Vejledning til MaXXwell udespa 28-27-17 lux
Med TP800 BALBOA styring

Kære kunde
Tillykke med dit nye udendørs spabad.
Fra Wellmores side ønsker vi, at din investering bliver en god oplevelse fra starten
såvel som i fremtiden.
Vi håber produktet vil give stor glæde og velvære i mange år frem.
Vi anbefaler at du giver dig tid til at læse denne folder for at få forståelse omkring
dit nye udespa.
Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os igen.
Tak fordi du valgte et produkt fra Wellmore A/S.
Med venlig hilsen
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Modtagelse, forberedelse og installation
Når emballagen fjernes, bør spaen umiddelbart tjekkes for eventuelle skader / mangler eller fejl.
•

Spaen leveres på højkant, på en palle, medmindre andet er aftalt.

•

Platformen til spaen skal altid være jævn, vel drænet og bæredygtig. Med spabad, vand og
personer skal underlaget kunne bære 2500 kg. Der er vigtigt, at der er god støtte under hele spaen.
Spaen skal stå i vater.

•

Spaen er bygget op omkring en træramme med rustfri stål center ramme. Den har PVC bund.

•

Når du modtager dit udespa, husk at fjerne plastik emballagen der sidder rundt om filteret, inden
opstart. Vist på billedet til højre.

•

Monter spænderne til fastgørelse af top coveret. Disse spænder ligger i det sølvfarvede omslag
som coveret ligger – i en lille sidelomme. Se billede →
Husk at have coveret på spaen under installationen af spænderne, så du ved hvor
de skal installeres. Spænderne skal monteres så låget sidder stramt, og opnår
vakuum effekt.

•

Vand – indløb og afløb:
Afløb og dræn fra spaen ved tømning gøres med alm. Vandslange, som kan tilsluttes i spaens
hjørne.
Spaen har ikke fast indløb tilsluttet. Den fyldes med an alm. haveslange.

•

El:
Der skal trækkes følgende strømkabel:
3 faser, 16 AMP, 380V i separat gruppe
Selve installationen og tilslutningen af elektriciteten skal ALTID udføres af autoriseret elektriker for
at undgå fejl, skade af teknikken, person skade og for at sikre at el delen bliver installeret korrekt og
efter overensstemmelse af gældende regler og reguleringer.
Strømforsyningen til spaet er 400V. Jordforbindelse efter gældende regler.
Selve kablet skal projekteres af din elektriker.

•

Bemærk: Der er indgang til kabel i spaens hjørne via gummi manchet. -→
Spabade tomme for vand og efterladt direkte i sollys uden topcover, er sårbare over for UV og
solskader. Høje temperaturer forårsaget af sollys kan koncentrere sig i akrylens overflade, og
forårsage at akrylen delaminerer. Dette ses som forkert håndtering af produktet og kan resultere i
overflade blister, bobler eller større delamineringer.
Dette er ikke dækket af garanti. Derfor er det vigtigt altid at holde topcoveret på, når spaen ikke er
i brug.

Opstart af MaXXwell udespa
Inden du tager spaen i brug og påfylder vand, anbefaler vi, at du rengør karret indvendigt. Dette gøres let
og enkelt ved at tage en fugtig klud med varmt vand og tørre overfladerne af. Dette med formål om at
fjerne eventuel snavs i spaen, og dermed mindske brugen af kemi.

Opstart og vandpåfyldning:
1. El, vand og afløb installeres som angivet på side 3
2. Tag sidepaneler af og efterspænd omløberne til pumpe og varmelegemer. Pas på ikke at
overspænde.
3. Tjek at afløbet er lukket, inden spaen fyldes med vand. (sidder udvendigt på spaen)
4. Afmonter filteret/filtrene
5. Påfyld vand igennem filterhuset til ca. 4 cm over højeste dyse. Se billedet nedenfor.
Husk at åbne for dyserne (drejes med uret) for at lade så meget luft som muligt slippe ud af
rørføring under påfyldningen.
6. Monter filteret i huset, når spaen er fyldt med vand. Husk at pille plastikken omkring filteret af.

Aftapning af vand
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Information

Vedligehold af udespa (standspa):
Kemi og vandpleje
Standspa er større spaboblebade til 4-8 personer og med et vandindhold på 500–2000 ltr.
I standspa genbruges badevandet i en længere periode og anlæggene er derfor forsynet med
filteranlæg og i visse tilfælde også med en ozonlampe til klaring af vandet i perioder hvor badet ikke
benyttes.
Spaen skal ALTID være tændt og fyldt med vand. Bruges den ikke i perioder skal karret holdes
frostfri. Temperatur min. 8 grader C.
Vandbehandling:

Der er flere måder, hvorpå du kan desinficere vandet i dit spabad. De mest anvendte er med aktivt
oxygen/ilt eller klor.
Før dette stadie er det vigtigt at have styr på tre ting:
1. Alkalinitet mellem 80-120 (Kan styres med alka up og down)
2. PH værdi mellem 7,0-7,4 (Kan styres med PH up og down)
3. Behandling med klor: Klorværdi mellem 1-3 (Benyt Sunwac 12/9 eller Tab Twenty)
I Wellmore opstartspakke fra Spacare, har du alt hvad du skal bruge for at komme godt i gang.
https://wellmore.dk/butik/opstartssaet-til-udendoers-spa
Behandling af spabad med aktiv oxygen/ilt:

Pleje af spabade vha. aktiv oxygen giver en behagelig og lugtfri
vandkvalitet, som er særlig hudskånsom.
Klargøring før hvert bad:
OxyPlus tilsættes direkte i vandet med vandcirkulationen kørende på laveste hastighed.
Med målebægret i låget doseres ved opstart og nyfyldning 20 ml pr. 1000 l og der
vedligeholdes ugentlig med: 20 ml pr. 1000 l når spaen anvendes regelmæssigt.
Der kan bades 10 min efter tilsætningen.
Active Oxygen granular (A) tilsættes direkte i vandet i med vandcirkulationen kørende
på laveste hastighed. Ved nyfyldning tilsættes 30 ml Active Oxygen granular (A)
pr.1000 l og der vedligeholdes dagligt før badning med 15 ml pr.1000 l.
Der kan bades 10 minutter efter tilsætningen.
Behandling af spabad med klor:

Sunwac 12 / 9 bekæmper også bakterier, svampe og vira i spabadet og nedbryder
organiske materialer, der danner uklarheder i vandet.
Startdosering og ugentlige doseringer:
Tilsæt 2 stk, klortabletter pr. 1000 l badevand.

Tilsættes bedst i skimmeren med vandcirkulationen kørende. Vandmassen tændes
på laveste hastighed. Der kan bades straks efter at tabletterne er opløst (ca. 5 minutter).
Efter badning:
Tilsæt 1 stk. Sunwac 12/ 9 tabletter pr. 1000 L badevand, for at efterdesinficere badevandet.
Husk kontrol af klorværdi
Langtidsvirkende klor
Sunwac 12 og 9 er hurtigtopløsende klor, og er derfor ikke ideel til at holde klorværdien
over en længere periode, såfremt spaen ikke benyttes i flere dage.
Benyt i stedet Tab Twenty, som er en langsomtopløsende klor, som holder i 4-5-6 dage.
Tabletten placeres i en flyder, eller alternativ skimmer, hvorfra den langsomt doserer klor.
Dosér evt. op med en enkelt Sunwac 9/12 tablet, når spaen skal benyttes.
Husk at tjekke dine klorværdier.
Filteranlægget:

Benyttes patronfilter / papirfilter, anbefales brug af 2 stk. filterpatroner.
Når den ene patron er i drift, placeres den anden i et rensebad tilsat Filter cleaner.
Ca. en gang om måneden eller efter behov anbefales det at rense / udskifte
filterpatronen. Den snavsede filterpatron iblødsættes i en spand med 10 %
opløsning af Filter cleaner. (1 kg. til 10 ltr. vand).
Lad det stå natten over og skyl grundigt med rent vand.
Lad filteret tørre og støvsug den efterfølgende.
Rensning af det skjulte rørsystem:

2-3 gange årligt rengøres det skjulte rørsystem som sidder på spaen. Her vil der med
tiden sætte sig skidt og snavs i rørene, som skal renses efter.
Benyt biofilm cleaner: Anvend 500 ml. til 1000-3000 Liter vand.
Følg vejledningen på flasken.
Vandanalyse & kontrol

For at kontrollere at klorværdi / aktiv oxygen samt PH-værdi ligger korrekt,
benyttes en tester. Sammenlign farven med farveskalaen.
Tilsæt evt. PH-plus / PH-minus eller Chlorifix / aktiv oxygen.
Betjeningsfejl er ikke dækket af garantien.

Alle produkter kan købes online på vores webshop:
www.wellmore.dk
Se guides, videoer og gode råd til vandbehandling på www.spacare.dk
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