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Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe spa!
Onze jarenlange ervaring in de productie van deze spa’s staat garant voor onbezorgd plezier en gezondheid bij het 
gebruik ervan. Uiteraard hangt de levensduur ook af van het gebruik en het onderhoud. Deze handleiding is bedoeld om 
u wegwijs te maken en geeft de informatie die nodig is om probleemloos van uw spa te kunnen genieten. 

1. Algemeen.
Deze spa is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik. Leest u a.u.b. de handleiding zorgvuldig door en volg deze 
correct op. Bij eventuele schade ontstaan door het niet goed opvolgen van de handleiding en voorschriften vervalt de 
fabrieksgarantie.

Voor de meeste mensen is een spa een aangename en ontspannende ervaring. Toch wordt het gebruik ervan niet 
aangeraden voor personen met hartproblemen, problemen met de bloeddruk, diabetes of overgewicht e.d. Zij dienen 
hiervoor eerst een arts te raadplegen. Ook bij zwangerschap of twijfel is het verstandig om medisch advies in te winnen. 
Als de volgende regels in acht worden genomen kan er verder probleemloos van de spa worden genoten.

2. Veiligheidsinstructies
2.1. Algemeen
• Laat de spa installeren door een erkend installateur.
• Controleer op beschadigingen aan de spa of aan de kabels. Bij schade niet in gebruik nemen.
• Nooit kinderen zonder toezicht de spa laten gebruiken.
• Stroomaansluiting dient te zijn geaard en zich minimaal op 1,5 m afstand van de spa te bevinden.
• Er wordt een draadgeleider meegeleverd om te voorkomen dat de bedrading in contact komt met andere elektrische 

apparaten of metalen oppervlakken. Spa niet binnen 1,5 m van metalen oppervlakken installeren, tenzij deze 
verbonden zijn met de draadgeleider en met de randaarde geleider in de materialencomponent.

• Geen elektrische apparaten als telefoons, televisie, lampen enz. gebruiken binnen 1,5 m van de spa, tenzij deze zijn 
geïnstalleerd of ingebouwd door de fabrikant.

• Zuigfittingen zijn op maat gemaakt om een goede waterstroming te waarborgen. Nooit de spa gebruiken als deze 
kapot of niet aanwezig zijn. Als deze toch moeten worden vervangen, ervoor zorgen dat de nieuwe fittingen dezelfde 
stromingswaarde hebben als de originele fittingen.

• Het water van de spa mag nooit warmer zijn dan 40 °C. Aanbevolen temperatuur voor gezonde volwassenen: tussen 
38 °C en 40 °C. Voor kleine kinderen die langer dan 10 minuten in de spa willen blijven en voor zwangere vrouwen 
geldt een lagere temperatuur (max. 37 °C).

• Altijd eerst de watertemperatuur controleren voor gebruik.
• Gebruik geen alcohol, drugs of medicatie tijdens het verblijf in de spa.
• Regelmatige controle op het functioneren van de spa wordt ten zeerste aanbevolen. Bijvoorbeeld 1x per 3 maanden.
• Geen voorwerpen meenemen in de spa die de wand kunnen beschadigen of voorwerpen in de openingen stoppen.
• Nooit direct gebruiken na langdurige en uitputtende inspanningen.
• Te lange blootstelling aan hoge temperaturen kan de lichaamstemperatuur doen stijgen. Gebruik de spa niet te 

lang aan één stuk door. Indien u pijn voelt of duizelig wordt of suf, direct de spa verlaten. Pas nadat u een arts heeft 
geraadpleegd de spa weer gebruiken.

• Door de relatief hoge druk in de jets, kunnen deze, bij langdurige blootstelling op 1 plek van het lichaam mogelijk 
blauwe plekken veroorzaken.

• Ter informatie dient bijgevoegde waarschuwingssticker voor alle gebruikers goed zichtbaar en leesbaar zijn.
• Na gebruik de spa goed afsluiten om te verhinderen dat kinderen erin kunnen vallen.
• Oppervlakken kunnen glad zijn. Goed opletten bij het betreden en verlaten van de spa.
• De ondergrond dient stevig genoeg te zijn om het gewicht van de gevulde spa te kunnen dragen en tevens bestand 

zijn tegen enige waterlekkage.

3



2.2. Het plaatsen van de spa
• Deze spa is geschikt voor zowel binnen als buitenshuis. Wel moet er rekening 

worden gehouden met een aantal basisregels. Als er niet wordt voldaan aan deze 
regels, valt eventuele schade, door wat voor oorzaak dan ook niet onder garantie. 
Leest u deze regels a.u.b. zorgvuldig door en volg ze precies op. Plaatsing is 
geheel voor de verantwoordelijkheid van de eigenaar. 

• De ondergrond dient glad en waterpas te zijn en moet het gewicht van een 
gevulde spa kunnen dragen. Het exacte gewicht vindt u in de specificaties. 
Bovendien moet ze bestand zijn tegen vocht. Een betonnen plaat met een dikte 
van tenminste 10 cm voldoet uitstekend. Houdt u er ook rekening mee dat 
de toegangspanelen makkelijk bereikbaar moeten zijn voor onderhoud en/of 
reparatie. Zorg ook voor een goede afvoer, vooral van belang als de spa wordt 
ingebouwd.

2.3. Plaatsbepaling
• Voor het bepalen van de juiste plaats is het handig om vooraf te bedenken waarvoor u uw spa wilt gebruiken. Is 

dat hoofdzakelijk voor recreatie, dan is voldoende ruimte erom heen belangrijk. Wilt u juist meer ontspanning en 
therapie, dan ligt de focus op het creëren van een sfeervolle omgeving.

• Zorg voor voldoende privacy.
• Houdt rekening met de omgeving. Bomen en struiken zorgen voor vervuiling en trekken vogels aan. De 

bladverliezende soorten doen daar in de herfst/winter nog een schepje bovenop. Dat leidt tot wat meer inspanning 
om het bad schoon te houden. Altijd de afdekhoes erover als u de spa niet gebruikt, kan al veel oplossen. Ook een 
voetenbad helpt goed mee.

• Zorg zonodig voor toestemming van de huis/grondeigenaar.
• Plaats de spa bij voorkeur op een beschutte plaats. Het verlengt de levensduur van de afdekhoes.
• Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in de spa kunnen komen.
• Voor plaatsing binnen geldt dat er goede ventilatie aanwezig is. De warme en vochtige lucht kan leiden tot 

schimmelvorming.
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2.4. Installatie instructies
Laat de spa installeren door een erkend installateur en volg de handleiding nauwkeurig op. 

Belangrijk voor u begint met vullen.
• Controleer alle jets of deze mogelijk zijn los geraakt tijdens vervoer.
• Om geen schade aan de onderdelen of kuip te veroorzaken de spa uitsluitend met leidingwater vullen.
• Vooraf de plaats bepalen waar de spa moet staan. Een gevulde spa is nagenoeg onverplaatsbaar.
• Stroom uitgeschakeld laten totdat de spa geheel gevuld is
• Lege spa niet blootstellen aan zonlicht. Dit kan schade veroorzaken aan de kuip of aan de jets. Dit valt niet onder 

garantie.
• Nooit de pomp aanzetten, zonder dat de spa gevuld is. Dit kan schade veroorzaken aan de pomp of het 

verwarmingselement en ook dit valt dan niet onder garantie.
• Verwijder alle waarschuwing labels en stickers uit de kuip.
• Verwijder ook het filterdeksel, de grof filterkorf en het filterelement. Gebruik een tuinslang en plaats deze in de 

opening in de filterbak, doorduwen tot hij niet verder kan. Het water vullen via de filterbak voorkomt dat er lucht in 
de pompen komt. Net als bij het laten pompen zonder water, kan lucht in de pompen schade veroorzaken wat niet 
onder garantie valt.

• Voor het vullen kunt u water gebruiken tot een max. temperatuur van 35 °C. Met warm water is uw spa eerder 
gereed voor gebruik.
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2.6. Aanzetten van de spa
• Schakel de aardlekschakelaar in. Mocht deze direct uitslaan, dan de grondkabel controleren en zonodig aanpassen.
• Nadat de stroom is ingeschakeld verschijnt er een reeks van 4 nummers knipperend op de display. Aan het laatste 

nummer kunt u zien of de spa correct is aangesloten. Dit zou 24 moeten zijn bij 220-240 V. Indien een ander 
nummer verschijnt, neemt u dan contact met een gecertificeerde elektricien of met uw leverancier.

• Na de reeks nummers wordt automatisch gestart met Priming. Op de display is dit zichtbaar als “Pr”. Dit duurt ca. 6 
minuten. Tijdens dit proces gaat iedere pomp een tijdje draaien. Let op! Als u hoort dat er een pomp aanslaat, maar 
er komt geen beweging in het water, zit er waarschijnlijk lucht in de pomp. Schakel de pomp direct uit en ontlucht 
eerst volgens onderstaande procedure. 

• Pomp ontluchten; Schakel de stroom uit. 
Draai de hoogste pompkoppeling op de 
circulatiepomp met een steeksleutel 2 slagen 
los, totdat er lucht ontsnapt (Zie afbeelding). 
Schud voorzichtig en rustig met de pijp of 
slang, totdat er water uit loopt. Zodra er 
water uitloopt kan de koppeling weer worden 
vastgedraaid. Let op! Nooit de koppeling 
helemaal verwijderen, alleen losser draaien. 
Schakel de stroom weer in.

• Eerst verschijnt ‘100F’gevolgd door ‘—F’. 
Dit duurt ongeveer 2 minuten waarin de 
watertemperatuur wordt gemeten. De waarde 
is daarna pas op de display te zien en de laatst gemeten temperatuur is constant af te lezen. Standaard is een 
temperatuur ingesteld van 36,5 °C. Als u dit wilt wijzigen, kunt u de gewenste temperatuur instellen tussen 26 °C 
en 40 °C. De spa zal het water nu constant verwarmen tot deze temperatuur is bereikt. Per uur wordt het water 
ongeveer 1 °C warmer.

• Als laatste nog even voor de zekerheid controleren op lekkage en dan kunnen de startchemicaliën worden 
toegevoegd.
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2.5. Vullen van de spa
• De spa vullen tot maximaal 2,5 cm boven het midden van de filterbak of boven de waterrand. Dat is de inkeping in 

de kuip. Het is beter om er niet te veel water in te doen. Bijvullen kan altijd nog. 
• Controleer op lekkage. De fabrikant controleert elke spa zorgvuldig voor verzending. Maar mogelijk is er tijdens 

het vervoer iets losgeschud of is er iets niet goed aangedraaid. Dan is het beter om dit direct te signaleren, zodat 
schade wordt voorkomen.

• Verwijder de slang en plaats filterelement, grove filterkorf en het filterdeksel terug.
• Bekijk zorgvuldig de handleiding van het bedieningspaneel, zodat u bekend bent met de werking ervan.



3. Onderhoud
Om veilig van uw spa gebruik te kunnen maken is een zorgvuldige waterbehandeling onontbeerlijk. Een verkeerde 
pH-waarde heeft onvermijdelijk invloed op alle delen van de spa en kan o.a. schade veroorzaken aan de kuip, de pomp, 
de jets, het verwarmingselement of de filters. Schade ontstaan door een slechte of geen waterbehandeling valt ook niet 
onder garantie.

3.1. Chemicaliën
Het water in een spa wordt verhit tot max. 40 °C. Ook is er veel beweging in het water door de jets. Dat betekent ook 
dat de waterbehandeling nog meer aandacht vergt, dan bijvoorbeeld bij een zwembad. Testen, bij de start, maar zeker 
ook gedurende de gehele levensduur van de spa is daarvoor een absolute must. Het water moet in balans zijn, zodat de 
verschillende chemicaliën hun werk optimaal kunnen doen. Om dit te bereiken zijn een aantal zaken van belang.

3.1.1. PH-waarde
Dit is de waarde voor de zuurgraad, gemeten op een schaal van 1 tot 14. Bij een pH van 7 is de zuurgraad neutraal. 
Beneden 7 noemen we zuur of alkalisch, boven 7 noemen we base. Ons drinkwater heeft gewoonlijk een waarde van 7, 
maar er kunnen verschillen optreden, dus altijd eerst testen. Het belang van dit testen wordt duidelijk als we nagaan wat 
er gebeurt als de waardes te veel afwijken.

Bij een pH-waarde boven 7,8 kunnen opgeloste mineralen zich ophopen en door afzetting verstoppingen veroorzaken 
aan filters, pompen, jets en afvoeren. Reinigers werken minder effectief en het water wordt troebel.
Bij een waarde beneden 7,2 kan het zure water metalen onderdelen aantasten, met roestvorming op het 
verwarmingselement of op de jets tot gevolg. Sommige chemicaliën werken minder goed in een zure omgeving en ook 
kunnen huidirritaties ontstaan.

Het is dus zaak om de pH-waarde stabiel te houden tussen 7,2 en 7,8. Om de waarde omhoog te brengen gebruikt u pH 
plus, om deze naar beneden ter brengen pH minus. 
Voor de volledigheid: schade ontstaan door een slechte pH-waarde valt niet onder de garantie. Daarom regelmatig 
controleren dus.

3.1.2. Alkaliteit 
Deze zuurteregelaar zorgt voor een juiste balans in het water. De pH blijft stabieler wat weer een gunstig effect heeft op 
het gebruik van chemicaliën. De aanbevolen waarde ligt tussen 100 en 150 ppm. Is dit te laag, dan schommelt de 
pH-waarde te veel en kan er roestvorming of ophopingen ontstaan. U kunt deze waarde verhogen met TAC plus. Een te 
hoge waarde lost zichzelf over het algemeen vanzelf weer op.

3.1.3. Waterhardheid
Ook de hardheid van het water speelt een rol. Deze hardheid geeft de hoeveelheid kalk aan in het water. Een beetje kalk 
is nodig om corrosie tegen te gaan, maar te veel kalk in het water kan kalkaanslag en afzetting veroorzaken. Ideaal is 
dus dat de hoeveelheid kalk in het water voor 100% is opgelost, zodat er geen kalkaanslag kan ontstaan. De normale 
waardes liggen tussen 100 en 250 ppm. Om dit evenwicht te bereiken kunt u de metaal- en kalkstabilisator gebruiken.

3.1.4. Shock chlorering
Mochten er na verloop van tijd nare geurtjes ontstaan, of irritaties aan huid en ogen of het water wordt troebel, dan kan 
dat worden opgelost door shock chlorering toe te passen. De hoeveelheid Shock is afhankelijk van de afmeting van de 
spa. Raadpleeg het etiket op de pot. 
Samenvatting: de aanbevolen waardes voor een spa zijn als volgt:
pH  7,2-7,8
Alkaliteit  100 – 150 ppm
Hardheid 100 – 250 ppm
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3.2. Wateronderhoud
Chemicaliën zijn nodig om het water in uw spa schoon en fris te houden. Deze middelen zijn speciaal ontwikkeld 
voor zwembad en spa en bij een juist gebruik volkomen veilig. Uiteraard dienen de voorschriften zorgvuldig te worden 
nageleefd. Richtlijnen hierbij:
• Lees altijd voor gebruik de etiketten en handel volgens voorschrift. 
• Chemicaliën altijd buiten bereik van kinderen houden.
• Bewaar de producten in de originele verpakkingen en sluit deze altijd goed af.
• Bewaar ze op een schone, geventileerde plaats, waarbij ze niet in contact met andere chemicaliën kunnen komen. 

Sommige soorten kunnen een reactie met elkaar aangaan die bijzonder schadelijk kan zijn. 
• Meng nooit chemicaliën door elkaar. Het gebruik naast elkaar in de spa is veilig. De middelen zijn daarvoor gemaakt. 

Wel altijd afzonderlijk toevoegen en eventuele maatbekers grondig reinigen voor ze opnieuw worden gebruikt.
• Afhankelijk van het voorschrift, direct aan het spa water toevoegen of eerst oplossen in een emmer water. Altijd 

product aan water toevoegen, nooit andersom. Voorschriften nauwlettend volgen.
• Geen chemicaliën aan het water toevoegen als het bad wordt gebruikt.
• Lege verpakkingen op gepaste wijze opruimen, zie het voorschrift.
• Het inhaleren van stoffen of dampen kan gevaarlijk zijn. Zorg voor goede bescherming indien nodig. Bij twijfel of 

onwel worden direct medisch advies inwinnen.

Naast een assortiment chemie is er een hele range aan schoonmaakmiddelen, stofzuigers enz. om u daarbij 
behulpzaam te zijn. De frequentie van deze acties is sterk afhankelijk van het gebruik. 
• Meet regelmatig de waterkwaliteit en pas de waarden zo nodig aan. (pH, chloor enz.)
• Verwijder de cartouche uit de filterbak en reinig deze goed b.v. met de cartouchereiniger. Als dit niet goed meer 

lukt, dan de cartouche vervangen. Let op! Een vervuild filter zorgt ervoor dat de doorstroming niet meer optimaal 
is. Als deze te laag wordt, geeft het apparaat een beveiligingscode aan en slaat uit. Dit is dus geen fout of een 
beschadiging, maar een beveiliging die de pompen niet laat doordraaien met te weinig doorstroming. Daardoor 
wordt schade juist voorkomen.

• De kuip ook regelmatig meenemen in een schoonmaakbeurt. Gebruik een zachte doek en speciale spa 
reinigingsmiddelen. Let op! Gebruik geen allesreiniger, bleekwater, schoonheidsmiddelen die een oplos- of 
schuurmiddel bevatten of alcohol om schoon te maken. Deze middelen tasten de kuip aan en eventuele schade 
hierdoor valt niet onder garantie.

• IJzer en koper in het water kunnen vlekken op de kuip veroorzaken. Voor het vullen altijd schoon leidingwater 
gebruiken.

• Hoofdkussens en bekerhouders zijn gevoelig voor hoge chloorwaardes. Als u Shock chlorering toepast, deze eerst 
verwijderen en pas weer terugzetten bij chloorwaarde van < 5 ppm.

• Cover en omkasting kunnen met water en milde zeep en met behulp van een zachte doek worden schoongemaakt. 
Goed naspoelen met schoon water.

• Ozonator. De Ozonator is een prima hulpmiddel om de waterkwaliteit in uw spa goed te houden. Het door de 
Ozonator geproduceerde ozon is effectief tegen allerlei soorten bacteriën en dat zonder afval of bijproducten. Het 
werkt echter maar voor een aantal minuten en moet dus steeds opnieuw worden aangemaakt. De Ozonator is een 
systeem van buizen met een ozon jet. Deze kan niet uitgeschakeld worden. Verder zorgt een terugslagklep dat het 
water niet terug kan stromen en een sifon regelt de toevoer. Beide zijn belangrijk voor de veiligheid en dienen bij 
het vervangen van de Ozonator weer correct te worden bevestigd. Lucht wordt langs een UV-lamp geleid, waardoor 
ozon wordt geproduceerd, dat via het ozoninjectiesysteem in het water wordt gebracht. Standaard zijn alle spa’s 
uitgerust met een Ozonator. Gemiddeld dient de Ozonator na ca. 2 jaar te worden vervangen.

• Let op! De Ozonator werkt alleen tijdens de watercirculatie. Ook is de Ozonator geen vervanging voor het gebruik 
van chemicaliën. De Ozonator zorgt ervoor dat er minder chemicaliën nodig zijn voor een goede waterkwaliteit en is 
dus een goede aanvulling.
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3.3. Handelingen bij afwezigheid
3.3.1. Bij kortdurende afwezigheid (tot 4 weken).
• Zet de temperatuur op de laagste stand (27 °C.)
• Zet de stand op Sleep Mode
• Zorg dat de pH neutraal is
• Maak alles goed schoon
• Sluit de spa cover goed af.

Voor het opstarten daarna.
• Waardes meten en zo nodig aanpassen, b.v. door Shock chlorering
• Zet de stand op Standaard Mode
• Stel de gewenste temperatuur is
• Gebruik de spa als de chloorwaarde is gedaald tot < 5 ppm

De spa is voorzien van vorstbescherming en kan ook in de winter worden gebruikt. Deze bescherming slaat automatisch 
aan als de temperatuur gedaald is tot minder dan 7 °C. Dit wordt in de display aangegeven als “ICE” of “IC”. Alle 
onderdelen worden nu aangezet en blijven draaien tot de temperatuur is gestegen tot 7,5 °C. Daarna blijft alles nog 4 
minuten aan. Er is een hele rij onderhoudsmiddelen om het water in uw spa helder en schoon te houden. Het is dus niet 
nodig om het water veel te verversen. Desondanks is het aan te raden om ongeveer eens in de 3 maanden de spa van 
nieuw water te voorzien. Leeg laten lopen onder extreme weersomstandigheden wordt afgeraden. Zo kunnen bij extra 
koud weer de leidingen bevriezen en bij extra warm weer kan de schaal door het felle zonlicht en niet beschermd door 
het water beschadigen. Dit soort schades vallen dan ook niet onder garantie.
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3.3.2. Langdurig niet in gebruik
Als de spa langdurig niet wordt gebruikt en de stroomtoevoer wordt afgesloten moet de spa worden geleegd en in de 
winter ook winterklaar worden gemaakt. Bevriezing van het spawater veroorzaakt grote schade aan leidingen, kuip, 
pompen en besturingssystemen en dat valt niet onder garantie.

Het leeglopen van de spa
• Schakel de stroom uit
• Verwijder het afsluitkapje van de afvoer en sluit er een tuinslang op aan
• Draai aan het aansluitpunt om de afvoer te openen en loos het water bij voorkeur op de riolering. Achtergebleven 

water op de bodem handmatig weghalen
• Nu kan de afvoer weer dicht en het afsluitkapje terug worden geplaatst.

Winterklaar maken
• Laat de spa leeglopen zoals boven aangegeven.
• Laat de afvoer open
• Verwijder de cartouche en berg dit vorstvrij op
• Maak de filterbak goed droog
• Open de omkasting zodat u bij de pompen kunt. Draai de afvoer bij de pompen open en laat het water weglopen. 

Daarna droogmaken.
• Schroef de klem van het verwarmingselement los en ontkoppel de slang. Als al het water eruit is gelopen, droog 

maken en weer opnieuw aansluiten
• Sluit de omkasting en plaats de cover over de spa. 

Accessoires
• Spa cover. De cover is niet alleen noodzakelijk voor het vasthouden van de warmte, maar voorkomt ook het snel 

vuil worden van het water en verhindert dat kleine kinderen in de spa kunnen vallen. Plaats de cover altijd over de 
spa als u deze niet gebruikt, ga er dan niet op lopen of zitten. Eventuele sneeuw verwijderen om schade aan het 
isolatiemateriaal te voorkomen. Niet slepen over grindpaden of ruwe oppervlakken.

• Coverlifter. Om het gemakkelijker te maken is er een cover lifter. Deze maakt het plaatsen over de spa eenvoudiger 
en ook is de cover dan mooi opgeborgen tijdens het gebruik van het bad, en uiteraard dicht bij de hand. De lifter 
wordt aan de spa bevestigd en de cover wordt er zodanig overheen gevouwen dat deze gemakkelijk over het bad is 
te trekken.
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4. Handleiding VL240 Garda
4.1. Start
Als de stroom wordt ingeschakeld verschijnt de Priming Mode (Pr). Gedurende deze Priming Mode herhaaldelijk de 
“Jets” knop indrukken en zorg ervoor dat alle pompen geen lucht bevatten. De Priming Mode duurt minder dan 5 
minuten. Druk op “Temp” om te beëindigen.
Na deze Priming Mode gaat de spa over naar de Standard Mode. Sommige panelen hebben geen “Temp” knop. Op deze 
panelen kunnen de knoppen “Set”, “Warm” of “Cold” worden gebruikt.

4.2. Temperatuur controle (van 26 - 40 °C) 
De laatst gemeten temperatuur wordt constant weergegeven. Deze temperatuur verschijnt pas als de pomp voor 
tenminste 2 minuten heeft gedraaid.
Op panelen met een enkele “Temp” of “Set” knop wordt de ingestelde temperatuur knipperend weergegeven na deze 
knop 1x in te drukken. Om deze temperatuur te veranderen, de knop nogmaals indrukken, voordat het knipperen is 
gestopt. Bij elke volgende druk op de knop zal de temperatuur hoger of lager aangeven. Wilt u de richting veranderen, 
dan eerst wachten tot de actuele temperatuur wordt weergegeven en de procedure herhalen
Op panelen met een “Warm”of “Cold” knop kunt u direct kiezen of u de temperatuur wilt verhogen of verlagen. 1x op 
de betreffende knop drukken en de ingestelde temperatuur verschijnt knipperend. Om deze te veranderen nogmaals 
drukken voordat het knipperen is gestopt. Bij elke volgende druk zal de temperatuur hoger of lager aangeven. 
Na 3 seconden stopt het knipperen en geeft de display de actuele spa temperatuur aan.

4.3. Jets 1
Druk op de “Jet (1)” knop om de pomp aan en uit te zetten of om te wisselen tussen hoge en lage snelheid (als deze 
mogelijkheid aanwezig is). Lage snelheid stopt na 4 uur, hoge snelheid na 15 minuten. Lage snelheid wordt soms 
automatisch geactiveerd, gedurende welke tijd het niet handmatig via het paneel kan worden uitgeschakeld. Hoge 
snelheid is handmatig te bedienen.

4.4. Jet 2/Jet 3/Blower (Indien aanwezig)
Druk op de desbetreffende knop om de werking aan en uit te zetten. Deze wordt uitgeschakeld na 15 minuten. In 
sommige systemen heeft pomp 2 ook 2 snelheden.
In sommige systemen wordt er 1 knop gebruikt voor dubbele werking. 1x drukken zal de eerste optie activeren. 
Nogmaals drukken maakt beide opties actief. Daarna drukken zal de eerste optie stoppen en dan nog eens om ook de 
tweede optie uit te schakelen.
De pomp die verantwoordelijk is voor verwarming en filtratie (pomp 1 lage snelheid in niet-circulair systeem, of de 
circulatiepomp in circulatiesysteem) wordt eenvoudig aangeduid met: pomp.
Knoppen met meerdere functies kunnen blokkeren als er te snel achter elkaar op wordt gedrukt.

4.5. Licht
Druk op knop “Light” om de verlichting aan of uit te zetten. Deze stopt automatisch na 4 uur.



4.6. Mode
Afhankelijk van de systeemconfiguratie is wijziging in de Mode niet beschikbaar en zal de Standaard Mode vaststaan.
Mode kan gewijzigd worden door het indrukken van “Temp” en daarna “Light”.
Standard Mode: de ingestelde temperatuur blijft gehandhaafd. St wordt een moment getoond als u wisselt naar Standard 
Mode.
Economy Mode: verhit alleen tot de ingestelde temperatuur tijdens de filter cyclus. Ec wordt getoond als de 
watertemperatuur niet actueel is en zal wisselen met de werkelijke temperatuur als de pomp draait.
Sleep Mode: verhit de spa tot binnen 10 °C van de ingestelde temperatuur. SL verschijnt als de watertemperatuur niet 
actueel is en zal wisselen met de echte watertemperatuur als de pomp draait.

4.7. Preset Filter Cycles
De eerste vooraf ingestelde Filter cyclus begint 6 minuten nadat de stroom is aangesloten. De tweede cyclus begint 12 uur 
later. De duur van de filter cyclus is in te stellen voor 2, 4, 6 of 8 uur of voor continue filtering (aangegeven door FC). De 
standaard filtertijd is 2 uur voor niet-circulaire systemen en 4 uur voor circulatiesystemen.
Om dit te programmeren: druk “Temp” en dan “Jets (1)”. Druk op “Temp” om aan te passen en op “Jets (1)” om de 
programmering te beëindigen.
Niet-circulaire systemen: Lage snelheid pomp 1 en de ozonator (mits geïnstalleerd) draaien gedurende de filtratie.
24-uurs circulatiesystemen: de circulatiepomp en de ozonator (mits geïnstalleerd) draaien 24 uur. In een warme omgeving 
kan de circulatiepomp gedurende een periode van 30 minuten worden uitgeschakeld, maar niet gedurende een filtercyclus.
Niet 24-uurs circulatiesystemen: de circulatiepomp en ozonator (mits geïnstalleerd) draaien gedurende de filtercyclus. (Het 
is mogelijk dat deze automatisch draait op andere tijden).
Aan het begin van elke filtercyclus zal alle andere apparatuur kort draaien om de leidingen te reinigen.

4.8. Automatische keuzes (alleen in Standard Mode).
De pomp zal gedurende 1 of 2 minuten draaien om de temperatuur te meten:
• Elk half uur
• Wanneer een andere pomp of blower wordt aangezet
• Wanneer de ingestelde temperatuur wordt verhoogd.

4.9. Berichten op display VL240
Bericht Betekenis Actie
 Geen bericht: de stroom is 

uitgeschakeld
Het display blijft leeg, totdat de stroom is ingeschakeld. Instellingen blijven 
bewaard.

---- Temperatuur onbekend Nadat de pomp 2 minuten heeft gedraaid zal de actuele watertemperatuur 
worden getoond

HH Oververhitting. De spa is 
uitgeschakeld *. Eén van 
de sensoren heeft 47,8 
°C gedetecteerd.

GA NIET HET WATER IN. Verwijder de cover en laat het water afkoelen. 
Wanneer de verwarming is afgekoeld reset door willekeurig een knop in te 
drukken. Als resetten niet lukt, schakel de stroom uit en neem contact op 
met uw dealer/installateur.

OH Oververhitting. De spa is 
uitgeschakeld *. Eén van 
de sensoren heeft 43,5 
°C gedetecteerd.

GA NIET HET WATER IN. Verwijder de cover en laat het water afkoelen. Bij 
41,7 °C moet de spa automatisch resetten. Als resetten niet lukt, schakel de 
stroom uit en neem contact op met uw dealer/installateur.

SA Spa is uitgeschakeld *. 
De sensor aangesloten 
op sensor ingang A werkt 
niet.

Dit kan tijdelijk verschijnen in oververhitte situatie. Als het probleem blijft 
bestaan, neem contact op met uw dealer/installateur.

Sb Spa is uitgeschakeld *. 
De sensor aangesloten 
op sensor ingang B werkt 
niet.

Dit kan tijdelijk verschijnen in oververhitte situatie. Als het probleem blijft 
bestaan, neem contact op met uw dealer/installateur.
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Sn Sensors zijn uit balans. Als 
dit wordt afgewisseld met 
de spa temperatuur, kan 
het een tijdelijke melding 
zijn. Als alleen deze 
melding oplicht is de spa 
uitgeschakeld*. 

Blijft het probleem bestaan, neem contact op met uw dealer/installateur.

HL Een significant 
verschil tussen de 
temperatuursensoren 
is gedetecteerd. Kan 
een flow (doorstroom) 
probleem betekenen.

Als het waterniveau normaal is, check of alle pompen in orde zijn. Check 
of het filter vies is en maak dit zo nodig schoon of vervang het. Ook kan er 
lucht in de verwarming zitten. Deze ontluchten door de unit los te maken. Als 
het probleem blijft bestaan, neem contact op met uw dealer/installateur.

LF Blijvend flow probleem. 
(Wordt getoond na de 
5e HL-melding binnen 
24 uur. De heater is 
uitgeschakeld, maar de 
andere spa functies blijven 
normaal werken.

Volg de actie als bij HL. De verwarming van de spa wordt niet automatisch 
gereset. Druk op een willekeurige knop om te resetten.

dr Mogelijk onvoldoende 
water, slechte 
doorstroming of lucht in 
de verwarming. Spa wordt 
uitgeschakeld gedurende 
15 minuten.

Als het waterniveau normaal is, check of alle pompen in orde zijn. Ontlucht 
eventueel of maak het filter schoon. Druk op een willekeurige knop om te 
resetten. De boodschap verdwijnt binnen 15 minuten. Als het probleem blijft 
bestaan, neem contact op met uw dealer/installateur.

dY Onvoldoende water 
gedetecteerd in de 
verwarming. Wordt 
getoond bij de 3e 
melding van dr. Spa is 
uitgeschakeld.

Volg de actie als bij dr. De verwarming wordt niet automatisch gereset. Druk 
op een willekeurige knop om handmatig te resetten.

IC IJsvorming. Mogelijk vorst 
gedetecteerd.

Geen actie nodig. Alle apparatuur wordt automatisch geactiveerd, ongeacht 
de spa status. De apparatuur blijft draaien tot 4 minuten nadat de 
sensoren hebben vastgesteld dat de temperatuur gestegen is tot 7,2 °C of 
hoger. Optioneel is een vorst sensor te installeren als bescherming tegen 
buitengewone vorstcondities. Deze extra vorst sensor wordt aanbevolen voor 
een kouder klimaat. Vraag uw dealer naar de details.

*Zelfs wanneer de spa is uitgeschakeld zal sommige apparatuur gaan werken als vorstbescherming nodig is.

Waarschuwing:
Probeer niet zelf dit controlesysteem te repareren. Neem contact met uw dealer/installateur. Volg alle instructies 
in de handleiding voor aansluiting op. De installatie dient te gebeuren door een erkend elektricien en alle geaarde 
verbindingen moeten correct zijn geïnstalleerd.
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5. Begrippen

Spa kuip Binnenschaal van de spa. Gemaakt van Acryl en glasvezel en verkrijgbaar in verschillende 
kleuren.

Spa behuizing Buitenschaal van de spa.
Toegangspanelen Verwijderbare panelen voor toegang tot de besturingsdelen en de pomp.
Besturing Regelt de temperatuur, belichting, pomp, Ozonator en jet stralen.
Circulatiepomp Energiezuinige pomp voor filteren en verwarming.
Massagepomp Regelt de waterstuwing
Blower Voegt extra lucht aan de waterstroom toe.
Ozonator Maakt ozon aan, voor het afbreken van organisch materiaal als haren, huidschilfers e.d.

Verwarming Hitte element en 2 sensoren. Verkrijgbaar in verschillende wattages.
Besturingsconsole Regelt de meeste functies. Aan de bovenzijde van de spa en incl. temperatuur indicator.
Luchtinjector Blaast de lucht vanuit de blower naar de jets.
Jet Watervoortstuwing en -beweging in de spa.
Afvoer Doorvoer aan de buitenzijde van de spa om het water te lozen. Er kan een tuinslang op worden 

aangesloten.
Besturingskast Ruimte onder de kuip achter de toegangspanelen, voor de computerbesturing en de pomp.
Filterbehuizing Plaats van het filter.
Voetdeel Laagste deel waar de zuigingfittingen zich bevinden.
Zuigingfittingen Onderin de spa. Brengen het water terug via het filter naar de pomp.
Luchtcontrolesyst. Regelt de luchttoevoer. 1 regelaar bedient max. 20 jets. Bovenin de rail.
Waterregelaar Regelt de richting van de waterstromen. Bovenin de spa.
Aan/uit knop Regelt de watertoevoer voor de verschillende onderdelen. Aan de bovenzijde.
Toevoerregelaar Bij onderhoud en verwijdering van pomp en controller regelt deze de watertoevoer. 

Schuifsysteem: omhoog = open, omlaag = dicht.
Afdekhoes Houdt het water goed op temperatuur en de chemische samenstelling langere tijd stabiel. Van 

vinyl van hoge kwaliteit, gevuld met stevige schuimdelen, sluit de spa goed af.
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