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Spa met en zonder 24 uur circulatie pomp
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Beste 4SeasonsSpa bezitter,
4SeasonsSpa feliciteert u met de keuze om in uw eigen leefomgeving van een spa te gaan genieten. Deze gebruikershandleiding beschrijft
de werking van uw spa en daarnaast het noodzakelijk onderhoud ervan. Daarnaast is er bij de levering van uw spa een aparte technische installatie 
handleiding ingesloten. Deze technische handleiding beschrijft de noodzakelijke technische onderwerpen en geeft een meer gedetailleerde 
omschrijving voor onderhoud, installatie en bediening.

Bedienen van het display
Door middel van het display is het mogelijk om de massage pompen, de LED verlichting en de blower 
(indien aanwezig) te bedienen en tevens om fi ltertijden, temperatuur, etc van uw spa in te stellen.

Icoon  Brand   Icoon Knippert

 Massage Pomp 1 in hoge snelheid Massage Pomp 1 in lage snelheid

 Massage Pomp 2 in hoge snelheid Massage Pomp 2 in lage snelheid  

 Geen indicatie voor Pomp 3 

 Blower staat aan (indien aanwezig) 

 LED verlichting staat aan 

 Het display geeft de gewenste temperatuur aan 

 Filter zuiveringsfunctie is actief Filter zuiveringsfunctie staat in stand-by

 Verwarming staat aan  Verwarming in stand-by wegens het vermogen

 Economy functie is actief Economy functie in stand-by

Iconen in het display

(Fig.1)

Introductie – Hoe werkt uw spa
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1.1 Hydro-massage Pompen

Uw spa heeft 2 of 3 pompen, afhankelijk van de confi guratie zijn deze enkele of dubbele snelheid, welke het mogelijk maken om de door u gewenste 
intensiteit van de hydro-massage in te stellen. Deze pompen kunt u in- en uitschakelen met behulp van het display (Fig.1).

• Druk op de volgende                            knoppen om de 2 snelheden pomp(en) op lage snelheid in te schakelen en de enkele snelheid pomp(en)
 in hoge snelheid in te schakelen. 

• Druk een tweede maal om de 2 snelheden pomp(en) in hoge snelheid in te schakelen en de enkele snelheid pomp(en) uit te schakelen.

• Door dezelfde knop(pen) een derde maal in te drukken schakelt u de 2 snelheden pomp(en) uit. 

Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch na 20 minuten uit. 

Voor spa’s zonder een 24 uur circulatie pomp: Als uw pomp 1 reeds op lage snelheid loopt of op lage snelheid blijft lopen dan is uw spa aan het verwarmen

of fi ltreren. Deze pomp zal op lage snelheid blijven draaien tot het einde van de fi ltercyclus of tot uw spa de gewenste temperatuur heeft bereikt.

1.2 Verlichting

• Druk op de         knop om de LED verlichting aan te zetten.

• Druk een tweede maal (binnen 4 seconden) om van kleur te veranderen.

• Indien u een volgende keer met een tussenpauze van minimaal 5 seconden drukt zal de verlichting uit gaan.

Een ingebouwde timer schakelt uw verlichting na 2 uur automatisch uit.

1.3 Blower (indien aanwezig)

Indien uw spa is uitgevoerd met een blower dan kunt u die op de volgende wijze bedienen:

• Druk op de         knop om de blower in te schakelen.

• Druk een tweede maal om de blower uit te schakelen.

Een ingebouwde timer schakelt uw blower na 20 minuten automatisch uit.
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1   Bediening van uw spa



Een correcte fi ltratie (in combinatie met de juiste waterbehandeling) is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat uw water zuiver en helder blijft. In deze 
handleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen twee type spa’s: een spa zonder een circulatiepomp en een spa met een circulatiepomp.

Spa zonder een circulatie pomp:
Uw spa gebruikt de massage pomp nr. 1 voor het filteren en verwarmen van het water. De filtercyclus van uw spa moet ingesteld staan op minimaal
2 × 2 uur per dag. Dit kan via het display (Fig. 1) ingesteld worden. De filtratie start en stopt automatisch.

Spa met een circulatie pomp:
Uw spa gebruikt een aparte kleine pomp voor het verwarmen en fi lteren van het water. Dit kleine pompje draait 24 uur per dag wat voor een 
onafgebroken stroming in uw spa zorgt. Naast de onafgebroken stroming in uw spa zal uw spa een aantal extra zuiveringscyclussen uitvoeren. Tijdens 
een zuiveringscyclus zal de massage pomp(en) voor de duur van 40 seconden op hoge snelheid draaien om uw leidingwerk te reinigen en meer 
beweging tot stand te brengen in uw spa. 

U kunt het water op de door u gewenste temperatuur instellen en de verwarming in combinatie met de isolatie van de spa zorgt ervoor dat deze 
temperatuur exact gehandhaafd blijft.

U dient uw dealer te raadplegen voor de juiste waterbehandeling volgens de locale regels, daarnaast staan op pagina 10 richtlijnen aangegeven. 

2.1  Filterpatronen

De spa is uitgevoerd met 2 patroon fi lters welke vervuiling uit uw water fi lteren. Na verloop van tijd zullen uw fi lters vervuilt raken waardoor er minder 
water door uw fi lter patronen kan stromen. Het is belangrijk om de fi lters regelmatig te reinigen en te onderhouden waardoor een goede doorstroming 
gewaarborgd blijft. 
Reinig uw fi lterpatronen iedere week door middel van een krachtige waterstraal  (bijvoorbeeld een tuinslang, maar geen hogedrukreiniger). Wij 
adviseren om uw fi lterpatronen minimaal 1 maal per jaar te vervangen. Daarnaast kan uw 4SeasonsSpa dealer u reinigingsmiddelen leveren voor het 
onderhouden van uw fi lterpatronen. Gebruik nooit normale schoonmaakmiddelen omdat deze direct uitwerking hebben op de kwaliteit van uw water. 
Indien uw fi lters teveel verontreinigd raken zal dit voor een storing zorgen en verschijnt er FLO in het display. 

2.2 Filteren

Voor fi ltratie wordt onderscheid gemaakt in spas met en zonder circulatiepomp.

2   Filtratie & Temperatuur
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2   Filtratie & Temperatuur

2.2.2 Filtercyclus voor een spa met een circulatie pomp

In deze confi guratie is uw spa uitgevoerd met een circulatie pomp welke zorg draagt voor een constante water circulatie door de Spa. Om meer beweging 
in uw spa te creëren en om uw leidingen te reinigen zal de spa enkele malen per dag een extra zuiveringscyclus starten. Tijdens deze zuiveringscyclus 
zullen de massage pomp(en) voor 40 seconden op hoge snelheid draaien. Door de          knop en de          en          knoppen kan het aantal 
zuiveringscyclussen ingesteld worden. Wanneer u het aantal zuiveringscyclussen van 6 maal per dag (aanbevolen)  instelt zal de spa om de
4 uur een zuiveringscyclus starten (24 uur/6 = 4).

Filter Boost functie: Deze functie zorgt ervoor dat er een kortstondige fi ltercyclus gestart kan worden. De besturing start pomp 1 voor een duur van
45 minuten en pomp 2 en eventueel 3 voor 1 minuut op hoge snelheid met de ozonator of UV-lamp aan. Om de Boost functie te starten dien u de          
knop voor 5 seconden ingedrukt te houden. Deze functie gebruikt u na intensief gebruik van de spa of nadat u een extra dosering chemicaliën aan het 
water heeft toegevoegd. Op het display verschijnt BOO.

2.3 Temperatuur van het water 

• Het display toont continue de actuele watertemperatuur, afgewisseld met de tijd.
• Door de pijltjes toetsen          en           is het mogelijk om de gewenste temperatuur in te stellen. Deze gewenste waarde verschijnt voor de duur
 van 5 seconden in het display, in het display verschijnt tevens het      icoon. Na 5 seconden verschijn de actuele watertemperatuur.

• De spa zal het water weer verwarmen als deze een 0,5 graad Celsius in waarde is gedaald.
De watertemperatuur kan tussen de 15 en de 40 °C ingesteld worden.

 van 5 seconden in het display, in het display verschijnt tevens het      icoon. Na 5 seconden verschijn de actuele watertemperatuur. van 5 seconden in het display, in het display verschijnt tevens het      icoon. Na 5 seconden verschijn de actuele watertemperatuur. van 5 seconden in het display, in het display verschijnt tevens het      icoon. Na 5 seconden verschijn de actuele watertemperatuur.

• FD – duur van de eerste fi ltercyclus
De duur van de fi ltercyclus kan ingesteld worden van 0 uur (fi lter
uitgeschakeld) tot 12 uur (continue fi ltratie) met stappen van 1 uur.
Wij adviseren een fi ltercyclus van 2 of 3 uur.

• FS – starttijd van de eerste fi ltercyclus
U kunt nu de starttijd van de eerste fi ltercyclus instellen. Daarna zal
de fi ltercyclus starten met een interval van 12 uur.

2.2.1 Filtercyclus voor een spa zonder circulatiepomp

Iedere fi ltercyclus zal starten met de massage pomp(en) voor een duur van 40 seconden op hoge snelheid. Daarna vervolgt de fi ltercyclus met
de massage pomp nr.1 op lage snelheid. Door middel van de          knop en de          en          knoppen kan de fi ltercyclus worden ingesteld en 
aangepast. De duur van de fi lter cyclus en de starttijd van de cyclus kunnen worden ingesteld. Daarna volgt er een cyclus met een interval van 12 uur.

FDx: duur van de fi ltercyclus, FSx: starttijd van de eerste fi ltercyclus
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2.4 Economy Mode

Indien uw spa in de economy mode staat zal de besturing het water tot maximaal 10 graden in temperatuur onder de gewenste ingestelde
temperatuur laten dalen. Deze functie kan gebruikt worden in zeer koude gebieden waar de elektriciteit op bepaalde momenten van de dag duurder 
is, of indien de spa voor langere tijd niet gebruikt wordt. Dankzij de hoge isolatiewaarde van uw spa is het voordeliger om tijdens normaal gebruik
de temperatuur op een standaard waarde te houden en de Economy Mode niet te gebruiken.

Door op de         knop te drukken komt u in het Economy programma:

EDx – duur van de economy cyclus, ESx – tijdstip dat de economy cyclus moet starten

• ED (tijdsduur)

In te stellen tussen de 0 en 24 uur, in te stellen door de pijltjes toetsen.
0 = functie is uitgeschakeld (geadviseerd)
24 = economy mode altijd actief.

• ES (starttijd van de Economy Mode)

Nu kunt u door middel van de pijltjes toetsen het tijdstip invoeren 
voor de eerste cyclus. Daarna zal de ECO cyclus starten, en zich 
iedere dag herhalen.
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3   Overig

3.1  Display blokkeren

Het is mogelijk om het display gedeeltelijk of helemaal te blokkeren, dit dient als veiligheid wanneer bijvoorbeeld kinderen de spa gebruiken. 
Er zijn twee instellingen mogelijk: Partial/gedeeltelijke (LOCK P): Enkel de knoppen van de pomp en verlichting werken.
 Full/volledige (LOCK F): Geen enkele knop is actief.

• Druk de          knop voor 3 seconden onafgebroken in tot LOCK P is geactiveerd.

• Druk de          knop voor 6 seconden onafgebroken in tot LOCK F is geactiveerd.

• Druk de          knop voor 5 seconden in om het display weer te activeren (ULOC).

2   Filtratie & Temperatuur
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3.2 Display Roteren

Deze functie maakt het mogelijk om de tekens in het display te roteren waardoor het gemakkelijker is om deze vanuit de spa te lezen. Deze functie 
activeert u op de volgende wijze:
Druk voor 5 seconden de          knop onafgebroken in. Op dezelfde wijze kunt u de waarde weer in originele stand terug brengen.

3.3 Stand-By functie

Deze functie maakt het mogelijk om uw spa voor de duur van 60 minuten in stand-by te zetten. Tijdens de stand-by functie kunt u onderhoud plegen 
aan uw spa zonder de stroom eraf te halen. De stand-by functie wordt geactiveerd door 5 seconden de          knop onafgebroken in te drukken.
Wanneer deze functie is geactiveerd staat er „Sby“ in uw display afgewisseld met het aantal resterende minuten. De stand-by functie blokkeert
de fi ltercyclus. Deze functie kan afgebroken worden door de knop wederom 5 seconden ingedrukt te houden, of breekt automatisch
af als de tijdslimiet van 60 minuten is verstreken.

3.4 Klokfunctie

Deze functie is te bedienen door middel van de         knop, om zo de tijd die in het display wordt aangegeven in te stellen en aan te passen.
Voer de volgende stappen uit:

• Houdt de         knop voor 5 seconden ingedrukt totdat de eerste cijfers (uren aanduiding) van de tijd beginnen te knipperen;

• Met behulp van de         en de         knoppen kunt u de waarde aanpassen;

• Druk de         knop opnieuw in om naar de volgende (minuten) instelling te gaan;

• Met behulp van de         en de         knoppen kunt u deze waarde aanpassen;

• Druk een laatste keer op de         knop om de ingestelde tijd te bevestigen en bewaren.

3   Overig



4   Hydro-massage
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U kunt uw spa leeg laten lopen door middel van de afvoer, deze is te vinden in de technische ruimte. Draai eerst de zwarte dop van de afvoer, daarna 
draait u de grote zwarte ring tegen de klok in. Indien deze niet verder gaat trekt u de grote zwarte ring naar u toe waardoor er water uit de afvoer 
begint te stromen. U mag uw spa enkel ledigen indien de stroom uitgeschakeld is. U mag uw spa nooit leeg laten staan tijdens een periode van vorst, 
omdat het water wat in de leidingen blijft staan ernstige schade kan veroorzaken wanneer dit bevriest.

5   Legen van de spa

De kracht van de hydro-massage is te regelen door de pompen op hoge of lage snelheid in te schakelen, het venturi systeem te gebruiken voor het 
toevoegen van lucht, de waterstroom te regelen en door de verschillende individuele jets te openen en te sluiten.

4.1 Kracht aanpassen van de massagestralen

De massage pompen persen een grote hoeveelheid water door de jets waardoor er sterke waterstralen uit de jets komen. Het is mogelijk om deze 
waterstralen extra kracht te geven door er lucht aan toe te voegen met behulp van het venturi systeem. U kunt deze hoeveelheid toe te voegen lucht 
aanpassen door middel van de luchtknoppen/air valves. De luchtknoppen zijn de kleine grijze draaiknoppen op de rand van de spa.
Draai deze luchtknoppen naar links om ze te openen en meer lucht toe te voegen en naar rechts om ze te sluiten. Iedere zitting (of een combinatie van 
zittingen) heeft een aparte luchtknop. U zal het resultaat enkel merken indien de massage pompen op hoge snelheid draaien. 
Het is tevens mogelijk om de verdeling van de waterstroom vanaf de pompen te regelen door middel van de grote draaiknoppen/diverters. Door aan 
de grote draaiknoppen te draaien kunt u de gehele wateropbrengst van de pompen naar een bepaalde stoel(en) leiden of verdelen over meerdere 
zittingen. De intensiteit van de massage is dus tevens afhankelijk van de positie van de grote draaiknoppen/diverters. Indien u aan deze diverters 
draait dient u de pompen uit te zetten wat het draaien vereenvoudigd. 

4.2 Massage

Iedere 4SeasonsSpa is uitgevoerd met het WIRP-systeem, gebaseerd op 4 verschillende type jets. Ieder jet type heeft
een verschillende uitwerking wat betreft massage en is in verschillende afmetingen verkrijgbaar. U kunt iedere jet
afzonderlijk openen en sluiten door eraan te draaien. Het is verstandig om standaard iedere jet geopend te laten staan.



6   Watertreatment
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6   Waterbehandeling

6.1  Voorbereidingen

• Hierbij geven wij u de een minimaal vereiste van de wijze waarop u het water in uw spa dient te behandelen. Richtlijnen zijn in de meeste landen
 en regio’s verschillend. Wij adviseren u daarom om locale specialisten of uw dealer te raadplegen.

•  Het is belangrijk dat u zich op de hoogte laat stellen van de onderhoudsmiddelen welke u worden aangeboden. Deze dienen geschikt te zijn voor
 de waterbehandeling van een spa. 4SeasonsSpa is niet verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in uw spa daar deze enkel van uw
 waterbehandelingsproducten en onderhoud afhankelijk is. De enige variabele welke door middel van uw spa te regelen is, zijn het aantal
 uren van fi ltratie zoals in hoofdstuk 2 beschreven.

•  Voor het vullen van uw spa dient u enkel leidingwater te gebruiken.

•  Direct na het vullen van uw spa dient u te starten met de waterbehandeling. De spanning/voeding moet vanaf dit moment onafgebroken
 op de spa staan daar de fi lterinstallatie continue in bedrijf dient te zijn en te blijven.

6.2  3-fasen Waterbehandeling

1 De pH-waarde van het water dient u te testen en eventueel bij te stellen, een waarde tussen 7,2 en 7,6 is vereist. Bij deze waarden werken
 de desinfecteermiddelen het meest effectief en is het water pH neutraal voor uw huid. De totale alkaliteit moet variëren tussen een waarde
 van 100 en 150 ppm (mg/l). De gemeten waarden worden bij voorkeur in een logboek bijgehouden.

2 Het vrije chloorgehalte dient tussen de 2,5–3,5 ppm te liggen.

3 Iedere twee of drie maanden, de avond voor dat u de spa leeg laat lopen, dient u speciaal Anti-Scale spa chemicaliën toe te voegen aan uw spa
 water tot de volgende dag. Dit verwijdert alle kalk uit uw leidingen en pompen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de vervanging van pompen,
 verwarming, jets of andere onderdelen veroorzaakt door een te hoog calciumgehalte.
 Regelmatige  controle (minimaal 2 × per week en voor ieder gebruik van uw spa) van het water is vereist voor de volgende parameters:

 a) pH-waarde tussen 7,2 en 7,6
 b) vrije chloorwaarde tussen de 2,5–3,5 ppm
 c) gebonden chloorwaarde maximaal 1 ppm
 d) totale alkaliteit tussen 100–150 ppm
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6   Waterbehandeling

Voor optimaal gebruik en om eventuele onregelmatigheden met uw spa te voorkomen is een standaard onderhoudspatroon vereist. Uw spadealer zal 
u hierover alles vertellen tijdens de installatie. Hierbij de belangrijkste punten, welke nauwkeurig gevolgd dienen te worden.

• Voordat u uw spa voor de eerste keer gaat vullen zal uw installateur testen of uw water niet te hard is*. Indien het water te hard is zal de spa gevuld  
 moeten worden door middel van een waterontharder. De Calcium hardheid mag variëren tussen de 120 and 250 ppm (7° en 14° dH). Te hard water
 zal uw pomp, jets, verwarming, diverter en overige draaiende delen aantasten, tevens zal te hard water uw garantie doen vervallen.

• U dient uw water minimaal 2 maal per week te testen. Controle van vrij chloor en pH zijn hierin het belangrijkste (zie hoofdstuk 6). 

• Reinig uw fi lterpatronen wekelijks door middel van een krachtige waterstraal (gebruik een tuinslang echter geen hogedrukreiniger). 

7   Belangrijke punten om te weten en doen om uw spa te onderhouden

Gebruik voor deze controles een goed en duidelijk afl eesbare testset. Wij adviseren u om minimaal iedere 3 maanden het water te verversen.
Bij intensief gebruik van uw spa mag dit vaker. Even douchen alvorens uw spa te gebruiken zal uw waterbehandeling sterk vereenvoudigen
en is daarom aan te raden.

Gebruik nooit chloortabletten. Het is enkel toegestaan om chloorpoeder te gebruiken (dichloride). Wanneer u wel tabletten gebruikt zal
de volledige garantie op de spa komen te vervallen.

Hard water (met een hoog calcium niveau) zal onherroepelijk schade aan uw spa aanrichten. Daarentegen kan zacht water uw 
waterbehandeling negatief beïnvloeden. U dient uw spa te vullen met leidingwater waarbij de calciumhardheid tussen de 120 en 250 ppm
(7° en 14° dH) ligt. 4SeasonsSpa geeft geen garantie op onderdelen welke zijn aangetast door hard water. Laat uw locale dealer uw water 
testen en vul uw spa indien nodig door middel van een waterontharder.



7   Belangrijke punten om te weten en doen om uw spa te onderhouden

8   Service

12

• Controleer tijdens het verversen van uw water of uw diverters nog soepel draaien. Indien dit niet het geval is moeten de diverters van binnen schoon
 gemaakt worden en eventueel ingevet met zuurvrije vaseline. Vraag uw installateur om dit de eerste keer voor u te doen, zet uw display in Sby tijdens
 dit onderhoud (stand-by alinea 3.3).

• Ververs uw water minimaal eens per 3 maanden. 

• Eenmaal per jaar behoort uw spa een kleine onderhoudsbeurt door uw installateur te ondergaan. 

* Hard water is water dat een aanzienlijke hoeveelheid opgeloste mineralen zoals kalk en magnesium bevat.

FLO
Flow switch neemt GEEN stroming waar terwijl deze er wel had 

moeten zijn (pomp van de verwarming loopt).

Haal de fi lterpatronen uit de spa en controleer of de melding verdwijnt.

Indien dit het geval is dient u uw fi lters grondig te reinigen. 

FLC
Flow switch neemt stroming waar op het moment dat deze er niet is 

(pomp van de verwarming staat uit).

Haal voor de duur van 10 minuten de stroom van uw spa en schakel deze

daarna weer in. 

HO De temperatuur van uw water is te hoog, temperatuur is hoger dan 44 ˚C. Maak de afdekking open en laat het water afkoelen tot onder de 43 ˚C.

HoH Water binnen in het verwarmingselement is 55 ˚C of hoger.
Haal voor de duur van minimaal 1 uur de stroom van uw spa en schakel deze 

daarna weer in.

Display code Probleem Actie

Indien er een specifi ek probleem of foutmelding voorkomt is het mogelijk dat er een code in uw display verschijnt die de aard van het probleem 
weergeeft. Zie onderstaande tabel, de middelste kolom geeft een beschrijving van het probleem en de rechter kolom geeft advies wat te doen
om het probleem op te lossen. Indien het probleem zich blijft herhalen adviseren wij u om uw locale 4SeasonsSpa dealer te raadplegen.
De 4SeasonsSpa dealers zijn terug te vinden op: www.4seasonsspa.com/stores.

Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via het volgende e-mailadres of onze website: info@4seasonsspa.com, www.4seasonsspa.com.


