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Quickguide til betjening af MaXXwell udespa 
Denne manual skal ses som en quickguide til betjening af dit spa. Vi anbefaler at læse den fulde manual for 

komplet forståelse af dit produkt.  

 

 

Opstart: 

Efter at have tændt for strømmen til spaen, vil kontrolpanelet gennemgå specifikke sekvenser. Disse 

sekvenser er normale og viser en række oplysninger om konfiguration af kontrollen af spabadet. Dette skal 

ses som en opstart af spaen.  

Denne opstart varer i 4-5 minutter, hvorefter opstarten stopper automatisk.  

 

 

Så snart ovenstående vises i dit display, så tryk da på ’jet’ knappen, for at lukke luften ud af systemet.  

Grundlæggende styring: 

Op           og ned  knapperne refereres oftest til som temperaturknapperne/op og ned knapperne. Tryk 

en enkelt gang på en temperatur knap, og den nuværende temperatur vil blinke i displayet. (Den 

standardindstillede temperatur og aktuelle temperatur vil oftest være forskellige). Imens tallene blinker, tryk 

da på en temperaturknap igen, for at skrue op eller ned for at indstille ønsket temperatur (Vi anbefaler 39 

grader – hvilket kræver indstilling af high range – se næste side). Efter den nyligt indstillede temperatur 

stopper med at blinke, vil displayet gå tilbage og vise den aktuelle temperatur. Herefter er den nyligt 

indstillede temperatur gemt. Spaen vil nu begynde opvarmning mod den indstillede temperatur og løbende 

opdatere den aktuelle temperatur i displayet.  

Generel programmering:  

For at tilgå yderligere indstilling af spaen, som fx indstilling af tid, filtrering osv - henvises til den uddybende 

manual. For at tilgå menuen, trykkes på op eller ned til temperaturen blinker. Ved at trykke på lys knappen 

kan du tilgå de forskellige menupunkter. Ønsker du at tilgå og indstille et enkelt menupunkt, trykker du blot 

på op eller ned knappen. Trykker du forbi dit menupunkt skal du trykke dig gennem hele menuen vha. 

lysknappen. Hvis du forholder dig inaktivt i 10-30 sekunder, går displayet tilbage til normal tilstand.  

Indstil tid + filtrering: 

For at spaen dagligt renser og cirkulerer vandet, er filtrering vigtigt. Denne indstilles under menuen FLTR1 og 

FLTR2. Se side 14 i manualen. Inden dette programmeres er det vigtigt at indstille uret på spaen, således at 

filtrering kan startes på et ønsket tidspunkt. Se side 10 i manualen. Uret indstilles under menu-funktionen 

TIME. Spaen kan filtrere to gange dagligt. Dette anbefales og kan eventuelt gøres morgen og aften.  
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Dobbelte temperaturområder: 

I spaen kan du benytte, hvad der kaldes dobbelte temperatur områder. Se også side 8. Der findes  

high range               og low range          . High range kan indstilles mellem 26,6 °C og 40 °C. Low range  kan 

indstilles mellem 10 °C og 37,2 °C. 

Flip skærmen: 

Alt efter om du står uden for spaen og skal indstille den, eller du sidder i spaen, kan det være fordelagtigt at 

flippe displayet, så det tilpasser sig efter hvor du er. (Se side 11). Dette kan gøres under menuen, eller blot 

ved at trykke på knappen FLIP på displayet. 

Lock mode: 

Kontrollen kan begrænses for at forhindre uønsket brug af display. Låsning af panelet forhindrer 

styreenheden i at blive anvendt, men alle automatiske funktioner er stadig aktive. Låsning af temperatur 

alene, gør det muligt at anvende jets og andre funktioner, men den indstillede temperatur og andre 

programmerede indstillinger kan ikke justeres. Se side 11. Displayet låses op igen ved at holde pil nede/ warm 

knappen             samtidig med to tryk på lysknappen         - Systemet vender nu tilbage til ulåst tilstand. 

Hold mode (standby):  

Hold mode benyttes hvis du ønsker at ændre ved noget i spaen, eksempelvis servicefunktioner, rengøring 

eller udskiftning af filter. I hold mode deaktiveres alle pumper og funktioner i en time. Tilgås ved menuen 

HOLD - benyt pil ned, og hop til on. Du kan altid manuel hoppe tilbage til normal funktion, ved at trykke på 

lysknappen eller temperaturknapperne (op og ned). 

Påmindelser: 

Spaen vil automatisk vise nogle påmindelser, herunder eksempelvis: rens filteret, foretag vandskift. Disse 

påmindelser kan slås til og fra i menuen PREF. (side 17). Displayet vil på et tidspunkt minde dig om at tjekke 

GFCI – dette er under Amerikansk standard og skal derfor blot ignoreres.  

Strømafbrydelse: 

Ved eventuelt strømafbrydelse af spaen, nulstilles alle programmerede indstillinger. Spaen skal derfor 

indstilles på ny.  

Se manualen ’Vejledning til MaXXwell udespa’ for mere info omkring dit nye udendørs spabad.  

God fornøjelse. 

- Wellmore A/S 


