Blå indikator - Strømmen til spaen er tændt
Grøn indikator: Den GRØNNE indikator kator lyser, når spavandets
temperatur er indenfor 1°C (2°F ) af den indstillede temperatur, og
den slukkes, når temperaturen falder udenfor dette område. Hvis du
øger eller sænker spaens temperaturindstilling, slukkes der for paratindikatoren, indtil spaens temperatur når det acceptable område for
den nyindstillede temperatur. Yderligere indikerer en blinkende GRØN
indikator, at der er et problem med temperaturføleren (se afsnittet
Fejlfinding for mere information)
Blå indikator: Den BLÅ indikator lyser når spaen får tilført strøm
korrekt. Den har også en diagnostisk funktion, idet en blinkende BLÅ
indikator betyder, at varmelegemeets øverste grænse er overskredet,
hvilket betyder, at vandet i spaen enten er varmere end det acceptable
temperaturområde, eller at der er indtruffet en fejlfunktion i spaen
(f.eks. lav cirkulation forårsaget af tilstoppede filtre). En 'slukket' BLÅ
indikator betyder, at der er et problem med spaens kontrolboks eller med
strømforsyningen til spaen (se afsnittet Fejlfinding for mere information).

ANVISNING TIL HURTIG OPSTART
FØR DU FYLDER DIN SPA

Sørg for, at spaen er korrekt installeret i henhold til alle lokale love,
dette inkluderer placeringen af spaen, spaets fundament samt den
elektriske installation af spaen. Installationsvejledning i form af en PreDelivery Instruktionsvejledning kan fås enten fra din HOT SPRING
forhandler eller online på:
www.HotSpring.com/planning-tools/pre-delivery-instruktionsvejledning

Kom godt i gang

BEMÆRK: Sørg for, at COMFORT CONTROL håndtagene (se
illustrationen i afsnittet Spafunktioner) er åbne ved at dreje hvert
håndtag med uret og kontrollere, at SMARTJET
peger
modstillingen.

GØR FØLGENDE:
• Find ud af, hvilket vandbehandlingssystem, du ønsker at bruge, og
sørg for at have de nødvendige kemikalier til rådighed. Læs alle
anvisningerne, der følger med systemet.
• Hav FreshWater™ 5-way Test Strips tilgængelig.
• Hav pH/Alkalinity Up & Down tilgængelig.
• Find ud af, hvad vandets "hårdhed" er, kontakt din forhandler, som kan
hjælper dig med disse oplysninger. Se Vandkvalitet og Vedligeholdelse
for mere information.
BEMÆRK: Watkins Manufacturing Corporation fraråder at fylde
spaen med "blødt" vand, da det kan beskadige spaens udstyr.
• Køb Clean Screen™ præ-filteret til at fjerne uønskede urenheder fra
postevandet. Dette anbefales, men er ikke påkrævet.

4. VED HJÆLP AF EN TESTSTRIMMEL OG DE KORREKTE
KEMIKALIER , reguleres total-alkaliteten (TA) til 80 ppm,

kalkhårdhed (CH) til 100 ppm, dernæst spa-vandets pH til mellem
7,4 og 7,6. Disse procedurer er beskrevet i afsnittet “Vandkvalitet og
vedligeholdelse”.
BEMÆRK: Tilsæt spavandkemikalier direkte i filterrummet
med dysepumpen på højeste hastighed i mindst ti minutter.
BEMÆRKNING VEDR. BETJENING: Det er BEMÆRK at justere
total-alkaliteten som det første trin, da en total-alkalitet, som er ude
af balance, påvirker muligheden for korrekt justering af pH-værdien
og dermed forhindrer steriliseringsmidlet i at fungere effektivt.

GØR IKKE FØLGENDE:

5. GIV SPAVANDET EN CHOKBEHANDLING ved at

• Tænd ikke for spaen, indtil den er blevet fyldt med vand! Når der
tændes for strøm til spaen, aktiveres vigtige dele inden i spaen
automatisk, f.eks. betjeningskontrol, varmelegeme, cirkulationspumpe
og andre systemer. Hvis der leveres strøm til disse komponenter,
inden spaen er fyldt, bliver komponenterne beskadigede, hvilket kan
medføre komponentsvigt, som ikke er dækket af garantien.

tilsætte½ teske klor (natrium dichlor) pr. 950 liter spavand. Brug
genvejsknappen "CLEAN" (RENGØRING) (på startskærmen) for at
cirkulere spavandet i ti minutter.

6. UNDER CHOKBEHANDLINGSPERIODEN SKAL

SMARTJET håndtaget (ene) drejes og indstilles i hver driftposition,
således at spavandet cirkulerer (med tændte dyser) i lige langt tid
i hver position. HOTSPRING spaens SMARTJET håndtagene er
fremstillet til at blive betjent i kl. 3 og kl. 9-positionerne

GØR IKKE FØLGENDE:
• Fyld spaen med varmt vand eller koldt vand med temperaturerne
for koldt vand under 10º C (50º F)! Hvis termostaten vælter kan det
forårsage, at spaen holder op med at fungere.

7. INDSTIL TEMPERATURKONTROLLENL, spaen er

forudprogrammeret til at nå op på 38°C (100°F), hvilket normalt
tager mellem 18 til 24 timer. Du kan hæve vandtemperaturen ved:
• Tryk på vinduet temperatur på Skærmen Start for at vise
skærmen Sæt Temperatur.
• Tryk på
eller
for at ændre den indstillede temperatur.

GØR IKKE FØLGENDE:
• Spaen må ikke bruges, efter den er fyldt med vand, før alle trin under
OPSTART er gennemført!
• Tilsæt ikke klorin, hvis du behandler spaen med polyhexamethylen
biguanid (Biguanide, PHMB, f.eks. BaquaSpa®))steriliseringsmiddel.

Anbring vinyldækningen på spaen og lad vandtemperaturen
stabilisere sig. Sørg for at sætte overdækningen ordentligt fast
og brug låsene. Spavandets temperatur skal jævnligt testes. Når
vandtemperaturen kommer over 32 °C (90°F), fortsættes med
næste trin. Du kan fastlåse den ønskede temperaturindstilling
for at forhindre, at der pilles ved den. Der henvises til afsnittet
Kontrolpanel for detaljer.

OPSTART

HOTSPRING spaen er blevet grundigt afprøvet under
fremstillingsprocessen for at sikre driftssikkerhed og langvarig
kundetilfredshed. Der er muligvis en lille smule vand tilbage i rørene
efter afprøvningen, og det kan evt. have plettet skallen eller spaens
sidepanel inden levering. Pletterne på skallen skal aftørres med en blød
klud, inden spaen fyldes.
Følgende anvisninger skal læses og følges nøje for at sikre en vellykket
start eller genopfyldning.

8. DREJ SMARTJET SYSTEMETS HÅNDTAGET (ENE) I DEN
FØRSTE STILLING (KL. 3) og aktiver for rengøringscyklussen
som beskrevet i trin 5 for at tænde RENGØRINGSCYKLUSSEN i
ti minutter for at cirkulere spavandet. Når rengøringscyklussen er
færdig testes spavandet for residualmængden af frit tilgængeligt
klor (FTC). Hvis teststrimlerne (som ligger i test-kittet) viser en
residualmængde på mellem 3 og 5 ppm fortsættes til næste
trin. Hvis teststrimlerne viser en residualmængde på mindre end
3 ppm, skal spavandet chokbehandles ved at tilsætte 1½ teske
klor (natrium dichlor) pr. 950 liter (250 gallons) spavand. Aktiver
rengøringscyklussen igen for at cirkulere spavandet i yderligere ti
minutter.

1. LUK ALLE AFLØB OG FYLD SPAEN MED VAND GENNEM
FILTERRUMMET. Vanniveauet i HOT SPRING spaen skal være
ca. 4 cm over den højeste dyse.

2. NÅR SPAEN ER FYLDT OP med vand og panelet til

udstyrsrummet er sat på, tændes der for strømmen til spaen.

3. FOR AT KONTROLLERE BETJENINGEN AF
DYSESYSTEMETog for at fjerne eventuel overskydende luft fra

varmesystemet:
• Tryk på ikonet DYSER på skærmen Start.
• Tryk på genvejsknappen JET MAX for at få begge dysepumper til
at køre med en høj hastighed i et minut.
• Tryk på genvejstasten ALL OFF (i højre side) så snart dysesystemet
virker, som det skal (dvs. dyserne er kraftige, pulserer ikke),
forberedelsen af spaen er fuldført, for at slukke for dyserne.
Svage eller pulserende dyser betyder, at vandniveauet er for lavt, eller
at filterpatronerne er forstoppede.

Kom godt i gang
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9. DREJ SMARTJET SYSTEM HÅNDTAGET (ENE) I DEN
ANDEN STILLING(KL. 9) og aktiver for rengøringscyklussen

som beskrevet i trin 5 for at tænde cyklussen i ti minutter for at
cirkulere spavandet. Test spavandet for residualmængden af frit
tilgængeligt klor (FTC). Hvis teststrimlerne (som ligger i test-kittet)
viser en residualmængde på mellem 3 og 5 ppm fortsættes til
næste trin. Hvis teststrimlerne viser en residualmængde på mindre
end 3 ppm, skal spavandet chokbehandles ved at tilsætte 1½ teske
klor (natrium dichlor) pr. 950 liter (250 gallons) spavand. Aktiver
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rengøringscyklussen igen for at cirkulere spavandet i yderligere ti
minutter. Gentag denne fremgangsmåde indtil begge SMARTJET
lhåndtagenes driftpositioner er testet.

10. KONTROLLER ATTER, AT total-alkaliteten (TA) er på 80 ppm,

kalkhårdhed (CH) på 100 ppm, og dernæst at spavandets pH-værdi
ligger mellem 7,4 og 7,6 ved hjælp af en FRESHWATER 5-way test
strip.
BEMÆRK: Sørg for at justere total-alkaliteten som det første trin,
da en total-alkalitet, som er ude af balance, påvirker muligheden
for korrekt justering af pH-værdien og dermed forhindrer
steriliseringsmidlet i at fungere effektivt. Spaen er parat til brug,
når spavandet har cirkuleret gennem hver enkelt driftposition
indtillet med SMARTJET håndtaget, og klor-niveauet bliver
liggende mellem 3 ppm og 5 ppm.

11. TEST VANDET HVER UGE ELLER HVER GANG INDEN
SPAEN TAGES I BRUG

Kom godt i gang
PANEL TIL UDSTYRSRUM

Panelet til udstyrsrummet sidder under docken. For at fjerne panelet, skub alle 3 klemmer til venstre og sænk dem (hvis klemmerne ikke bevæger sig,
løsn de 2 skruer, der holder klemmen fast, let). Sænk dørpanelet, fjern forbindelsesklemmen fra panelets bagside, der er fastgjort til Logolyset, og fjern
dørpanelet. Byt helt om på instruktionerne for at fastgøre dørpanelet igen.
VIGTIGT: Sørg for at den øverste højre side af logolyset sidder indeni spaens hjørneudskæring ved fastgørelse af panelet.

UDSTYRSRUM

Illustrationen nedenfor skal kun bruges som kun en vejledning (din spa kan se anderledes ud). Panelet til udstyrsrummet sidder bagved spaens frontpanel
under docken.
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UDSTYRSRUM
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3.
4.
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Wavemaster™ dysepumpe
No-Fault™ varmelegeme
Silent Flo 5000™ cirkulationspumpe
IQ 2020™ kontrolboks
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5.
6.
7.
8.

Ozoninjektor
*Hovedafløb (med afspærringsventil)
*Sekundært afløb
Bondingterminal
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Vandkvalitet og

KEMIKALIESIKKERHED

vedligeholdelse

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

DDet er BEMÆRK at have rent vand. Vedligeholdelse af vandet er et
af de områder, der er sværest at forstå, men ikke desto mindre er af
største vigtighed, når man ejer en spa. Forhandleren kan vejlede dig i,
hvordan du opnår og vedligeholder den perfekte vandkvalitet i spaen,
med dine lokale forhold taget i betragtning.
BEMÆRK: Vandterminologi kan findes i slutningen af dette afsnit.
• Læs altid & se ejermanualen for yderligere information.
• Test vandet med en teststrimmel en gang om ugen eller hver gang
spaen tages i brug.
• Tilsæt kemikalier i hyppige små mængder for at undgå overdosering
af spaen.
• Brug kan spaen, når klorniveauet ligger mellem 1-5 ppm eller tilsæt
klor manuelt efter behov.
• Ved brug af ACE System, se ACE ejermanualen.
• Det er spaejerens ansvarat forhindre tilsætning af for lidt eller for
meget klor.
VIGTIGT: Husk at udskifte vandet hver tredje til fjerde måned. . Spa
vand, der vedligeholdes ved hjælp af ACE Salt Water Sanitizing System
holder meget længere - op til tolv måneder med den korrekte pleje*. Der
henvises til ACE -ejermanualen for mere detaljerede instruktioner.
Søg vejledning hos din HOT SPRING forhandler for at afgøre om
vandet i dit område har unikke egenskaber såsom et højt indhold af
metaller eller mineraler, hvilket der skal gøres noget ved.
Fremgangsmåden afhænger af vandets mineralindhold, hvor ofte spaen
bruges og hvor mange mennesker, der bruger den.
VANDKVALITETSDIAGRAM
PARAMETER

MÅL

MIN. - "OK" OMRÅDE - MAKS.

pH

7,4

7,2

7,6

ALKALINITET

80 ppm

40 ppm

120 ppm

HÅRDHED

100 ppm

50 ppm

150 ppm

KLOR

3 ppm

1 ppm

5 ppm

Opretholdelse af vandkvaliteten og renholdelse af filtrene i spaen
er dit ansvar. Velbalanceret spavand forlænger levetiden af spaens
komponenter og gør vandet mere behageligt. Forhandleren kan vejlede
dig i, hvordan du opnår og vedligeholder den perfekte vandkvalitet i
spaen, med dine lokale forhold taget i betragtning. Fremgangsmåden
afhænger af vandets mineralindhold, hvor ofte spaen bruges og hvor
mange mennesker, der bruger den. Watkins Manufacturing Corporation
har udviklet flere vandbehandlingssystemer og produkter til at forenkle
vandbehandling, som kan fås hos autoriserede HOT SPRING
forhandlere
ACE -saltvandsdesinfektionssystem

Vanishing Act™ kalkfjerner

HOT SPRING FreshWater™ produkter FRESHWATER 5-way Salt teststrimler
EverFresh™ System

CLEAN SCREEN præ-filter

*For yderligere information, besøg www.hotspring.com/ save-water

Vandkvalitet og vedligeholdelse

Når du anvender kemikalier, skal du læse etiketterne omhyggeligt
og nøje følge brugsanvisningen. Selvom kemikalierne beskytter dig
og spaen, når de bruges korrekt, kan de være farlige i koncentreret
tilstand.
Du skal altid overholde følgende retningslinjer:
• Lad kun en ansvarlig person håndtere spa-kemikalierne. Opbevar dem
utilgængeligt for børn.
• Afmål nøje de nøjagtige, specificerede mængder, aldrig mere. Undgå
at overdosere spaen.
• Håndter alle beholdere omhyggeligt. Opbevar dem på et køligt, tørt og
veludluftet sted.
• Sørg altid for, at beholdere med kemikalier er lukket, når de ikke er i
brug. Sæt lågene på de rigtige beholdere, hvor de hører til.
• Undgå at indånde dampe eller at lade kemikalier komme i kontakt med
dine øjne, næse eller mund. Vask hænderne, så snart du er færdig
med brugen.
• Følg rådene på produktetiketten ved utilsigtet kontakt med et
kemikalie, eller hvis kemikaliet indtages. Ring til lægen eller den
lokale giftcentral. Hvis der er brug for en læge, skal du medbringe den
beholder, der indeholdt produktet, så stoffet kan identificeres.
• Sørg for, at der ikke kommer kemikalier på de omgivende overflader
eller i haven. Der må ikke bruges en støvsuger til at opsamle kemiske
spild.
• Der må aldrig ryges i nærheden af kemikalier. Nogle af dampene kan
være yderst brandbare.
• Der må ikke opbevares nogen som helst kemikalier i spaens udstyrsrum.

TILSÆTTELSE AF KEMIKALIER
TIL VANDET

BEMÆRK: Alle kemikalier til spavandet, herunder dichlor granulat,
MPS, granuleret pH-forøger eller formindsker, granuleret totalalkalitetforøger, plet- og kedelstenshæmmer i væskeform og
afskummervæske, skal altid tilsættes direkte i filterrummet, mens
dysepumpen kører i højhastighedsmodus, og den skal blive ved at køre
i mindst ti minutter.

Sådan tilsættes spavandskemikalierne:
1. Fold overdækningen tilbage. Tag filterrummets dæksel forsigtigt af, og
stil det til side.
2. På dit kontrolpanel:
•
Tryk
på skærmen Start for at vise skærmen
Rengøringscyklus.
•
Tryk Start for at starte Rengøringscyklussen.
3. Afmål omhyggeligt den anbefalede mængde kemikalie, og hæld det
langsomt ned i filterrummet. Vær omhyggelig med ikke at få kemikalier
på hænderne, i øjnene, på skallens overflade eller på spakabinettet.
4. Sæt dækslet til filterrummet på plads. Efter ti minutter slukker
dysepumpen automatisk for at gøre proceduren færdig. Læg
overdækningen på plads og sæt den fast.
FARE: Drukningsrisiko: Du må aldrig efterlade en åben spa uden
opsyn!
VIGTIG: Efter du har givet spaen en chokbehandling uden klor,
skal du lade overdækningen stå åbent i mindst 20 minutter for at
tillade udluftning af gassen fra iltningsmidlet. En høj koncentration
af indelukket iltningsmiddelgas, som kan være opstået pga. chok-
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behandlingen (ikke den daglige rensning), kan med tiden forårsage
misfarvning eller nedbrydning af vinylen på overdækningens underside.
Denne type beskadigelse anses for kemisk beskadigelse og dækkes ikke
under betingelserne i den begrænsede garanti.

GRUNDLÆGGENDE
VANDVEDLIGHOLDELSE

• Testning: Test vandet ugentligt eller hver gang spa bruges sammen
med bekvemme FRESHWATER 5-way teststrimler eller med et mere
præcist væske/tablet reagenstestkit i henhold til anvisningen. Kritiske
parametre: Renserniveauet, pH, kalkhårdhed (CH) og total alkalinitet
(TA). Opbevar testudstyr på et mørkt, køligt, tørt sted for at bevare
styrken.
• Vandfiltrering: 100% no
by-pass 24 hour filtrering,
ALKALIST
TILSÆT pH
SPA
der bruges i HOT SPRING
FORMINDSKER
VAND
FOR AT
spaer er den bedste metode
SÆNKE pH
til at holde vandet rent
(SKALERINGSOMRÅDE)
ved konstant at cirkulere
desinfektionsmiddel og
KOMFORTZONE
IDEEL
fjerne affald fra spaen.
Kontroller og rengør filtrene
SUR
regelmæssigt for den bedst
SPA
TILSÆT pH
mulige ydelse.
VAND
FORØGER
FOR AT
• Kemisk balance/
(KORROSIV
HÆVE pH
pH-kontrol: Det er
ZONE)
BEMÆRK at justere
de primære vandparametre (total alkalitet, kalkindhold, pH) i de
anbefalede intervaller, således at de er stabiliseret eller afbalanceret.
Afbalancer vandkemien hver gang du fylder spaen med nyt vand og
derefter i løbet af den tid, det pågældende vand er i brug. At holde
vandet i balance forhindrer skader ved at holde pH-værdien inden
for et sikkert område og forhindre kalkdannelse på spaudstyr. En
lav pH kan beskadige metalkomponenter, hvorimod en høj pH-værdi
kan forårsage høje niveauer af kalkdannelse. Din forhandler bør give
dig detaljerede oplysninger om vandkemi kort tid efter din nye spa er
blevet fyldt for allerførste gang.
• Følgende tre vandkomponenter skal holdes i balance for at undgå
skader på spaen. Afbalancer disse komponenter i den rækkefølge, der
er aniget her, eftersom hver komponent hjælper dig med at afbalancere
den næste komponent ved hjælp af et minimum af kemikalier.
1. Kalkhårdhed (CH) – CH er et mål for mængden af alt opløst
kalk i vandet. Lave niveauer kan gøre vandet ætsende og høje
niveauer forårsager kalkdannelse på spaens komponenter. Den
anbefalede CH læsning er mellem 50 - 150 ppm. En hårdhed
på 50 ppm anbefales til ACE systemet. Hvis CH-niveauet er for
lavt, kan det hæves med HOT SPRING FRESHWATER Calcium
Increaser, og hvis CH-niveauet er for højt kan det sænkes med
VANISHING ACT kalkfjerner i henhold til anvisningen. Når
CH-niveauet er i balance, forbliver CH-aflæsningen normalt stabil,
indtil nyt vand tilsættes. Opfyldning af spaen med en afkalker skal
gøres med stor omhu for at sikre, at kalken forbliver i balance og
for at undgå, at spaen bliver beskadiget.
2. Total alkalinitet (TA) - TA er et mål for vandets evne til at modstå
ændringer i pH eller bufferkapacitet. En lav TA tillader pH at
svinge let. Den anbefalede TA-aflæsning er mellem 40 - 120
ppm. pH-niveauet kan hæves ved at tilsætte HOT SPRING
FRESHWATER pH/Alkalinity Up (natriumcarbonat). TA kan
sænkes ved at tilsætte HOTSPRING FRESHWATER pH/Alkalinity
Down (natriumbisulfat). Når TA er afbalanceret forbliver den
normalt stabil indtil næste dræn/genopfyldning. Vi anbefaler, at
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du kontrollere TA-læsningen en gang om måneden. Hævning/
sænkning af TA kan få pH-aflæsninger til at svinge meget. Ignorer
pH-aflæsninger på teststrimlen, mens du balancere TA.
3. pH - pH-niveauet er et mål for surheds- og alkalitetsgrad.
Opretholdelse af det rette pH-niveau optimerer
desinfektionsmidlets effektivitet, forebygger skader på spaen
og fysisk ubehag for brugerne af spaen. En lav pH-værdi
reducerer desinfektionsmidlets effektivitet, forårsager korrosion
og irriterer brugerne af spaen. Et høj pH-niveau neutraliserer
desinfektionsmiddel, fremme skalering og sky vand. Den
anbefalede CH-aflæsning er mellemn 7.2 - 7.6. TA kan sænkes
ved at tilsætte HOT SPRING FRESHWATER pH/Alkalinity
Down (natriumbisulfat). pH-niveauet kan hæves ved at tilsætte
FRESHWATER pH/Alkalinity Up (natriumcarbonat).
• Vandblødgøringsmiddel: Påfyldningsvand til spaen varierer fra sted
til sted og fra bruger til bruger, derfor er det BEMÆRK at forhøre dig
med din forhandler om et egnet program.
a. VANISHING ACT – Høje niveauer af calcium og visse mineraler
kan fjernes fra vandet med engangsbrug af VANISHING ACT.
Høje niveauer af calcium kan medføre kalkdannelse på spa-udstyr
og skallen.
b. CLEAN SCREEN pre-filter –The CLEAN SCREEN præfilter
bør anvendes ved hver opfyldning og genopfyldning for at fjerne
forurenende stoffer fra påfyldningsvand, særligt jern, kobber og
mangan. Mange vandkilder, herunder brøndvand, indeholder høje
koncentrationer af mineraler, der kan forårsage misfarvning af
skallen og plastik.
c. Misfarvnings-og kalkreducering - Til vand med en høj
koncentration af calcium og mineraler kan det være nødvendigt
at bruge et kalkfjerningsmiddel som Stain and Scale kontrol.
Efterhånden som vand fordamper fra spaen, og nyt vand tilsættes,
vil mængden af opløste mineraler øges. (Minimer fordampning
ved at holde dækslet på spaen, når det er muligt.) En høj
koncentration af jern eller kobber i vandet kan frembringe grønne
eller brune pletter på spaen.
d. Skumhæmmere- Sæbe indføres i spavandet fra brugernes
kroppe og badetøj og kan forårsage skum i spavandet til skum,
når dyserne anvendes. Lave niveauer af kalkhårdhed (blødt
vand) kan øge skumdannelse. Selvom ozon og ACE kan
oxidere overskydende sæbe kan det blive nødvendigt at tilsætte
skumdæmpere for at undertrykke skum. Store mængder af sæbe
i vandet kan kræve vandskift.
• Ilttningskemikalier: Ozone and Monopersulfate (MPS) er som
bruges til at forebygge opbygning af urenheder, maksimere
steriliseringsmidlets effektivitet, minimere den samlede klorin og
forbedre vandets klarhed. De skal anvendes i forbindelse med EPAregistrerede desinfektionsmidler. FRESHWATER III højproduktivt
ozonsystem anvender Corona Discharge teknologi til at producere
en høj koncentration af ozon som sprøjtes ind i spavandet. HOT
SPRING FRESHWATER klorfrir Ilttningskemikalie, Monopersulfate
(MPS) er et granuleret oxiderende kemikalie.
• Desinfektionsmidler: Opretholdelse af det anbefalede resterende
niveau af et EPA- registreret desinfektionsmiddel vil på alle tidspunkter
mindske forekomsten af usikre bakterier og vira i spavandet. Det
anbefalede frit tilgængelige klor (FAC), mængden af tilgængeligt
klorholdigt desinfektionsmiddel, er 3.0-5.0 ppm. En lav FAC gør det
muligt for bakterier og vira at gro hurtigt i det varme vand, og en høj
FAC kan medføre ubehag for brugerens øjne, lunger og hud. Alle
desinfektionsmidler har deres egne anvisninger for, hvor meget, der skal
bruges og hvornår det skal tilsættes i spavandet. Kontakt din forhandler
for anbefalinger og anvisninger i korrekt desinfektion af spaen.

Vandkvalitet og vedligeholdelse

a. ACE Saltvandsdesinfektionssystem
b. EVERFRESH Water Care System FRESHWATER koncentrerede
klorgranulater
c. Natrium dichlor-s-triazintrion (natrium-dichlor eller klor)
d. Brominating Concentrate et trins bromgranulater).
e. BaquaSpa® (se i BAQUASPA spavejledningen for
instruktioner i brug af dette produkt).
BEMÆRK: Brug IKKE use triklor klorin, BCDMH (bromo-chlorodimethyl-hydantoin), eller enhver slags komprimeret brom eller klorin,
syre eller enhver anden type steriliseringsmiddel, som ikke er anbefalet
af Watkins Manufacturing Corporation.

HOT SPRING
SPAVANDVEDLIGEHOLDELSESPROGRAMMET
FYLDNING AF SPAEN MED VAND

Brug CLEAN SCREEN præ-filtret til at fjerne uønskede urenheder,
fx rust, snavs, vaskemidler og alger fra påfyldningsvandet. Opløste
metaller, kobber, jern og mangan fjernes også. Brugsanvisningerne
er vedlagt CLEAN SCREEN præ-filtret. Du skal altid fylde spaen
gennem filterrummet. Fyld ikke din spa med vand fra en swimming
pool, eftersom poolkemikalier er meget forskellige fra de kemikalier, der
anvendes i en spa og kan skade din spa.

TILSÆTTELSE AF KEMIKALIER TIL
VANDET

Alle kemikalier til spavandet, herunder dichlor granulat, MPS,
granuleret pH-forøger eller formindsker, granuleret total-alkalitetforøger,
plet- og kedelstenshæmmer i væskeform og afskummervæske,
skal altid tilsættes direkte i filterrummet, mens dysepumpen kører i
højhastighedsmodus, og den skal blive ved at køre i mindst ti minutter.
Brug knappen/funktionen CLEAN for at sikre, at kemikalierne er korrekt
blandet, når de tilsættes.

OPBYGNING AF EN
STERILISERINGSRUTINE

I løbet af den første måned du ejer spaen, skal du måle
steriliseringsmiddelresterne hver dag for at fastsætte standarder for
behovet for steriliseringsmiddel i forhold til daglig brug. Nødvendigt
steriliseringsmiddel er den mængde frit tilgængeligt klorin, som
er nødvendigt til at imødekomme antallet af brugere og deres
sammenlagte brugstid. For eksempel skaber to spabrugere, der
bruger spaen i tyve minutter hver dag, et regelmæssigt behov
for det steriliseringsmiddel, der bruges til at afgøre, hvor meget
steriliseringsmiddel, der skal tilsættes for at opretholde den korrekte
balance. Hvis brugsmønstret ændres radikalt (f.eks. af inviterede
gæster), stiger behovet for og hyppigheden af det nødvendige
steriliseringsmiddel lige så radikalt.

KLORBEHANDLING?IKKE-KLORHOLDIG
CHOKBEHANDLING

En ugentlig eller månedlig klorbehandling med klor(1,5 TPS dichlor/950
liter) eller chokbehandling (3tbs mps/950 liter) kan påkræves af dit
valgte desinficeringsprogram. Hævning af klor til 5 ppm i 24-48
timer fjerner overskydende affald og kloraminer fra vandet. Natrium
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dichlor er seks gange stærkere end MPS og kan være en mere
passende chokbehandling til de brugere, hvis spa bruges af mange
personer. Betjene alle dyserne og lade dækningen være åben i
mindst 20 minutter for at lade gasserne fra iltningsmidlet fordampe
for at forebygge skader og misfarvning på dækningen og puder
efter en klorbehandling eller chokbehandling af spaen. Denne type
beskadigelse anses for kemisk beskadigelse og dækkes ikke under
betingelserne i den begrænsede garanti.
BEMÆRK:: Du skal altid lade den frit tilgængelige klor falde til under 5
ppm, før du bruger spaen.
ADVARSEL: Du må aldrig lade spaen stå uden opsyn, især hvis
der er børn tilstede!

ACE-SALTVANDSDESINFEKTIONSSYSTEM
(VALGFRI)

ACE -saltvandsdesinfektionssystem konverterer vand og
natriumchloridsalt til klorholdigt desinfektionsmiddel. ACE er
kompatibel med klorbaserede systemer og kemikalier. Selv om
systemet er kræver begrænset vedligeholdelse er det ikke automatisk.
Det er BEMÆRK, at brugeren tester og afbalancerer vandet
regelmæssigt. En kalkhårdhed på 50 ppm anbefales for at forlænge
hardwarens levetid. Se brugermanualen for yderligere anvisninger.

EVERFRESH WATER CARE SYSTEM
(VALGFRI)

EVERFRESH systemet til vedligeholdelse af vandet består af følgende
produkter:
• CLEAN SCREEN præ-filtret
• HOT SPRING FRESHWATER Koncentrerede klorineringsgranulater,
Natrium dichlor
• HOT SPRING FRESHWATER Klorfri oxidator Monopersulfate (MPS)
• FRESHWATER III Højproduktivt Ozonsystem
• FreshWaterAg+ sølvion vandrenseren
EVERFRESH systemet indfører sølvioner i spavandet via udhuling af
sølvholdige perler, der hæmmer bakterievækst. I kombination med
MPS eller klor oxideres og fjernes affald fra vandet. Det er BEMÆRK
at følge det anbefalede brugs- og vedlligeholdelsesprogram for
hvert produkts brug. Hvis spaen bruges over en forlænget periode,
såsom en hel eftermiddag eller aften, skal der tilsættes yderligere
steriliseringsmiddel.
Required: Ugentlig klorbehandling/chokbehandlng af spaen for
at genaktivere patronen med sølvioner, frigive sølvioner og hurtigt
nedbryde de resterende forurenende stoffer. Hvis denne ugentlige
chokbehandling, vil sølvionpatronen måske stoppe med at tilsætte
sølvioner til vandet.
BEMÆRK: Brug kun steriliseringsmiddel med dichlor. Sølv er
ikke kompatibel med brom og biguanider. Undgå at bruge et
vandklaringsmiddel. Klaringsmidler gør spavandet tåget.

MANUEL KLORIN (NATRIUM DICHLOR)

Side 10 Watkins Manufacturing Corporation anbefaler at bruge HOT SPRING

FRESHWATER Concentrated Chlorinating Granules (natrium dichlor)
til at sterilisere vandet. Natrium dichlor foretrækkes, fordi det er
fuldstændigt opløseligt, opløses hurtigt og er næsten pH neutralt.
Det anbefalede frit tilgængelige klor (FAC), mængden af tilgængeligt
klorholdigt desinfektionsmiddel er 3.0-5.0 ppm.
Hvis FAC er for lav: FAC øges ved at tilsætte natrium dichlor
granulat.
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PASNING UNDER FERIE

Hvis FAC er for høj: FAC falder automatisk efter et stykke tid.
Hvis spaen lugter af klor: Giv spaen en klor- eller chokbehandling.
FAC-klor lugter ikke, hvorimod kombineret brug af klor (kloraminer) har
en stærk klorlugt, der kan elimineres ved at chokere vandet.
BEMÆRK: Der er flere former for stabiliseret klor på markedet til brug i
spaer og svømmebassiner. Det er yderst BEMÆRK, at den, du vælger,
er specielt beregnet til brug i spaer. Hvis du bruger et forkert produkt,
f.eks. triklor, som har en meget lav pH (2,6), og som opløses for hurtigt
i varmt vand, vil det medføre ekstremt høje klor-niveauer, og det VIL
beskadige spaen. Brug af flydende eller enhver type komprimeret brom
eller steriliseringsmiddel, der ikke anbefales af Watkins Manufacturing
Corporation r VIL beskadige spaen, og det er udtrykkeligt ikke dækket
under betingelserne i den begrænsede garanti.

Hvis du har planer om at være væk hjemmefra, skal du følge disse
anvisninger for at sikre, at vandkvaliteten i spaen opretholdes:

KORTE PERIODER (3-5 DAGE):

1. Juster pH-niveauet ved at følge anvisningerne beskrevet i afsnittet
Vandkvalitet og Vedligeholdelse.
2. Gør vandet rent ved at følge chokprocedurerne, der ligeledes
beskrives i afsnittet Vandkvalitet og Vedligeholdelse.
3. Lås overdækningen på plads med låsene på overdækningen.
4. Ved hjemkomsten skal vandet gøres rent ved at følge
chokproceduren, og pH-niveauet skal afbalanceres.
5. Hvis ACE er installeret se afsnittet Tips, ferie eller begrænset uge i
ACE Brugervejledningenl.

OZONVEDLIGEHOLDELSE

Ved mindsket eller ingen ozonbobler fra varmelegemet (tilstoppet
ozoneinjektor) eller ingen ozon, rengøres injektoren:
1. Hæld ½ liter hvid eddike i en beholder, f.eks. en kop eller spand.
2. Løsn forsigtigt den lange slange, der er fastgjort til bunden af
ozonatoren i udstyrsrummet.
ADVARSEL: Stik slangens ende ned i eddiken, og sørg for, at
slangens ende rører bunden af beholderen.
3. Kør spaen indtil al eddiken (0,5 liter) er væk. Dette skulle give en en
rigelig nok strøm af eddike gennem injektoren til at fjerne tilstopningen.
4. Monter slangen i bunden af ozonatoren igen.
Skader grundet vandkemi er ikke dækket af garantien. De kemiske
niveauer og vandkvaliteten af spaens vand er under ejerens direkte
kontrol Med korrekt, elementær pasning vil spaen yde mange års
afslapning i det varme vand. Hvis du er usikker mht. et eller andet
kemikalie, og hvordan det bruges i spaen, bedes du kontakte den
autoriserede forhandler eller Watkins Manufacturing Corporation.

LANGE PERIODER (5-14 DAGE):
Inden du tager af sted:

1. Mindst én dag før du tager af sted, skal du indstille temperaturen på
det laveste niveau. Denne indstilling skal svare til en vandtemperatur
på cirka 26°C (80°F).
BEMÆRK: Iltningsmidler til spavand, f.eks. natrium dichlor (klorin),
holder deres effektivitet betydeligt længere i varmt vand (27 °C) (80°F)
end i meget varmt vand 38°C - 40°C (101°F til 104°F)
2. Juster pH-niveauet efter behov. .Gør vandet rent vha. chokprocedurerne.

Når du vender hjem:
3. .Gør vandet rent vha. chok-procedurerne. Sæt den indstillede
temperatur tilbage til den oprindelige indstilling. Spavandet kan roligt
bruges, så snart niveauet af overskydende frit tilgængeligt klor er faldet
under 5,0 ppm.
BEMÆRK: Hvis du ikke har til hensigt at benytte spaen i en
længere periode (over 14 dage), og der ikke findes nogen
vedligeholdelsesservice i området (eller en nabo) til at hjælpe med
vandvedligeholdelsen, anbefales det at tømme eller vinterklargøre
spaen. Spaer, som er udstyret med et FRESHWATER III ozonsystem,
kan udvide tiden til 4 uger. FRESHWATER III ozonsystemet beskytter
imidlertid ikke mod mulig frostskade.

GØR FØLGENDE:
• Tilsæt alle kemikalier langsomt i filterrummet, mens dysepumpen
kører i ti minutter.
• Vær særlig omhyggelig, hvis der bruges natron til at rengøre
plastoverflader, enten de indvendige eller udvendige.
BEMÆRK: Watkins Manufacturing Corporation ANBEFALER ikke brug
af alle flydende kemikaliedispensere. Beskadigelse af spaskallen pga.
brug af enhver flydende kemikaliedispenser, er udtrykkeligt ikke dækket
af betingelserne i den begrænsede garanti. Flydende dispensere kan
blive fanget i et område og forårsage oversterilisering eller frigivelse
af store klumper af steriliseringsmiddel, som meget hurtigt kemisk
brænder skallen og dækningen.

SUPPLERENDE VANDVEDLIGEHOLDELSE
Korrekt vandhygiejne og mineralbalance (pH-kontrol) er afgørende
for et komplet vedligeholdelsesprogram for spavand. Her er to andre
populære vandtilsætningsmidler, som er valgfrie: :

GØR IKKE FØLGENDE:
• Brug et komprimeret steriliseringsmiddel. .
• Undgå at bruge et steriliseringssystem med flydere som en
løsning, der involverer ingen eller lav vedligeholdelse, til spaens
vedligeholdelsesprogram.
• Undgå at bruge et steriliseringsmiddel, som ikke er beregnet til spaer.
• Undgå at bruge svømmebasinsyre (saltsyre) til at sænke pH-niveauet.
• Undgå at bruge blegemiddel (flydende natriumhypochlorit).
• Undgå at sprede eller drysse kemikalierne på vandoverfladen. Denne
metode kan få spaens overflade til at danne blærer forårsaget af
kemikalierne (kemisk beskadigelse).
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Mineralhæmningsmidler
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Efterhånden som vand fordamper fra spaen, og nyt vand tilsættes, vil
mængden af opløste mineraler øges. (Fordampningen mindskes ved
at holde spaen tildækket når som helst, den ikke er i brug.) Spavandet
bliver sikkert "hårdt" efterhånden (for høj kalkhårdhed), og hårdt nok
til at beskadige varmelegemet ved at forkalke dets overflade. Korrekt
11 pH-kontrol kan mindske dette.
Normal sæbeophobning vil kræve udskiftning af vandet regelmæssigt
nok, til at mineralaflejringer ikke normalt bliver et problem.
Sommetider kan højt jern- eller kobberindhold i vandet danne grønne
eller brune pletter på spaen. En plet- og kedelstenshæmmer kan
hjælpe med til at reducere disse metaller.

Vandkvalitet og vedligeholdelse

BEMÆRK: Brøndvand kan indeholde høje koncentrationer af
mineraler. Hvis du bruger et vandfilter til lavt volumen med ekstrafine
porer (et rør- præ-filter som fx CLEAN SCREEN præ-filtret) hjælper
med til at fjerne mange af de større partikler, når du fylder spaen op.
Præ-filtre til rør fås hos den lokale HOT SPRING forhandler.

Korrosion: Den gradvise nedslidning af spadele af metal, normalt
forårsaget af kemisk virkning. Almindeligvis forårsages korrosion af lav
pH eller af vand med TA, CH, pH-værdier eller steriliseringsmiddel, som
falder udenfor de anbefalede områder.
Halogen: Ethvert af disse fem elementer: fluor, klor, brom, jod og astat.
MPS: Monopersulfat er det iltningsmiddel uden klor, som bruges
til e FRESHWATERAG+sølvion rensningssystemet. Ikke et
steriliseringsmiddel.
Salpetersyre: Dannelsen af salpetersyre, som er et yderst korrosivt
kemikalie, er et biprodukt af ozonudviklingsprocessen. Der dannes
salpetersyre i meget små mængder, og det opløses let i vandstrømmen
med ozon.
Iltningsmiddel: Brugen af et iltningskemikalie er beregnet til at
forebygge opbygning af urenheder, maksimere steriliseringsmidlets
effektivitet, minimere den samlede klor og forbedre vandets klarhed.
Se MPS og Ozon.
Ozon:Ozon er et stærkt iltningsmiddel, som produceres i naturen og
kunstigt af mennesker. Ozon danner ingen biprodukter af kloraminer, og
det vil ikke ændre vandets pH-værdi.
pH-værdi: Målet for surhed eller alkalitet af spavandet. Den anbefalede
pH for spavandet er 7,4 til 7,6. Under 7,0 (anses for neutral), er
spavandet alt for syreholdigt og kan beskadige varmesystemet. Over
7,8 er vandet for alkalisk, så vandet bliver tåget og der dannes kedelsten
på skallen og varmelegemet.
ppm: Forkortelsen for "parts per million" (dele pr. million), det er
standardmålet for kemisk koncentration i vand. Det svarer til mg/l
(milligram pr. liter).
Reagens: Et kemisk materiale i væske-, pulver- eller tabletform, som
bruges til kemisk testning.
Steriliseringsmiddel: Steriliseringsmidler tilsættes og vedligeholdes
ved anbefalede restniveauer for at beskytte de spabrugerne mod
patogene organismer, som kan forårsage sygdom og infektion i
spavand.
Kedelsten: Ru, kalkholdige aflejringer, som kan beklæde
spaoverflader, varmelegemer, vandrør samt tilstoppe filtre. Kedelsten
forårsages normalt af mineralindhold kombineret med høj pH. I øvrigt
dannes der lettere kedelsten ved højere vandtemperaturer.
Chokbehandling: Kaldes også "chokbehandling.” Chokbehandling er
en metode hvorved der tilsætte væsentlige doser af hurtigt opløseligt
steriliseringsmiddel ("dichlor" anbefales) til at ilte organisk affald, som
ikke lader sig filtrere, og til at fjerne kloraminer og bromaminer.
Total-alkalitet: (TA): Den mængde bikarbonater, karbonater og
hydroxid, der er til stede i spavand. Korrekt total-alkalitet er vigtig for pH
kontrol. Hvis TA er for høj, er pH-værdien vanskeligt at justere. Hvis TA
er for lav, bliver det vanskeligt at holde pH-værdien på det rette niveau.
Det ønskede TA-område i spavandet er 40 - 120 ppm.

Skumhæmningsmidler
Spavand skal udskiftes pga. opbygning af sæbe i vandet. Typisk
kommer spavandet til at skumme af sæbe, når dyserne bruges. Der
kan komme sæbe i spavandet fra to kilder: brugernes kroppe, som har
sæberester efter brusebadet, og badedragter, som indeholder sæbe
efter vask.
Skumhæmningsmidler kan hæmme skum, men de kan ikke fjerne
sæben fra vandet. Sæbe er meget vanskeligt at fjerne fra vandet, fordi
sæbe ikke iltes af nogen af de kemikalier, der tilsættes til spaen. Det
eneste, der kan ilte sæbe, er ozon.
Efterhånden bliver sæbeophobningen i vandet så koncentreret, at
spabrugerne kan føle det som, at deres hud er snavset, og det er der
ingen måde at råde bod på. Når dette indtræffer, er det på tide at dræne
spaen og fylde den igen. Afhængigt af hvor meget sæbe der kommer i,
bør vandet vare i ca. fire måneder, før spaen får brug for at drænes.

VANDTERMINOLOGI

De følgende kemiske udtryk bruges i dette afsnit om vandkvalitet og
vedligeholdelse. Når du forstår meningen med ordene, bliver det lettere
at forstå vandvedligeholdelsesprocessen.
Bromaminer: Kemiske forbindelser, som dannes, når brom
kombineres med kvælstof fra kropsolier, urin, sved osv. Til forskel
for kloraminer har bromaminer ingen skarp lugt, og de er effektive
steriliseringsmidler.
Brom: Et halogensteriliseringsmiddel (i samme kemiske familie som
klor). Brom bruges almindeligvis i form af pinde, tabletter eller granulat.
Kalkhårdhed: Mængden af opløst kalk i spavandet. Dette er omtrent
50 -150 ppm (ACE: 25 – 75 ppm). Høje kalkniveauer kan forårsage
uklart vand og kedelsten. Lave niveauer kan beskadige spaudstyret.
Kloraminer: Kemiske forbindelser, som dannes, når klor kombineres
med kvælstof fra kropsolier, urin, sved osv. Kloraminer kan forårsage
irritation af øjnene, og de lugter kraftigt. Til forskel for bromaminer er
kloraminer svagere og langsommere steriliseringsmidler.
Klor: Et effektivt steriliserende kemikalie til spaer. Watkins
Manufacturing Corporation anbefaler at bruge kloringranulat af natrium
dichlor-typen. Denne type foretrækkes, fordi den er fuldstændig
opløselig og næsten pH-neutral.
Klor- (eller brom-) rester: Den mængde klor eller brom der er tilbage,
efter behovet for klor eller brom er opfyldt. Resten er derfor den mængde
steriliseringsmiddel, som er kemisk tilgængeligt til at dræbe bakterier, virusser
og alger.
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Betjeningsanvisninger
Trådløst

fjernbetjeningskontrolpanel
TRÅDLØS FJERNBETJENING
SÅDAN BETJENER DU DIN FJERNBETJENING
Det trådløse Hot Spring
fjernbetjeningskontrolpanel er udstyret
med en LCD-berøringsskærm for at
betjene alle spafunktioner, trådløs
kommunikation til kontrolsystemet, og
trådløs opladning via bartopdockingbakken.
Når du aktiverer en funktion, skal du trykke
med et let, men særligt præg, hvilket
aktiverer funktionen, når du fjerner fingeren
fra som fingeren er berøringsskærmen.
•
•
•

•

Det trådløse fjernbetjeningskontrolpanel skal placeres i dockingbakken, når det ikke er i brug.
Fjernbetjeningen kan anbringes i docking-bakken i begge retninger.
Den maksimalt anbefalede betjeningsafstand mellem
fjernbetjeningen og docken er 30 meter. Eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og dock kan forhindre fjernbetjeningen i at
kommunikere, bl.a. gennem spavand.
En bekvem bakke på bartoppen er tilgængelig som et sekundært
placeringssted, mens spaen er i brug. Fjernbetjeningen skal altid
anbringes i docking-bakken igen, inden dækslet sættes på spaen.

Hvis batteriet er afladet, returner fjernbetjeningen til docken for
øjeblikkelig genopladning.
Når fjernbetjeningen er tilbage i docken kan alle spafunktioner betjenes,
men fjernbetjeningen bør blive i docken, indtil det er helt opladet. Under
normale forhold tager det 6-8 timer at genoplade et helt afladet batteri.
Kontakt en autoriseret HOT SPRING forhandler for at udskifte dit Lithium
Ion batteri.

PLEJE AF DIN FJERNBETJENING:
Brug kun en ren mikrofiberklud og vand til at rengøre LCD-skærmen.
Hårde klude, håndklæder, papirhåndklæder og lignende genstande
kan forårsage skade på fjernbetjeningens skærm. Brug ikke
aerosolspraydåser, opløsnings- eller slibemidler.

TRÅDLØS FJERNBETJENING DISPLAY TIME-OUTS:
Fuld Dæmp
1 minut

Sov

*Luk ned
24 timer

5 minutter

Fjernbetjeningens skærm dæmpes efter 1 minut og går i dvaletilstand
efter 5 minutter.
* Fjernbetjeningen lukker kun ned, hvis den IKKE har siddet i dockingstationen i 24 timer. For at genstarte, skal du trykke på berøringsskærmen
og vente i 40 sekunder, mens fjernbetjeningen starter op igen og indlæser
skærmene.

SKÆRMEN HOME (START)

Skærmen Home (Start) er standardskærmen. Temperaturen, der vises på
startskærmen, er spavandets faktiske temperatur.

{

Status
Indikatorer

{

Funktioner på
MEGET VIGTIGT: Din trådløse fjernbetjening er et højteknologisk
Temperaturkontrol
skærmen
Start:
apparat beregnet til brug i din spa, og skal håndtere i
overensstemmelse hermed!
•
Den trådløse fjernbetjening (IP67-vurderet) er vandtæt, hvis den ved
Skærmen Start-funktioner
et tilfælde falder i spa-vandet.
•
Fjernbetjening må ikke sænkes eller flyde i vandet i længere tid.
BEMÆRK: Den trådløse fjernbetjening vender tilbage til startskærmen
efter 45 sekunder uden brug på enhver anden skærm.
•
Fjernbetjening må ikke flyde indeni filterområdet. Extreme turbulens
og kraftpåvirkning kan ødelægge fjernbetjeningen permanent.
Funktioner på skærmen Start:
•
Hvis fjernbetjeningen tabes på en hård overflade kan det knuse
Tryk på dette ikon for at skrue op
skærmen og ødelægge fjernbetjeningen permanent. Forket brug er
for dyserne høj og tænde de blå lys,
ikke omfattet af garantien.
Knappen Power hvis de i øjeblikket er slukkede, eller
•
Fjernbetjening kan ikke kommunikere med spadocken, hvis den er
vil slukke alle dyser, lys og musik,
undet vandet.
hvis disse funktioner i øjeblikket er
•
Fjernbetjening må IKKE anbringes i docken eller opbevares i
i brug.
omgivende temperaturer udenfor -20º F til +122º F (-30º C til +50º C).
Tryk på dette ikon for at få adgang til
Skærmen
•
Radio-miljøer varierer og kan lejlighedsvis mister forbindelsen
skærmen Hukommelse.
Hukommelse
mellem fjernbetjeningen og spaen. Dette er normalt og regelmæssig
drift genoptages inden for et par sekunder. Hvis den manglende
Tryk på dette ikon for at få adgang til
Side 13
forbindelser fortsætter se afsnittet Fejlfinding.
Rengøringscyklus Skærmen Rengøringscyklus. Ikonet
•
Lad ikke fjernbetjeningen blive udsat for direkte sollys i længere tid,
blinker, når rengøringscyklussen er
da solvarme kan forårsage problemer med berøringsskærmen.
tændt.

BATTERI

For at optimere batteriets ydeevne skal den trådløse fjernbetjening
anbringes i opladerstationen igen, når den ikke er i brug. Når batteriet
ikke sidder i docken, selv i dvale, bruger det strøm.
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Skærmen
Indstillinger

Press this icon to access the first
Settings screen. Tryk på dette ikon
for at få adgang til den første skærm
Indstillinger.

Betjeningsanvisninger

Tryk for at hæve den indstillede temperatur i spaen. Tryk og
hold for at hæve temperaturen kontinuerligt.

Skærmen Start-funktioner
DYSER

Tryk på dette ikon for at få adgang til
Skærmen Dysekontrol.

ACE

Hvis den er installeret, tryk på dette
ikon for at få adgang til Skærmen
ACE Vandpleje.

Musik

Hvis den er installeret, tryk på dette
ikon for at få adgang til den første
skærm Musik.

LYS

Tryk på dette ikon for at få adgang
til de første Skærme Lys.

Tryk for at sænke den indstillede temperatur i spaen. Tryk og
hold for at sænke temperaturen kontinuerligt.

SKÆRMEN HUKOMMELSE
Tryk

Tryk for at aktivere det sidst gemte sæt
betjeningsfunktioner.

Statusindikatorer
Sommertimer
Spa/Temp-lås

Batterilevetid
Batteriet
oplades

Denne indikator er tændt, når
Sommertimeren er ON

Tryk for at gemme det aktuelle sæt
betjeningsfunktioner (kun dyser og lys).

Denne indikator er tændt, når som
helst Spalåsen eller Temperaturlåsen
er ON.

Tryk for at vende tilbage til skærmen Start,
hvis ingen af de ovennævnte knapper bruges.
Skærmen vender automatisk tilbage efter 10
sekunder uden aktivitet.

Denne indikator fortæller dig, hvor
meget batteritid, der er tilbage for
den trådløse fjernbetjening.
En blinkende indikator fortæller
dig, når batteriet oplades i docken.
Når indikatoren er holdt op med at
blinke, er batteriet opladet.

SKÆRMEN RENGØRINGSCYKLUS
Tryk

Skæmen Funktionsikoner

/

Ikonet Start

Tryk på for at vende tilbage til
skærmen Start.

Ikonet Return

Tryk for at vende tilbage til den
forrige skærm.

Tryk for at starte Rengøringscyklussen.
Skærmen viser kort CLEAN CYCLE SPA
RENGØRER...

TEMPERATURKONTROL

Tryk på vend tilbage til skærmen Start, hvis
der ikke trykkes på START. Skærmen vender
automatisk tilbage efter 10 sekunder uden
aktivitet.

Tryk på den aktuelle temperatur på Skærmen
Start for at vise skærmen Sæt Temperatur.

SKÆRMEN INDSTILLINGER
Side 14Tryk

Spavandets fabrikindstillede temperatur er 38°C (100°F).
Når spaen er blevet brugt, vil den sidste temperaturværdi, som brugeren
har indstillet, blive gemt i hukommelsen. Hvis strømmen afbrydes fra
spaen, vil den automatisk vende tilbage til den sidst indstillede temperatur,
når strømmen tilsluttes igen.

Betjeningsanvisninger

på skærmen Start for at vise skærmen Rengøringscyklus.
Leveres som en bekvem
timer for manuel tilsætning af
vandplejekemikalier (se afsnittet
Sådan Tilsættes kemikalier).
Aktiverer dysepumpe 1 på høj
hastighed i ti minutter.

Tryk for at gå videre til næste
Ikonet Advance skærmbillede.

Det indstillede temperaturområde er
fra 26°C til 40°C.
BEMÆRK: Vandtemperaturen fra
en spa kan stige eller falde lidt, alt
efter spaens brug og tilstand og
udendørstemperaturen

på skærmen Start for at vise skærmen Hukommelse.

på skærmen Home (Start) for at vise skærmen Første
indstillinger.
Skærmen Første indstillinger giver
dig mulighed for at tænde eller
slukke for Temperaturlås, Spalås
og Sommertimer.
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TEMPERATURLÅS
Tryk

Tryk på ON eller OFF for at aktivere eller
deaktivere.

på Skærmen Home (Start) for at vise Temperaturlåsen.

Når Temperature Lock
(Temperaturlås)-funktionen
er aktiveret forhindrer den
ændringer i indstillingen af din
ønskede vandtemperatur. Alle
andre funktioner på hovedog hjælpekontrolpanelerne
fungerer normalt, mens Temperaturlåsen er "ON".

TEMPERATUR ºF/ ºC INDSTILLING
Tryk
på skærmen Home (Start) for at vise skærmen Første
indstillinger og tryk derefter på
for at vise Temperatur på den
anden skærm Indstillinger.

Tryk på og hold ON eller OFF nede i
omtrent 4 sekunder for at aktivere
eller deaktivere.

SPALÅS
Tryk

Tryk på ºF eller ºC for at aktivere
temperaturen i enten Fahrenheit eller
Celsius.

på Skærmen Home (Start) for at vise Spalåsen.
Funktionen Spa Lock
(Spalås) sætter alle hovedog hjælpekontrolpanelernes
funktioner ud af kraft
Kontrolpanelet reagerer ikke på
noget udover
på Skærmen
Home (Start).

SKÆRMENS LYSSTYRKE
Tryk
på skærmen Home (Start) for at vise skærmen Første
indstillinger og tryk derefter på
for at vise Lysstyrke på den
anden skærm Indstillinger.

Tryk på og hold ON eller OFF nede i
omtrent 4 sekunder for at aktivere
eller deaktivere.

Automatisk
lysstyrkesensor
(Auto Brightness
Sensor)

LYSTIMER
Tryk

på Skærmen Home (Start) for at vise Lystimeren.
Når de er aktiveret bliver spaens
udvendige lamper tændt 5
sekunder senere, forbliver
tændt i 6 timer og gentager
cyklussen hver 24. time fra
aktiveringstidspunktet.

Tryk, hvis boksen er mørk for at aktivere funktionen
auto-lysstyrke, en sensor (placeret til venstre på LCDskærmen) justerer automatisk LCD til de omgivende
lysforhold.
Tryk
eller
for at slukke AUTO lysstyrke og
manuelt øge eller mindske lysstyrken på
fjernbetjeningens display. Tryk og hold en af pilene ned
for løbende at ændre indstillingen Lysstyrke.

Tryk på ON eller OFF for at aktivere eller
deaktivere.

SOMMERTIMER
Tryk

•

•

på Skærmen Home (Start) for at vise Sommertimeren.
• Sommertimeren kan aktiveres
i meget varme sommermåneder
for at holde vandtemperaturen
tilstrækkelig lav til at være
behagelig.
• Aktivering af Sommermodustimeren forårsager varmelegemet
til straks at lukke ned. Cirkulationspumpen forbliver tændt i ca. 5
minutter og presser vand gennem varmeren for at nedkøle det.
Side
Både varmer og cirkulationspumpe forbliver slukke i de næste
otte timer. Cirkulationspumpen og varmeren lukker automatisk
ned i de samme otte timer hver dag, indtil Sommermodus-timeren
deaktiveres.
Det anbefales at aktivere Sommertimeren om morgenen,
så spaen er slukket i dagens varmeste timer, og så starter
cirkulationspumpen igen om aftenen, når du er klar til at nyde
spaen igen.
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SPROG
Tryk
på skærmen Home (Start) for at vise skærmen Første
indstillinger og tryk derefter på
for at vise det aktuelle sprog på
den anden skærm Indstillinger.
Hovedkontrolpanelets skærm
kan ses på forskellige sprog.
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Tryk for at vise skærmen Vælg sprog.
for at
BEMÆRK: Tryk på
se flere sprog.
Tryk på det nye ønskede sprog.

Betjeningsanvisninger

Den primære Musik-skærm
viser en musikafspiller med
volumenkontrol og en musikkildevalgboks.

Tryk for at starte konverteringsprocessen. En sort
nulstillingsside vises og konverteringsprocessen begynder.
Konverteringen er færdig, når skærmen Start vises igen.
Tryk for at vende tilbage til den anden skærm Indstillinger,
hvis der ikke trykkes på fluebenikonet. Skærmen vender
automatisk tilbage efter 10 sekunder uden aktivitet.

Tryk for at slukke musiksystemet.

SKÆRMEN DYSEKONTROL
Tryk

Afspilningsfunktionerne består af Track
Down, Play, Pause og Track Up

på skærmen Home (Start) for at vise skærmen Dyser

BEMÆRK: Hvis dyserne er
slukkede, når der trykkes på
skærmen Home (Start) , går
dysepumpen med den lave
hastighed igang i GRANDEE &
ENVOY, eller dysepumpen
tændes i JETSETTER
JETSETTER skærmen viser kun OFF og højhastighed.

Tryk
eller
lydstyrken.

øge eller mindske

Tryk for at vise skærmen Vælg
musikkilde.
Tryk på den nye ønskede kilde.

Tryk for at slukke Dysepumpen.
Tryk for at sætte Dysepumpen på lav hastighed.
Tryk for at sætte Dysepumpen på høj hastighed.
Tryk for at slukke ALLE dysepumper (hvis de er tændte) eller
for at sætte dem på høj hastighed (hvis de slukkede).

ACE SKÆRMEN VANDPLEJE
(VALGFRIT)
Tryk

på skærmen Home (Start) for at vise skærmen ACE
VANDPLEJE.
Dette ikon vises kun på skærmen
Home (Start) hvis systemet ACE
VANDPLEJE er installeret i spaen.
Se ACE ejermanualen for mere
information.

SKÆRMEN MUSIKSYSTEM
(VALGFRIT)
Tryk

på skærmen Home (Start) for at få adgang til skærmen
Musiksystem.
Ikonet Musik vises kun på
skærmen Home (Start), hvis
ikonet Musik er installeret i spaen.

Tryk for at tænde musiksystemet.
BEMÆRK: Når musiksystemet er slukket går der 8 sekunder før
musiksystemet kan tændes igen.

Betjeningsanvisninger

iPOD®

Denne musikkilde kræver den trådløse iPOD Doc, der
kun fås hos din HOT SPRING-forhandler.

TV

Denne musikkilde kræver et Spa-TV, der kun fås hos
din HOT SPRING-forhandler.

AUX

Kilde fra en linienivelleret lydindgang

BLUETOOTH

Denne kilde fungerer sammen med alle Bluetoothenheder. Find My Spa på Bluetooth-enheden, når der
etableres forbindels til spaen.

Tryk på return for at vende tilbage til skærmen Primær
musik. Skærmen vender automatisk tilbage efter 10
sekunder uden aktivitet.
VIGTIGT: Alle afspillerens
funktioner fungerer sammen
med iPOD kilder. Når du
bruger Bluetooth-kilden,
fungerer spilleren måske eller
måske ikke, afhængigt af din
Bluetooth-enhed. Ikke alle
Bluetooth-enheder reagerer på afspillerens funktioner. Lydstyrke virker i
alle lydkilder
Tryk for at gå videre til skærmen Sekundær musik.
eller
for at
Tryk
mindske eller øge værdien af
hvert musikstykke.
Bas, diskant og balance
intervallet er-5 til +5.
Subwoofer intervallet er 0-11.
Kanalintervallet er 1 til 5. Tryk og hold pilene nede forl at øge eller
mindske værdierne.
Ændring af iPOD kanalnummeret i spaen kræver også, at du ændrer
iPOD docknummeret tilsvarende. Kanal 1 er standardkanalen, du kan
ændre nummeret, hvis der er forstyrrelser, når du bruger iPOD docken.
Hvis du ikke har en iPOD dock, har kanalnumrene ingen funktion.
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SKÆRMEN LYSKONTROL
Tryk

på skærmen Home (Start) for at få adgang til den første Skærm Lys.
BEMÆRK: Hvis lysene er
slukkede, når der trykkes på
på skærmen Home (Start, bliver
alle lyszonerne blå.
Den første Skærm Lys er opdelt
i to afsnit, afsnittet MOODS og
afsnittet ALLE LYS.
MOODS (Forudindstillede farver og lysstyrke):

FUNKTIONSKNAPPER PÅ
DOCKINGBAKKEN:

Tryk for at tænde undervandslys (blå farve).
Tryk for at tænde undervandslys (magenta), bartopvandfald og
pude (aqua) og udendørslys (hvid).

Hvis fjernbetjeningen ikke er i nærheden, kan du stadig betjene dyser og
lys ved at trykke på knapperne på dockingbakken.

Tryk for at tænde undervands- og pudelys (aqua).
Tryk for at tænde pudelys (hvid).

Knappen LIGHTS:
Tryk på knappen Lys en gang for at tænde alle lyszoner i blå. Fortsæt
med at trykke på knappen Lys for at dæmpe alle lamper indtil det 5. tryk
slukker dem.

ALLE LYS
Trk for at tænde eller slukke alle lys. Når alle lys er
tændte er de blå.

Knappen JETS:
Tryk på knappen Dyser flere gang for at tænde hver sekvens af
dysekombinationer og derefter slukke alle dyser

Tryk på
eller
for at mindske eller øge
indstillingen Lysstyrke for alle tændte lys.
Tryk på en af farveboksene for at tænde for denne
farve i alle lyszoner.

GRANDEE & ENVOY

Tryk på den mangefarvede boks for at tænde
farvehjulet i alle lyszoner. Tryk på farvehjulet en gang til
for at stoppe farvehjulet på den ønskede farve.

1. tryk

Dyse 2 på lav hastighed

2. tryk

Dyse 2 på høj hastighed

3. tryk

Dyse 1 og 2 på høj hastighed

4. tryk

Dyse 1 på høj hastighed, jet 2 på lav hastighed

5. tryk

Dyse 1 på High (Høj)

6. tryk

Dyse 1 og Dyse 2 Off

Tryk for at gå videre til skærmen Sekundære lys.
Vælg farve og lysstyrke for hver
ønsket lyszone.

JETSETTER

BEMÆRK:Der kan vælges
forskellige farver og lysstyrke for
hver enkelt zone.
Tryk på knappen ved siden af zonebeskrivelsen for
at vælge den ønskede lyszone (der kan kun vælg én
lyszone ad gangen).
Tryk på
eller
for at mindske eller øge
indstillingen Lysstyrke i den udvalgte lyszone.
Tryk på en af farveboksene for at tænde for denne
farve i den valgte lyszone.
Tryk på den mangefarvede boks for at tænde
farvehjulet for den valgte lyszone. Hvis mere end én
zone bruger farvehjulet, bliver farverne automatisk
synkroniseret. Tryk på farvehjulet en gang til for at
stoppe farvehjulet på den ønskede farve.
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1. tryk

Dyse 1 på høj hastighed

2. tryk

Dyse 1 Off

Slut docken til fjernbetjeningen:
Tilslutning er kun nødvendig, hvis fjernbetjeningen er inden for
dockens rækkevidde og der bliver ved med at stå "Søger efter spa" på
fjernbetjeningens skærm.
•
Tryk på og hold knappen JETS nede på docken, indtil
knapperne JETS og LIGHTS blinker.
•
Tryk på og hold fjernbetjeningens skærm nede, indtil menuen
Tilslutning vises.
•
Tryk Ja for at starte tilslutningen.
17Sådan skifter man frekvenskanel mellem docken med fjernbetjeningen:
Skift kanal, hvis fjernbetjening fortsætter med at reagere
intermitterende indenfor et brugsområde af 30'.
•
Tryk på og hold knappen JETS nede på docken, indtil
knapperne JETS og LYS blinker.
• Tryk UP eller DOWN på fjernbetjeningen for at æmdre kanalnummer.
• Tryk på OK for at indstille den nye frekvens.

Betjeningsanvisninger

Menuen Dyser
GRANDEE NXT (MODEL GGNE) DYSESYSTEMMENU
a

c

b

b
c

a

d

e

f

e
d

DYSEPUMPE 1-DYSESYSTEM 1
Venstre SMARTJET håndtag i

DYSEPUMPE 2-DYSESYSTEM 1

stilling

Højre SMARTJET håndtag i

1 MOTO-MASSAGE DX dyse
1 retningsbestemt hydromassage dyse
1 MOTO-MASSAGE DX dyse
4 retningsbestemte PRECISION dyser
1 FOOTSTREAM dyse
3 Jet-Cluster system (2 SOOTHINGSTREAM dyser & 1‑retningsbestemt
hydromassage)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a

b

stilling

8 retningsbestemte PRECISION dyser
2 roterende dyser med dobbelt åbning
4 retningsbestemte PRECISION dyser
2 FOOTSTREAM dyser
1 Vandfunktion

a)
b)
c)
d)
e)

c
a
b

d
d

f

c

e

DYSEPUMPE 1-DYSESYSTEM 2
Venstre SMARTJET håndtag i
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stilling

1 MOTO-MASSAGE DX dyse
1 retningsbestemt hydromassage dyse
1 MOTO-MASSAGE DX dyse
1 FOOTSTREAM dyse
10 retningsbestemte PRECISION dyser
1 retningsbestemt hydromassage

Jet-menuer
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DYSEPUMPE 2-DYSESYSTEM 2
Højre SMARTJET håndtag i
a)
b)
c)
d)

stilling

8 retningsbestemte PRECISION dyser
8 retningsbestemte PRECISION dyser
2 FOOTSTREAM dyser
1 Vandfunktion
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ENVOY NXT (MODEL KKNE) DYSESYSTEMMENU
b
a

a

a
d

b
c

f

e

c

d

DYSEPUMPE 2-DYSESYSTEM 1

DYSEPUMPE 1-DYSESYSTEM 1
Venstre SMARTJET håndtag i
b)
b)
c)
d)
e)
f)

Højre SMARTJET håndtag i

stilling

4 HYDROSTREAM dyser
2 SOOTHINGSTREAM dyser
1 FOOTSTREAM dyser
1 Vandfunktion

a)
b)
c)
d)

2 roterende PRECISION dyser
7 retningsbestemte PRECISION dyser
1 MOTO-MASSAGE DX dyse
4 retningsbestemte PRECISION dyses
4 retningsbestemte PRECISION (calf) dyser
2 HYDROSTREAM dyser

stilling

a

a

b

c

b

c
d

f
c

e
d

DYSEPUMPE 2-DYSESYSTEM 2

DYSEPUMPE 1-DYSESYSTEM 2
Venstre SMARTJET håndtag i
a)
b)
c)
d)

stilling

1 retningsbestemt hydromassage dyse
4 HYDROSTREAM dyser
1 FOOTSTREAM dyser
1 MOTO-MASSAGE DX dyse
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Højre SMARTJET håndtag i
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stilling

2 roterende dyser med dobbelt åbning
2 retningsbestemte hydromassage dyser
4 retningsbestemte PRECISION dyser
2 SOOTHINGSTREAM dyser
1 FOOTSTREAM dyser
1 Vandfunktion

Jet-menuer

JETSETTER NXT (MODEL JTNE) DYSESYSTEMMENU

a

JETSYSTEM 1

e

SMARTJEThåndtag i
a)
b)
c)
d)
e)

d

stilling

1 FOOTSTREAM dyse
4 HYDROSTREAM dyser
4 retningsbestemte PRECISION dyser
1 MOTO-MASSAGE DX dyse
4 retningsbestemte PRECISION (calf) dyser

c
b

a
b

b

JETSYSTEM 2
SMARTJEThåndtag i
a)
b)
c)
d)

stilling

3 Jet-Cluster system forrest til højre (2 roterende med
dobbelt åbning, 1 retningsbestemt hydromassage
dyse)
4 retningsbestemte PRECISION dyser
4 HYDROSTREAM dyser
1 MOTO-MASSAGE DX dyse

d
c

Jet-menuer
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Spapleje og vedligeholdelse

Din HOT SPRING spa er fremstillet af de mest holdbare
kvalitetsmaterialer på markedet. Alligevel vil det program, du opstiller
for at passe og vedligeholde spaen, i den sidste ende afgøre, hvor
længe spaen og de enkelte bestanddele vil holde. Hvis spaen
vedligeholdes spaen regelmæssigt og rådene i dette afsnit følges,
hjælper det med til at beskytte spaen.

ANVISNINGER I DRÆNING OG
GENOPFYLDNING

BEMÆRK: Det anbefalesIKKE at genopfylde spaen, når den
omgivende temperatur er 10° C (50° F).
1. Afbryd strømforsyningen til spaen ved at slå begge HFI-relæer fra på
underpanelet.
2. Find spaens hovedafløbsventil og tag afløbsproppen ud. Skru
en haveslange i afløbsventilen (for at undgå at oversvømme
fundamentet omkring spaen), og led slangens udløb til et
passende dræningsområde. Spavand med et stort indhold af
steriliseringsmiddel kan skade planter og græs.
3. Åbn for ventilen ved at dreje på knappen. Vandet løber ud af spaen
vha. tyngdekraften.
VIGTIGT: Alle HOT SPRING spa-modeller vil dræne næsten
fuldstændigt gennem hovedafløbsventilen og hjælpeafløbet. Udstyr,
som f.eks. dysepumpen og varmesystemet, tømmes. Vand, der
eventuelt bliver tilovers i rør eller udstyr efter dræning, skal kun
fjernes, hvis spaen skal gøres klar til vinteren.
4. Lad det meste af vandet løbe ud gennem hovedafløbet.
5. Skru den gevindskårne prop ud af hjælpeafløbet. Dette får det
resterende vand (ca. 4 lliter) til at løbe ud.
6. Når den er tom, skal spaskallen inspiceres og rengøres efter behov.
(Følg anvisningerne i Pasning af den udvendige side.)
7. Luk for afløbsventilen, og skru afløbsproppen i igen.
8. Skru den gevindskårne prop i hjælpeafløbet igen.
9. Installer nye filtre eller rengør eksisterende filtre med FRESHWATER
Filter rensemiddel.
BEMÆRK:Husk altid at rengøre og rotere filterpatronerne, hver
gang spaen tømmes for vand for at rengøres.
10. Genopfyld spaen gennem filterrummet ved hjælp af CLEAN SCREEN
præfiltret.
BEMÆRK: Påfyldningsvandets temperatur skal ligge mellem 10° 21°C for at undgå udkobling.
11. Følg Hurtigt opstart-anvisningerne i afsnittet Kom godt i gang.

GENOPFYLDNING AF KOLDT VAND

• Hvis det er nødvendigt at dræne og genopfylde din spa med vand på
temperaturer under 10° C (50° F), kan spaen gå i High Limit Protectiontilstand (hvilket får spaen til at stoppe med at fungere), hvis postevandet
er under 10° C (50° F). Hvis udkobling sker, er den hurtigste måde at
genaktivere spaens kontrolsystem på først at afbryde strømmen til
spaen, derefter opvarme de to
sensorer ovenpå varmelegemeen
og vinylrørene (placeret i
udstyrsrummet) med en
hårtørrer i cirka 10 minutter. Når du
tror, at sensorerne og varmerørene
er blevet tilstrækkeligt opvarmet,
tænder der for strømmen til spaen
igen.
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• Hvis varmt vand blandes med koldt vand fra hanen, så det
overstiger10° C (50° F) under genopfyldningsprocessen opnås det
samme resultat, hvis det er en mulighed for dig.

SÅDAN FOREBYGGES TILFRYSNING
Spaen er beregnet og konstrueret til brug året rundt i alle slags
klimaer. I nogle områder kan ekstremt kolde temperaturer under -12°C
(10°F) kombineret med kraftig vind få dysepumpen til at fryse delvist,
selvom vandet i spaen holder den indstillede temperatur. Spaens
energieffektivitet sænkes muligvis også under disse kolde perioder,
da varmelegemet vil køre oftere. Som en ekstra forholdsregel mod
delvis frysning af visse komponenter kan udstyrsrummet isoleres
med et isoleringskit (kan anskaffes fra den lokale forhandler).
Denne isoleringskit hjælper også med til at maksimere spaens
energieffektivitet.
BEMÆRK: Når det varmere vejr vender tilbage ca.15° - 21°C
(60°-70°F), skal isoleringskittet fjernes for at forhindre at dysepumpen
bliver for varm.

VINTERKLARGØRING AF DIN SPA

Hvis du ikke bruger spaen i lang tid i meget koldt vejr, skal du dræne
spaen gøre den klar til vinteren for at undgå, at den fryser til ved et
uheld pga. strøm- eller udstyrssvigt.
FARE: Brug kun propylenglycol som kølervæske (kan findes i de
fleste RV- eller bådforretninger). Dette er ikke giftigt. Brug aldrig
kølervæske til en bil (ætylenglykol), eftersom det er giftigt!
Advarsel: Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det føre til
frostskade, som ikke er dækket af garantien. Det anbefales kraftigt, at
du kontakter din lokale forhandler til at foretage denne service
1. Spaen drænes i henhold til trin 1-8 i anvisningerne i Dræning &
Genopfyldning.
2. Fjern filterpatronerne, rengør dem, og opbevar dem på et tørt sted.
3. Fjern den trådløse fjernbetjening fra spaen og opbevar den på et tørt
og varmt sted.
BEMÆRK: Disse ekstra anvisninger skal følges, når du tømmer og
gør spaen klar til i klimaer, hvor temperaturen falder under 0°C (32°F).
En (20 liter) kombination (vakuum/blæser)-våd/tør- støvsuger skal
anvendes til effektivt at fjerne vand, der er fanget inde i rørledningerne.
4. Sæt støvsugerslangen til blæsersiden af støvsugeren.
a) Fjern filterstandrørene ved at dreje dem mod uret. (Standrørene
holdes muligvis midlertidigt på plads med tætningsmasse af
silikone, og det kan være nødvendigt med et fast tryk til at få dem til
at løsnes).
b) Anbring enden af støvsugerslangen i en af filteråbningerne, og dæk
den nærmeste filteråbning med en ren klud.
c) Tænd for blæserfunktionen, og lad den blæse alt det vand ud, der
er tilbage i vandrørene (ca. 3 til 5 minutter).
d) Drej SMARTJET håndtaget på stilling nr. to, og lad systemet
tømme.
e) Hvis spaen er udstyret med mere end to dysesystemer, så skal
hvert dysesystem også pustes igennem.
5. Sæt støvsugerslangen til støvsugersiden af støvsugeren. Støvsug
alle åbninger og åbninger på følgende måde:
a) Dyseåbninger: start med dyserne foroven og gå nedad (hvis
sugning kommer fra en anden dyse, skal den anden dyse blokeres
med en stor klud – dette vil hjælpe med at få det vand ud, som er
fanget dybere inde i hovedlinjen).
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b) BELLAFONTANA vandfunktionen, hvis det findes (stop 2 åbninger
til og brug støvsugeren til at suge vand fra den 3. åbning).
c) Filterrummet og MOTO-MASSAGE fordybningen, hvis relevant (det
kan blive nødvendigt at fjerne frontdækslet).
d) Hovedafløbets munding (det kan være nødvendigt at tildække
afløbsristen godt med en klud, når du støvsuger mundingerne af
hovedafløbet og det sekundære fryseafløb, for at sikre, at al vandet
er tappet af fra det indvendige rørsystem).
e) Sekundære fryseafløb og lade det udtømme evt. resterende vand
fra spaens udluftningslinjer (ca. 3 til 5 minutter).
6. Tør spaens skal omhyggeligt af med et rent håndklæde.
7. Sæt dækslerne på hovedafløbet og det sekundære afløb igen.
FORSIGTS: Brug kun propylenglycol til kølervæske. Dette er ikke
giftigt. BRUG ALDRIG kølervæske til en bil (ætylenglykol), eftersom
det er giftigt!
8. Brug en langhalset tragt til at hælde kølervæske i alle standrør,
sugearmaturer i filterrummet, dyseåbninger og Bella Fontanaåbninger.
Tilføj tilstrækkelig kølervæske til at sikre tilstrækkelig beskyttelse – i
mange tilfælde kan du se væsken i åbningen, eller den løber ud fra et
andet sted. Montér alle filterstandrør, hvis de var fjernet.
9. Luk spaoverdækningen og fastgør låsene. Dæk spaoverdækningen
med to stykker krydsfiner, så vægten af sne og is bliver mere
jævnt fordelt. Læs et stykke plastik eller presenning over spaens
overdækning og krydsfiner.
10. Sæt panelet til udstyrsrummet på, hvis det var fjernet.

ÅBNINGSANVISNINGER:

1. Fjern krydsfiner og plastikstykket. Luk spaoverdækningen ved at løsne
overdækningens stropper.
2. Åbn afløbet for at fjerne kølervæsken. Sæt dækslet på igen.
3. Følg Start- og genopfyldningsmetoder i afsnittet Betjeningsanvisninger
i brugerhåndbogen. Sæt ikke filtre i for at forhindre at de bliver udsat
for kølervæsken.
4. Som en del af denne proces skal spavandet chokbehandles ved at
tilsætte 3 tsk. klor (natrium dichlor) pr. 950 liter spavand i filterrummet.
Dette er dobbelt den normale mængde kor, som skal bruges til
chockbehandling. Denne ekstra mængde klor er nødvendig for at
tilintetgøre kølervæsken. En afskummer er måske nødvendig for at
formindske den skummængde, som stammer fra kølervæsken.
5. Tøm din spa for at sikre fjernelse af kølervæsken. Tøm ikke vandet
på græs eller planter pga. for højt klorniveau.
6. Når spaen er helt tømt, skal du insætte filtrene igen og følge
Start- og genopfyldningsmetoder i afsnittet Betjeningsanvisninger i
brugerhåndbogen.
BEMÆRK: Spaen skal altid holdes tildækket, når den ikke er i brug,
ligegyldigt om den er tom eller fuld.

FILTERSYSTEM

HOT SPRING spaer er udstyret med afbalanceret filtrering, hvilket
betyder, at filterpatronerne er tilpasset dysepumpesystemet. Desuden
er der et separat filter, som er dedikeret til at betjene 24-timers
cirkulationssystemet.
Som med ethvert andet filtreringssystem kan filterpatronerne blive
tilstoppede, hvilket medfører reduceret vandgennemstrømning. Det
er BEMÆRK at vedligeholde et rent, ikke tilstoppet filtreringssystem.
Vedligeholdelse sørger ikke alene for at maksimere dysernes ydeevne,
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men sikrer også, at 24-timers filtreringssystemet virker effektivt. Hvis
filtrenes stilling i filterrummet roteres ved hver rengøring forlænges
filterpatronernes holdbarhed.
BEMÆRK: Tidsperioden mellem hver filterrengøring er afhængig af,
hvor hyppigt og hvor længe spaen bruges, samt hvor mange personer
der bruger den. Jo oftere spaen bruges, jo oftere er det nødvendigt
at rengøre filtrene. Hvis filterpatronerne ikke holdes rene og frie
for tilstopning kan det medføre mindsket vandgennemstrømning
gennem varmelegemet, hvilket kan få den øverste-grænse- termostat,
varmelegemets termiske afbryder eller cirkulationspumpens termiske
afbryder til at slå fra. Hvis øverste-grænse-termostaten eller den
termiske afbryderen ubemærket slås fra i frostvejr, er der risiko for
at spavandet fryser til. Enhver skade, som spaen udsættes for (pga.
frost), og som er forårsaget af dårlig vedligeholdelse (som nævnt under
misbrug og mishandling i HOT SPRING spaens bbegrænsede garanti),
er ikke dækket af spagarantien.
ADVARSEL: Sugearmaturerne (filterstandrørene), som sidder i
filterrummet, må IKKE fjernes for at mindske risikoen for at personer,
der bruger spaen, kommer til skade, og sid ikke på filterlåget – i
ekstreme tilfælde kan låget knække og gå i stykker. Denne forekomst
anses for misbrug og er ikke dækket af garantien.

FJERNELSE OG RENGØRING
FILTERPATRONER

1. Afbryd strømforsyningen til spaen ved at slå begge HFI-relæer fra på
underpanelet. Tag filterrummets dæksel forsigtigt af, og stil det til side.
2. Fjern alle ting, der flyder rundt i filterrummet.
3. Drej håndtaget på filterholderen (det sidder ovenpå filterpatronen) mod
uret, indtil filterstandrøret kan fjernes fra holderen.
4. Fjern filterholderen og patronen.
BEMÆRK: Fjern aldrig filterstandrørene, når der er snavs i
filterrummet. Snavs kan finde vej ind i de indvendige rør og kan
forårsage tilstopning. FJERN ALDRIG SUGEUDSTYR.
5. Filtret skal altid renses med et affedtningsmiddel beregnet til filtre, f.eks.
HOT SPRING FRESHWATER Filter Cleaner, for at fjerne ophobede
mineraler og olie. Filtret skal blot lægges i blød i affedtningsmidlet iflg.
pakkens anvisninger, og dernæst anbringes på en ren overflade og
spules rent med en haveslange. Det kan blive nødvendigt at dreje på
filtret, mens det spules således at evt. snavs, som sidder fast mellem
filtrets læg, fjernes. The Tri-X ™ filtret kan rengøres i opvaskemaskinen,
hvis der ikke anvendes sæbe og tørrecyklen springes over. Kontakt
HOT SPRING forhandleren for yderligere oplysninger.
6. Filterpatronen installeres igen ved, i omvendt rækkefølge, at følge de
samme trin, som da den blev fjernet. Filterpatronen må ikke strammes
for hårdt!
ADVARSEL: Spaen må ikke bruges, mens filterpatronerne eller
filterstandrøret(ene) er fjernet!

PASNING AF SPAPUDERNE

Spapuderne vil yde komfort i mange år, hvis de vedligeholdes ordentligt.
De er anbragt over vandoverfladen for at mindske klorvandets og de
andre spakemikaliers blegende virkning. Spapudernes holdbarhed
forlænges ved at rengøre dem samtidig med at spaskallen gøres ren.
Kropsolier fjernes med mildt sæbevand. Spapuderne skal ALTID skylles
omhyggeligt med rent vand for at fjerne alle sæberester. Puderne kan
behandles med HOT SPRING Cover Shield efter rengøring. Hvis spaen
ikke skal bruges i lang tid (f.eks. under en ferie, eller hvis spaen gøres
parat til vinteren), eller når spavandet chokbehandles, bør spapuderne
fjernes, indtil spaen skal bruges igen.
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Sådan fjernes og udskiftes spapuderne:
1. Træk forsigtigt og løft i den ene ende af puden for at strække puden
(længere) ud indtil den frigøres fra plastikholderen. Når den ene ende
er frigjort skubbes puden i den modsatte retning for at frigøre den
anden side.
2. Hold puden opad og lige mens pilen på pudens bagside lokaliseres.
3. Lad den ene ende af puden glide ned i holderen.
4. Træk i den anden ende af puden, og brug begge hænder til at løfte
puden oven på holderen, mens rillen i puden glides ned i holderen.

VEDLIGEHOLDELSE AF YDERSIDEN
SPASKAL

Hot Spring-spaen har en akrylskal. Pletter og snavs vil i al
almindelighed ikke sætte sig fast på spaens overflade. De meste
snavs kan let fjernes med en blød klud. Most household chemicals
are harmful to your spa’s shell (see below for detailed information on
cleaning agents). De fleste husholdningskemikalier er skadelige for din
spa shell (se nedenfor for nærmere oplysninger om rengøringsmidler).
Alle sparengøringsmidler skal altid skylles omhyggeligt af med rent
vand.

BEMÆRK:
1. Følgende produkter er den ENESTE godkendte rengøringsmidler
til HOT SPRING-spaskallen: Almindeligt vand, HOT SPRING
FRESHWATER Spa Shine, Brillianize® eller Soft Scrub®.
Anvendelse af andre produkter end de angivne (f.eks. sprit eller
andre husholdningsrengøringsmidler) til rengøring af spaskallens
overflade FRARÅDES. UNDGÅ at anvende rengøringsmidler,
der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, da disse
kan beskadige skallens overflade specielt: Simple Green®,
Windex® eller Spa Mitt. BRUG ALDRIG STÆRKE KEMIKALIER!
Beskadigelse af skallen, som følge af brug af stærke kemikalier, er
ikke dækket af garantien. Alle sparengøringsmidler skal altid skylles
omhyggeligt af med rent vand.
2. Jern og kobber i vandet kan plette spaskallen, hvis dette ikke
kontrolleres. Spørg din HOT SPRING- forhandler om produktet,
Stain and Scale Inhibitor (kedelsten og pletfjerner), som kan bruges,
hvis spa-vandet har en høj koncentration af opløste mineraler.
(Watkins anbefaler FRESHWATER Stain & Scale Defense.)
3. Alle rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og der
udvises forsigtighed ved påføringen.

EVERWOOD HD SPA-KABINET
™

HOT SPRING spaer leveres med et EVERWOOD HD spakabinet.
EVERWOOD HD er fremstillet af robust polymer for holdbarhed,
og tilføjer en filmfinish, der giver en rigt, trælignende udseende.
EVERWOOD HD slår ikke revner, skaller ikke, danner ikke blærer eller
ødelægges pga. delaminering, selv efter langvarig udsættelse for vind
og vejr.
Rengøring af EVERWOOD HD udføres let ved at spule kabinettet med
mildt sæbevand for at fjerne alle pletter og rester.
EVERWOOD HD må ikke skrubbes med slibende materiale eller
slibende rengøringsmidler, da dette kan beskadige overfladen.
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VEDLIGEHOLDELSE AF
SPAOVERDÆKNINGEN

WARNING: Overdækningen er en manuel sikkerhedsoverdækning,
som opfylder og overstiger alle de gældende krav i henhold til ASTMstandarder for sikkerhedsoverdækninger til spaer, når den installeres
og bruges rigtigt pr. fremstillingsdatoen. Overdækninger, som ikke er
fastgjort eller fastgjort forkert, udgør en fare.
Åbn overdækningen til dets fuldt åbne stilling inden brug.

VINYLOVERDÆKNING

Spaens vinyloverdækning er et nydeligt, holdbart
skumisoleringsprodukt. Månedlig rengøring og efterbehandling
anbefales for at vedligeholde det nydelige udseende.

Sådan rengøres og efterbehandles
vinyloverdækningen:
1. Tag overdækningen af spaen, og læn det forsigtigt mod en væg eller
et rækværk.
2. Brug en haveslange til at spule overdækningen, så snavs og skidt
løsnes og skylles væk.
3. Brug en stor svamp og/eller en børste med bløde børster vædet i en
lille smule mildt sæbevand (en teske opvaskemiddel blandet med 7,5
liter vand) eller bagepulver (tvekulsurt natron), skrub vinyloverfladen
med cirkelbevægelser. Sørg for, at vinylen ikke tørrer dækket af en
sæbehinde, før den kan skylles ren.
4. Skrub overdækningens kant og sideklapper. Skyl dem rene med vand.
5. Skyl undersiden af overdækningen af med rent vand (ingen sæbe), og
tør den med en tør klud.
6. Overdækningen efterbehandles efter rengøring ved at påføre et tyndt
lag HOT SPRING Cover Shield på vinyloverfladen og polere, til den
skinner.
BEMÆRK: Harpiks fra træerne fjernes med tændvæske beregnet til en
cigaretlighter (ikke tændvæske til trækul) Brug kun lidt, og skyl straks
efter med fortyndet renseolie til læder, inden der tørres af.

GØR FØLGENDE:
• Sørg for at fjerne snedriver fra spaen, for at undgå at skumkernen går i
stykker under den ekstra vægt af sneen
• Sørg for at låse overdækningens låsestropper for at holde
overdækningen på plads, når spaen ikke er i brug

GØR IKKE FØLGENDE:
• Undgå at løfte overdækningen vha. klapperne eller overdækningens
låsestropper
• Undgå at gå, stå eller sidde på overdækningen
• Undgå at anbringe nogen metaldel eller en anden ting, som kan
overføre varme, på overdækningen, eller anbringe nogen form for
presenning over overdækningen, da dette kan resultere i en smeltet
skumkerne, som ikke ville være dækket af garantien.
• Brug ikke nogen løftemekanismer, kemikalier eller rengøringsmidler
udover dem, der anbefales af Watkins Manufacturing Corporation eller
dets autoriserede salgs- og serviceforhandlere.

Spapasning
vedligeholdelse
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COVER LIFTER-SYSTEM

SÅDAN LUKKES OVERDÆKNINGEN

1. Stå langs overdækningens side, anbring den ene hånd i det øverste
hjørne af overdækningen og skub det forsigtigt fremad i retning af
spaen. Overdækningen vil dreje fremad, så det dækker halvdelen af
spaen.
BEMÆRK: Gælder for UPRITE eller LIFT ’N GLIDE tilbagetrækkelige
overdækningssytemer: låsemekanismerne skal frakobles, inden
overdækningen skubbes fremad.
2. Fold overdækningen ud ved at løfte håndtaget, som sidder på den
øverste (forreste) halvdel af overdækningen. Lad den udfoldede
halvdel falde ned på spaen. Lufttrykket, der udvikles ved at
overdækningen falder, vil sørge for, at vinylsideflapperne ikke kommer
i klemme mellem overdækningen og spaens skal.

Påkrævetfribredde/højde bag overdækningen, når det er åbent:
CoverCradle™ & COVERCRADLE II
61cm

UpRite™
18cm

Lift ’n Glide™
36cm

SÅDAN ÅBNES VINYLOVERDÆKNINGEN

BEMÆRK: Prøv aldrig på at åbne eller fjerne vinyloverdækningen
ved at gribe fat i, eller trække i sideflapperne eller overdækningens
låsestropper. Sideflapperne bliver revet i stykker, og en iturevet sideflap
dækkes ikke af betingelserne i garantien.
Kontroller, om der har samlet sig is omkring gasfjedrene og
drejepunkterne på det tilbagetrækkelige overdækningssystem. Ophobet
is kan beskadige systemets komponenter.
ADVARSEL: Det anbefales, at vinyloverdækningen og det
tilbagetrækkelige overdækningssystem ikke betjenes, når
vindhastigheden når op over 40 km/t.
BEMÆRK: Hvis spaen er anbragt i et område, der er udsat for stærk
vind, kan du forsyne overdækningen med flere låsestropper for at
mindske vindskader på overdækningen.
1. Løsgør først låsestropperne på overdækningen. Anbring den ene
hånd under overdækningen kant mellem spaen og overdækningen for
at bryde vakummet under overdækningen. Fold dernæst den forreste
halvdel af overdækningen over på den bageste halvdel.
2. Hvis det ikke er muligt at komme til bagved, skal du stå ved siden af
spaen, lige ved siden af hængselområdet af den foldede overdækning.
a) Gælder for COVERCRADLE tilbagetrækkelige
overdækningssytemer: Brug begge hænder, lav en hul hånd
under nederste halvdel af overdækningen (lige over vandet) og
anbring den anden hånd langs siden af overdækningen, lige over
sideflappen. Skub forsigtigt (lad være at løfte) med begge hænder
imod det modsatte, bageste hjørne af overdækningen (diagonalt).
Efterhånden som overdækningen åbnes, sørger gasfjedrene for, at
overdækningen standser ganske forsigtigt.
b) Gælder for UPRITE tilbagetrækkeligt overdækningssytem: Løft
overdækningen ved dets midterhængsel, lad det bevæge sig mod
bagsiden af spaen og komme forsigtigt til hvile der.
c) Gælder for LIFT ’N GLIDE tilbagetrækkeligt
overdækningssytem: Løft overdækningen en lille smule
ved spaens forside, skub (skub bagud til den standser), fold
overdækningen halvt over og løft overdækningen samtidig
med, at det skubbes bagved spaen. Sæt låsetappen i siden af
løftemekanismen, for at undgå at den lukker ved et uheld.
BEMÆRK: Når du åbner en overdækning med et tilbagetrækkeligt
overdækningssytem, må du kun bruge én af disse tre særlige metoder.
Undgå at åbne overdækningen på nogen som helst anden måde. Skader
forårsaget af forkert åbning eller lukning af overdækningen, er ikke
dækket i betingelserne af den begrænsede garanti.
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Elektriske krav

INSTALLATIONSANVISNINGER TIL
VANDLEDNING

INSTALLATION

1.

BEMÆRK: Fyld spaen med vand, før du tænder for strømmen.
Din HOT SPRING spa er omhyggeligt konstrueret til at yde
maksimal sikkerhed imod elektrisk stød Hvis spaen tilsluttes et
kredsløb, der er forkert installeret, vil det ophæve mange af spaens
sikkerhedsfunktioner. Forkert ledningsføring kan også forårsage
elektrisk stød, brandfare og andre risici for skader. Læs og følg
kravene til elektrisk installation samt anvisningerne for din særlige
spamodel i alle detaljer!
Alle HOT SPRING spamodeller er udstyret med en strømindikator
(HOT SPRING logo blå lampe) der, foruden at vise at der er strøm
tilsluttet til spaen, også har et diagnostisk formål. Den begynder at
blinke, hvis varmelegemets øverste-grænse-termostat udløses. Hvis
strømindikatorens lys blinker, skal anvisningerne i afsnittet Fejlfinding
følges for at identificere og rette årsagen. Strømindikatoren holder op
at blinke, så snart problemet er udbedret. Strøm- og klarindikatorene
på kontrollamperne yder den samme diagnostiske funktion.
HOT SPRING spaer skal installeres i overensstemmelse med
alle gældende lokale el-koder. Alle elektriske installationer skal
udføres af en erfaren, autoriseret elektriker. VI ANBEFALER,
AT DER ANVENDES HENSIGTSMÆSSIGE ELEKTRISKE
LEDNINGSKANALER, ARMATURER OG LEDNINGER TIL ALLE
KREDSLØB.
Dette produkt kræver et16 ampere (JETSETTER) og 20 ampere
(GRANDEE og ENVOY), enkeltfase, 230 volt, trelederstik (en linje,
en neutral, en jordforbindelse). Jordforbindelseslederen skal mindst
være af samme gauge som linjelederne, men må ikke være mindre
end 2,10 mm² (4.0 mm² for GRANDEE og ENVOY). En bondingstråd
af ren kobber på mindst 6 mm² (nr. 10 AWG) er muligvis også påkrævet.
Der skal desuden anvendes en hovedafbryder med mindst 3 mm
separation mellem kontakterne til alle elektriske kredsløb, som er
dedikeret til spaen.

•
•
2.
3.
4.

5.

For at tilslutte strømforsyningen skal du først fjerne lågen til
udstyrshullet som vist:
For at fjerne panelet, skub alle 3 klemmer til venstre og sænk dem
(hvis klemmerne ikke bevæger sig, løsn de 2 skruer, der holder
klemmen fast, let).
Sænk dørpanelet, fjern forbindelsesklemmen fra panelets bagside,
der er fastgjort til Logolyset, og fjern dørpanelet.
Find kontrolboksen. Løsn skruerne på forsiden af kontrolboksen.
Fjern skruerne og kontrolboksens dæksel.
Før den elektriske ledning gennem adgangsåbningen på hver side
af spaen fremad (nederst) og ind i udstyrsrummet.
Tilslut el-forsyningens ledningskanal til kontrolboksen, og
tilslut ledningerne iflg. beskrivelsen på næste side og på
el-diagramskiltet indvendigt på kontrolboksdækslet. Når du er
færdig sæt kontrolboksdækslet tilbage på plads.
For atgenanbringe udstyrsrummets dør, følg anvisningerne i trin 1 i
omvendt rækkefølge.

SERVICEBEMÆRKNING: Alle HOT SPRING spamodeller er udstyret
med en strømindikator, der, foruden at vise at der er strøm tilsluttet til
spaen, også har et diagnostisk formål. Den begynder at blinke, hvis
varmelegemets øverste-grænse-termostat udløses.
VIGTIG BEMÆRKNING: Alle Watkins spaer skal have et HFI-relæ
af el-sikkerhedsgrunde. Da hvert land har forskellige stikkontakter,
er det IKKE muligt for Watkins Manufacturing Corporation at levere
denne anordning som en standard del af spaen. Det er udelukkende
den autoriserede Watkins forhandlers ansvar at vælge, installere
og bekræfte funktionen af denne anordning. Watkins Manufacturing
anbefaler, at denne anordning tilsluttes for enden af spaens elektriske
ledning. Et GFCI-relæ skal installeres af en autoriseret, kvalificeret
elektriker. HFI-relæet skal opfylde eller overgå alle nationale og lokale
tekniske foreskifter for el.

Monter underpanelet i overensstemmelse med lokale regler, men ikke
nærmere end i 1,5 meters afstand (følg de lokale regler).

Fabriksmonteret
Startkabel til
jordklemmer
GFCI-AFBRYDER
16A til JETSETTER
20A til GRANDEE & ENVOY
L1

2,10 mm2 til JETSETTER

BRUN

(4,0 mm2 for GRANDEE & ENVOY)

NEUTRAL

2,10 mm2 til JETSETTER

BLÅ

(4,0 mm2 til GRANDEE & ENVOY)

JORDSTIK

2,10 mm2 til JETSETTER

GRØN/GUL

(4,0 mm2 til GRANDEE & ENVOY)
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Installationsanvisninger
FORBEREDELSE AF STEDET

Du har sikkert allerede fundet et sted til den nye spa, hvad enten det
er indendørs eller udendørs på en terrasse. Du skal blot sørge for at
kontrollere følgende:
• Anbring altid spaen på en overflade, som er stærk nok til at kunne bære
den, og som er plan. En fuld spa kan veje meget. Sørg for, at det sted,
du vælger, kan bære vægten.
• Husk, at spaen skal være plan, inden du fylder den. (Se
Spanivelleringsanvisninger.)
• Sørg for at anbringe udstyrsrummet, som rummer alle de elektriske dele,
et sted, hvor det vil være af vejen for vandafløb. Hvis vand får lov at
løbe ind i udstyrsrummet, kan det beskadige elektronikken, eller det kan
springe sikringer på husets relæ.
• Sørg for at have let adgang til effektafbryderne.
• Sørg for adgang til udstyrsrummet, så du kan komme til at passe og
vedligeholde spaen regelmæssigt.

ADVARSEL: Beskadigelse af dele i spaens udstyrsrum eller
indvendige rørføring pga. skadedyrsangreb (gnavere) er IKKE
dækket af garantien!

INSTALLATION UDENDØRS

Ligegyldigt hvor du anbringer din nye spa, er det vigtigt, at der er et
solidt, bærende fundament. Strukturbeskadigelse af spaen pga. forkert
installation eller anbringelse på et utilstrækkeligt fundament er faktisk
ikke dækket af spaens begrænsede garanti.
Hvis spaen installeres udendørs, anbefaler vi at installere den på
en forstærket cementflade, som er mindst 10 cm (4 tommer) tyk.
Armeringsstænger eller -net i pladen skal være forbundet til en
bondingstråd (6 mm²) iflg. nationale, tekniske foreskifter for el (rådfør
dig med den lokale el-inspektør for yderligere oplysninger om
overholdelse af de tekniske foreskrifter. Der kan kræves inspektion af
korrekt jordforbindelse inden betonpladen støbes).
Hvis spaen placeres direkte på jorden, selvom det kun er
midlertidigt, skal der anbringes fliser under nivelleringsområderne (se
Spanivelleringsanvisninger). Fliserne skal være mindst 5 cm tykke og
30 x 30 cm. Selv når fliserne er på plads, vil spaen efterhånden synke
og blive ujævn. I øvrigt vil en spa, som er omgivet af jord eller græs,
hurtigt blive fuld af jord og græs fra brugernes fødder. Derfor bør du
sørge for at få den op på et solidt fundament så hurtigt som muligt.

INSTALLATION PÅ TERRASSE

For at være sikker på at terrassen kan bære spaen, skal du kende
dens maksimale belastningskapacitet. Rådfør dig med en kvalificeret
byggeentreprenør eller konstruktionsingeniør. Du finder vægten
af spaen, dens indhold og personer ved at kigge på skemaet med
Spaspecifikationer. Vægten pr. kvadratmeter må ikke overstige
strukturens mærkekapacitet, ellers risikeres alvorlig skade på strukturen.
FORSIGTIG: Watkins Manufacturing foreslår, at du rådfører dig med en
bygningsingeniør eller entreprenør, før spaen anbringes på en forhøjet
terrasse.

INDENDØRS/KÆLDERINSTALLATION

Du skal være opmærksom på visse særlige krav, hvis spaen anbringes
indendørs. Gulvet omkring spaen bliver vådt, så gulvmaterialerne skal
være skridsikre, når de er våde. Godt afløb er yderst vigtig for at undgå,

Installationsanvisninger

at der samler sig vand rundt om spaen. Ved bygning af et nyt rum til
spaen, anbefales det at installere et gulv ned afløbsrist. Fugtigheden vil
stige som en naturlig følge af installationen af spaen. Der kan trænge
vand ind i træværk, hvilket kan føre til at træet rådne, blive jordslået
eller andre problemer. Kontroller virkningen af damp i luften på udsat
træ, tapet osv. i rummet. Disse virkninger mindskes ved at sørge for
god ventilation i området omkring spaen. En arkitekt kan muligvis
hjælpe med til at afgøre, om der bør installeres mere ventilation.
HOT SPRINGspaer er udstyret med en udluftningsåbning så varme fra
udstyrsrummet kan slippe ud. Find udluftningsåbningen og sørg for, at
den ikke blokeres af noget, herunder gulvbelægningen.
HOT SPRING forhandleren kan hjælpe dig med lokale oplysninger,
f.eks. bestemmelser vedr. zoneopdeling og bygningsreglementer. De
kan også give dig en kopi af vores planlægningsguide.
FORSIGTIG: Spaen må ikke installeres på et opvarmet gulv.
ADVARSEL: Sørg for, at området omkring spaen er veludluftet,
når den er installeret indendørs eller i et indelukket område.
Utilstrækkelig ventilation rundt om spaen risikerer at danne en højere
end normal koncentration af spakemikalier og/eller bakterier. Disse
spredte spakemikalier og/eller bakterier kan indåndes, hvilket kan
medføre åndenød eller lungeskade hos visse mennesker, som lider
af et svækket immunsystem eller infektion af luftvejene. Hvis du eller
andre badegæster får symptomer på denne tilstand, skal I søge læge
så hurtigt som muligt.
Foruden ovenstående skal spaen gøres grundig ren og vedligeholdes i
overensstemmelse med følgende:
• Følg alle procedurer i ejerhåndbogen samt de trykte brugsanvisninger på
emballagen af alle vandplejeprodukter (kemikalier).
• Test vandet regelmæssigt for at sikre korrekte niveauer af
steriliseringsmiddel, pH-værdi og andre vandplejekrav.
• Tøm, rengør og fyld spaen med friskt vand igen i henhold til et
regelmæssig program og i overensstemmelse med denne ejerhåndbog.
• Rengør filteret (ene) mindst en gang om måneden.
• Kontroller at der er korrekt cirkulation gennem spaens vandsystem.
• Bed dem, der bruger spaen, om at tage et bad, inden de stiger i spaen.

FORBEREDELSE AF SPAJÆVNING

Beton, der skråner
1,3 cm (½ inch) pr.
(1,3 cm)
305 cm (10 fod),
foretrækkes, således
at regnvand og vand,
305 cm
der løber udover
Slope 1.3 cm pr. 305 cm for ordentlig dræning.
kanten drænes og
ikke samler sig under spaen (vandet under spa i lange perioder kan
beskadige træet). Andre muligheder er mursten, trædesten eller blokke.
Det er vigtigt at være opmærksom på at bløde overflader, har en
tendens til at synke, selvom der
placeres fliser for at distribuere
NIVELLERING
vægten jævnt, og at dette
resulterer i at spaen ikke står lige.
BEMÆRK: Hvis spaen anbringes på Nedsynkning af trædesten eller mursten
kan få spaen til at stå ujævnt.
græs eller snavs kan mængden af
affald, der uforvarende kommer ind
i spa-vandet blive forøget og kan forårsage skade på dit udstyr samt
spaen overflade, som ikke er dækket af garantien.
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For at din HOT SPRING spa spa kan fungere rigtigt og for at det
indvendige rørsystem kan dræne fuldstændigt, skal den være nivelleret.
ADVARSEL: Watkins Manufacturing Corporation anbefaler, at en
bygningsingeniør eller entreprenør rådføres før spaen placeres
på en forhøjet terrasse eller platform. Brug Egenvægten på skemaet
med Spaspecifikationer til at fastlægge strukturens krav.
BEMÆRK: Watkins Manufacturing Corporation forbeholder sig retten
til at ændre specifikationer eller design uden at pådrage sig nogen
forpligtelse.

Godkendt kilemateriale
• Cedertræspåner		
• Krydsfiner til udendørsbrug
• Rødtræ			
• Gavntræ til udendørsbrug
De anvendte kiler bør variere i tykkelse fra 0,5 cm til 1 cm, og de skal
være skåret i firkanter på 5 cm x 10 cm.
BEMÆRK: Da GRANDEE spaen er meget stor kræver Watkins
Manufacturing Corporation at disse spaer installeres på en
nivelleret betonplade eller en stærk ingeniørbygget terrasse, som
er mindst 10 cm tyk, og at de IKKE bliver opklodset på nogen
som helst måde.

Nivelleringsanvisninger

1. Brug et 2 meter langt vaterpas (eller et kortere vaterpas og et lige
5 cm x 10 cm, 2,5 meter langt bræt) til at tjekke spaens højeste og
laveste hjørner.
2. Lad den ene ende af vaterpasset hvile på spaens højeste hjørne (og
den modsatte ende hvile på det laveste hjørne), den laveste ende af
vaterpasset løftes forsigtigt ved at anbringe kiler mellem spaens skal
og vaterpasset, indtil selve vaterpasset er i vater. Dette fortæller dig
hvor mange kiler, der skal bruges til det laveste hjørne.
3. Drej dernæst vaterpasset forsigtigt, sørg for at den opklodsede ende
bliver, hvor den er, indtil den anden ende af vaterpasset hviler på et
af de andre hjørner. Tjek niveauet. Brug ovenstående procedure til
at justere enden af vaterpasset. Drej vaterpasset forsigtigt igen til
det sidste hjørne, mens drejepunktet holdes i den oprindelige stilling.
Gentag proceduren. Det antal kiler, som befinder sig på hvert af de
tre hjørner, er de kiler, der skal placeres under de respektive hjørner i
de næste trin.
4. Fjern vaterpasset og stil det væk. Fjern kilerne omhyggeligt og hold
dem samlet. Husk hvilket hjørne, hvert sæt kiler kom fra.
5. Brug flere personer til at løfte spaens laveste side (den med de fleste
kiler), og anbring en 10 cm x cm kile under spaens bund midt på den
løftede side.
6. Der henvises til den skematiske tegning der viser understøttelsen
af bunden af spamodellen for at finde nivelleringspunkterne for de
forhøjede hjørner. Anbring det sæt kiler, der korresponderer til hvert
hjørne, direkte under det designerede nivelleringspunkt.
7. Løft spaen, fjern støtteklodsen, og sæt spaen ned på kilerne. Gentag
trin 5 til og med 7 for den modsatte side af spaen efter behov.
8. Brug vaterpasset til at kontrollere nivelleringen af spaen. Foretag alle
nødvendige justeringer.
9. Der henvises til den skematiske tegning der viser understøttelsen af
bunden af spamodellen for at finde resten af nivelleringspunkterne,
som nu hver især også skal forsynes med kiler. Skub forsigtigt
"hjælpe" kiler under spaen på deres designerede steder. Disse
mellemlægsklodser bør danne en nøjagtig tilpasning mellem
fundamentet og spaens underkonstruktion. Hvis det er nødvendigt at
løfte spaen for at komme til at anbringe hjælpekiler, skal du passe på

Side 27

ikke at komme til at sparke de oprindelige hjørnekiler ud.
Følgende tegninger over understøttelsen af ENVOY, & JETSETTER
spaer viser de anbefalede kilepunkter.
Bemærkning: Skønt de er beregnet til udendørs installation, er
HOT SPRING spaer ikke uimodtagelige overfor skade forårsaget af
insekter, gnavere eller andre levende skabninger. En skærm i bunden
af spaens udstyr er beregnet til at minimere deres mulighed for at få
adgang til udstyrsrummet og beskadige spakomponenterne. Bemærk,
at elektronikanordningerne inde i rummet skal have tilstrækkelig
luftstrømning for at køle udstyret af og opretholde det optimale
temperaturområde. Hvis du tillukker åbningen fuldstændigt, eller du
lader snavs hobe sig op på nettets masker, vil det påvirke spaens
funktion negativt. Beskadigelse af spaen eller dens dele, som er
forårsaget af en "naturkatastrofe", angreb af gnavere eller insekter,
dækkes ikke under betingelserne i spaens begrænsede garanti.

LEVERINGSADGANG

Find først dimensionerne for spaen på følgende diagram. De viste
dimensioner er målene for spane i dens lodret stilling, lagt på siden.
Model
GRANDEE NXT (GGNE)

B
97 cm

L
254 cm

H
231 cm

ENVOY NXT (KKNE)

97 cm

236 cm

231 cm

JETSETTER NXT (JTNE)

84 cm

213 cm

165 cm

Kontakt dernæst din forhandler for at finde ud af højden og bredden for
rullevognen, som forhandleren vil anvende ved leveringen af din nye
spa. Brug vognens højde plus dimensionen vist som H til at afgøre den
nødvendige, lodrette frihøjde der for at spaen og vognen kan passere.
Brug vognens bredde eller dimensionen W til at afgøre den nødvendige
fribredde.
BEMÆRK: Det kan være nødvendigt med yderligere frihøjde, hvis
spaen skal rulles op eller ned af en skrånining eller flyttes op eller ned
af et par enkelte trappetrin.
Brug ovenstående oplysninger til at afgøre, hvilke krav til adgang der
kræves af den ønskede placering.
Det kan være nødvendigt at fjerne en låge, en del af et rækværk
eller andre flytbare hindringer for at kunne rulle spaen til dens
installationsted.
Hvis spaen er blevet taget af rullevognen for at blive løftet over en væg
(enten fordi adgangsområdet er for lille, tagskæget er for lavt, hjørnet er
for skarp eller en trappe er for stejl) vil der være behov for en kran.
Dette er ikke ualmindeligt.
Kranen har en kranarm monteret og kan parkeres
i din indkørsel. Kranen skal betjenes af en
autoriseret og forsikret fører. Kranføren
kan mod betaling løfte spaen over
vægge, bygninger eller alle
andre forhindringer og anbringe
den så tæt på installationsstedet
som muligt. Levering med kran
tager i gennemsnit 60 minutter
at udføre.
BEMÆRK: Hvis leveringen
af spaen kræver brug af kran,
vil du muligvis skulle betale
for denne service og fuldførelsen af

Installationsanvisninger

Hvad er fribredden?

BAGHAVE
(HAVE)

Kontroller alle porte
Fremspringende el-målere
Gasmålere
Aircondition-enheder
Har du tilstrækkelig frihøjde?
Er der fri passage?
Kontroller lavt tagskæg,
overhængende grene,
tagrender
Fjern grene, hundehuse,
brænde osv.
Hvis der er et 90 graders hjørne, kan
vi komme omkring det? (Spaen kan
ikke bøjes)
Ikke mere end 6
sammenhængende trin

leveringen.
uden en trappeafsats.

GADE

JORDFORBEREDELSE

HOT SPRING spaen er blevet fremstillet til at kunne installeres på
forskellige typer almindeligeoverflader. Selvom et betonfundament er
bedst i det lange løb*, kan andre fundamenter også bruges, så længe
der klargøres et jævnt fundament inden levering. De tre fundamenter,
som er vist til højre, repræsenterer eksempler på alternativer til et
betonfundament til spaer, som installeres uden lysthuse eller andet
ekstraudstyr.
*BEMÆRK: Der kræves en forstærket cementflade på mindst 10 cm til
GRANDEE spaer, og det anbefales til ENVOY, og JETSETTER spaer.

INSTALLATIONSBEMÆRKNINGER:

• Hvis der vælges fliser eller jernbanebjælker til spaens fundament, skal de
placeres under spaens designerede nivellingspunkter, således at spaen
opretholder en lige vægtdistribution.
• Det er vigtigt at være opmærksom på at bløde overfladers, selvom der
placeres fliser for at distribuere vægten jævnt, og at dette resulterer i en
spaen ikke står lige.
• Husk, at placering af spaen på græs eller jord kan øge mængden af snavs
i spaen fra spabrugerens fødder.

Hvis du køber en pakke til terrasse og lysthus sammen med spaen,
kræves der et solidt fundament. Hvis disse placeres på en overflade,
som ikke er jævn, kan det skabe problemer med installationen. Billedet
på højre side viser nogle eksempler på anbefalede overflader.
Det er dit ansvar at sørge for at finde et egnet, jævnt fundament
til spaen. Du bedes være opmærksom på, at de fleste
leveringsmandskaber ikke medbringer udstyr til klargøring af
anlægsstedet for spaen.
BEMÆRK:Hvis spaen skal fungere korrekt og den interne rørføring
skal kunne dræne spaen fuldstændig, skal du kontrollere, at spaen er
i vatter efter den er blevet installeret. Diagrammerne på de følgende
sider viser de anbefalede punkter til kiler på spaens støttegrundlag.
HOT SPRING leveringsmandskabet kan hjælpe dig med denne
procedure.

Installationsanvisninger
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GRANDEE NXT (MODEL GGNE)

Grandee
Dimensioner

DØR
6" (15.2 cm)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(2.5" (6.4 cm) Højde fra jorden)

44" (111.8 cm)
56" (142.2 cm)

HOVEDAFLØB

38" (96.5 cm)

(Set forfra)

34 " (86.4 cm)

7 " (17.8 cm)

BEMÆRK: Alle mål er ca. mål. Mål spaen, før du træffer afgørerende beslutninger om design
eller sti.

ELEKTRISK FORBINDELSE
(2.5" (6.4 cm) Højde fra jorden)

94" (238.8 cm)

SEKUNDÆRT AFLØB

91" (231.1 cm)

SPAEN SET FRA BUNDEN

15"
(38 cm)

(Set fra
bunden)

Elektrisk forbindelse (begge sider)

100" (254 cm)

DØRSIDE
BEMÆRK: Watkins Manufacturing Corporation kræver, at GRANDEE installeres på et fundament af jernbeton med en tykkelse på
mindst 10 cm eller en terrasse, der kan bære mere end 555 kg/m² (125 pund pr. kvadratfod).
ADVARSEL: Der må ikke anvendes kiler af nogen art til GRANDEE-spaen.
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Installationsanvisninger

ENVOY NXT (MODEL KKNE)

ENVOY
Dimensioner

DØR

38" (96.5 cm)

7 " (17.8 cm)

(Set forfra)

34 " (86.4 cm)

BEMÆRK: Alle mål er ca. mål. Mål spaen, før du træffer afgørerende beslutninger om design
eller sti.

6" (15.2 cm)
40" (101.6 cm)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(2.5" (6.4 cm) Højde fra jorden)

52" (132.1 cm)

HOVEDAFLØB

ELEKTRISK FORBINDELSE
(2.5" (6.4 cm) Højde fra jorden)

81" (205.7 cm)

SEKUNDÆRT AFLØB

93" (236.2 cm)
46.5" (118 cm)

46.5" (118 cm)

28 " (71 cm)

SPAEN SET FRA BUNDEN

91" (231.1 cm)

13"
(33 cm)

11.5"
(29.2 cm)

30" (76.2 cm)

28" (71 cm)

15"
(38 cm)

(Set fra
bunden)

Elektrisk forbindelse (begge sider)

28" (71 cm)

28" (71.1 cm)
49" (124.5 cm)
65" (165.1 cm)

DØRSIDE

● VIGTIGT:ENVOY har 25 nivelleringspunkter● (anbring kilerne på de viste steder)
Installationsanvisninger
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JTNE

JETSETTER NXT (MODEL JTNE)
Dimensioner

DØR

33" (83.8 cm)

6 " (15.2 cm)

(Set forfra)

29 " (73.6 cm)

BEMÆRK: Alle mål er ca. mål. Mål spaen, før du træffer afgørerende beslutninger om design
eller sti.

6" (15.2 cm)
36" (91.4 cm)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(2.5" (6.4 cm) Højde fra jorden)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(2.5" (6.4 cm) Højde fra jorden)

48" (121.9 cm)

HOVEDAFLØB

78" (198.1 cm)

SEKUNDÆRT AFLØB

15"
(38 cm)

26" (66.0 cm)

SPAEN SET FRA BUNDEN

65" (165 cm)

11"
(27.9 cm)

32.5" (82.5 cm)

(Set fra
bunden)

Elektrisk forbindelse (begge sider)

84" (213 cm)

21" (53.3 cm)

Side 31

16" (40.6 cm)

23.5" (59.9 cm)

DØRSIDE

● VIGTIGT:JETSETTER har 18 nivelleringspunkter ● (anbring kilerne på de viste steder)
Side 31

Installationsanvisninger

Serviceoplysninger
GENERELLE OPLYSNINGER

Din HOT SPRING spa er beregnet til at yde mange års brug
uden problemer. Som med alt udstyr kan der sommetider opstå
problemer, der kræver en kvalificeret teknikers sagkundskab.
Selvom ukomplicerede reparationer, f.eks. at nulstille et HFI-relæ
eller en el-afbryder, nulstille den øverste-grænse-termostat eller
udskifte en pære, muligvis ikke kræver et servicebesøg, så er disse
problemer ofte tegn på, at der findes mere alvorlige problemer. Disse
tilstande kan kræve hjælp af en erfaren tekniker. Inden du ringer til
serviceafdelingen, henvises du til Fejlfindingsvejledningen. BEMÆRK:
Behold altid den oprindelige kvittering til fremtidig henvisning.

HFI-RELÆ OG ØVERSTE-GRÆNSETERMOSTAT

Hvis spaen nogensinde ikke virker, skal du først kontrollere
strømforsyningen til spaen.
Efterse begge HFI-relæer fra på underpanelet. Hvis HFI-relæet er
slået fra, skal det nulstilles. Hvis det ikke kan nulstilles, kan det være
fordi, der er en jordingsfejl (kortslutning) i de elektriske dele. Kontakt en
autoriseret servicetekniker for at få en fuldstændig diagnose.
Hvis du under kontrollen opdager, at HFI-relæet ikke er slået fra, skal
du kontrollere rummets afbryderpanel for at sikre, at hovedafbryderen
for det el-kredsløb, som forsyner spaen med strøm, ikke er slået fra.
Hvis det er blevet slået fra, er det tegn på, at kredsløbet enten var
overbelastet, eller at der findes en kortslutning mellem afbryderpanelet
og spaens stik eller underpanel. Kontakt en kvalificeret elektriker.
Hvis du ikke finder noget svigt, efter du har kontrolleret
hovedafbryderen i rummet og spaens HFI-relæer, skal du kontrollere
øverste-grænse-termostaten. Den kontrolleres ved at slukke for
strømmen til spaen i 30 sekunder. Dette nulstiller automatisk øverstegrænse-termostaten, hvis den er blevet slået fra. Hvis spaen aktiveres,
så snart du tænder for strømmen igen, betyder det, at der er reduceret
vandstrømning gennem varmesystemet. Når den termiske afbryder
slår fra, er det normalt pga. ét problem, eller pga. en kombination af
flere af disse problemer: 1) en tilstoppet filterpatron, 2) tilstopning i
rørsystemet, 3) en svigtende cirkuleringspumpe i varmesystemet,
4) strømmen blev ikke afbrudt fra spaen, før den blev tømt, 5) en
luftlomme i vandrørene. (Strømindikatoren på forsiden af spaens
kontrolpanel vil også blinke, hvis øverste-grænse-termostatens
kredsløb er slået fra).
Hvis spaen ikke virker, efter du slår HFI-relæerne fra og nulstiller dem,
eller efter du nulstiller øverste-grænse-termostaten, skal problemet
overlades til en autoriseret servicetekniker. Der henvises til afsnittet
om varmelegemet, hvis spaen fungerer, men ikke varmer op, eller til
Fejlfindingsvejledningen, hvor der findes yderligere serviceoplysninger.

NO-FAULT VARMELEGEME OG
INTEGRERET TRYKAFBRYDER

Watkins Manufacturing Corporation garanterer ubetinget NO-FAULT
varmelegemet mod ethvert svigt, som ville kræve udskiftning.
Denne garantis varighed er lig den periode, der identificeres i
garantien for komponenterne. Denne garanti defineres ubetinget
som garantidækning uden undtagelse, så længe komponenten har
fejlfungeret indenfor spasystemet. Dette betyder, at tilstande, som
normalt ville gøre den begrænsede garanti ugyldig, f.eks. beskadigelse
pga. vandkemi, ikke gælder for en NO-FAULT varmelegeme.

Serviceoplysninger

Det er BEMÆRK at bemærke, at NO-FAULT varmelegemet er
beskyttet både af varmelegemets øverste-grænse-termostat og den
integrerede trykafbryder. Årsagerne til, at varmelegemer slår fra ved
øverste-grænse, blev beskrevet i forrige afsnit.
Hvis spaen ikke varmer, og de røde og grønne lys blinker, men
pumpen og lysene virker, betyder det, at trykafbryderen muligvis er
åben. Åbning af trykafbryderen er normalt pga. ét problem, eller pga.
en kombination af flere af disse problemer: 1) en tilstoppet filterpatron,
1. En tilstoppet filterpatron
2. Blokering i VVS-systemet
3. Strømmen til spaen blev ikke afbrudt, før den blev drænet
4. En luftsluse i rørledningerne
Så snart problemet er blevet identificeret og udbedret, lukker
trykafbryderen, og dette aktiverer varmelegemet.

SILENT FLO CIRKULATIONSPUMPE
OG TERMISK AFBRYDER TIL
CIRKULATIONSPUMPEN

HOT SPRING SILENT FLO 5000-cirkulationspumpen er en dedikeret,
vandafkølet, lavenergi, stille pumpe, som yder uafbrudt filtrering
til spaen. . Da SILENT FLO 5000-pumpen er vandafkølet, er den
udstyret med en termisk afbryder til at forhindre pumpen i at blive
beskadiget, hvis den kører varm, når der ikke er noget vand.
Cirkulationspumpens termiske afbryder nulstilles ved at afbryde
strømmen til spaen og lade pumpen køle af.
Når den termiske afbryder slår fra, er det normalt pga. ét problem,
eller pga. en kombination af flere af disse problemer: 1) en tilstoppet
filterpatron, 2) tilstopning i rørsystemet, 3) strømmen blev ikke afbrudt
fra spaen, før den blev tømt, eller 4) en luftlomme i vandrørene. Så
snart problemet er blevet identificeret og udbedret, kan pumpens
termiske afbryder nulstilles, hvilket gør det muligt for den at fungere
normalt.

FORSKELLIGE
SERVICEOPLYSNINGER

Kontrol- og øverste-grænse-termostaterne er udstyret med
elektroniske sensorer, som er forbundet med spaens rørsystem. Du
må aldrig klippe eller bøje de ledninger, som forbinder sensorerne med
termostaterne inden i kontrolboksen.
Dysepumpen er udstyret med en termisk overbelastningsafbryder,
som er beregnet til at beskytte pumpen imod at køre varm. Hvis
pumpen slukker af sig selv i en ældre spa, kan det muligvis betyde, at
pumpemotorens lejer svigter. Hvis pumpen slukker af sig selv i en ny
spa, er det i reglen pga. én eller en kombination af flere af de følgende
faktorer:
• Termisk overbelastning: Selvom de er masseproduceret, er alle
termiske overbelastningsafbrydere ikke nøjagtig ens. Nogle er
mere følsomme end andre og vil slukke for pumpen ved en lavere
temperatur.
• Høj temperatur: Alle HOT SPRING spamodeller er udstyret med
en dysepumpeline, som sender den varme, der genereres af
pumpensmotor, udenfor udstyrsrummet og tilbage i spavandet.
Hvis lufthullerne bliver blokeret af byggemateriale, græs eller
affald, kan dysepumpen køre varm. Så snart pumpemotoren er
kølet tilstrækkeligt af, og alt blokerende materiale er fjernet fra
udluftningshullerne, kan du starte dysepumpen igen.
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• Gnidning: De bevægelige dele i en ny pumpe kan være så stramme at
de udvikler varme pga. gnidning. Efter en almindelige opstartperiode
vil pumpen have en køligere gang.
• Forkert ledningsføring: Hvis spaen er forbundet med en
forlængerledning, og/eller elinstallationen i rummet er for lille, kan
tilførslen af spænding til pumpen være for lille, og den kan derfor
trække mere strømstyrke og udvikle for megen varme.
• Hvis pumpen slukkes pga. for stærk varme, skal du sørge for, at
udstyrsrummet har tilstrækkelig udluftning. Luftåbningen forneden på
panelet må ikke blokeres. Hvis dysepumpen bliver ved at slukke efter
korte brugsperioder, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker.

HANDLINGER, SOM UGYLDIGGØR
GARANTIEN

Den begrænsede garanti bliver ugyldig, hvis HOTSPRING spaen blev
forkert installeret, udsat for ændring, misbrug eller mishandling, eller
hvis nogen anden har forsøgt at reparere spaen end en autoriseret
repræsentant for Watkins Manufacturing Corporation. Ændring omfatter
alle ændringer af dele eller vandrør, elektrisk omstilling eller tilføjelse af
enhver ikke-godkendt anordning til sterilisering eller vandrensning, eller
et varmesystem, som bidrager til, at komponenter eller enheder svigter,
eller til et farligt betjeningssystem. Misbrug og mishandling omfatter:
Al betjening af spaen, der ikke overholder Watkins Manufacturing
Corporations trykte anvisninger, eller brug af spaen til et formål, den
ikke er beregnet til. Nærmere betegnet: Brug af spaen til andet en
hjemmebrug, skade pga. drift* af spaen udenfor de specificerede
spændingskrav (240 V ± 10%) eller drift af spaen ved vandtemperaturer
udenfor området 1,7 °C (35 °F) og 49 °C (120 °F), skade pga.
spændingsspidser eller tilstande med begrænset strømforsyning,
skade pga. snavsede, tilstoppede eller forkalkede filterpatroner (se
anvisningerne i afsnittet Spapasning og vedligeholdelse i denne
ejerhåndbog), beskadigelse af spa-overfladen fordi der blev brugt
triklor, BCDMH, ace cleaners which are not recommended by Watkins
Manufacturing Corporation; damage caused by allowing undissolved spa
sanitizing chemicals to lie on the spa surface (no spa surface material
can withstand this kind of abuse); damage to components (excluding
the NO-FAULT‑1500 heater) or spa surface caused by improper pH
balance or other improper water chemistry maintenance; and damage
to the spa surfacecaused by leaving the spa uncovered while empty of
water and in direct exposure to sunlight (this may cause solar heating
distress) are considered abuses and may invalidate this warranty.

Side 33

*Drift af spaen betyder ikke "brug" af spaen! Watkins Manufacturing
Corporation fraråder, at du bruger spaen, hvis vandtemperaturen er
over eller under temperaturområdet på spaens kontrolpanel.
Spaens filterlåg er ikke beregnet til at bære kraftig vægtbelastning og
må ikke bruges som sæde. Låget kan i yderste tilfælde knække og gå i
stykker. Denne handling anses for at være misbrug og dækkes ikke af
garantien.
Naturkatastrofer og skade forårsaget af dyr, gnavere og insekter anses
for misbrug og dækkes ikke af garantien.

ANSVARFRASKRIVELSE

Watkins Manufacturing Corporation er ikke ansvarlig for tab af brug
af HOT SPRING spaen eller andre hændelige, følge-, særlige,
indirekte eller straffeomkostninger, udgifter eller erstatninger, som kan
omfatte, men ikke er begrænsede til fjernelse af en varig terrasse eller
andet specialinventar, eller behov for at fjernelse med kran. Enhver
underforstået garanti skal vare lige så længe som den ovenfor nævnte
gældende begrænsede garanti. Visse stater og lande tillader ikke
begrænsninger, mht. hvor længe en begrænset garanti varer. Watkins
Manufacturing Corporation eller enhver af deres repræsentanter er
under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen som helst persons
kvæstelser eller ejendomsbeskadigelse, ligegyldigt hvordan de opstår.
Nogle stater og lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af
hændelige eller følgeskader, så de ovenstående begrænsninger gælder
muligvis ikke dig.

WATKINS KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål om noget som helst aspekt af HOT SPRING
spaopsætningen, betjeningen eller vedligeholdelsen, og der ikke findes
svar i denne håndbog, bedes du kontakte HOT SPRING forhandleren.
Watkins Manufacturing Corporation kan kontaktes på: +1 760 598
6464, mandag til fredag, mellem kl. 8:00 og 17:00 Pacific Standard
Time (PST) eller via e-mailcustsvc@watkinsmfg.com.

FEJLFINDING

Hvis du får nogen som helst problemer, er du velkommen til at kontakte
den autoriserede HOT SPRING forhandler. Her er nogle gode råd som
kan hjælpe dig til selv at diagnosticere og udbedre de mest almindelige
årsager til problemer.

Serviceoplysninger

GENEREL DRIFTSVEJLEDNING TIL FEJLFINDING
Problem

Mulige årsager

Løsninger

Hele spaen er ude af funktion

• Strømsvigt
• GFCI udløst
• Varmelegemes high-limit-termostat udløst

• Kontroller strømkilden
• Nulstil HFI-relæet. Tilkald servicepersonalet, hvis relæet ikke kan nulstilles
• Afbryd strømmen i mindst tredive sekunder for at nulstille varmelegemets øverste grænse. Hvis
den ikke kan nulstilles, skal du kontrollere, om filtrene er tilstoppede. Hvis den fortsætter med at slå
fra, skal du ringe til serviceafdelingen.

• Spalås aktiveret

• Deaktiver spalås

Spaen har ingen varme, dyserne og lyset
fungerer (det grønne logo "Ready" og det
blå logo "Power" blinker)

• Integreret trykafbryder åben
• afbryder til cirkulationspumpen udløst

• Deaktiver spalåsen • Kontroller, om der er tilstoppede filtre. Den integrerede trykafbryder nulstilles,
når vandstrømningen er genoprettet gennem varmelegemet. Ring til serviceafdelingen, hvis
varmelegemet tit slår fra.
• Kontroller, om der er tilstoppede filtre eller luftlomme i rørene. Afbryd strømmen til spaen, lad
cirkulationspumpen køle af. Cirkulationspumpens termiske afbryder nulstilles, når pumpen er
afkølet, og der tændes for strømmen igen. Ring til serviceafdelingen, hvis cirkulationspumpens
termiske afbryder tit slår fra.

Dyserne er svage eller de sprøjter

• Vandstanden i spaen er for lav
• Filtre tilstoppede
• COMFORT CONTROL håndtaget er lukket

• Tilsæt vand
• Rengør filtre
• Åbn COMFORT CONTROL håndtaget

Lys ude af drift

• Spalås aktiveret
• Ledningsføringen eller montering af lyset er defekt

• Deaktiver spalås
• Udskift lysmontage

MOTO-MASSAGE DX dysen fungerer
ikke, eller den er uregelmæssig

• COMFORT CONTROL ventilerne er lukkede
• Filtre tilstoppede

• Åbn COMFORT CONTROL håndtaget
• Rengør filtre

Blå logo "Power"-indikator blinker

• Varmelegemes high-limit-termostat udløst

• Afbryd strømmen i mindst tredive sekunder for at nulstille varmelegemets øverste grænse. Hvis
den ikke kan nulstilles, skal du kontrollere, om filtrene er tilstoppede. Hvis den fortsætter med at slå
fra, skal du ringe til serviceafdelingen.

Grøn Logo "Ready"-indikator blinker

• Problem med temperatursensor

• Afbryd strømmen i mindst tredive sekunder. Hvis blinkene fortsætter, skal du ringe til serviceafdelingen.

Berøringsskærmen er tændt, men kan
ikke betjenes

• Fjernbetjening for langt væk fra spaen
• Kommunikationen mellem fjernbetjeningen og
kontrolsystemet er blevet afbrudt

•
•
•

Ryk fjernbetjeningen tættere på spaen
Tryk knappen Dyser på DOCK
Tryk og hold touchscreenen nede i et tomt område, indtil den bliver sort, dette nulstiller kontrolpanelet.

Touchscreen er sort (off)

•
•
•
•

•
•
•
•

Tænd for strømmen til spaen
Anbring fjernbetjeningen i Docking-bakken igen
Tryk på berøringsskærmen og vent i 40 sekunder
Kontakt en autoriseret HOT SPRING-forhandler

Fjernbetjeningen reagerer uregelmæssigt,
inden for brugsområdet på 30'

• .Signalinterferens fra en ekstern kilde

•

Skift kanal på fjernbetjeningen ved at trykke på knappen Lights på DOCKEN indtil knapperne på docken
blinker for at vise skærmen Skift kanal på fjernbetjeningen. Tryk UP eller DOWN for at skifte kanal, efterfulgt
af OK for at indstille kanalen

Der bliver ved med at stå "Søger efter spa"
på berøringsskærmen

• Fjernbetjeningen ikke tilsluttet

• Tryk på knappen Dyser på DOCK, indtil knapperne på docken blinker, tryk og hold skærmen nede,
indtil Pairing Yes/No vises, tryk derefter Yes

Strømmen til spaen er slukket
Batteriet skal oplades
Batteriet er i shut-down-tilstand
Batteriet bliver ikke opladet

FEJLFINDINGSVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE AF SPAVAND
Problem

Mulige årsager

Løsninger

Grumset vand

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vandlugt

• For meget organisk stof i vandet
• Forkert desinficering
• Lav pH

• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel
• Tilsæt steriliseringsmiddel
• Juster pH-værdien til det anbefalede område

Klorlugt

• Kloraminniveau for højt
• Lav pH

• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel
• Juster pH-værdien til det anbefalede område

Muggen lugt

• Bakterie- eller algevækst

• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel. Hvis problemet er synligt eller vedvarende, skal spaen
drænes, rengøres og fyldes igen

Ophobning af organiske stoffer /
skumring omkring spaen

• Ophobning af olier og snavs

• Tør snavset skum af med rene klude. Ved kraftig tilsvining skal spaen drænes og der skal bruges et
rengøringsmiddel til spa-overflader og fliser til at fjerne snavset skum. Fyld derefter spaen igen.

Algevækst

• Høj pH
• Lavt niveau af steriliseringsmiddel

• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel og juster pH-værdien.
• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel og sørg for at niveauet af steriliseringsmiddel opretholdes.

Øjenirritation

• Lav pH
• Lavt niveau af steriliseringsmiddel

• Juster pH
• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel og sørg for at niveauet af steriliseringsmiddel opretholdes.

Hudirritation / Udslæt

• Uhygiejnisk vand
• Frit klorniveau på over 5 ppm

• Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel og sørg for at niveauet af steriliseringsmiddel opretholdes.
• Lad niveauet af frit klor falde til under 5 ppm før spaen bruges.

Pletter

• Total-alkalitet og/eller pH-værdi er for lav
• Højt indhold af jern eller kobber vandet fra hanen

• Juster samlet alkalitet og/eller pH
• Brug et middel mod metalaflejringer.

Skala

• Højt kalkindhold i vandet - total-alkalitet og
pH-værdi for høj

• Juster total-alkalitet og pH-værdi. Hvis du vil fjerne kedelstenen, skal du dræne spaen, skrubbe kedelstenen
af, fyld spaen igen og afbalancer vandet.

Snavsede filtre
Rester af olier/organiske stoffer
Forkert desinficering
Suspenderede partikler/organiske stoffer
Overudnyttet eller gammelt vand

Serviceoplysninger

Rengør filtre
Giv spaen en chokbehandling med steriliseringsmiddel
Tilsæt steriliseringsmiddel
Juster pH-værdien og/eller alkalinitet til anbefalet område
Kør dysepumpen (erne) og rengør filtrene
Dræn og genopfyld spaen

Side 34

SÅDAN FJERNES DØRPANELET
Følg følgende vejledning for at fjerne det forreste dørpanel
under dockingstationen.
Ved genabringelse af dørpanelet, byt om på rækkefølgen af
vejledningen og sørg for at logo sidder i spaens øverste højre
hjørne som illustreret i trin 1.
A
*

*

2

Find de 3 klemmer
A,B & C

I)

I)

Start med klemme
A og følg følgende
instruktioner, gentag
derefter for trin B
og C

=

Skub klemmen til
venstre, indtil den
stopper

Grib begge ender af klemmen og drej den
nedad

3

Grib panelets nederste kant og sænk det
*

III)

½ omgang
Løsn KUN
skruerne en
½ omgang.
Fjern IKKE
skruerne

*

1

B

C

Sæt panelet på jordet (gå til Trin 4)

4

Side 35
I)

I)

Fjern panelet fra spaen og stil det på et
køligt, skyggefuldt sted

Disconnect logo light
wire from back side
of door panel Afbryd
logo lys ledning fra
bagsiden af dørpladen

Side 35

Serviceoplysninger

SPASPECIFIKATIONER
Spamodel

Fodprintdimension Højde

GRANDEE NXT
(Model GGNE)
Siddepladser til
7 voksne

2,31m
x
2,54m

ENVOY NXT
(Model KKNE)
Siddepladser til
5 voksne

2,31m
x
2,36m

JETSETTER NXT
(Model JTNE)
Siddepladser til
3 voksne

1,65m
x
2,13m

97 cm

97 cm

84 cm

Effektivt
Varmelegeme Vandkapacitet Tørvægt Fyldt Dødvægt*
filterområde
(Watts)
vægtt*

30m²**

30m²**

18m²

1,500

1,500

1,500

1,893 liter

1,703 liter

852 liter

Elektriske krav

426 kg

2,874
kg

610
kg/m²

230 volt, 20
ampere1 enkelt
fase GFC-relæI 2
beskyttet kredsløb

376 kg

2,476
kg

586
kg/m²

230 volt, 20
ampere1 enkelt
fase GFC-relæI 2
beskyttet kredsløb

218 kg

1,307
kg

488
kg/m²

230 volt, 16
ampere1 enkelt fase
GFCi 2 beskyttet
kredsløb

ADVARSEL:Watkins Manufacturing Corporation foreslår, at du rådfører dig med en bygningsingeniør eller entreprenør, før spaen anbringes på en forhøjet
terrasse.
1.

Den nominelle effekt (Amp.) kan variere afhængig af landet. Kontakt HOT SPRING forhandleren for specifik information vedrørende spamodellen.

2.

GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter/ HFI-relæ) kaldes også en ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker / fejlstrømsafbryder) eller en RCD (Residual
Current Device / reststrømsanordning).
* BEMÆRK: Spaens "fyldte vægt" og "egenvægt" inkluderer vægten af de personer, der opholder sig i spaen (forudsat at deres gennemsnitlige vægt er 79,5 kg
[175 pund]).
** Effektivt filterområde er baseret på 0,6 m² faktisk område pr. filter (5 filtre brugt) med10 gange effektivitets vurdering.

Serviceoplysninger
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Denne håndbog indeholder installations-, betjenings-, vedligeholdelses- og
serviceoplysninger til de følgende 2014 HOT SPRING spa modeller:
MODELLER

IKRAFTTRÆDELSESDATO

GRANDEE (MODEL GGNE)		

8/14

ENVOY (MODEL KKNE)		

8/14

JETSETTER (MODEL JTNE)		

8/14

©2014 Watkins Manufacturing Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hot Spring, Highlife og ACE er varemærker
tilhørende Watkins Manufacturing Corporation, registreret i USA og Canada, CTM og andre lande. BaquaSpa er
et varemærke, som tilhører Arch UK Biocides Limited Brominating Concentrate er et varemærke, som tilhører
Bio-Lab Inc. iCast er et varemærke, som tilhører Soundcast, iPod er et varemærke, som tilhører Apple,Inc.
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Vista, California, USA
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