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Gebruikershandleiding

VEILIGHEIDSINFORMATIE – EUROPA (50Hz)
BELANGERIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Wanneer u dit electrisch toestel installeert en gebruikt, gelieve zich er van te vergewissen dat u de volgende veiligheidsvoorzieningen in acht neemt :
1. OPGEPAST: Om verwondingen te vermijden, geef nooit de toestemming aan 		
kinderen om dit product te gebruiken, tenzij ze de ganse tijd onder toezicht staan.
2. GEVAAR : Verdrinkingsgevaar. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen
te worden om te verhinderen dat kinderen zonder toelating zich toegang kunnen
verschaffen. Om ongevallen uit te sluiten, gelieve er nauwlettend op toe te zien 		
dat kinderen de spa enkel kunnen gebruiken wanneer ze onder toezicht staan.
3. GEVAAR : Risico op verwonding. De aanzuigopeningen in deze spa zijn vervaardigd
om te voldoen aan de waterstroming veroorzaakt door de pomp. Mocht de be		
hoefte zich voordoen om de aanzuigbuis of de pomp te vervangen, gelieve 		
zich er van te vergewissen dat de debieten compatibel zijn. Nooit een spa
opstarten wanneer de aanzuigbuizen breuk vertonen of ontbreken. Nooit een 		
aanzuigleiding vervangen door een maatje dunner dan het nodige debiet, zoals 		
aangegeven op de originele leiding.
4. GEVAAR : Electrocutie risico. Installeer het apparaat minimaal 1,5 m verwijderd 		
van ieder metalen voorwerp. Indien niet mogelijk, er nauwlettend op toezien dat 		
ieder metalen voorwerp degelijk en permanent geaard is.
5. GEVAAR : Electrocutie risico. Laat geen enkel electrisch apparaat toe zoals een 		
lamp, telefoon, radio, televisie enz binnen een straal van 1,5 m van de spa, tenzij
deze apparaten werden standaard ingebouwd door de fabrikant.
6. ELEKTRICITEITSVOORZIENINGEN : Het stopcontact dient verplicht aangesloten 		
te zijn op een verliesstroomschakelaar van minimaal 30 mAmp conform de
Belgische wetgeving. Het stopcontact dient voldoende zichtbaar te zijn opgesteld
en bereikbaar te zijn door de spa gebruiker. Het dient minstens 1,5 m verwijderd
te zijn van de spa gevuld met water.
7. OPGEPAST : Om het risico op verwondingen te vermijden : A) De
watertemperatuur in de spa mag nooit de 40°C overstijgen. Watertemperatuur 		
tussen 38°en 40° word als veilig beschouwd voor een gezonde volwassene. 		
Lagere temperaturen worden aangeraden indien de spa gebruikt word door
jongeren of langer dan 10 minuten. B) Sinds werd vastgesteld 			
dat zwangere vrouwen foetusschade kunnen oplopen tijdens de eerste maanden
van zwangerschap bij extreem hoge watertemperaturen, dient de
temperatuur van het spawater begrensd te worden op maximaal 38°C. c) Alvorens
in de spa te gaan, dient de gebruiker met een thermometer de temperatuur na te
meten gelet er steeds verschillen kunnen optreden bij watertemperatuur
regelinstrumenten. D) Het gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen, kan 		
leiden tot bewusteloosheid met verdrinking tot gevolg. E) Obese personen,
personen met een hartfalen geschiedenis, Te hoge of te lage bloeddruk,
bloedsomloopproblemen of diabetes, dienen eerst hun behandelend arts te 		
raadplegen alvorens een spa te gebruiken. F) Personen die medicatie nemen 		
dienen eerst hun arts te raadplegen alvorens een spa te gebruiken, gelet sommige
medicatie kan leiden tot bewusteloosheid en verdrinking, terwijl andere medicatie
kan leiden tot hartritmestoornissen, hoge bloeddruk of bloedsomloopproblemen.
8. AUDIO/VIDEO UITRUSTING RICHTLIJNEN (Optionele uitrusting afhankelijk per 		
model) OPGELET : Electrocutie risico. Laat het luik van het elektrisch
compartiment nooit open.
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OPGELET : Electrocutie risico. Vervang onderdelen enkel door identieke
onderdelen.
OPGEPAST : Voorkom electrocutie. Sluit ,nooit bijkomende componenten aan op 		
het systeem zoals (kabels, bijkomende luidsprekers, hoofdtelefoons, bijkomende
audio/videocomponenten, enz)
OPGELET : Electrocutie risico. Tracht nooit dit product zelf te herstellen.. Het 		
openen en verwijderen van audio covers kan je blootstellen aan gevaarlijke
voltages of andere risicos op verwonding. Doe steeds beroep op gekwalificeerde
personen voor alle service tussenkomsten.
OPGELET : Electrocutie risico : Wanneer de aansluitsnoeren of kabels
beschadigd zijn. Wanneer water binnendringt in het audio/videocompartiment of in
enig ander electrisch compartiment. Wanneer beschermdeksels of andere
barrieres waarschuwingspictogrammen dragen, wanneer er andere visuele 		
schade waarneembaar is aan het apparaat, schakel dan onmiddellijk het aparaat
uit en doe beroep op een gespecialiseerd vakman.
Deze unit heeft routine onderhoud nodig. (bijvoorbeeld alle 3 maanden) Teneinde
zeker te zijn dat de unit goed werkt.
OPGELET : Bedien niet de Audio/video apparatuur terwijl u zich in de spa bevind.
Installatie van de spa anders dan voor residentieel gebruik zal de garantie doen 		
vervallen.
Breng geen voorwerpen in de spa dat de kuip zou kunnen beschadigen.
Steek nooit een voorwerp in eender welke opening.
OPGEPAST : Zit niet op de spa cover / deksel en plaats er geen voorwerpen op.
Verwijder water en vuil dat eventueel op het deksel blijft staan.
OPGEPAST: Maak geen gebruik van de spa onmiddellijk na intensieve oefeningen.
Voelt u pijn of duizeligheid tijdens het spa gebruik, stop dan onmiddellijk het 		
gebruik van de spa en contacteer uw arts.
OPGEPAST : om het risico op verwondingen te vermijden is het zeer belangerijk 		
dat gebruikers met een voorgeschiedenis van gezondheidsproblemen zoals, 		
Obesitas, hartkwalen, hoge of lage bloeddruk, bloedsomloopproblemen,
zwangerschap, diabetes, vooraf hun dokter raadplegen.
OPGEPAST : Kijk er nauwlettend op toe om aanvaardbare gebruiksduren te
respecteren in een spa. Overmatige blootstelling aan hoge temperaturen kan 		
de lichaamstemperatuur doen verhogen. Symptonen kunnen zijn ; duizeligheid,
misselijkheid, bewustzijnsverlies, slaperigheid, en verminderde waakzaamheid. 		
Deze oorzaken kunnen leiden tot verdrinking.
OPGEPAST : De jets produceren een waterstroom met een relatief hoge druk. 		
Langdurige blootstelling van locale zones van uw huid kan bloeduitstortingen
veroorzaken.
BELANGERIJK : De ingesloten pictogram met alle aanbevelingen dient op een voor
de spagebruikers, zichtbare plaats opgehangen worden.
OPGEPAST : Om het riciso op verdrinking uit te sluiten dient het spadeksel / Cover
steeds op de spa geplaatst te zijn en vastgeklikt, wanneer deze niet in gebruik is.
BELANGERIJK : Lees en begrijp de aanbevelingen op de spa cover.
Een goede waterbehandeling is noodzakelijk om het water helder te houden en 		
eventuele schade aan spa componenten te voorkomen.

OPGEPAST
VERMINDER HET RISICO OP ELECTROCUTIE
1. Plaats nooit een electrisch apparaat in de nabijheid van de spa (minder dan 1,5 m)
VERMINDER HET RISICO OP VERDRINKING VAN KINDEREN
1. Plaats kinderen altijd onder toezicht.
2. Zet de clicksluitingen van het spa deksel slotvast na ieder gebruik.
VERMINDER HET RISICO VAN OVERVERHITTING
1. Consulteer vooraf uw dokter wanneer u zwanger bent, diabetes bent, een slechte gezondheidstoestand heeft, of onder 		
		 medisch toezicht staat.
2. Verlaat onmiddellijk de spa wanneer u zich slecht voelt, duizelig, of slaperig. De spahitte kan leiden tot hyperthermie en 		
		duideligheid.
3. DE spa gebruiken terwijl u alcohol, drugs of medicatie gebruikt, kan leiden tot bewustzijnsverlies.
WANNEER U ZWANGER BENT Baden in heet water kan de foetus beschadigen. Meet de watertemperatuur alvorens in de
spa plaats te nemen.
1. Neem geen plaats in de spa wanneer deze warmer is dan 38°C.
2. Blijf niet langer dan 10 minuten in de spa.
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Inleiding tot uw hot tub / spa

SPA KUIP: Gedeelte dat het water vasthoud in acrylic en glasvezel.

AFLAAT KRAAN : Kraan zich bevindend onderaan aan de buitenzijde
van de spa waarop tevens een tuinslang kan aangekoppeld worden
om de spa te ledigen.
MOTOR COMPARTIMENT: Plaats onder de spakuip dat plaats bied aan
de pompen en de sturingsunit.
FILTER COMPARTIMENT: Behuizing voor filterpatroon. Dit kan
verschillen van model tot model.

SPA OMKASTING : Materiaal rondom onder de kuip. Ook genoemd als
spa omkasting, toegangspanelen tot motorruimte
TOEGANGSPANELEN: Verwijderbare panelen aan de bedieningszijde
van de spa. De technische zone, behelst pompen en spa besturing en
bevinden zich achter de toegangspanelen.
COMPUTERBESTURING SPA: De unit die de spafuncties controleert,
bevat electronische programma borden, verhitter en alle andere
connecties voor de pomp(en), licht(en), Ozon Generator Unit en het
controle bord. Ook genaamd Spa pack of controle unit.

DRIJVENDE AFSCHUIMER: Teleskopisch onderdeel dat het water
afschuimt (skimmer) om drijvende vervuiling weg te filteren.
VOETEN RUIMTE: Laagste plaats van de spa waar de aanzuigbuizen
zijn gevestigd.
OVERLAP: Overlapping van de boord van het bedieningspaneel dat
tevens alle bedieningsknoppen behuisd.

CIRCULATIE POMP: Kleine energie efficiente pomp gebruikt voor de
filtering en verwarming.
MASSAGE POMP: Electromechanisch onderdeel dat dient om het
water te laten bewegen en bestaat uit een motor en pomphuis.

AANZUIGBUIS: Gelocaliseerd aan de onderste zone van de spa
behuisd dit alle aanzuigbuizen. Alle pompen hebben twee
aanzuigbuizen nodig.

LUCHT BLAZER: Luchtpomp gebruikt om extra bubbels in de
waterstroom toe te voegen. De pomp is verbonden met de sturingsunit
en word bediend via het bedieningspaneel.

LUCHT CONTROLEKRAAN: Onderdeel bevindend aan de bovenzijde
van de spa en dient voor het al dan niet toevoegen van lucht aan de
massagejets. Eén luchtkraan kan tot 20 jets voeden.

OZON GENERATOR: Onderdeel dat ozon genereert om de waterkwaliteit
te helpen in stand houden. Ozon helpt het elimineren van organisch
materiaal zoals body oliën, dode huidcellen en haren.

WATER VERDELER : Onderdeel bevindend op de bovenzijde van de
spa en dienend om de waterstroom te verdelen over de verschillende
zones.

VERHITTER: Electrische weerstand ingebouwd bij de controleunit met
2 sondes. Verhitters zijn verkrijgbaar in verschillende wattages.

AAN/UIT KRAAN : Bevindend op de bovenzijde van de spa en dienend
om het waterdebiet te verdelen naar waterval en fontein.
SCHUIFKRAAN : Twee posities (open of dicht) schuivende kraan, Dient
om water af te sluiten zodat pompen en controller kunnen geserviced
worden zonder dat de spa dient geledigd te worden. Schuifkranen
werken als volgt. Naar boven getrokken is open. Naar beneden
geduwd (richting kraanbehuizing) is gesloten.

CONTROLE PANEEL: Besturingspaneel en temperatuurdisplay
gemonteerd bovenop de spa. Heeft verschillende functies en
bedieningsmogelijkheden en regelingen die kunnen ingegeven
worden. De gebruiker kan de ingestelde temperatuur wijzigen, de
filtercyclus en andere keuzes op het bedieningspaneel.
Bedieningspaneel heeft verschillende uitvoeringen en regelknoppen,
eveneens genoemd controlebord.

SPA COVER= SPA DEKSEL: Marine grade vinyl overtrekking met harde
isolatieschuim, ingewerkt in het deksel van de spa. Het spadeksel is
het aller belangerijkste onderdeel om de waterkwaliteit te behouden
evenals de temperatuur.

LUCHT INJECTOR: Kleine jet dat luchtbellen van de luchtblazer in het
water injecteerd.
JET: Onderdeel dat water injecteerd en waterbeweging creert in de spa
AROMA THERAPY: Waterbehandeling doormiddel van geursteentje of
geurparels die rechtstreeks in een daarvoor voorziene zeef in de
luchtstroom geplaatst worden.
2
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Hoe werkt uw spa.
BASISWERKING: Water word aangezogen in de onderste aanzuigbuizen en de skimfilter. Het water word doorheen de filter en over de
verhitter gepompt. Vervolgens komt het in de Ozon reactiekamer en gaat dan terug de spa in via de jets. Het water dat binnenkomt in de spa
xwerd gefilterd,verhiten gemixt met lucht, klaar voor gebruik. Nota : Een sensor op de verhitter waakt over het waterdebiet alvorens deze word
aangestuurd.
JETS: Op alle courante jets kan het debiet afgesteld worden door de voorzijde te roteren. De jet wijzerszin draaien reduceerd het debiet van
het water. Tegenwijzerszin draaien verhoogd het debiet van water en luchtbellen.
FILTER: Een vlotter is gemonteerd op de skimmer. Het word gebruikt om oliën en drijvende deeltjes aan het wateroppervlak af te schuimen.
(Indien van toepassing bevind er zich een terugslagklep in de skimmer.)
LUCHT KRANEN: De luchtkranen zuigen lucht aan via een venturi effect en injecteren dit via de jets. Deze kraan naar links of rechts roteren
van min. naar max. bepaald het luchtvolume.
NOTA: Het systeem werkt enkel wanneer uw jets op volle kracht staan.
NOTA: Bij spa’s met een “Turbo” optie, hebben de luchtkranen geen functie gelet ze overbodig zijn.

SPA WERKING – FILTERCYCLUS

FILTERSYSTEEM
Aflaat kraan

Ozon leiding
controle kraan
Ozonator
Filter

verhitter

Schuifkraan

Schuifkraan
pomp

Filter onttrekt
dode kiemen en
vuil

UW SPA OPEN BEKEKEN (Toronto model)
LED pop-up luidspreker

schuifkranen

LED pop-up luidspreker

1” luchtleiding

isolatie schuim kuip

5” Jet behuizing

2” Jet behuizing

Ozon

sturing

verhitter

2” waterleiding
2.6” pomp
koppeling

2” pomp pomp
koppeling

Toegang voorzijde spa

waterverdeler

3” Jet behuizing

Acherzijde spa
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SPAWERKING – hot tub bedieningen / jets
Spa operation - Jets

HOE WERKEN DE JETS
Lucht word gemixt met water door de luchtregelaar in te stellen van zachte naar hardere massage. Het waterdebiet kan eenvoudig geregeld
worden door de buitenste ring van de jets te verdraaien. Onze hot tubs hebben een combinatie van pulserende, roterende en directionele
regelbare jets.
2” Richtbare jet
Regelbaar en verwisselbaar, deze jet heeft een
directionele uitstromer. De jet kan verwijderd
worden door hem tegenwijzerszin te draaien.
Om de andere jet te plaatsen duw hem in de
opening en draai hem in wijzerszin vast tot
hij klikt.

5” massage jet
Regelbare en verwisselbare jet die ronddraaid
en een heerlijke lage druk relaxerende
massage geeft. De jet kan verwijderd worden
door hem tegenwijzerszin te draaien. Om de
andere jet te plaatsen duw hem in de opening
en draai hem in wijzerszin vast tot hij klikt.

Breedte verdeler
Geplaatst op de bovenzijde van de spa, kan
u met deze kraan het debiet regelen van de
ene zone in de spa naar de andere zone.

2” Tweevoudig roterende jet
Regelbaar en verwisselbaar, deze jet maakt
roterende en pulserende bewegingen.
De jet kan verwijderd worden door hem
tegenwijzerszin te draaien. Om de andere jet
te plaatsen duw hem in de opening en draai
hem in wijzerszin vast tot hij klikt.

5” Jumbo richtbare jet
Regelbaar en verwisselbaar, deze jet heeft een
directionele uitstromer. De jet kan verwijderd
worden door hem tegenwijzerszin te draaien.
Om de andere jet te plaatsen duw hem in de
opening en draai hem in wijzerszin vast tot
hij klikt.

Lucht regelaar
Deze bevind zich aan de bovenzijde van uw
spa. Deze regelaar openen of meer sluiten
regelt de kracht van uw jets.

2” Punt jet
Standard jet is permanent aan en levert
continu verwarmd water. De jet kan verwijderd worden door hem tegenwijzerszin
te draaien. Om de andere jet te plaatsen
duw hem in de opening en draai hem in
wijzerszin vast tot hij klikt.

Circ Jet
Levert Ozon aan verwarmd water via de
circulatiepomp.

Waterval regelaar
Deze bevind zich aan de bovenzijde van uw
spa. Deze kraan regelt het debiet naar de
waterval

3” Richtbare jet
Regelbaar en verwisselbaar, deze jet heeft
een directionele uitstromer. De jet kan
verwijderd worden door hem tegenwijzerszin
te draaien. Om de andere jet te plaatsen
duw hem in de opening en draai hem in
wijzerszin vast tot hij klikt.

Lucht jet (aroma zeefje)
Verbonden met de luchtblazer om luchtbellen
te injecteren in het water en zo te genieten
van een verkwikkende massage.

Aroma zeefje
Schroef deksel open om de geurparels te
plaatsen. Schroef nadien weer dicht.

3” Massage jet
Regelbare en verwisselbare jet die ronddraaid en een heerlijke relaxerende massage
geeft. De jet kan verwijderd worden door
hem tegenwijzerszin te draaien. Om de andere jet te plaatsen duw hem in de opening
en draai hem in wijzerszin vast tot hij klikt.
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PLAATSEN VAN UW HOT TUB / SPA
• Nabijheid van een electriciteitsaansluiting (Een lange
specialelectriciteitslijn kan duur zijn)
• De lokale wetgeving en voorschriften om een spa te mogen 		
plaatsen
• Plaats uw spa niet binnen een straal van 3m van bovengronds 		
electriciteitsleidingen. Vergewis u er van dat de spa geinstalleerd
is op dergelijke wijze dat toegang tot alle panelen niet bemoeilijkt
word Wees zeker dat u de spa installeert volgens de wettelijke 		
voorschriften die gelden.
• Hoe u uw spa denkt te gaan gebruiken kan mede plaatsbepalend
zijn. Wenst u uw spa aan te wenden voor uitsluitend familiaal 		
gebruik, voorzie dan voldoende recreatie ruimte rondom. Wenst 		
u de spa enkel te gebruiken voor relaxatie en therapy, dan wenst
u waarschijnlijk een bepaalde mood en sfeer te creëren
rondom uw spa.
• Leef je in een regio waar het regelmatig koud is of regent, plaats
de spa dan in de nabijheid van uw woning.
• In een koud klimaat geven bladverliezende bomen weinig 		
beschutting. Denk hierover na wanneer je de omgeving van je 		
spa inricht. Bekijk ook de inkijk van je buren op je spa plaats
i.v.m je privacy.
• Voorkom stof en vuildeeltjes in je spa door een voetmat te 		
plaatsen aan de zijde waar je in en uit de spa gaat zodat de
baders hun voeten vooraf kunnen reinigen alvorens in de spa te
gaan. Voorzie ook een klein voetbadje naast je spa zodat de
baders even hun voeten kunnen afspoelen alvorens in de spa te
gaan.
• Een plaats voor uw spa met goede bereikbaarheid is een plek 		
waar u minimaal 1 m ruimte rondom vrijhoud voor
serviceverlening nadien.
• Voldoende draagkracht van uw fundering is vereist.
Consulteer hiervoor een architect die dit voor u correct kan
berekenen of de spa de ganse tijd kan blijven staan op de door u
gekozen plek, meer in het bijzonder wanneer u de spa zou
wensen te plaatsen op een verhoogd dek, balkon, of dakterras, is
het aangeraden vooraf de draagkracht van de bestaande
structuur te laten berekenen.
• Drainage: De ruimte waar uw spa geplaatst word moet voorzien
zijn van een afwateringssysteem om al het water van de spa in 		
de kunnen lozen. De materialen die u rond uw spa plaatst dienen
vocht en waterbestendig te zijn.
• Het pad naar uw spa dient steeds zuiver en vrij te zijn van
vreemde voorwerpen ten einde te verhinderen dat u dit vuil via 		
uw voeten meeneemt in de spa.
• Plaatsing dichtbij struiken en bomen brengt een verhoogde
vervuiling met zich mee door bladeren en vogels.
• Kies liever een beschutte ruimte (Minder wind en blootstelling 		
aan weersinvloeden resulteren in minder energieverbruik en
minder chemische produkten verbruik)
• Eventueel de mogelijkheid om beschutting te voorzien
(meerbepaald bij koud weer)
• Omgevingsfactoren zoals regen, sneeuw, wind en zonlicht
(druppend water van een dak zonder goot, bijvoorbeeld van 		
tuinhuisje) verkorten de levensduur van uw spa deksel.
• Toegankelijkheid voor kinderen (Het moet steeds mogelijk zijn om
visueel zicht te hebben op de spa, om te voorkomen dat
kinderen zonder toezicht de spa zouden kunnen gebruiken. Het 		
kan nodig zijn om de spa te omgeven met een omheining en een
zelfsluitende poort)
• Deksel lift ruimte (wanneer u wenst een spadeksel lift te
installeren als extra optie, voorzie dan steeds 1 m vrije ruimte 		
rondom uw spa.

KIEZEN VAN EEN PLAATS
Deze spa werd vervaardigd voor zowel binnen als buitengebruik.
Factoren die medebepalend kunnen zijn bij het kiezen van een plaats:
gewicht van de spa, een binnen/buiten plaats en waterafvoer. Het
volgende deel behandeld richtlijnen die dienen opgevolgd te worden.
Het is de volledige verantwoordelijkheid van de spa eigenaar om er
op toe te zien dat de spa behoorlijk geinstalleerd word.
BELANGERIJK: De fundering waarop de spa geplaatst word moet
effen, egaal en waterpas zijn. De fundering moet in staat zijn om het
gewicht te dragen van de spa, het water en zijn gebruikers, zonder
dat deze zou kunnen verzakken, verschuiven en dit voor de hele tijd
dat de spa er op geplaatst zal zijn. Indien de spa geplaatst word op
een fundering die niet voldoet aan deze verreisten, kan er schade
ontstaan aan de spa omkasting en of de kuip. Schade ontstaan door
het onoordeelkundig plaatsen van de spa, word niet gedekt door de
fabrieksgarantie. Het is de verantwoordelijkheid van de spa eigenaar
om de kwaliteit van de fundering ten alle tijde te verzekeren.
SPA FUNDERING: We bevelen een gestorte betonplaat aan van
minimaal 10 cm dikte, die verstevigd werd met stalen netten. Houten
terrassen zijn slechts toegestaan indien ze dezelfde draagcapaciteit
hebben zoals hierboven beschreven.
De spa dient geplaatst te worden op een plaats die voldoende
gedraineerd is. De spa installeren in een verzonken ruimte, kan
schade berokkenen aan de electrische apparaten in de technische
ruimte onder de spa, door overstroming, regenval, smelt water van
sneeuw, enz die deze ruimte kunnen doen onderlopen. Een spa die
bijvoorbeeld ombouwd word met een houten terras, dient steeds de
mogelijkheid te hebben voorzien om toegang te hebben rondom de
spa, wanneer er nadien service verlening dient te gebeuren. Vergewis
u ervan dat er geen palen of hindernissen worden geplaatst in de
nabijheid van de spa, zodat steeds alle panelen makkelijk kunnen
verwijderd worden. Dit is zeker van toepassing voor de zijde onder
het controle paneel.
GEWICHT BEREKENINGEN: Zie de technische kenmerken van uw
model voor het exacte gewicht. Meestal situeert het droge gewicht
van een spa zich tussen de 220 en 455 Kg. Het water volume situeert
zich meestal rond de 1135 a 1515 liters. Reken het gewicht van het
water, de spa en gemiddeld gewicht van het aantal gebruikers samen
om het totale belastingsgewicht te kennen van uw funderingsplaat.
PLAATSING BUITEN
Zaken waarmee u rekening dient te houden bij het kiezen van een
plaats buiten :
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PLAATSEN VAN UW HOT TUB / SPA
C) Plaats en fundering:
Een beschutte omgeving zal resulteren in minder energie en ontsmettingsproducten verbruik. Laat steeds 1 m vrije doorgang rondom
de spa voor latere serviceverlening.
• De plaats die je selecteert voor je spa MOET volledig vlak en 		
waterpas zijn en in volledig contact met de ondergrond staan.
• Uw nieuwe spa weegt tussen de 300-450kg droog gewicht, en 		
wanneer gevuld kan dit oplopen tot 900-2300kg. Daarom is een
sterke fundering noodzakelijk en meerbepaald wanneer de spa 		
op een verhoogd terras of patiovloer moet staan. We
bevelen steeds aan dat u uw spa installeerd op grondniveau. Dit
laat ook steeds een makkelijke toegang toe tot de uitrusting.
• Een 10 tot 15cm dikke gewapende betonplaat is ideaal, maar niet
strikt noodzakelijk. In vele gevallen kan de spa geplaatst worden
op de bestaande vloeroppervlakte.
• De fundering dient als minimale afmetingen overeen te komen 		
met de bodemplaat van uw spa (contacteer uw dealer voor de
juiste afmetingen).
• Water dient steeds te kunnen weglopen van de spa. Plaats uw 		
spa NOOIT in een ruimte met onvoldoende afwatering of een
ruimte waar veel regenwater, smeltwater en dergelijke zich
verzamelt en blijft staan. Dit kan schade berokkenen in het
technisch compartiment van uw spa.
• Plaats uw spa NIET onder elektriciteitsdraden en houd de spa 		
verwijderd van electrische toestellen.

PLAATSING BINNEN
Richtlijnen voor het plaatsen van een spa binnen:
Lokale richtlijnen zijn in acht te nemen voor het plaatsen van een spa
binnenshuis, evenals een vrije doorgang rondom van minimaal 1 m is
aanbevolen om service verlening nadien mogelijk te maken
Een voldoende sterke fundering of draagvlak is noodzakelijk.
Consulteer een architect om te laten berekenen of de plaats
voldoende draagkracht heeft om de spa de ganse tijd te kunnen
dragen, en meerbepaald wanneer de spa word geplaatst op een
verdieping, balkon of dakterras. Of op een ander platform losstaand
van de bestaande structuur.
Voldoende ventilatie en luchtverversing is noodzakelijk. Consulteer
een vakman met kennis van ontvochtiging van ruimtes die verwarmd
worden en waar chemische produkten aanwezig zijn die eveneens
dienen weggefilterd te worden. Wanneer en spa binnenshuis gebruikt
word produceerd deze veelvuldig damp en kan dit beschadiging
geven aan de ruimte door rotting, schimmelwerking en chemische inwerking van de chloorgassen die vrijkomen uit het behandeld water.
PLAATS KIEZEN VOOR UW HOT TUB/SPA
Wanneer je een plaats kiest voor je spa, houd dan rekening met
volgende richtlijnen:
A) Lokale reglementen :
Mogelijks zijn er verbodsbepalingen of dient u rekening te houden
met bouwvoorschriften. Consulteer hiervoor de plaatselijke stedebouwkundige dienst.
B) Leveringsdoorgang:
De spa word geleverd als één geheel en kan niet uit elkaar genomen
worden. Het meest ideale is dat de spa op een trolley word geplaatst,
ofwel op z’n bodemplaat ofwel op z’n zijde. De spa unit kan zo iets
makkelijker verplaatst worden overheen gras en kleine oneffenheden.
Om een veilige en makkelijke installatie te garanderen vragen we
een strikt minimale doorgang die aan beide zijden 5 cm groter is dan
de hoogte van uw spa (vraag uw dealer naar de minimale afmetingen naargelang uw gekozen model) en 40 cm meer hoogte dan de
kortste zijde van de spa. Indien uw toegankelijkheid niet kan voldoen
aan deze minimale verreisten (trappen, smalle doorgangen, heuvels,
muren, enz,) contacteer dan uw Canadianspa Company Dealer om u
verder te laten adviseren. Misschien zijn er eventueel mogelijkheden
middels kraanwerk.
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Installatie & voorbereding
VOORBEREIDNG VOOR LEVERING:
Een standaard Canadian Spa Company hot tub word op uw stoep afgeleverd staande op z’n zij, vastgegespt op een pallet. (de zwemspa modellen worden geleverd via een lage plateauvrachtwagen. Vergewis u er van dat u over voldoende middelen beschikt om uw spa te verplaatsen
(trolley, heftruck, kraan etc). De spa kan niet uit elkaar gehaald worden en heeft voldoende manoeuvreerruimte nodig (zich wenden tot tabel
hieronder voor de spa afmetingen).
Een beschutte plaats (zoals een gazebo) kan de levensduur van uw spa verlengen en de werkingskosten reduceren. Houd volgende tips in het
achterhoofd wanneer u een inplantingsplaats bepaald:
• Water dient altijd te kunnen wegvloeien van de spa. Zet uw spa NIET op een plaats die lager gelegen is en zou kunnen overstromen bij
hevige regenval, smeltwater van sneeuw enz, dit om schade aan de pompen en electronica te vermijden.
• Voorzie steeds 1 m ruimte rondom de spa voor ingeval er serviceverlening nodig is.
• Plaats uw spa niet onder electrische bovenleidingen of binnen het bereik van electrische apparaten.
• Tracht uw spa niet in de nabijheid te plaatsen van bomen die voor vervuiling kunnen zorgen (zoals bv dennenaalden) die in de jets ver
strikt kunnen geraken en schade toebrengen aan bepaalde onderdelen.
• Vergewis u ervan dat u vooraf een goede fundering heeft klaar liggen alvorens geleverd word. Uw spa moet geplaatst worden op een
vlakke en waterpas liggende fundering die voldoende dik is (10 cm). Terrastegels, beton platen en dragende funderingen dienen
voldoende dik te zijn om uw spa te kunnen dragen.
• Voor zwemspa eigenaars: Uw zwemspa word geleverd op een plateauvrachtwagen en u dient hiervoor een kraan of zeer zware heftruck
te voorzien om uw zwemspa te kunnen lossen en plaatsen. We raden u steeds aan om een professionele kraanfirma in te huren zodat
deze het kraan en plaatsingswerk voor u kunnen organiseren. Canadian Spa Company neemt geen enkele verantwoordelijkheid bij het
lossen en plaatsen. Eventuele schade voortvloeiend uit het lossen en plaatsen zijn niet gedekt door de garantievoorwaarden. We raden
een gestorte en gewapende betonfundering aan van minimaal 15 cm dikte. Schade opgelopen door onoordeelkundige plaatsing leid tot
vervallen van de garantie. Vraag advies bij uw Canadian Spa Company Dealer.

Spa Model			Afmetingen		Drooggewicht		Gewicht gevuld
Yukon Plug & Play
79” x 40” x 30” 		
					200cm x 100cm x 74cm

310lb			
1,310lb
140kg			595kg

Quebec Plug & Play		
79” x 59” x 32”		
					200cm x 150cm x 80cm

550lb			
1,970lb
250kg			890kg

Winnipeg Plug & Play		
79” x 79” x 32”		
					200cm x 200cm x 80cm

690lb			
2,650lb
310kg			1,200kg

Toronto				84” x 84” x 33”		840lb			3,000lb
					213cm x 213cm x 82cm
380kg			1,360kg
Thunder Bay			87” x 87” x 34”		880lb			3,475lb
					220cm x 220cm x 85cm
400kg			1,575kg
Niagara				90” x 90” x 39”		1,015lb			4,235lb
					228cm x 228cm x 99cm
460kg			1,920kg
Vancouver			90” x 90” x 35”		1,015lb			4,235lb
					228cm x 228cm x 87cm
460kg			1,920kg
Victoria				87” x 87” x 34”		880lb			3,595lb
					220cm x 220cm x 85cm
400kg			1,630kg
Alberta				83” x 83” x 34”		815lb			3,350lb
					211cm x 211cm x 85cm
370kg			1,520kg
Halifax				84” x 64” x 34”		660lb			2,490lb
					213cm x 160cm x 85cm
300kg			1,130kg
Montreal				84” x 64” x 34”		660lb			2,335lb
					213cm x 160cm x 85cm
300kg			1,060kg
St Lawrence 13’ Sport Pool		
					

154” x 90” x 54”		
390cm x 230cm x 140cm

St Lawrence 16’ Swim Spa		
197” x 90” x 54”		
					500cm x 230cm x 140cm
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2,200 lb			15,000lb
998 kg			
6804 kg		
2,515lb			
16,975lb
1,140kg			7,700kg
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Installatieverreisten
Electrical Installation 50 Hz (U.K. / Europe)
Spa Model		

Voltage 		

Min RCD Size*

Yukon Plug & Play		

230V		

13A			

Quebec Plug & Play

230V		

13A			

Winnipeg Plug & Play

220V		

13A			

uw zekeringskast

Verliesstroomschakelaar

Toronto			230V		20A			
Thunder Bay		230V		25A			

Spa aansluitdoos

Niagara			230V		32A			
Vancouver		230V		32A			
Victoria			230V		25A			
Alberta			230V		32A			
Halifax			230V		25A			
Montreal			230V		25A			
St Lawrence 13’ Sport Pool

230V		

42A		

St Lawrence 16’ Swim Spa

230V		

48A			

Canadian Spa Company vereist dat de aansluiting voor uw sdpa
uitgevoerd word door een erkend elektriciteits vakman zodat uw
aansluiting voldoet aan de lokale eisen en wetgeving.

1. Deze spa dient op een vaste lijn aangesloten te worden met 		
harde installatiedraad. Geen stekkerconnecties of
verlengkabels zijn toegestaan bij het gebruik vazn dergelijk type
spa. Aansluitingen die niet conform zijn zullen zowel een keuring
als de garantie doen vervallen.

Toegang voor de elektriciteitsaansluitdoos, vind u achter het te
verwijderen paneel onder het controle en bedienings bord van uw
spa.

2. De elektriciteitslijn van uw spa dient alleen uw spa te voeden, 		
zonder dat er andere lijnen zijn bij op aangesloten voor
electrische apparaten of verlichting.

AANSLUITEN VAN DE HOT TUB AAN EEN VERLIESSTROOMSCHAKELAAR EN UW ZEKERINGSKAST.

3. Om de kabelsectie te bepalen, zie de “elektriciteits vereisten” 		
sectie a) De kabalsectie dient te voldoen aan de lokale
vereisten. b) Alle kabels dienen van koper te zijn om een goede 		
aansluiting te waarborgen. Gebruik geen aluminiumkabels. Het
gebruik van aluminiumkabels zal de garantie doen vervallen.

• Alle hot tubs dienen aangesloten te worden met de juiste sectie 		
van kabel. Het nalaten hiervan kan schade berokkenen aan de
elektrische uitrusting en word niet gedekt door de garantie.
• Alle hot tubs dienen beveiligd te worden met een verliesstroom		
schakelaar in uw zekeringskast. Laat uw electricien de juiste
werking nameten.

4. Evenwel niet verplicht maar wel aanbevolen is een waterdichte 		
schakelaar in de nabijheid van uw spa om indien nodig 		
makkelijk en snel aan of uit te schakelen.

BIJKOMENDE ZAKEN NODIG OM DE AANSLUITING TE
VERVAARDIGEN

5 Het elektrisch circuit van uw spa dient verplicht te zijn voorzien 		
van een verliesstroomschakelaar van 30 mA.

1. Verliesstroomschakelaar, 2. Elektriciteitskabel (check de nodige
dikte volgens lengte en ampèrage), 3. Wachtbuis voor kabel.,
4. Spanklemmen (Wago).

BELANGERIJK: Voor de aansluitingen, gebruik geleiders berekend
op basis van de amperage en voor 75°.
6. Een verliesstroomschakelaar dient gebruikt te worden teneinde 		
een juiste werking van de spa te verzekeren..
7. Om toegang te hebben tot de aansluitdoos van de spa, ver		
wijderd de schroeven van de box gelegen onder het controle en 		
bedieningspaneel. Verwijder het deksel van de aansluitdoos.

1. Zekeringskast (beveiligd
met verliesstroomschakelaar)

2. Geisoleerde buiten
schakelaar

8. Breng de aansluitkabel binnen langs een zijpaneel of via de 		
bodemplaat. Gebruik de aangewezen wachtbuis of flexbuis om 		
de kabel afdoende te beschermen.

3. Hot tub aansluitdoos

BELANGERIJK: De elektriciteitskabel dient te voldoen aan de lokale
verreisten en wetgeving. De elektriciteitslijn dient geinstalleerd te
worden door een gekwalificeerd elektricien, erkend door de lokale
instanties

9 Sluit de kabels aan in de aansluitdoos, kleur op kleur. SCHROEF 		
STEVIG VAST (Alle draden moetn stevig en goed aangesloten zijn.
Anders kan er schade optreden).
10. Na de bedrading te hebben aangesloten, sluit de aansluitdoos 		
terug doormiddel van de schroeven en plaats het zijpaneel terug
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Installatieverreisten
ELECTRISCHE AANSLUITINGSINSTRUCTIES (BE)
Neem een erkend elektricien om een aansluitlijn te laten plaatsen
van 230-240 V. Deze elektriciteitslijn dient permanent aangesloten
te blijven met harde installatiedraad. Gebruik geen verlengsnoeren
of stekkers. Op de plaats waar u de spa gaat installeren voorzie best
een overschot van 5 m kabel, daar waar die uit de wachtbuis komt.
Alle elektrische leidingen naar een spa, dienen door een erkend elektricien te gebeuren conform de geldende regels en wetgeving. Vraag
ook steeds een keuringscertificaat aan.

3) Breng de voedingskabel doorheen de kabeldoorvoer en draai 		
deze zorgvuldig aan. Doe dit via een beschermingswachtbuis 		
(niet meegeleverd) tot aan de aansluitdoos.
4) Sluit de bedrading op de aansuitdoos aan. Alle bedrading dient 		
strak aangespannen te worden om schade te vermijden.
5) Plaats het deksel van de aansluitdoos terug. De elektrische
connecties zijn nu vervaardigd.
6) een groengekleurde aansluiting of aansluiting gemarkeerd met 		
“ground” bevind zich in de aansluitdoos, en dient aangesloten 		
te worden met een koperen draad van dezelfde sectie als de 		
andere draden van de stroomtoevoer, op een aardingspin of
aarding van uw zekeringskas, om het risico op electrocutie te 		
vermijden.
7) “KABELSCHOENEN” zijn bevestigd aan de buitenzijde van de 		
aansluitbox. Alle metalen onderdelen geinstalleerd binnen 		
een straal van 3 meter van uw spa dienen door middel van
een aardingsdraad van dezelfde sectie als uw toevoerkabels, 		
aangesloten te worden hierop.

GELIEVE ER NOTA VAN TE NEMEN: Het aansluiten van een verkeerde netspanning, dit de waarborg doet vervallen. Om uw spa
aan te sluiten volg volgende instructies. Vergewis u er van dat de
hoofdschakelaar van de elektriciteits, af staat. Enkel uit te voeren
door gekwalificeerde personen.
1) Verwijder het toegangspaneel van de spa onder het
bedieningspaneel.
2) Om toegang te hebben tot de aansluitingen, verwijder het 		
deksel van de aansluitdoos.

CPGS501z Circuit Board (Spa models: Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal, Yukon, Quebec)
S

3a Light Fuse

10a Blower Fuse

Circ Pump

Blower/P2

Ozone

Pump 1 (2spd)

Mp3

30a Pump 1 Fuse

S

S

Light

S
J1A
RJ Plug

J2A

J43

S

H2

Memory
Reset

E

H1

ZEKERING: J91 = Zekering op 1 pin
schakelt de real time klok functie aan
(ML900), Zekering op 2 pin schakelt de
real time klok uit.

S

SB

SA

AANSLUITBORD CODES:
E = 1 x Aardingsschroef
S = 6 x Standaard Schroef
H1 = verhitter aansluting ‘1’
H2 = Verhitter aansluiting ‘2’
SA = Sensor poort ‘A’
SB = Sensor Poort ‘B’
J1A = Topzijde Poort ‘1’ -RJ Type plug
(telefoon aansluiting)
J2A = Topzijde Poort ‘2’ -RJ Type plug
(telefoon aansluiting)

NanGL2km3 Circuit Board (Spa models: Alberta, Niagara, Thunder Bay, Victoria, Vancouver)

S
S
Mp3

2a Mp3 Fuse

10a Blower Fuse

30a Pump
302 Fuse

Blower

1-Spd P2

S

H2

H1

E

3a Light Fuse

Ozone

S

Light

2-Spd P1

Circ Pump

S

30a Pump 1 Fuse

T-pad 1 T-pad 2 T-pad 3

S

ZEKERING:
J91 = Zekering op 1 pin schakelt de
real time klok functie aan (ML900),
Zekering op 2 pin schakelt de real time
klok uit.

J91

SA SB

AANSLUITBORD CODES:
E = 1 x Aardingsschroef
S = 7 x Standaard Schroef
H1 = Verhitter aansluiting ‘1’
H2 = Verhitter aansluiting ‘2’
SA = Sensor Poort ‘A’
SB = 2 x Sensor Poort ‘B’
T-Pad 1/2/3 = Topzijde Poorten 1, 2 & 3
(Molex Connector)

S
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Installatie : Elektrische vereisten
ELEKTRISCHE VEREISTEN VOOR EEN ZWEMSPA (EUROPE)

We raden u aan om een firma te contacteren die professioneel met
kranen werkt en dit werk voor u uitvoert. Deze zijn meestal ook
verzekerd indien tijdens de kraanwerken er schade zou optreden aan
de spa of omgeving. De spagarantie dekt geen installatieschade. Het
is de verantwoordelijkheid van de koper of bediener van de kraan of
lift, om er op toe te zien geen schade te veroorzaken. Canadian Spa
Company neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende het
verplaatsen van de spa en verstrekt ook geen advies over welke de
beste verplaatsingsmethode zou zijn, gelet iedere plaats specifiek is.

Uw zwemspa werkt op 230V 50Hz mono phase. Er zijn twee aansluitmogelijkheden waar de zwemspa mee werkt.
De minimaal verreiste stroomsterkte is 50 amp, In deze configuratie zal de verhitter uitgeschakeld worden wanneer u de 4 pompen
aanzet.
De tweede mogelijkheid is dat de verhitter steeds gelijktijdig werkt
terwijl alle pompen op volle kracht draaien. Dit kan verkieselijk zijn
wanneer u de spa in oplucht gebruikt en eveneens in de winterperiode. Met deze configuratie is 60 amp als stroomsterkte vereist.

Fundering
De fundering moet volledig vlak en waterpas zijn en over de ganse
oppervlakte in contact komen met de spabodemplaat. We bevelen 15
cm dikke gestorte en gewapende beton aan maar iedere vlakke en
vaste fundering die niet gaat verzakken en/of schuiven kan voldoen.
Indien u de zwemspa verzonken zal plaatsen dient u er nauwlettend
op toe te zien dat er een goede drainage en afwatering is om te
voorkomen dat er waterschade zou optreden door overstroming in
het motorcompartiment. Eveneens dient er minimaal 1 m toegand
rondom de spa te zijn voro latere serviceverlening en om uw filters
te kunnen reinigen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende
toegang te verschaffen bij een herstellingsverlening.

De kabelsectie word meebepaald door de afstand vanaf uw zekeringskast tot de aansluitdoos en de gekozen aansluitmogelijkheid ; Uw
elektricien kan u hierover juist adviseren, afhankelijk van uw situatie
en gewenste werkingsmethode.
Toegang
De zwemspa word geleverd als 1 geheel. Het geheel weegt ongeveer
1 Ton en kan niet ontmanteld worden. Omwille van deze reden hebt
u een kraan nodig of zware heftruck om de zwemspa te kunnen
afladen en te zetten op uw gewenste plaats.

NanswGL2km3 Circuit Board (Swim spa models: St Lawrence 13’ and 16’ Swim Spa)

J8

T-pad 1 T-pad 2 T-pad 3

S

Light

2-Spd P1

3a Light Fuse

Not Used

S
30a Pump 1 Fuse

Ozone

J59

J91

J58

S

H2

J36

S
Mp3

30 2 Fuse
30a Pump

2a Mp3 Fuse

Blank

10a Blower Fuse

1-Spd P2

S

S

H1

SA SB

E

S

AANSLUITBORD CODES:
E = 1 x Aardingsschroef
S = 7 x Standaard Schroef
H1 = Verhitter aansluiting ‘1’
H2 = Verhitter aansluiting ‘2’
SA = Sensor Poort ‘A’
SB = Sensor Poort ‘B’
T-Pad 1/2/3 = Topzijde Poorten 1, 2 & 3
(Molex Connector)
ZEKERING:
J8 = Zekering met 1 pin wanneer 2kW
of 1kW verhitter gebruikt word. Zekering met 2 pin wanneer 3kW verhitter
gebruikt word.
J91 = Zekeriong met 1 pin zet de
automatische klok functie aan.
(ML900Zekering met 2 pin zet de
automatische klokfunctie uit.

Pump 3 & 4

Expansie bord - 55026: voor pomp 3 &4
(split plug)

30 A Pump fuse
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Opstarten van uw hot tub/spa
9. De spa vullen via het filterhuis verhinderd luchtbellen in de 		
aanzuigleiding. Deze kunnen een luchtzak vormen zodat er geen
waterstroming kan zijn waardoor pompen schade kunnen 		
oplopen. Blijvende schade aan de pompen, opgelopen door een 		
luchtzak of droogdraaien, is niet gedekt door de fabrieksgarantie.
10. Controleer op lekkages ! Alhoewel spa’s in de fabriek reeds 		
gecontroleerd zijn op lekkage, is het steeds mogelijk dat transport
en levering, door de schokken lekkages hebben veroorzaakt.
11. Alvorens onder netspanning te brengen, Gewen u eerst aan de 		
controle bedieningen van het bedieningspaneel.
12. Voeg een antikalk product toe om kalkaanslag te vermijden. Volg
de instructies op de verpakking.
13. Vul de spa tot 25mm boven de waterlijn van de kuip of 25mm 		
boven het middelpunt van de filterbehuizing. Overvul de spa 		
niet. Indien nodig kan u nadien nog water toevoegen, eenmaal de
spa is opgestart en de leidingen gevuld zijn met water. Zie opstart
spa.
14. Draai de waterkraan dicht en verwijder de tuinslang.
15. Plaats het filterpatroon, korf en deksel terug.
16. Voeg de opstart chemicaliën toe nadat de filterpomp is opgestart.
Zie in de sectie opstart spa.

VULLEN VAN UW HOT TUB/ SPA
BELANGERIJK: Alvorens uw spa te vullen is het belangerijk om het
gedeelte in deze handleiding dat handelt over waterbehandeling, te
lezen en te begrijpen. Ga niet verder alvorens u het gedeelte over
waterbehandeling heeft gelezen en begrepen.
Kijk of uw spa zich bevind op de uiteindelijk gewenste locatie. Ga
terug naar de “kies een plaats” sectie – eenmaal gevuld kan de spa
niet meer verplaatst worden zonder volledig te ledigen.
Volg onderstaande vulinstructies om schade aan de pompen te
vermijden:
1. Zet de spa niet onder spanning totdat deze helemaal is gevuld 		
met water.
2. Laat nooit een lege spa in volle zon staan zonder het spadeksel 		
er overheen. Gevolgschade zoals bobbels en rimpels in de kuip of
rond de jets zijn niet gedekt door de garantie.
3. Nooit de spapompen opstarten zonder water daar dit kan leiden 		
tot definitieve schade die niet gedekt word door de
fabrieksgarantie.
4. Verwijder alle waarschuwingsstickers uit de kuip.
5. Breng een Acrylic oppervlakte bescherming aan indien u de
spakuip en meerbepaald ter hoogte van de waterlijn, langere tijd
zuiver wenst te houden. Volg de instructies op de verpakking.
6. Verwijder het skimmer deksel, korf en filterpatroon.
7. Inspecteer alle Jets (transport kan de oorzaak zijn dat jets slecht
bevestigd of gelost zijn). Controleer of de zwarte dop van de 		
aftapkraan onderaan goed is afgesloten en de connectiewartels in
het motorcompartiment allen nog goed vastzitten, alvorens te 		
starten met vullen. De schuifkranen dienen open te staan.(kraan
is open wanneer de schuifhendel helemaal opwaarts staat, en 		
gesloten wanneer ze volledig ingeduwd zijn). BELANGERIJK: Volg
de volgende instructies strikt op teneinde schade te vermijden 		
aan de pompen.
8. Steek een tuinslang in de aanzuigopening aan de filter. Duw die 		
zo ver mogelijk naar binnen tot op het einde. Leeg de
spakussentjes op de bodem. Vergewis u ervan dat de slang blijft
liggen en draai de kraan open om het vullen te starten. De spa 		
mag gevuld worden met lauw water. Indien warmer water
gebruikt word zal de spa sneller klaar zijn voor gebruik.

LEDIGEN VAN UW HOT TUB/SPA DOORMIDDEL VAN DE
AFTAPKRAAN
1. Start met het afzetten van de zekering van uw spa.
2. Open de aftapkraan onderaan opzij van uw spa en start met
ledigen. Deze aftapkraan heeft een voorwaarts stopmecanisme, 		
dat het water stopt wanneer u een tuinslang wenst aan te
koppelen. Hierna de instructies hoe u uw aftapkraan bediend.
3. Met de kraan naar voren uitgedraaid, schroef het middenste 		
gedeelte (dop) er af.
4. Schroef hierop het mannelijke koppelstuk van uw tuinslang en 		
plaats uw tuinslang hierop. Wanneer u hiermee klaar bent duw
met de slang de aftapkraan naar binnen en draai zodat u start 		
met het ledigen van uw spa.
5. Wanneer het water gestopt is met te vloeien uit de aftapkraan, 		
gebruik een droog/vacuum zuiger op iedere jet om deze te
ledigen. (NOTA: Indien uw spa is uitgerust met een blaasmotor, 		
schakel deze dan even kortstondig gedurende een tiental
seconden in om al het overtollige water uit die jets te blazen. 		
Schakel de netspanning af wanneer u klaarbent met de
blaasmotor.
6. Draai de aftapkraan en trek ze uit om te sluiten.
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Opstarten van uw hot tub/spa
AANZETTEN VAN UW SPA
Eenmaal de spa correct aangesloten op het net en gevuld met water,
kan de elektriciteit aangezet worden.
1. Zet de verliesstroomschakelaar aan. Indien deze onmiddellijk 		
afspringt, controleer dan de nulleider en de aarding. Schakel 		
daarna terug aan. 4 sets nummers knipperen op het LED display
op de bovenzijde van uw spa. Het laatste nummer in de 		
serie is de binnenkomende stroomsterkte. Deze kan gebruikt 		
worden ter controle of de spa correct werd aangesloten.
2. De spa begint een automatische zelfaanzuigende cyclus dewelke
6 minuten in beslag neemt. (“Pr” staat op het LED display).
3. De zelfaanzuigingscyclus word voor iedere pomp apart opge		
start. Wanneer “Pr” staat aangegeven, druk op eender 		
welke pomp schakelaar of wacht tot afwerking van de
automatische zelfaanzuigingscyclus alvorens u een andere pomp
inschakelt. BELANGERIJK: Om pompschade te vermijden, laat 		
pompen nooit langer dan 1 minuut draaien zonder
waterbeweging. Indien er geen waterbeweging is vast te stellen,
schakel dan onmiddellijk de elektriciteit uit en herhaal de ont		
luchtingsprocedure.
4. Wanneer er op het controle paneel “100F” knippert, druk dan 		
“--F” gedurende ongeveer 2 minuten om te kunnen vaststellen 		
aan welke temperatuur het water uit de verhitter stroomt.
5. De voorgeprogrammeerde temperatuur is 36.5°C. De huidige 		
gemeten temperatuur is deze zoals weergegeven op het 		
LCD display. Deze temperatuur geeft de juiste temperatuur
weer als de pomp op zijn minst 2 minuten heeft gecirculeerd. 		
Stel de gewenste temperatuur in tussen (26- 40°C) door op de 		
temp knop(pen) te drukken. Indien de watertemperatuur lager 		
ligt dan de ingestelde temperatuur, zal het
verwarmingsindicatorledlampje oplichten. Alle functies zijn te 		
bedienen via het controlepaneel bovenop uw spa. De spa 		
verwarmd uw water a ratio van 1° alle 30 minuten per 1,000 liter.
6. Controleer op lekken! Alhoewel alle spa’s volledig gecontroleerd 		
werden in de fabriek kan er steeds lekkage optreden door de
schokken van transport en levering. Gelieve er rekening mee 		
te houden dat de beide wartels aan de verhitter, makkelijk
kunnen losschokken. Contacteer uw Canadian Spa dealer
onmiddellijk mocht er een probleem zijn met uw spa.
Indien een nieuwe spapomp niet wil opstarten, kan u bijna zeker
zijn dat het om een luchtbel probleem gaat. Indien u het niet 		
opgelost krijgt met de tuinslang in het filtercompartiment, dan 		
kan u het eventueel oplossen door een connectie aan de 		
aanzuigzijde los te draaien zodat daar de lucht ontsnapt. Eenmaal
u water vaststelt draait u deze weer vast en zal de pomp 		
automatisch de overige luchtbellen kunnen wegcirculeren.
DRUK TRAAG OP DE SCHAKELAARS WANNEER U DE EERSTE KEER
OPSTART
EENMAAL PR NIET MEER VERMELD WORD, STEL UW
GEWENSTE TEMPERATUUR IN (ZIE IN DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING BIJ DE VERSCHILLENDE MOGELIJKE 		
CONTROLEPANELEN)
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Installatie: Plaats uw spadeksel

BEVESTIGEN VAN UW SPA DEKSEL.
Het spa deksel is een belangerijk accessoire om de watertemperatuur
op peil te houden. Het spa deksel dient ook als beveiliging, om “niet
toegestaan gebruik”, te verhinderen. Correcte installatie van het spa
deksel is een belangerijk gegeven in het hele installatieproces van uw
spa
1. Verwijder de verpakking van uw spa deksel.
2. Plaats het spa deksel zo dat je steeds een makkelijke toegang hebt
aan de bovenkant van de zijde waar het bedieningspaneel
gemonteerd is.
3. Lijn de bevestigingriemen juist uit en bevestig de instekers op de 		
juiste plaats er net onder met schroeven.
4. Gebruik het klikafsluitmecanisme om de spa af te sluiten.
BELANGERIJK:
• Altijd het spa deksel afsluiten wanneer de spa niet word gebruikt.
• Loop niet of zit niet op het spa deksel.
• Verwijder een eventuele (dikke) sneeuwlaag om te verhinderen dat
er breuk voortvloeid aan de binnenzijde van de
isolatieschuimplaten
• Gooi het spadeksel niet op een ruwe ondergrond.
Zoals ieder luxe item – een boot, auto of vrijetijdsvoertuig, zijn zorgen
en onderhoud een essentieel punt voor een lange zorgeloze levensduur
van de spa. De spa is gedesigned om jaren van weldoening en relaxatie
te verschaffen. Degelijke zorgen en onderhoud zijn noodzakelijk voor de
lange levensduur van de spa. Schade voortvloeiend uit het niet volgen
van de richtlijnen en zorgen, zullen de garantie doen vervallen.

BOVENMONTAGE VAN DE HOT TUB DEKSEL LIFTER
Volledig compatibel met alle Canadian spa Company modellen en quasi
alle andere merken. Het maakt het eenvoudig om het deksel te sluiten
en openen met 1 hand en verminderd scheuren en slijtage.
• Low-profile design
• Quasi geen extra ruimte nodig naast de spa – Geweldig voor kleine
ruimtes (meerbepaald als uw spa in een gazebo staat)
• Word direct op de spa gemonteerd
• Past op spa’s tot 2,4 m
• Vervaardigd uit Aluminium

GRONDMONTAGE HOT TUB
DEKSEL LIFTER
Volledig compatibel met
Canadian Spas; deze deksel
Lifter is de ideale keuze om uw
spa of hot tub compleet te
maken. Het maakt het
eenvoudig om het deksel te
sluiten en openen met 1 hand en verminderd scheuren en slijtage.
• Word onmiddellijk gemonteerd op de spa.
• Kan gemonteerd word met een ondergrondplaat om zo geen gaten
te hoeven boren in de omkasting.
• Vervaardigd uit zwart gepoedercoat aluminium.
• Benodigd 31 tot 46 cm extra ruimte achteraan de spa.

Terwijl dit het meest aangeraden product is om op uw spa te monteren,
past het op alle Canadian spa modellen. Dit past ook op de meeste
courante modellen van andere merken.

CANADIAN SPA LIFTER GEMONTEERD OP ZIJPANEEL

Volledig compatibel met Canadian Spa Company spas. Deze deksel
Lifter is de ideale keuze om uw spa of hot tub compleet te maken. Het
maakt het eenvoudig om het deksel te sluiten en openen met 1 hand
en verminderd scheuren en slijtage.
• Word direct op een zijpaneel van de spa gemonteerd.
• Vervaardigd uit zwartgepoedercoat Aluminum
• Past op Spas tot 2,4 m (inclusief zwemspa)
• Benodigde ruimte 30.48cm - 45.72cm vrije ruimte.

NOTA: Dit product verreist sommige werktuigen om het te kunnen
assembleren zoals een ratel en schroefboormachiene.
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Spa bediening – VL 200 controlepaneel (BE/Europe)
VL200 (3 toetsen) CPGS501Z – Bovenzijde controlepaneel bedieningsuitleg (Modellen: Yukon, Winnipeg, Quebec)

Telefoonplug type
RJ VL/GS connector.

OPSTART
Wanneer u uw spa inschakeld gaat die eerst de ontluchtings/en
zelfaanzuigingsmodus doorlopen en afficheert het controlepaneel “Pr.”
Deze modus duurt ongeveer 5 minuten. (druk op “Temp” om deze ontluchtings en zelfaanzuigmodus over te slaan) En de spa zal beginnen
verwarmen in de Standaard modus.
TEMPERATUUR REGELING
Temperatuur tussen (26°C - 40°C) De opstart temperatuur is ingesteld
op 37°C. De laatst gemeten temperatuur is weergegeven op het
LCD. Hou er rekening mee dat de laatst gemeten temperatuur
enkel correct kan zijn indien de filterpomp op z’n minst een
tweetal minuten heeft gecirculeerd.
Om de ingestelde temperatuur te kunnen aflezen de “Temp” toets
eenmaal indrukken. Om de temperatuur te wijzigen, duw een tweede
maal op de ‘temp’ toets alvorens het LCD stopt met knipperen. Iedere
duw op de “Temp” toets zal de ingestelde temperatuur wijzigen
naar boven of naar beneden. Indien u de andere richting wenst voor
instelling van de temperatuur, laat dan de toets even los. Druk eenmaal
om de ingestelde temperatuur te zien en druk verder om de ingestelde
temperatuur te wijzigen. Na drie seconden dat u de toetsen heeft losgelaten, zal de display stoppen met knipperen en de actuele gemeten
temperatuur terug weergeven.

alternerende kleuren of in/uit faden) Herhaal deze werkwijze totdat u
het gewenste lichteffect heeft gevonden.
MODUS : De modus word gewijzigd door eerst op de “temp” toets te
drukken en onmiddellijk erna op de ‘light” toets
• Standaard Modus (“St”) is ingesteld om de gewenste temperat
uur te behouden. Onthoud dat de vertoonde temperatuur slechts de
temperatuur is die gemeten werd wanneer de pomp de laatste keer 2
minuten heeft gedraaid. “St” Word een kort ogenblik vertoont wanneer
u verwisseld naar standaard mode.
• ECONOMY MODUS “Ec” verwarmt de spa enkel tot de gevraagde
temperatuur. Wanneer de filtercyclus bezig is zal “Ec” afwisselend
vertoont worden met de temperatuur wanneer de verwarming werkt.
Wanneer enkel “Ec” word vertoont is de verwarming niet aan het
werken.
• SLAAP MODUS (“SL” )Verwarmd de spa tot 10°C of de in gesteldetemperatuur, enkel tijdens de filtercycli. “SL” word afwisselend met de
temperatuur vertoont wanneer de verwarming is aan’t werken, “SL”
word vertoont wanneer de verwarming niet is aan het werken.
VOORGEPROGRAMMEERDE FILTER CYCLI
De eerste filtercyclus start 6 minuten nadat de spa werd opgestart.
De tweede filtercyclus begint 12 uur later. De filterduur is programmeerbaar voor 2, 4, 6, 8 uren of continu (aangegeven door “F C”). De
standaard ingestelde filtertijd is 2 uur. Om te programmeren druk op
“Temp” dan “Jets.” Druk op “Temp” om in te stellen. Druk op “Jets”
om de programmeermodus te verlaten.
De blaasmotor ontlucht 30 seconden aan iedere start van een filtercyclus. De lage snelheid van de pomp werkt gedurende de filtratie en de
ozon generator word aangeschakeld (indien aanwezig) Nota: Langdurig
filtercycli aanhouden aan lange insteltijden, kan de pomp doen oververhitten, Het is raadzaam om “F 2” of “F 4.” In te stellen. Gebruik enkel “F
8” of “F C” om troebel water te helpen sneller helder worden.

Nota: Indien er een ander type bedieningspaneel is gemonteerd met
“Up” (hoger) en “Down” (lager) toetsen i.p.v de “Temp” toets dan kan
u eenvoudig de tempertuur wijzigen met de “Up” of “Down” toetsen.
(Houd geen rekening met de mogelijkheid om van wijzigingsrichting te
veranderen zoals met een “Temp” toets.)
JETS 1
Druk op de “Jets” toets om de 1ste versnelling in te schakelen van de
pomp en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren.
Duw nogmaals op de “Jets” toets om de pomp uit te schakelen. Indien
u de pomp laat lopen in de laagste versnelling, dan zal deze automatisch worden uitgeschakeld na 4 uren, en de hoge snelheid word
steeds automatisch gestopt na 15 minuten. Het zal ook iedere 30 minuten gedurende 2 minuutjes geactiveerd worden om de temperatuur
van het spawater te kunnen meten, en indien nodig de verwarming aan
te schakelen.Wanneer de lage snelheid automatisch opstart om de filtercyclus toe te passen, dan kan deze lage snelheid niet uitgeschakeld
worden. U kan wel nog de hogere snelheid in- en uitschakelen.
Nota: De filtercycli worden iedere 12 uur geactiveerd vanaf dat de spa
de eerste keer werd onder spanning gezet en is gebleven.

VORST BEVEILIGING (IC / ICE)
Wanneer de temperatuursensoren een temperatuursval lager dan
6.7°C detecteerd in de verhitter, zal de pomp automatisch geactiveerd
worden als vorstbeveiliging. “ICE” zal afwisselend met de temperatuur vertoont worden totdat de temperatuur bereikt is. De pomp blijft
nog 4 minuten draaien nadat de sensor een temperatuur van 7.2°C of
hoger gedetecteerd heeft. In koude klimaten kan er nog een optionele
vorstsensor worden bijgeplaatst omdat het soms onvoldoende snel kan
zijn dat de standaard sensor reageert in dergelijke omstandigheden.
Een bijkomende vorstbeschermingssensor reageert identiek als de
standaard sensor met die uitzondering, dat deze geen rekening houd
met de drempelwaarde en geen 4 minuten blijft doordraaien nadat de
temperatuur is bereikt. Contacteer uw dealer voor meer info.

LICHT Druk op de “Light” toets om de verlichting aan te schakelen of
te doven. Indien u de lichten aanlaat, zullen deze automatisch doven na
4 uren. Om de lichtkleur of effecten te wijzigen : Druk de “light” toets
aan, uit en onmiddellijk terug aan (binnen de 5 seconden) om u de
mogelijkheid te geven een ander lichteffect te kiezen (zoals knipperen,
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Spa bediening – VL404 controlepaneel (noord Amerika/UK/Europa)
VL404 Noord Amerika (3 & 4 toetsen) VS501 SZ- BOVENZIJDE CONTROLEPANEEL BEDIENINGSUITLEG (Modellen: Winnipeg, Toronto, Quebec, Halifax,
Montreal) VL404 UK/Europa (3 & 4 toetsen) CPGS501Z - BOVENZIJDE CONTROLEPANEEL BEDIENINGSUITLEG (Models: Toronto)

LICHT Druk op de “Light” toets om de verlichting aan te schakelen of
te doven. Indien u de lichten aanlaat, zullen deze automatisch doven na
4 uren. Om de lichtkleur of effecten te wijzigen : Druk de “light” toets
aan, uit en onmiddellijk terug aan (binnen de 5 seconden) om u de
mogelijkheid te geven een ander lichteffect te kiezen (zoals knipperen,
alternerende kleuren of in/uit faden) Herhaal deze werkwijze totdat u
het gewenste lichteffect heeft gevonden.
MODUS : De modus word gewijzigd door eerst op de “temp” toets te
drukken en onmiddellijk erna op de ‘light” toets
• Standaard Modus (“St”) is ingesteld om de gewenste temperat
uur te behouden. Onthoud dat de vertoonde temperatuur slechts de
temperatuur is die gemeten werd wanneer de pomp de laatste keer 2
minuten heeft gedraaid. “St” Word een kort ogenblik vertoont wanneer
u verwisseld naar standaard mode.
• ECONOMY MODUS “Ec” verwarmt de spa enkel tot de gevraagde
temperatuur. Wanneer de filtercyclus bezig is zal “Ec” afwisselend
vertoont worden met de temperatuur wanneer de verwarming werkt.
Wanneer enkel “Ec” word vertoont is de verwarming niet aan het
werken.
• SLAAP MODUS (“SL” )Verwarmd de spa tot 10°C of de in gesteldetemperatuur, enkel tijdens de filtercycli. “SL” word afwisselend met de
temperatuur vertoont wanneer de verwarming is aan’t werken, “SL”
word vertoont wanneer de verwarming niet is aan het werken.
VOORGEPROGRAMMEERDE FILTER CYCLI
De eerste filtercyclus start 6 minuten nadat de spa werd opgestart.
De tweede filtercyclus begint 12 uur later. De filterduur is programmeerbaar voor 2, 4, 6, 8 uren of continu (aangegeven door “F C”). De
standaard ingestelde filtertijd is 2 uur. Om te programmeren druk op
“Temp” dan “Jets.” Druk op “Temp” om in te stellen. Druk op “Jets”
om de programmeermodus te verlaten. De blaasmotor ontlucht 30
seconden aan iedere start van een filtercyclus. De lage snelheid van de
pomp werkt gedurende de filtratie en de ozon generator word aangeschakeld (indien aanwezig) Nota: Langdurig filtercycli aanhouden aan
lange insteltijden, kan de pomp doen oververhitten, Het is raadzaam
om “F 2” of “F 4.” In te stellen. Gebruik enkel “F 8” of “F C” om troebel
water te helpen sneller helder worden.
VORST BEVEILIGING (IC / ICE)
Wanneer de temperatuursensoren een temperatuursval lager dan
6.7°C detecteerd in de verhitter, zal de pomp automatisch geactiveerd
worden als vorstbeveiliging. “ICE” zal afwisselend met de temperatuur
vertoont worden totdat de temperatuur bereikt is.
De pomp blijft nog 4 minuten draaien nadat de sensor een temperatuur van 7.2°C of hoger gedetecteerd heeft. In koude klimaten
kan er nog een optionele vorstsensor worden bijgeplaatst omdat het
soms onvoldoende snel kan zijn dat de standaard sensor reageert in
dergelijke omstandigheden. Een bijkomende vorstbeschermingssensor
reageert identiek als de standaard sensor met die uitzondering, dat
deze geen rekening houd met de drempelwaarde en geen 4 minuten
blijft doordraaien nadat de temperatuur is bereikt. Contacteer uw dealer
voor meer info.

OPSTART
Wanneer u uw spa inschakeld gaat die eerst de ontluchtings/en
zelfaanzuigingsmodus doorlopen en afficheert het controlepaneel “Pr.”
Deze modus duurt ongeveer 5 minuten. (druk op “Temp” om deze
ontluchtings en zelfaanzuigmodus over te slaan) En de spa zal
beginnen verwarmen in de Standaard modus.
TEMPERATUUR REGELING
Temperatuur tussen (26°C - 40°C) De opstart temperatuur is ingesteld
op 37°C. De laatst gemeten temperatuur is weergegeven op het
LCD. Hou er rekening mee dat de laatst gemeten temperatuur enkel correct kan zijn indien de filterpomp op z’n minst een tweetal
minuten heeft gecirculeerd. Om de ingestelde temperatuur te kunnen
aflezen de “Temp” toets eenmaal indrukken. Om de temperatuur te
wijzigen, duw een tweede maal op de ‘temp’ toets alvorens het LCD
stopt met knipperen. Iedere druk op de “Temp” toets zal de ingestelde
temperatuur wijzigen naar boven of naar beneden. Indien u de andere
richting wenst voor instelling van de temperatuur, laat dan de toets
even los. Druk eenmaal om de ingestelde temperatuur te zien en druk
verder om de ingestelde temperatuur te wijzigen. Na drie seconden dat
u de toetsen heeft losgelaten, zal de display stoppen met knipperen en
de actuele gemeten temperatuur terug weergeven.
Nota: Indien er geen blaasmotor werd geinstalleerd in het systeem,
een ander type bedieningspaneel is dan gemonteerd met “Up” (hoger)
en “Down” (lager) toetsen i.p.v de “Temp” of “set” toets dan kan u
eenvoudig de tempertuur wijzigen met de “Up” of “Down” toetsen.
(Houd geen rekening met de mogelijkheid om van wijzigingsrichting te
veranderen zoals met een “Temp” toets.)
JETS 1
Druk op de “Jets” toets om de lage snelheid in te schakelen van de
pomp en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren.
Duw nogmaals op de “Jets” toets om de pomp uit te schakelen. Indien
u de pomp laat lopen in de laagste versnelling, dan zal deze automatisch worden uitgeschakeld na 4 uren, en de hoge snelheid word
steeds automatisch gestopt na 15 minuten. Het zal ook iedere 30 minuten gedurende 2 minuutjes geactiveerd worden om de temperatuur
van het spawater te kunnen meten, en indien nodig de verwarming aan
te schakelen.Wanneer de lage snelheid automatisch opstart om de filtercyclus toe te passen, dan kan deze lage snelheid niet uitgeschakeld
worden. U kan wel nog de hogere snelheid in- en uitschakelen.
Nota: De filtercycli worden iedere 12 uur geactiveerd vanaf dat de spa
de eerste keer werd onder spanning gezet en is gebleven.
Nota: Circulatie pompen die zowel dienen om de verwarming als de filter te voorzien van water, kunnen ook geinstalleerd worden in sommige
modellen. De circulatiepomp kan bij dit model niet stilgezet worden
vanaf het controlepaneel op de bovenzijde en blijft draaien tijdens
verwarmings of filtercycli.JETS 2 / BLAZER (4 toetsen paneel)
Druk op de “Blower” toets om deze te activeren of stil te zetten. Indien
u hem laat werken, zal deze automatisch stoppen na 15 minuten. Nota:
De blazer zal zich even inschakelen gedurende 30 seconden bij iedere
start van een filtercyclus.
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Spa bediening – VL701S controlepaneel
VL701S (7 toetsen) VS514SZ - BOVENZIJDE CONTROLEPANEEL BEDIENINGSUITLEG (Models: Niagara, Alberta,Victoria)

Telefoonplug type
RJ VL/GS connector

OPSTART
Temperatuur tussen (26°C - 40°C) De opstart temperatuur is ingesteld op
37,5°C. De laatst gemeten temperatuur is weergegeven op het LCD. Hou
er rekening mee dat de laatst gemeten temperatuur enkel correct kan
zijn indien de pomp 1 (Jets1) op z’n minst een tweetal minuten heeft
gecirculeerd. Om de ingestelde temperatuur te kunnen aflezen de “Temp”
toets eenmaal indrukken. Om de temperatuur te wijzigen, duw een tweede
maal op de ‘temp’ toets alvorens het LCD stopt met knipperen. Iedere druk
op de “Temp” toets zal de ingestelde temperatuur wijzigen naar boven of
naar beneden. Indien u de andere richting wenst voor instelling van de temperatuur, laat dan de toets even los. Druk eenmaal om de ingestelde temperatuur te zien en druk verder om de ingestelde temperatuur te wijzigen.
Na drie seconden dat u de toetsen heeft losgelaten, zal de display stoppen
met knipperen en de actuele gemeten temperatuur terug weergeven.
Druk op de “warm” of “cool” toets om de ingestelde temperatuur weer
te geven of aan te passen. Na een 3 tal seconden zal het display terug de
laatst gemeten temperatuur weergeven.
JETS 1
Druk op de “Jets 1” toets om de lage snelheid in te schakelen van pomp
1 en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren. Duw
nogmaals op de “Jets1” toets om de pomp uit te schakelen. Indien u de
pomp laat lopen in de laagste versnelling, dan zal deze automatisch worden
uitgeschakeld na 4 uren, en de hoge snelheid word steeds automatisch
gestopt na 15 minuten. Het zal ook iedere 30 minuten gedurende 2 minuutjes geactiveerd worden om de temperatuur van het spawater te kunnen
meten, en indien nodig de verwarming aan te schakelen.Wanneer de lage
snelheid automatisch opstart om de filtercyclus toe te passen, dan kan deze
lage snelheid niet uitgeschakeld worden. U kan wel nog de hogere snelheid
in- en uitschakelen.
JETS 2
Druk op de “Jets 2” toets om de lage snelheid in te schakelen van pomp
2 en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren. Duw
nogmaals op de “Jets2” toets om de pomp uit te schakelen. De pomp zal
automatisch gestopt worden na 15 minuten. Nota: Iedere pomp kan ook
geactiveerd worden door middel van een bijkomende controleknop
LICHT Druk op de “Light” toets om de verlichting aan te schakelen of te
doven. Indien u de lichten aanlaat, zullen deze automatisch doven na 4
uren. Om de lichtkleur of effecten te wijzigen : Druk de “light” toets aan, uit
en onmiddellijk terug aan (binnen de 5 seconden) om u de mogelijkheid te
geven een ander lichteffect te kiezen (zoals knipperen, alternerende kleuren
of in/uit faden) Herhaal deze werkwijze totdat u het gewenste lichteffect
heeft gevonden.
LUCHTBLAZER (BLOWER)
Deze toets schakelt de luchtblazer aan of uit. De luchtblazer schakelt zichzelf uit na 15 minuten.
MODUS (M7 SYSTEM SPAS PRE- 2012)
De modus word gewijzigd door op de “mode” toets te drukken zodat u kan
kiezen uit standaard, economy en Slaap Modus.
• Standaard Modus (“Sdt”) is ingesteld om de gewenste temperatuur
te behouden. Onthoud dat de vertoonde temperatuur slechts de
temperatuur is die gemeten werd wanneer pomp1 de laatste keer 2 		
minuten heeft gedraaid. “Std” Word een kort ogenblik vertoont wanneer

u terug schakelt naar standaard mode.
• Economy modus (“Ecn”) Verwarmd de spa enkel tot de ingestelde 		
temperatuur gedurende de filtercycli. “Ecn” word vast weergegeven
wanneer de ingestelde temperatuur nog niet bereikt is en word
afwisselend met de temperatuur weergegeven, eenmaal de
temperatuur is bereikt.
• SLAAP MODUS (“SLP”) Verwarmd de spa tot ongeveer 10°C enkel 		
tijdens de filtercycli. “SLP” word afwisselend met de temperat		
uur vertoont wanneer de temperatuur niet actueel is. “SLP” word 		
vertoont wanneer de temperatuur actueel is.
MODUS (GS SYSTEMEN NA 2012)
1. Druk op “Warm” om “Standard” te selecteren.
2. Druk nogmaals op “Warm” om “Economy” te selecteren.
3. Druk terug op “Warm” om “Sleep” te selecteren.
VOORGEPROGRAMMEERDE FILTER CYCLI
De eerste filtercyclus start 6 minuten nadat de spa werd opgestart. De
tweede filtercyclus begint 12 uur later. De filterduur is programmeerbaar
voor 2, 4, 6, 8 uren of continu (aangegeven door “FILC”). De standaard ingestelde filtertijd is 2 uur. Om te programmeren druk op “Warm”of “Cool”,
daarna op “Jets 1.” En druk nadien op “Warm” of “Cool”om de temperatuur in te stellen. Druk das “Jets 1” om het programma te verlaten. Pump
2 ontlucht gedurende 5 minuten en de luchtblazer ontlucht gedurende 30
seconden in het begin van iedere filtercyclus. De lage snelheid van pomp
1 loopt tijdens de filtercyclus en wanneer de ozonator (indien aanwezig) is
ingeschakeld.
VORST BEVEILIGING (ICE)
Wanneer de temperatuursensoren een temperatuursval lager dan 6.7°C
detecteerd in de verhitter, zal de pomp automatisch geactiveerd worden als
vorstbeveiliging. De pomp blijft nog 4 minuten draaien nadat de sensor een
temperatuur van 7.2°C of hoger gedetecteerd heeft. In koude klimaten kan
er nog een optionele vorstsensor worden bijgeplaatst omdat het soms onvoldoende snel kan zijn dat de standaard sensor reageert in dergelijke omstandigheden. Een bijkomende vorstbeschermingssensor reageert identiek
als de standaard sensor met die uitzondering, dat deze geen rekening houd
met de drempelwaarde en geen 4 minuten blijft doordraaien nadat de
temperatuur is bereikt. Contacteer uw dealer voor meer info.
OPTIONEEL
Indien uw systeem uitgerust is met een circulatiepomp, dan kan dit werken
op één van de volgende manieren.
• 1) De circulatiepomp draait permanent (24 uren) met de
uitzondering dat ze uitschakeld word gedurende 30 minuten wanneer
de watertemperatuur 1.5°C boven de ingestelde temperatuur uitkomt.
(gebeurd meestal in warme klimaten).
• 2) De circulatiepomp blijft continu draaien ongeacht de
watertemperatuur.
• 3) De circulatiepomp draait wanneer het systeem de water
temperatuur controleert(polling), gedurende filtercycli, gedurende vorst
periodes, of wanneer een andere pomp draait.
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Spa bediening – ML551 controlepaneel (BE/Europe)
ML551 (7 toetsen) GL2000m3 - BOVENZIJDE CONTROLEPANEEL BEDIENINGSUITLEG (Models: Niagara, Alberta, Vancouver, Victoria)

Molex type
ML/GL Connector

OPSTART
Wanneer u uw spa voor het eerst opstart gaat hij in ontluchtings/aanzuigcyclus aangeduid door “pr”. Deze zal ongeveer 5 minuten duren. (druk
op de “warm” toets om de ontluchtings/aanzuigcyclus te onderbreken)
De spa start dan in de standaard modus met de onderhoudscyclus en
verwarmd het water.
TEMPERATUUR INSTELLINGEN
Temperatuur tussen (26°C - 40°C) De opstart temperatuur is ingesteld op
37,5°C. De laatst gemeten temperatuur is weergegeven op het LCD. Hou
er rekening mee dat de laatst gemeten temperatuur enkel correct
kan zijn indien de pomp op z’n minst een tweetal minuten heeft
gecirculeert.
Druk op de “warm” of “cool” toets om de ingestelde temperatuur weer
te geven of aan te passen. Na een 3 tal seconden zal het display terug de
laatst gemeten temperatuur weergeven.
JETS 1
Druk op de “Jets 1” toets om de lage snelheid in te schakelen van pomp
1 en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren. Duw
nogmaals op de “Jets1” toets om de pomp uit te schakelen. Indien u
de pomp laat lopen in de laagste versnelling, dan zal deze automatisch
worden uitgeschakeld na 4 uren, en de hoge snelheid word steeds automatisch gestopt na 15 minuten. Het zal ook iedere 30 minuten gedurende
2 minuutjes geactiveerd worden om de temperatuur van het spawater te
kunnen meten, en indien nodig de verwarming aan te schakelen.Wanneer
de lage snelheid automatisch opstart om de filtercyclus toe te passen,
dan kan deze lage snelheid niet uitgeschakeld worden. U kan wel nog de
hogere snelheid in- en uitschakelen.
Nota: De filtercyclus word iedere 12 uur opgestart rekenend vanaf de
eerste opstarttijd.
Nota: Circulatiepompen kunnen in sommige modellen spa’s geinstalleerd
zijn die dan werking van de verwarming en filtercyclus op zich nemen. De
circulatiepomp kan niet bediend worden vanop het bedieningspaneel en
werkt gedurende de filtercyclus en verwarmingsperiode.
JETS 2
Druk op de “Jets 2” toets om de lage snelheid in te schakelen van pomp
2 en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren. Duw
nogmaals op de “Jets 2” toets om de pomp uit te schakelen. De pomp zal
automatisch gestopt worden na 15 minuten. Jets2 zal 5 minuten ontluchten/zelfaanzuigen aan ieder begin van een filtercyclus.
LUCHTBLAZER/JETS3
De “JETS3” toets schakelt de luchtblazer of pomp aan of uit( afhankelijk
van wat gemonteerd is op de spa). De luchtblazer/jets3 schakelt zichzelf
uit na 15 minuten.
Nota: De luchtblazer zal gedurende 30 seconden ontluchten aan ieder
begin van een filtercyclus. Jets3 zal gedurende 5 minuten ontluchten/zelfsaanzuigen aan ieder begin van een filtercyclus.
LICHT Druk op de “Light” toets om de verlichting aan te schakelen of
te doven. Indien u de lichten aanlaat, zullen deze automatisch doven na 4
uren. Om de lichtkleur of effecten te wijzigen : Druk de “light” toets aan, uit
en onmiddellijk terug aan (binnen de 5 seconden) om u de mogelijkheid
te geven een ander lichteffect te kiezen (zoals knipperen, alternerende

kleuren of in/uit faden) Herhaal deze werkwijze totdat u het gewenste
lichteffect heeft gevonden.
MODUS
De modus word gewijzigd door op de “mode” toets te drukken zodat u
kan kiezen uit standaard, economy en Slaap Modus.
• Standaard Modus (“Sdt”) is ingesteld om de gewenste
temperatuur te behouden. Onthoud dat de vertoonde temperatuur 		
slechts de temperatuur is die gemeten werd wanneer pomp1 de
laatste keer 2 minuten heeft gedraaid. “Std” Word een kort ogenblik 		
vertoont wanneer u terug schakelt naar standaard mode. (Spa start
met terug te verwarmen vanaf er een 0,5°C verloren is)
• Economy modus (“Ecn”) Verwarmd de spa enkel tot de ingestelde
temperatuur gedurende de filtercycli. “Ecn” word vast weergegeven 		
wanneer de ingestelde temperatuur nog niet bereikt is en word 		
afwisselend met de temperatuur weergegeven, eenmaal de
temperatuur is bereikt.
• SLAAP MODUS (“SLP”) Verwarmd de spa tot ongeveer 10°C enkel 		
tijdens de filtercycli. “SLP” word afwisselend met de temperatuur
vertoont wanneer de temperatuur niet actueel is. “SLP” word vertoont
wanneer de temperatuur actueel is.(de spa zal enkel verwarmen tijdens
de filtercycli) Om tussen de verschillende modi te kunnen kiezen druk 		
op de “Mode” toets, dan op de “cool” toetstot wanener je de gewenste 		
modus hebt gevonden. Druk dan op de “Mode” toets om te bevestigen.
VOORGEPROGRAMMEERDE FILTER CYCLI
De eerste filtercyclus start 6 minuten nadat de spa werd opgestart. De
tweede filtercyclus begint 12 uur later. De filterduur is programmeerbaar
van 1 tot 12 uren of continu (aangegeven door “F1, F2, F3 tot F12”). De
standaard ingestelde filtertijd is F2.
Om te programmeren druk op “Warm”, daarna op “Jet 1.” En druk
nadien op “Cool”om de temperatuur in te stellen. Druk dan “Jet 1” om
te selecteren en druk verder. “DN”, “D” of “N” worden op het display
vertoont.
“DN” = Dag en Nacht filtering
“D” : Dag filtering
“N” = Nacht filtering
(Neem er nota van dat er best 2 filtercycli per dag worden aanbevolen.)
- Om het programma te selecteren druk op “Cool” tot gewenste
programma.
- Om te selecteren en de instellingen te verlaten druk op “Jet1” toets.
VORST BEVEILIGING (ICE)
Wanneer de temperatuursensoren een temperatuursval lager dan 6.7°C
detecteerd in de verhitter, zal de pomp automatisch geactiveerd worden
als vorstbeveiliging. De pomp blijft nog 4 minuten draaien nadat de
sensor een temperatuur van 7.2°C of hoger gedetecteerd heeft. In koude
klimaten kan er nog een optionele vorstsensor worden bijgeplaatst omdat
het soms onvoldoende snel kan zijn dat de standaard sensor reageert in
dergelijke omstandigheden. Een bijkomende vorstbeschermingssensor
reageert identiek als de standaard sensor met die uitzondering, dat deze
geen rekening houd met de drempelwaarde en geen 4 minuten blijft
doordraaien nadat de temperatuur is bereikt. Contacteer uw dealer voor
meer info.
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Spa bediening – ML551Control Pad (UK/Europa/Noord Amerika)
ML551 (8 Toetsen) GL2KM3 St Lawrence 13 & 16’ Zwem Spa (UK/Europa)
ML551 (8 toetsen) EL2000 St Lawrence 13 & 16’ Zwem Spa (Noord Amerika)

Molex type
ML/GL Connector
OPSTART
Wanneer u uw spa voor het eerst opstart gaat hij in ontluchtings/aanzuigcyclus aangeduid door “pr”. Deze zal ongeveer 5 minuten duren. (druk
op de “warm” toets om de ontluchtings/aanzuigcyclus te onderbreken)
De spa start dan in de standaard modus met de onderhoudscyclus en
verwarmd het water.
TEMPERATUUR INSTELLINGEN
Temperatuur tussen (26°C - 40°C) De opstart temperatuur is ingesteld op
37°C. De laatst gemeten temperatuur is weergegeven op het LCD. Hou er
rekening mee dat de laatst gemeten temperatuur enkel correct kan zijn
indien de pomp op z’n minst een tweetal minuten heeft gecirculeert.
Druk op de “warm2” of “cool” toets om de ingestelde temperatuur weer
te geven of aan te passen. Na een 3 tal seconden zal het display terug de
laatst gemeten temperatuur weergeven.
JETS 1
Druk op de “Jets 1” toets om de lage snelheid in te schakelen van pomp
1 en een tweede maal drukken om de hoge snelheid te activeren. Duw
nogmaals op de “Jets1” toets om de pomp uit te schakelen. Indien u
de pomp laat lopen in de laagste versnelling, dan zal deze automatisch
worden uitgeschakeld na 4 uren, en de hoge snelheid word steeds automatisch gestopt na 15 minuten. Het zal ook iedere 30 minuten gedurende
2 minuutjes geactiveerd worden om de temperatuur van het spawater te
kunnen meten, en indien nodig de verwarming aan te schakelen.Wanneer
de lage snelheid automatisch opstart om de filtercyclus toe te passen,
dan kan deze lage snelheid niet uitgeschakeld worden. U kan wel nog de
hogere snelheid in- en uitschakelen.
Nota: De filtercyclus word iedere 12 uur opgestart rekenend vanaf de
eerste opstarttijd.
Nota: Circulatiepompen kunnen in sommige modellen spa’s geinstalleerd
zijn die dan werking van de verwarming en filtercyclus op zich nemen. De
circulatiepomp kan niet bediend worden vanop het bedieningspaneel en
werkt gedurende de filtercyclus en verwarmingsperiode.
JETS 2
Druk op de “Jets 2” toets om in te schakelen. Duw nogmaals op de “Jets
2” toets om de pomp uit te schakelen. De pomp zal automatisch gestopt
worden na 15 minuten. Jets2 zal 5 minuten ontluchten/zelfaanzuigen aan
ieder begin van een filtercyclus.
JETS 3
Druk op de “Jets 3” toets om in te schakelen. Duw nogmaals op de “Jets
3” toets om de pomp uit te schakelen. De pomp zal automatisch gestopt
worden na 15 minuten. Jets2 zal 5 minuten ontluchten/zelfaanzuigen aan
ieder begin van een filtercyclus.
LUCHTBLAZER/JETS 4
De “JETS4” toets schakelt de luchtblazer of pomp aan of uit( afhankelijk
van wat gemonteerd is op de spa). De luchtblazer/jets4 schakelt zichzelf
uit na 15 minuten.
Nota: Jets4 zal gedurende 5 minuten ontluchten/zelfsaanzuigen aan ieder
begin van een filtercyclus.
LICHT Druk op de “Light” toets om de verlichting aan te schakelen of
te doven. Indien u de lichten aanlaat, zullen deze automatisch doven na 4
uren. Om de lichtkleur of effecten te wijzigen : Druk de “light” toets aan, uit

en onmiddellijk terug aan (binnen de 5 seconden) om u de mogelijkheid
te geven een ander lichteffect te kiezen (zoals knipperen, alternerende
kleuren of in/uit faden) Herhaal deze werkwijze totdat u het gewenste
lichteffect heeft gevonden.
MODUS
De modus word gewijzigd door op de “mode” toets te drukken zodat u
kan kiezen uit standaard, economy en Slaap Modus.
• Standaard Modus (“Sdt”) is ingesteld om de gewenste temperatuur
te behouden. Onthoud dat de vertoonde temperatuur slechts de
temperatuur is die gemeten werd wanneer pomp1 de laatste keer 2 		
minuten heeft gedraaid. “Std” Word een kort ogenblik vertoont
wanneer u terug schakelt naar standaard mode. (Spa start met terug te
verwarmen vanaf er een 0,5°C verloren is)
• Economy modus (“Ecn”) Verwarmd de spa enkel tot de ingestelde
temperatuur gedurende de filtercycli. “Ecn” word vast weergegeven 		
wanneer de ingestelde temperatuur nog niet bereikt is en word
afwisselend met de temperatuur weergegeven, eenmaal de
temperatuur is bereikt.
• SLAAP MODUS (“SLP”) Verwarmd de spa tot ongeveer 10°C enkel 		
tijdens de filtercycli. “SLP” word afwisselend met de temperatuur
vertoont wanneer de temperatuur niet actueel is. “SLP” word vertoont 		
wanneer de temperatuur actueel is. (de spa zal enkel verwarmen
tijdens de filtercycli) Om tussen de verschillende modi te kunnen kiezen 		
druk op de “Mode”toets, dan op de “cool” toetstot wanener je de gewenste
modus hebt gevonden. Druk dan op de “Mode”toets om te bevestigen.
VOORGEPROGRAMMEERDE FILTER CYCLI
De eerste filtercyclus start 6 minuten nadat de spa werd opgestart. De
tweede filtercyclus begint 12 uur later. De filterduur is programmeerbaar
van 1 tot 12 uren of continu (aangegeven door “F1, F2, F3 tot F12”).
De standaard ingestelde filtertijd is F2. Om te programmeren druk op
“Warm”, daarna op “Jet 1.” En druk nadien op “Cool” om de temperatuur in te stellen. Druk dan “Jet 1” om te selecteren en druk verder. “DN”,
“D” of “N” worden op het display vertoont.
“DN” = Dag en Nacht filtering
“D” : Dag filtering
“N” = Nacht filtering
(Neem er nota van dat er best 2 filtercycli per dag worden aanbevolen.)
-Om het programma te selecteren druk op “Cool” tot gewenste programma.
-Om te selecteren en de instellingen te verlaten druk op “Jet1”toets.
VORST BEVEILIGING (ICE)
Wanneer de temperatuursensoren een temperatuursval lager dan 6.7°C
detecteerd in de verhitter, zal de pomp automatisch geactiveerd worden
als vorstbeveiliging. De pomp blijft nog 4 minuten draaien nadat de
sensor een temperatuur van 7.2°C of hoger gedetecteerd heeft. In koude
klimaten kan er nog een optionele vorstsensor worden bijgeplaatst omdat
het soms onvoldoende snel kan zijn dat de standaard sensor reageert in
dergelijke omstandigheden. Een bijkomende vorstbeschermingssensor
reageert identiek als de standaard sensor met die uitzondering, dat deze
geen rekening houd met de drempelwaarde en geen 4 minuten blijft
doordraaien nadat de temperatuur is bereikt. Contacteer uw dealer voor
meer info.
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Chemisch onderhoud
EERSTE BEHANDELING
Vul de spa met vers water langs de skimmerkorf. Gebruik geen water via
een waterverzachter. Alvorens chemische producten toe te voegen, is het
belangerijk om de juiste inhoud te kennen van uw spa. (Kijk hiernaast)
1. Voeg 60 mlwater verzachter en ontkalker toe per 1000 liter.
2. Eenmaal de spa voldoende gevuld met water om te kunnen filteren,
zet de spanning aan..
3. Voeg 30 ml Spa Clear toe per 1000 liter.
4. Gebruik teststrips en houd de pH tussen de 7.2-7.6, DE totale hard
heid tussen 80- 150 ppm.
5. Voeg choortabs toe via een drijvende chloordoseerder. Chloorgranu
laat kan u direct in het water gooien.
DAGELIJKS ONDERHOUD
1. U dient de spa ten allentijde onder spanning te laten staan!
2. Test doormiddel van de testsrips en behoud de ideale waarden van
pH, Hardheid en chloorgehalte.
WEKELIJKS ONDERHOUD
1. Voeg 30 ml waterverzachter en ontkalker toe per 1000 liter, terwijl
de pomp circuleert.
2. Voeg 30 ml Spa Clear toe per 1000 liter.
3. Test doormiddel van de testsrips en behoud de ideale waarden van
pH, Hardheid en chloorgehalte.
PERIODIEK ONDERHOUD
1. Kalkaanslag en organisch vuil kunnen uw filterpatroon vervuilen. Geb
ruik filterreiniger om de levensdur van uw filterpatroon te verlengen.
2. Indien schuimvorming optreed, spuit dan wat defoamer op deze plek.
3. We bevelen u aan om iedere 3 maanden uw spawater te verversen,
teneinde steeds een goede waterzuiverheid te hebben.
* Belangerijke nota: In regios met uitzonderlijk hard water, gebruik dubbele
tot driedubbele dosis waterontkalker.

PROBLEEM

			

MOGELIJKE OORZAAK

			

spa capaciteit liters
Spa type
Yukon
Quebec
Montreal
Halifax
Winnipeg
Toronto
Alberta
Thunder Bay
Victoria
Vancouver
Niagara
St Lawrence 13’
St Lawrence 16’

Volume
455
645
795
835
895
980
1150
1273
1230
1260
1465
5250
6475

Canadian Spa company
deluxe behandelingskit
OPLOSSING

Troebel water			
Zwevende partikels 			
Voeg spa clear
					
Te hoge pH (test om te controleren) 		
toe en ph min
					Te weinig filtering 				Reinig filter en ledig 				
					
Veel opgeloste stoffen			
en reinig spa. Hervul.
Gekleurd Water			Opgeloste metalen				Voeg ontkalker toe
Schuimvorming			Geurconcentraten				Verlaag uw dosis geurolien
					
en hoge graad aan oliën			
Voeg ontschuimer toe, Baders
										en hun zwemkledij grondig afspoelen
										alvorens plaats te nemen.s
Kalkaanslag			
Hoge kalkgraad 				
					Hoge pH (controleer)
					
Hoge alkaliniteit Corrigeer pH

Voeg ontkalker toe (anti kalk)

Geur				
Hoge graad van organische vervuiling 		
Verhoog de dosis chloor en
										check de werking van de ozonator.
Ogen/huid irritatie		
					
					

Te lage Ph en/of alkaliniteit. 			
Gebonden chloor door 			
organische vervuiling. 			
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Voeg ph plus toeVerhoog
de dosis chloor tabs
/ Granules controleer de ozonator.
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Diagnose meldingen
MELDING

BETEKENT

VEREISTE AKTIE

Geen bericht op het display. Elektriciteit staat
niet aan.

Het controle paneel is buiten werking totdat de netspanning
terug aan staat. Het bedieningspaneel zal terug herstarten met
de standaard fabrieksinstellingen.

--

Temperatuur niet gekend

Nadat de pomp 2 minuten heeft gedraaid, zal de actuele watertemperatuur getoont worden.

HH/OHH

“Overheat” OVERVERHIT De spa heeft zich
uitgeschakeld. Eén van de sensors heeft water
gedetecteerd van 43.3°C of hoger.

GA NIET IN HET WATER .
Verwijder het spadeksel en laat het water afkoelen. Eenmaal de
verhitter afgekoeld, druk op eender welke toets om te resetten.
Indien de spa niet reset, schakel de elektriciteit uit en contacteer
uw dealer

OH/OHH

“Overheat” OVERVERHIT De spa heeft zich
uitgeschakeld. Eén van de sensors heeft water
gedetecteerd van 43.3°C of hoger.

GA NIET IN HET WATER .
Verwijder het spadeksel en laat het watezr afkoelen. Eenmaal de
verhitter afgekoeld, druk op eender welke toets om te resetten.
Indien de spa niet reset, schakel de elektriciteit uit en contacteer
uw dealer.

SA/SnA

De spa is uitgeschakeld. De sensor aangesloten
op houder A werkt niet meer.

Indien het probleem blijft aanhouden, contacteer uw dealer. (Kan
tijdelijk verscheinen bij een oververhitting.).

Sb/Snb

De spa is uitgeschakeld. De sensor aangesloten
op houder B werkt niet meer.

Indien het probleem blijft aanhouden, contacteer uw dealer. (Kan
tijdelijk verscheinen bij een oververhitting.).

Sn/SnS

Sensors zijn uit balans. Indien afwisselend
vertoont met de temperatuur, kan dit een tijdelijk
probleem zijn. Indien het knippert betekent dit
dat de spa uitgeschakeld staat.

Indien het probleem blijft aanhouden, contacteer uw dealer. (Kan
tijdelijk verscheinen bij een oververhitting.).

HL/HFL

Een significant temperatuursverschil werd
gedetecteerd tussen de temperatuursensoren.
Dit kan wijzen op een flowprobleem. (doorstromingsprobleem)

Indien het waterniveau normaal is, Vergewis u er van dat alle
pompen de ontluchtings/zelfaanzuigcyclus hebben doorlopen en
er geen luchtbellen meer in de leiding kunnen zitten. Indien het
probleem blijft, contacteer uw dealer.

LF

Indien het waterniveau normaal is, Vergewis
u er van dat alle pompen de ontluchtings/zelfaanzuigcyclus hebben doorlopen en er geen
luchtbellen meer in de leiding kunnen zitten.
Indien het probleem blijft, contacteer uw dealer.

Volg de vereiste aktie voor het HL/HFL bericht. De verwarmingsmogelijkheid zal niet vanzelf terug opstarten. Druk op eender
welke toets om te resetten.

dr

Mogelijk onvoldoende hoog waterniveau, te
weinig doorstroming of luchtbel gedetecteerd in
de verhitter. Spa is uitgeschakeld gedurende 15
minuten.

Indien het waterniveau voldoende hoog staat, wees er zeker van
dat alle pompen de automatische ontluchtings/zelfaanzuigcyclus
hebben doorlopen en er geen luchtbellen zijn in de leidingen.
Deze melding zal automatisch resetten na 15 minuten. Indien
het probleem aanhoud, contacteer uw dealer.

dry

Onvoldoende water in de verhitter. (word gemeld
na de derde vertoning van de “dr” melding). Spa
word uitgeschakeld.

Volg de vereiste aktie van een “dr” melding. De spa zal niet
automatisch resetten; Druk eender welke toets in om te resetten.

IC/ICE

“Ice” Potentiële vorstcondities gedetecteerd.

Contacteer uw dealer om u verder te laten informeren.

EC/ECN

Spa is in Economy Modus

Zie spa modus sectie

SL/SLP

Spa is in slaap Modus

Zie spa modus sectie
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Probleemoplossingen
PROBLEEM			MOGELIJKE OORZAAK		OPLOSSING
Troebel water			
Onaangepaste filteringstijd/vervuild
Verhoog de filtertijd indien spa intensief gebruikt word.
					filterpatroon. 			Gebruik waterverhelderaar.
					
Olie vervuiling of organische vervuiling
Afhankelijk van de vervuilingsgraad ledig de spa half en hervul, of
					
Zwevende vuildeeltjes		
ledig volledig en hervul.
					
Hoog aantal zwevende afvalstoffen
					Laag chloorgehalte			Voeg chloor toe.
Troebel groen water		

Lage ontsmettingsgraad		

Gebruik Spa shock granulaat en regel het ontsmettingsgehalte.

Watergeur			
Veel organische vervuiling. 		
Gebruik spa shock granulaat en corrigeer het chloorgehalte
					
Onaangepaste filteringstijd. 		
Verhoog de filtratietijd indien veelvuldig gebruik
					
Vervuilde filter. 			
word gemaakt van uw spa.
					
Lage Ph 				
Reinig of vervang uw filterpatroon. Verhoog pH met een ph plus 		
									
zoals“Spa Up”.Indien metalen aanwezig in het water, gebruik een
									metaalchelaat.						
					en Lage chloor			Voeg chloor toe.
Chloor geur			
					

Chloorgehalte te hoog,		
Ph te laag.				

Gebruik Spa Shockgranulaat en corrigeer het ontsmettingsgehalte
Verhoog Ph met PH UP (Ph plus)

Bromine geur/gelig water		

Te lage Ph				

Verhoog pH met PH UP (Ph plus)

Muffe geur			
Bacterien of algengroei.		
									

Geef een shock behandeling met chloorgranulaat, Indien het
probleem blijft aanhouden, ledig de spa, reinig en hervul.

Schuimvorming 			
Opbouw van body olie, lotions en
Verwijder de vervuilde waterlijn met een zuivere doek.
en vervuilde waterrand		
e.a vervuiling van zeep 		
Gebruik een niet schuimend product.
					en detergent			
					Hoog aantal zwevende
					
afvalstoffen. 			
Of ledig en hervul de spa
Algengroei			Hoge Ph				Corrigeer pH.
					
lage ontsmettingsgraad 		
Pas een shock granulaat behandeling toe en regel de chloorwaarde.
Oogirritatie			
					

Chloorgehalte te hoog of te laag ph
Of totale hardheid uit balans		

Pas een chloorshock behandeling toe en regel het chloorgehalte
Corrigeer pH

Huidirritatie/huiduitslag		
					
					

Onhygienisch water 			
Chloorgehalte boven 5 ppm		
Te lang blijven baden. 		

Gebruik spa shock en corrigeer het chloorgehalte.
Laat het chloorgehalte zakken onder de 5 ppm
Aanbevolen om 15 minuten te gebruiken of minder lang.

Vlekkenvorming			
					

Totale hardheid en of ph te laag		
Hoog ijzer en of kopergehalte.		

Corrigeer totale hardheiod en/of pH. met PH UP (Ph plus)
Gebruk een metaal chelaat (Metal be Gone).

Kalkaanslag			
					

Hoge hardheidgraad. 			
Totale hardheid en/of Ph te hoog.

Corrigeer de totale hardheid en/of de Ph. Voeg antikalk toe.		
Of ledig en hervul de spa en controleer onmiddellijk de hardheid.

Onregelmatige Ph			

Lage ontsmettingsgraad		

Test de Ph indien uw chloorgehalte onder de 5 ppm ligt.

Ongekende kleur voor ph tester

Te oude ph reageer vloeistof of teststrips VERvang vloeistof of teststrips.

Canadian Spa company
deluxe behandelingskit

Canadian spa company
behandelingskit
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Probleemoplossingen
PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Geen elektriciteit
Zekering of verliesstroomschakelaar staat af
		
Elektriciteitskabel gelost.
Verliestroomschakelaar slaat af
Verkeerd aangesloten
		
of onderdeel defect.
			
Verwarming van spa werkt niet
Onjuiste voltage naar verwarmer.
			
			
		
Ingesteld op Eco of sleep modus.
		
Te weinig filteruren om de spa
		
te kunnen verwarmen.
		
Of onderdeel defect
Pomp werkt niet of slaat af na
Luchtbel in leiding
een korte werking.
Onjuiste voltage naar pomp
		
Time out
		
Onderdeel defect.
		
Thermische beveiliging
			
			
			
Pomp slurpt
Te lage waterstand
Licht brand niet meer
Lamp is doorgebrand of er uit gevallen.
		
Luchtblazer werkt niet of slaat
Doorgebrande zekering
onmiddellijk af na een korte werking Time out
			
		
Thermische beveiliging
		
Onderdeel defect
Ozon generator unit werkt niet
Doorgebrande zekering
		
Verbrande UV lamp
		
Defect onderdeel
Er stroomt geen water uit de jets
Luchtbel in leidingen
		
De regelbare jets zijn toegedraaid
		
Defecte pomp of motor.
		
Schuifkraan gesloten
		
Dichtgeslibde filter.
Jet komt er uit.
Jet niet vastgedraaid of stuk
			
Geen luchtstroming uit jets
Regelbare jest zijn dichtgedraaid
		
Luchttoevoerkraan is gesloten.
		
Jet stuk of slecht vastgedraaid.
			
			
Luidruchtige pomp
Luchtbel in leidingen
		
Laag waterniveau
		
Dichtgeslibde filter
		
Beschadigde motor of kogellagers.
Spa oververhitting
Hoge omgevingstemperatuur
			
			
		
Filterduurtijd.
Spa schakelt niet uit
Spa tracht te verwarmen
			
		
Spa is in hoge filtercyclus
		
Spa is in standaard modus.
Abnormaal waterverbruik
Overvloedige verdamping.
		
Overvloedige watergolven/spatten
Water niet zuivern
Vuil of dichtgeslibd filter
		
Onvoldoende chemicaliën.
		
Onvoldoende filtering.
		
Cyclus duurtijd te kort
		
Hoog aantal zwevende deeltjes.

22

Zorg dat de zekering of verliesstroomschakelaar aan staat
Controleer de bekabeling of deze vastzit.
Controleer het aansluitschema. En meerbepaald de neuter
neuter kabel (nulleider). ). Doe de eliminatie test om te achterhalen
welk component defect is. Zie later eleminatie test sectie.
Bij het onder spanning brengen observeer de laatste getallen die
verschijnen op het display:’12’ voor 110-120 volt spas of ‘24’ voor
230-240 volt spas		
Reset naar STD
Stel de gevraagde temperatuur hoger in dan de actuele temperatuur
Voeg water toe zodat het water 25 mm boven de waterlijn staat.
Controleer de 30 Amp zekering op het controle bord. Contacteer dealer
Zie voor ontluchtingsprocedure
Contacteer dealer of gekwalificeerd elektrieker
Als veiligheidsmaatregel kan de pomp slechts macimaal 15 minuten
continu werken.
Gedurende extreem hoge temperaturen kan de motor zijn thermische
maximum temperatuur bereiken. Wacht totdat de motor terug is afge
koeld en herstart. Indien het probleem blijft aanhouden, contacteer uw
dealer.
Voeg water toe zodat het niveau 25 mm boven de waterlijn staat.
Schroef een nieuwe lamp in de achterzijde
Of herplaats de lamphouder in de achterzijde
Controleer luchtblazer zekering
Als veiligheidsmaatregel laat de blaasmotor slechts een continu werk
ing toe van 15 minuten		
Wacht totdat de blaasmotor is afgekoeld en start dan terug op. Indien
probleem blijft aanhouden contacteer uw dealer.
controleer zekering van ozonator
Vervang de unit
contacteer dealer
Zie voor ontluchtingsprocedure.
Draai de regelbare jets open
Contacteer dealer
Open schuifkraan.
Reinig of vervang de filter.
Druk de jet in de opening, en draai in wijzerszin totdat je de jet hoort
vastklikken. Contacteer dealer		
Draai jets open
Open luchtkraan.
Contacteer dealer.
Druk jet in de opening en draai met de wijzerszin mee toidat die
vastklikt
Zie voor ontluchtingsprocedure
Voeg water toe totdat het niveau 25 mm hoger is dan de waterlijn
Reinig of vervang de filter.
Contacteer dealer
Gedurende extreem hoge omgevingstemperaturen kan de spa in
oververhitting gaan door de hoge temperaturen. Verlaag de ingestelde
temperatuur of verwijder het spadeksel.
Reduceer de filtertijd tot een minimum.
Controleer de ingestelde temperatuur en of de verwarmingsledindicator
op het digitaal controlepannel opgelicht is.
Controleer de filtercyclus en verlaag naar 2 of 4. 			
Zie naar spa modus sectie.
Controleer en pas het spadeksel aan indien nodig
Bekijk het waterniveau na ieder gebruik.
Reinig of vervang de filter
Zie waterproblemen sectie.
Gebaseerd op het gebruik, pas het aantal filtercycli en filterduurtijd aan
Zie waterproblemen sectie.
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VERVANG EEN FILTERROOSTER
OP EEN CANADIAN APA TUB

HOE TE DOEN GIDS
Stap 1. Verwijder de twee
schroefdeksels

Stap 3. Open het filterdeksel om
toegang te hebben tot de
filterkamer.

Stap 2. Verwijder de twee
schroeven om het filterdeksel te
kunnen wegnemen.

Stap 4. Draai de 2 filters los en
vervang ze door nieuwe. Schroef ze
terug vast.

Vervang een filter in een terugslagklepskimmer

Vervang een filter in een drijvende teleskopische skimfilter

Stap 1. Verwijderd de skimmerfrontplaat
door ze naar boven te schuiven.

BELANGERIJK: SCHAKEL DE ELEKTRICITEIT UIT DOOR DE STEKKER UIT
HET STOPCONTACT TE HALEN OF DE ZEKERINGEN AF TE ZETTEN. Vraag
raad aan een elektrieker of bij uw Dealer.

				

Stap 1. Het verwijderen van de
korf en filter kan gedaan worden
met of zonder water in de spa. (Tip:
Wanneer je het filterpatroon uit de
spa haalt zorg dan een schepnet bij
de hand te hebben om eventueel
loskomende vuildeeltjes direct op te
scheppen.

Stap 2. Verwijder de filterkorf om
toegang te krijgen tot het
filtercompartiment.

Stap 2. Om de korf omhoog te
kunnen tillen, draai tegen wijzerszin
in totdat het vlakke gedeelte gelijk
staat met het vlakke gedeelte van de
filterbehuizing.

Stap 3. Verwijder de oude filters door
ze los te draaien.

Stap 3. Til de filterkorf er uit.
Stap 4. Verwijder de oude filter

Stap 4. Vervang met nieuwe filter(s)
en draai ze vast.

Stap 5. Vervang met een nieuwe
filter

Stap 5. Vergewis u er van dat u de
filterkorf terug plaatst in de geleiders
en schuif deze op zijn plaats. Nota: Volg
dezelfde procedure bij een enkelvoudige
skimfilter. NOTA VOOR ZWEMSPAS: Verwissel steeds beide filters die bovenop
elkaar zijn geplaatst. De onderste filter
heeft schroefdraad. De bovenste is een
induw filter.

Tip: REINIG JE FILTER
Het is raadzaam je hot tub filter alle 2 a 3 weken te reinigen. •
Zet de elektriciteit van je spa uit. • Verwijder de filter uit het filterhuis en reinig hem onder de tuinslang of onder de waterstraal van
de kraan. Reinig totdat alle vuil verwijderd is. • Los 250 gr filter
free op in 10 l lauw water (één dop heeft ongeveer 30 gr inhoud.).
GEBRUIK EEN PLASTIC ROERSPAAN EN MENG TOTDAT HET ROOD
KLEURD. (LEES STEEDS HET ETIKET). Laat het filterpatroon minimaal 1 uur weken (een ganse nacht is aanbevolen).
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• Spoel de filter terug grondig af om alle losgekomen
vuilresten en product te verwijderen. • Laat de filters altijd
drogen alvorens ze terug te plaatsen. Dit garandeert dat de filters
op hun best presteren en een langere levensduur hebben. Laat
ze op een natuurlijke manier drogen. Daarom is het een goed
idee om een set vervangfilters bij de hand te hebben. • Laat uw
spa nooit draaien zonder filters Om extra filters te bestellen bel
016/471438 of bezoek onze website :
www.canadianspacompany.be
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HOE TE DOEN GIDS
HOE VERVANG JE EEN POMP OP EEN CANADIANSPA HOT TUB
BENODIGDE WERKTUIGEN: Phillips CH3 schroevendraaier, 13mm dopsleutel, Oliefilter grip (verkrijgbaar in de grotere materiaal zaken),
draadtang.
BELANGERIJK: ZET DE ELEKTRICITEIT UIT DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN OF DE ZEKERINGEN AF TE ZETTEN. Gelieve een
elektrieker te raadplegen indien u hulp nodig heeft of contacteer ons bij Canadian Spa.
STAP 1 – Schroef de panelen los
aan de zijde van het luchtrooster
en de Mp3 speler behuizing.

STAP 6 – Verwijder de kabelbevestingen en ontkoppel de pomp van
het circuitbord. (Vergewis u er van
dat kabelstrips vooraf verwijderd
zijn van de buizen)

STAP 2 – Verwijder de panelen
aan de zijde van het controlebord.

STAP 7 – Schroef de aardingskabel
los. (Vergewis u er van dat de kabel
veilig is verwijderd van de pomp.
STAP 8 – Verwijder de 4 moeren op
de pompsokkel met een 13” mm
dopsleutel.

STAP 3 – Ontkoppel de aan/
uit knop van de MP3 aansluiting
zodat u het paneel volledig kan
verwijderen en een betere toegang
verkrijgt.

STAP 9 – Schroef de koppelwartels
los van de pomp door gebruik te
maken van een oliefiltergrip (Verkrijgbaar bij de grotere materialen
handels).

STAP 4 – Sluit de schuifkranen om
het water tegen te houden.

STAP 10 – Hef de pomp van de 4
bouten af en herplaats de nieuwe
pomp, er rekening mee houdend dat
de schroefwartels correct uitgelijnd
zijn tegenover elkaar.

STAP 5 – Schroef het deksel van
de aansluitbox los met een Phillips
schroevendraaier.

STAP 11 – Om te her assembleren
doe bovenstaande in omgekeerde
volgorde.
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HOE TE DOEN GIDS
HOE VERWISSEL JE EEN VERHITTER OP EEN CANADIANSPA HOT TUB.
BENODIGDE MATERIALEN: Boormachiene, Phillips CH3 schroevendraaier, 13mm dopsleutel, Griptangen, 6mm steeksleutel, 3/8 Steeksleutel.
BELANGERIJK: SCHAKEL DE ELEKTRICITEIT UIT DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN OF DE ZEKERINGEN AF TE
ZETTEN. Contacteer desnoods een elektrieker als u hulp nodig heeft of contacteer Canadianspa.

STAP 1 – Schroef de panelen los
aan de zijde van het luchtrooster
en de Mp3 speler behuizing.

STAP 6 – Schroef de verhittermoeren los met een 3/8 mm tegenmoerslagsleutel en houd deze op de
plaats terwijl u de bovenste moeren
losschroeft met een 6 mm steeksleutel.

STAP 2 – Verwijder de panelen
aan de zijde van het controlebord.

STAP 7 – Schroef beide moeren
los door gebruik te maken van een
6mm steeksleutel.

STAP 3 – Ontkoppel de aan/
uit knop van de MP3 aansluiting
zodat u het paneel volledig kan
verwijderen en een betere toegang
verkrijgt.

STAP 8 – Schroef links en rechts de
wartels los door brede griptangen
te gebruiken.

STAP 4 – Sluit de schuifkranen om
het water tegen te houden.

STAP 9 – Verwijder de rubberdichtingen en plaats de nieuwe die
bij de nieuwe verhitter geleverd
werden.
STAP 10 – Installeer de nieuwe
verhitter.
STAP 11 – Om alles terug te her
assembleren doe alles verder in 		
omgekeerde zin.

STAP 5 – ontplug de sensors van
het circuitbord – Druk het lipje in
alvorens uit te trekken.
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HOE TE DOEN GIDS
HOE VERWISSEL JE EEN VERSTERKER OP EEN CANADIANSPA HOT TUB.
BENODIGDE MATERIALEN: Boormachiene, Phillips CH3 schroevendraaier, Draadknipper, isolatietape 4 x 5A connector strips, Kleine platte
schroevendraaier
BELANGERIJK: SCHAKEL DE ELEKTRICITEIT UIT DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN OF DE ZEKERINGEN AF TE
ZETTEN. Contacteer desnoods een elektrieker als u hulp nodig heeft of contacteer Canadianspa.
STAP 1 – Verwijder de panelen
naast het bedieningsbordje (om
toegang te hebben tot de MP3
behuizing en aan/uit knop)

STAP 6 – schroef de versterker los
van de houder.

STAP 2 – Schroef moer los en
ontkoppel de aan/uit aansluiting
van de versterker.

STAP 8 – Verwijder isolatie van
nieuwe kabels.

STAP 3 – Verwijder de kabel van de
MP3 behuizing.

STAP 9 – steek draden in 5A
connectie bloks (Rood op Bruin en
Rood/Zwart op Grijs).

STAP 4 - Ontkoppel de stroomtoevoer van de versterker door de
stekkertjes los te koppelen.

STAP 10 – Isoleer de connectors en
kabels

STAP 7 – Herbevestig de nieuwe
versterker.

STAP 11 – Om te her assembleren
volg de stappen 4-1

STAP 5 – Snijd zwart/rood en rode
kabel van de versterkerbedrading
door.
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HOE TE DOEN GIDS
HOE VERWISSEL JE EEN LUIDSPREKER OP EEN CANADIANSPA HOT TUB.
BENODIGDE MATERIALEN: Boormachiene, Draadknipper, isolatietape 2 x 5A connector strips, Kleine platte schroevendraaier
BELANGERIJK: SCHAKEL DE ELEKTRICITEIT UIT DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN OF DE ZEKERINGEN AF TE
ZETTEN. Contacteer desnoods een elektrieker als u hulp nodig heeft of contacteer Canadianspa.

STAP 1 – Verwijder paneel naast de
defecte luidspreker.

STAP 5 – Draai de nieuwe luidspreker vast door de behuizing vast te
grijpen en met wijzerszin mee vast
te draaien. – Verwijder de bout en
gebruik de bestaande bout om het
geheel vast te zetten.

STAP 2 – ontkoppel witte stekker
naar verlichting van luidspreker

STAP 6 – Verwijder de isolatie van
de luidspreker bedrading en koppel
aan op een 5A connector blok
(Rood op Rood en zwart/rood op
zwart/rood)

STAP 3 – Knip de rode en rode/
zwarte draad naar de luidspreker
door.

STAP 7 - Isoleer de kabels en bloks
alvorens te sluiten.
STAP 8 – Om te her assembleren
volge de stappen 3 tot 1 in omgekeerde volgorde.

STAP 4 – Grijp de behuizing van de
luidspreker en draai tegenwijzerszin
in om deze los te draaien (Nota: De
bout is met siliconen geplaatst)
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Uw spa inwinteren
Indien u de spa gedurende een langdurige periode niet zal gebruiken
tijdens de winter, en zeker in vorstrijke gebieden, gelieve het volgende
in acht te nemen:
1 Zet de elektriciteit uit
2 Ledig de spa volledig.
Ontkoppel de ingang en uitgangswartels van de controle doos

3 Indien de spa is uitgerust met een blaasmotor, zet de
elektriciteit even kortstondig aan en zet de blaasmotor gedurende
een 10 tal seconden aan om alle luchtkanalen leeg te blazen.
4 Zet elektriciteit terug Uit.
5 Verwijder alle overblijvend water met een spons, doek of een 		
vacuumzuiger.

Verwijder de motoren, pompen, electronica en blazers en
stokeer ze in een warme en droge plaats

6 Ontkopprl ingang en uitgang, en til de buizen even op om volle		
dig leeg te maken, en er zeker van te zijn dat alle water
weggelopen is. Gebruik een vacuum zuiger om alle leidingen leeg
te trekken zodat niets kan stukvriezen.
7 Verwijder de motoren, pompen, blaasmotor en elektronica en 		
stokkeer in een warme en droge plaats teneinde geen vochtschade
te kunnen oplopen. (Laat op de bovenzijde het controle bediening
spaneel op z’n plaats zitten en steek de uiteinde van de bekabeling
in een plastic zak.
8 Maak gebruik van een vacuum zuiger en zuig iedere leiding en 		
jet apart leeg.

Vergewis u er van dat de aftapkraan geopend is

9 Vergewis u er van dat u de aftapkraan onderaan heeft laten 		
openstaan..
10 Bekleed alle open lucht en waterkanalen in het
motorcompartiment met een kleeftape of iets dergelijks, om te 		
verhinderen dat er vuil en/of ongedierte zou kunnen inkomen.
11 Pak uw spa in met een extra bescherming (Voor extra 			
bescherming bedek uw spa met Tarpaulin of een Canadian Spa
winter cover)
Nota: Schade voortvloeiend uit vocht, damp, of eender welk ander
probleem voortvloeiend uit het overwinteren van uw spa, worden niet
door de garantie gedekt.

Pak de spa/hot tub coverdeksel in of met een Canadian spa
winterzeil.

Voor andere onderhoudsmogelijkheden contacteer ons op :
www.canadianspacompany.be
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BEPERKTE GARANTIE
BEPERKTE GARANTIE
Canadian Spa Co.fabrikant, verstrekt de volgende garanties aan de originele eerste koper van de spa:
Structuur garantie: Canadian Spa Co. garandeerd de
waterdichtheid van de kuip gedurende 25 jaar, voor
alle fabricagefouten aan de structuur van de kuip en
word verleend aan de eerste koper van de spa. Indien
Canadianspa co vaststeld dat het probleem te wijten is
aan een fabricagefout, dan zal zij de structuur herstellen
of indien zij dit nodig acht vervangen, op haar kosten.
Oppervlakte garantie: Canadian Spa Co. garandeerd
de acril afwerking aan de binnenzijde van de kuip
tegen, scheurtjes, of delaminatie gedurende een periode
van twee (2) vanaf de datum van aankoop door de
eerste koper. Indien canadianspa co vaststeld dat er een
fabricagefout is zal zij de kuip herstellen of indien ze dit
nodig acht de volledige kuip vervangen, zonder kosten
voor de koper.
Garantie op loodgieterij: Canadian Spa Co. garandeerd
aan de eerste koper dat de leidingen lekvrij dienen
te zijn gedurende 2 jaar vanaf aankoopdatum van de
eerste koper.
Garantie op de uitrusting: Canadian Spa Co. garandeerd de uitrusting zoals (pomp, luchtblazer,verwarmer,
en controle systeem) tegen defecten aan de eerste koper op onderdelen en uurloon vanaf datum van aankoop
van de originele koper.
Omkasting garantie: Canadian Spa Co garandeerd op
het ogenblik van aankoop de houten panelen van de
omkasting op onderdelen en uurloon. Gelet hout een
natuurproduct is en afhankelijk is aan weersinvloeden,
verkleuring, scheef trekken, afschilferen, enz word dit
niet gedekt door de garantie.
Omvang van de garantie: Deze beperkte garantie is
van toepassing op alle spas geproduceerd na 1 januari
2013 verkocht door een canadianspa dealer aan een
particuliere eindgebruiker. Deze beperkte garantie word
enkel gegeven aan de eerste koper en eindigd bij een
verkoop naar een tweede koper. Geen enkele garantie
word verleend op lampen, filters, lamplenzen, en dealer
geinstalleerde accessoires. Kosten voor installatie,
demontage, leveringskosten en verplaatsingskosten
zijn niet gedekt door de garantie. Indien Canadian Spa
Co. het nodig acht dat de spa verplaatst word naar een
andere plaats om de herstelling uit te voeren, zijn alle
kosten voor verwijderen, terugplaatsen; tuinaanleg,
terrasafwerking, omheining of enige andere structurele
ingreep die hiervoor nodig mocht blijken, ten laste van
de koper. Deze garantie is enkel van toepassing bij
familliale particuliere gebruikers. Deze beperkte garantie word nietig vanaf dat deze spa voor commerciële
doeleinden word gebruikt.
VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN
Ieder defect of schade voortvloeiend uit de installatie,
of ingrijpen van een niet geautoriseerd dealer door
Canadianspa , of die geen rechtstreekse werknemer is
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van canadianspacompany, doet deze garantie vervallen.
Deze garantie komt te vervallen in geval van verkeerd
gebruik, toebrengen van beschadigingen, aanbrengen
van wijzigingen, of herstellingen werden uitgevoerd
door iemand anders dan een ge authoriseerd Canadian
Spa Co. service technieker, onjuiste installatie, onjuiste
waterbehandeling, onjuist onderhoud, natuurrampen, of
beschadigingen toegebracht buiten de controle om van
Canadian Spa Co. Misbruik of verkeerd gebruik word
begrepen onder ieder ander gebruik van de spa zoals
beschreven in de gebruikerhandleiding.
Voorbeelden van misbruik en onjuist gebruik, zonder
limitatief te zijn:
• Schade aan het spa oppervlak door de ledige spa
niet af te dekken met een spadeksel of door af te
dekken met bijvoorbeeld een plastic film of
dergelijke.
• Schade aan het spa oppervlak door reinigers en
solventen.
• Schade aan de spa bij gebruik bij een watertem
peratuur van lager dan 2° en hoger dan 40°C.
• Schade toegebracht door het gebruik van niet
togelaten waterchemicaliën zoals daar zijn, Hypo
chloriet, tri-chlor type chloor of eender welk ander
chemisch product dat zou kunnen onopgelost neer
komen op het spaoppervlak.
• Schade voortvloeiend uit het onvoldoende zorg
toedragen van de spa
Garantie draagvlak: In het geval van een defect gedekt
door deze beperkte garantie, meld dit bij uw geauthoriseerd Canadian Spa Co dealer. Een Canadian Spa Co.
geauthoriseerd service technieker zal uw spa herstellen
in overeenstemming met de regels en voorwaarden
van deze beperkte garantie. Tref alle mogelijke redelijke schikkingen om bijkomende schade aan uw spa te
verhinderen. De reële verplaatsingskosten mogen in
rekening gebracht worden door de Canadian Spa Co.
of zijn geauthoriseerd service technieker wanneer de
spa zich bevind buiten de onmiddellijke zone van de
geautoriseerde technieker. Deze garantie dekt enkel
wisselstukken en geen verplaatsingskosten of on-site
herstellingen tenzij een service contract werd aangegaan met Canadian spa company Ltd.
Aansprakelijkheidsafwijzing: Canadian Spa Co. of zijn
geauthoriseerde service techniekers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verwondingen, ongemak, verlies van gebruik, chemische of water schade,
transportkosten, of enige andere vorm van aansprakelijkheden of daaruit voortvloeiende kosten, ten laste
gelegd worden evenals, uitgaven en kosten omwille
van de defecten van de spa. In geen enkel geval kan
Canadian Spa Co. verantwoordelijk gesteld worden, voor
welke reden of oorzaak dan ook, ingevolge het betaalde
bedrag voor het product. Geen enkele andere garantie,
impliciet of expliciet, is geldig.. Geen agent, dealer, distributeur, Service bedrijf of enige andere partij heeft de
bevoegdheid om de garanties, te wijzigen, termijnen te
verlengen of enige wijzigingen aan tebrengen in welke
vorm dan ook.

Gebruikershandleiding

• Our vision is to continue being a caring viable, community-driven company.
• We improve our customers quality of life by delivering a unique
product and outstanding customer care.
• Our pride of reputation ensures peace of mind and
continuous commitment to our customers.

• Notre objectif est de demeurer une societe quiassocie bien etre, viabilite et
esprit communautaire.
• Nous ameliorons la qualite de vie de nos clients en leur offrant a la
fois des produits uniques ainsi qu’un service client de premier ordre
• Le renom de notre reputation garantit a nos clients tranquilite
d’esprit et engagement perpetuel.

• Unsere Unternehmensphilosophie ist es, ein zuverlässiger Partner mit hohen
Anforderungen an Qualität und Ausstattung zu sein und zu bleiben.
• Wir möchten Ihre Lebensqualität verbessern, indem wir einzigartige Produkte
und herrausragenden Service liefern und Sie mit unseren Aussenwhirlpools
Entspannung und Erholung in Ihrer eigenen Wellnessoase finden.
• Dafür steht die Canadian Spa Company seit mehr als 20 Jahren.

• Onze doelstelling is een bedrijf te zijn dat het welzijnsaspect, levensvatbaarheid en
een communautaire geest samenbundeld.
• We verbeteren de levenskwaliteit van onze klanten door hen zowel unieke producten
aan te bieden, als een top eerste keuze service verlening.
• De goede naamsbekendheid van onze firma garandeerd onze klanten een gemoedsrust en
een oneindig engagement.
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Gebruikershandleiding

North America Office:
The Canadian Spa Company
2-3620B Laird Road
Mississauga, Ontario
Canada, L5L 6A9
Toll Free 877 347 7727
Tel: (1) 905 820 7727
Fax: (1) 905 825 2513
www.canadianspacompany.com
Germany Office:
Canadian Spa Company GmbH
Lutzerathstrasse 127
51107
Koln
Germany
T: +49-2203-995580
www.canadian-whirlpools.de
Czech Republic Office:
Canadiana-Whrilpools, spol. s r.o.
T. T. Bati 31
76001 Zlín
www.canadiana.cz
info@canadiana.cz
Mob. 777632233
Tel/Fax: 577144190
facebook.com/canadiana.cz

US Office:
Canadian Spa Company
6848 Airport Rd
W Jordan Utah
84084
T: +1 (801) 696-5677
www.canadianspacompany.com

UK Office:
Canadian Spa Company
Canada House
Salbrook Road
Salfords, Redhill
Surrey, RH1 5GL, UK
T: +44 1293 824094
F: +44 1293 824750

Belgium Office:
Canadian Spa Company
Veeweidestraat 31
3040 st-Agatha-Rode
T: +32 016 47 14 38
F: +32 016 4704 54
e-mail : Info@swimmingpool.be
www.canadianspacompany.be

www.canadianspacompany.co.uk

Dubai / Middle East Office
Canadian Spa Company
JAFZA 8, Office no.27
P. O. Box 26455
Dubai, UAE
T: + 9714 - 8815223
F: + 9714 - 8815224
www.canadianspacompany.co.uk

Netherlands Office:
Canadian Spa Co. Nederland
Meeuwelaan 5
Pcode:4695JJ St.
Maartensdijk.
Nederland
T:+31 166 667052
www.canadianspacompany.nl

France Office:
Canadian Spa Company sarl
2 rue de la Moudrerie
27370 La Saussaye
France
T: +33 235 775 331
www.canadianspacompany.fr

Canadianspa company behaalde de ISO 9001 standaard.
Wanneer u een hot tub van Canadian spa aankoopt, dan verzekerd de ISO 9001
certificatie u een uitmuntende wereldklasse in productie en dienst naverkoop.

www.canadianspacompany.com
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