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

Generel programmering:
Spaens generelle styring foregår altså vha.
Venstre side af hovedskærmen = Lys, pumper og airblower (Kun YD-17 SAMOA).
Højre side med piletaster, bruges til at tilgå menuer og indstilling, så som filtrering, temperatur områder,
lock mode osv.
Se manualen ’Vejledning til MaXXwell udespa 28-27-17 lux’ for mere info omkring dit nye udendørs spabad.
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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 13.

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. Dette kan indstilles under settings → Invert panel

Dobbelte temperaturområder:
I spaen kan du benytte, hvad der kaldes dobbelte temperatur områder. Se også side 6. Der findes
high range
og low range
indstilles mellem 10 °C og 37,2 °C.

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

kan

Tænd for lys:
Ved at bruge følgende knap

tænder du for lyset i spaen. Ét tryk = 1 skift / sluk og tænd

Tænd for massagejets:
Brug knapperne ’jets’ for at tænde og slukke for massagepumperne i spaen.

Tænd for airblower (kun YD-17 SAMOA):
SAMOA YD-17 har en indstillet airblower, så der kan tændes for et luftsystem. Tryk på knappen

Indstilling af filtrering – vigtigt:
For at spaen dagligt renser rørsystemet, og skaber cirkulation i spaen skal du indstille en filtercyklus. Se side
11. Vi anbefaler minimum 1.5 time dagligt.

Påmindelser:
Spaen vil automatisk vise nogle påmindelser, herunder eksempelvis: rens filteret, foretag vandskift. Disse
påmindelser kan slås til og fra i menuen PREF. (sidste side i stor manual). 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.
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