
 
Quickguide til MaXXwell udespa TP700  
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 vha.  

Skærmen i midten: 

Her kan du se aktuel status som temperatur, om spaen filtrerer, varmer osv. Når du bruger 

navigationsknapperne til højre, vil menuerne fremgå i skærmen i midten.  

 

Venstre side af skærmen: 

Her finder du lys, pumper og airblower (Kun YD-17 SAMOA). Her kan du tænde for de enkelte funktioner, så 

som jets, lys, blower (Kun SAMOA). Ved ét tryk på en knap starter funktionen – ved et tryk mere slukker 

funktionen.  

 

Højre side af skærmen:   

Højre side med piletaster, bruges til at tilgå menuer og indstilling bl.a. filtrering, temperatur-områder, lock 

mode osv. Her kan hele spaens indstilles i form af de forud indstillinger man ønsker at have programmeret.  

Knappen i midten fungerer som bekræftelsesknap, eller for at tilgå en menu’s underpunkt. Piletasterne 

fungerer som navigationsknapper imellem de forskellige indstillinger.  

 

 



 

 

 

Quickguide til MaXXwell udespa TP700 
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.  

Dobbelte temperaturområder: 

I spaen kan du benytte, hvad der kaldes dobbelte temperatur områder.  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. vi anbefaler som udgangspunkt high range.  

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. Vigtigt 

er det at indstille tid på dagen / uret først, så filtrering starter rettidigt.   

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 hvis back-up tiden er 
udløbet. Der er hukommelse i styringen, men den er tidsbegrænset. Tiden kan variere fra styringer.   


